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

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

التشجیع على إقامة مجتمعات مسالمة ال یھمش فیھا أحد من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، وإتاحة إمكانیة وصول الجمیع إلى  :۱٦الھدف 
 العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمیع على جمیع المستویات

0.bالغایة . 
 تصل بھ من معدالت الوفیات في كل مكان: الحد بقدر كبیر من جمیع أشكال العنف وما ی۱-۱٦الغایة 

0.cر. المؤش 
 من السكان، حسب العمر والجنس والسبب 100 000: الوفیات المتصلة بالنـزاعات لكل ۲-۱-۱٦المؤشّر 

0.d. السلسلة 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
  من السكان، حسب العمر والجنس 100 000ضحایا القتل المتعمد لكل عدد  :۱-۱-۱٦ •

  نسبة السكان الذین تعرضوا (أ) للعنف الجسدي و (ب) النفسي و(ج) الجنسي خالل االثني عشر شھرا السابقة :۱-۳-۱٦ •

 طقة التي یعیشون فیھانسبة السكان الذین یشعرون باألمان عند تجوالھم على األقدام بمفردھم في أنحاء المن :٤-۱-۱٦ •

نسبة األسلحة المضبوطة أو المعثور علیھا أو المسلّمة التي تحرَّت سلطة مختصة عن مصدرھا غیر المشروع/ظروفھا  :۲-٤-۱٦ •
 أو تثبّتت من ذلك، تمشیاً مع الصكوك الدولیة

 : وجود مؤسسات وطنیة مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باریس۱-أ-۱٦ •

بة السكان الذین أبلغوا عن تعرضھم شخصیا لممارسات تمییزیة أو تحرش خالل االثني عشر شھرا السابقة ألسباب : نس۱-ب-۱٦ •
 .یحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمییز على أساسھا

االثني نسبة النساء والفتیات في الخامسة عشرة  فأكثر الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غیر الشریك، خالل  :۲-۲-٥ •
 عشر شھراً السابقة، حسب العمر ومكان حدوث العنف

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )OHCHRمفّوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان (

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )OHCHRمفّوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان (

 التعریف والمفاھیم والتصنیفات.  2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:

 نسمة. 100 000على أنھ إجمالي عدد الوفیات المتّصلة بالنـزاعات مقسومة على مجموع السكان، لكل  ۲-۱-۱٦یُعرَّف المؤشّر 

ویسري ھذا المصطلح على الحاالت  .القانون اإلنساني الدولي، في إشارة إلى المصطلح المكّرس في "النزاع المسّلح"بـ "النزاع"یُعرَّف 
لوفیات المباشرة المحدّدة حسب تقییم األمم المتحدة وغیرھا من الكیانات المكلفة دولیاً بإجراء ھذا التقییم.  ویُقصد بـ"الوفیات المتّصلة بالنزاع" ا
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طلح "السكان" لإلشارة إلى إجمالي السكان المقیمین في منطقة تشھد حالة وغیر المباشرة التي تحدث من جراء النزاع المسلّح.  ویُستخدم مص
ھا شعبة معیّنة من حاالت النزاع المسلّح المذكورة في المؤشّر، وفي سنة معیّنة. وتُستَمد البیانات السكانیة من التقدیرات السنویة التي تنتج

 السكان في األمم المتحدة.
 

 المفاھیم:

 النزاع
حة الدولیة یُحدّد القانون اإلنساني الدولي، الذي یتفّرع من القانون الدولي ویركّز على النزاعات المسلّحة، نوعین من النزاعات: النزاعات المسلّ 

 والنزاعات المسلّحة غیر الدولیة. 
ة إلى استعمال القوة المسلّحة. وال یسري ھذا التعریف یُقصد بالنزاعات المسلّحة الدولیة تلك النزاعات التي تلجأ فیھا دولة واحدة أو أكثر من دول

لخطأ، على الحاالت التي تلجأ فیھا الدولة إلى استعمال القوة نتیجة خطأ ما، مثل التوغّل غیر الطوعي في األراضي األجنبیة أو تحدید الھدف ا
 أو الحاالت التي یوافق فیھا إقلیمیة الدولة على التّدخل. 

مسلّحة غیر الدولیة إلى نزاعات طال أمدُھا وتقع في إقلیم دولةٍ ما بین القوات المسلّحة الحكومیة وجماعة واحدة أو عدّة وتُشیر النزاعات ال
اركة جماعات مسلّحة من غیر الدول، أو بین جماعات مسلّحة تتقاتل في ما بینھا. وإلى ذلك، یجب أن تبلغ المواجھة المسلّحة بین األطراف المش

 دّاً أدنى من الِشدّة"، وأن تُظھر ھذه األطراف "حداً أدنى من التنظیم".  في النزاع "ح
 'الوفیات المتّصلة بالنزاع'

ت و/أو تشیر الوفیات المباشرة إلى وفیات توجد أسباب معقولة لالعتقاد بأنھا ناجمة بشكٍل مباشر عن العملیات الحربیة، وبأن األفعال والقرارا
 ءت تحت ذریعة النزاع المسلّح أو في معرض تعزیزه. األغراض التي تسببّت بھا جا

وسائل وأسالیب أخرى. وتشمل الوفیات الناجمة عن استخدام األسلحة، على سبیل المثال  )2استخدام األسلحة أو ( )1قد تنجم ھذه الوفیات عن (
وقد تشمل أیضاً الوفیات الناجمة عن الھجمات الجویة ال الحصر، تلك التي تُسبّبھا األسلحة الناریة والقذائف واأللغام واألسلحة البیضاء. 

وعملیات القصف (مثل قصف القواعد العسكریة والمدن والقرى)، وتبادل إطالق النار، والمتفّجرات من مخلّفات الحروب، وعملیات القتل 
ة عن وسائل وأسالیب أخرى إلى الوفیات الناتجة المستھدف أو االغتیاالت، وحوادث حمایة القوات المُشاركة في النزاع. وتُشیر الوفیات الناجم

، والقتل العمد باستخدام المجاعة، أو حرمان السجناء من الرعایة الصحیة، أو  عن التعذیب أو العنف المبني على أساس النوع االجتماعي
 منعھم من الحصول على السلع والخدمات األساسیة (مثل توقیف سیارة إسعاف عند نقطة تفتیش).

د بالوفیات غیر المباشرة تلك الوفیات التي تنجم أو تتفاقم بفعل النزاع المسلّح الذي یحول دون إمكانیة الوصول إلى السلع والخدمات یُقص
األساسیة. وتشمل ھذه الحاالت، على سبیل المثال ال الحصر، حاالت االنكماش االقتصادي، أو نقص األدویة، أو انخفاض القدرة الزراعیة 

 إلى نقص الغذاء والماء والمرافق الصحیة والرعایة الصحیة وظروف العمل اآلمنة.المؤدّیة 
بحكم التعریف، ینبغي فصل الوفیات غیر المباشرة عن الوفیات األخرى الناجمة عن حوادث العنف (مثل جرائم القتل العمد وغیر المتعمد، 

المبدأ، بحاالت النزاع المسلّح. غیر أن تحدید عدد ھذه الوفیات یبقى ضروریاً لتنفیذ والدفاع عن النفس، واالنتحار) التي ال ترتبط، من حیث 
من أھداف التنمیة المستدامة. ویوفّر التصنیف الدولي للجریمة لألغراض اإلحصائیة تعریفات وتصنیفاً لحاالت الوفاة  ۱-۱٦ وقیاس الغایة

و غیر متّصلة بھ.  كما یقدّم مؤشّرات عن كیفیة التمییز بین جرائم القتل العمد والقتل الناجمة عن العنف، سواء كانت متّصلة بالنزاع المسلح أ
 المتّصل مباشرة بالحرب أو النزاع المسلّح وعملیات القتل التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

 
في حاالت  "سبب الوفاة".  وتستند فئات تصنیف إلى األسلحة والوسائل واألسالیب التي تُحدث الوفیات المتّصلة بالنزاع 'السبب'یُشیر مصطلح 

الوفیات المباشرة إلى التصنیف اإلحصائي الدولي لألمراض والمشاكل الصحیة ذات الصلة الصادر عن منظمة الصحة العالمیة، والتصنیف 
ي الذي أجرتھ اللجنة الدولیة للصلیب الدولي للجریمة لألغراض اإلحصائیة، واالستعراض العام لألسلحة التي ینظمھا القانون اإلنساني الدول

 األحمر، وممارسات األمم المتحدة، وتسجیل اإلصابات في المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان.  
 

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 
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تشمل األمثلة على المصادر إفادات شھود العیان، أو سجّالت المستشفیات، أو معلومات شیوخ المجتمعات المحلیة أو الزعماء الدینیون 
سلطات والمدنیون، أو قوات األمن وأطراف النزاع، أو السلطات المحلیة، أو مكاتب االدعاء، أو الشرطة وغیرھا من وكاالت إنفاذ القانون، أو ال

رة یة، أو اإلدارات والمسؤولون الحكومیون، أو األمم المتحدة والمنظمات الدولیة التقاریر اإلعالمیة المفصّلة وغیرھا من التقاریر الصادالصح
 عن منظمات المجتمع المدني المعنیة.  

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
السامیة لحقوق اإلنسان من تطبیقھم منھجیة المؤشّر، بما في ذلك قدرتھم على توفیر تُجمع البیانات من مقدّمي البیانات الذین تحقّقت المفوضیة 

 بیانات دقیقة وموثوقة، وامتثالھم لمعاییر التحقّق من صحة البیانات استناداً إلى اإلرشادات الفنیة.
لیف وقدرة واستقاللیة لتوثیق حاالت القتل المزعومة وفي ھذا السیاق، تُعطى األولویة لآللیات والھیئات والمؤسسات التي تتمتّع بما یلزم من تك

إطار المتّصلة بالنزاع والتحقیق فیھا. ومن ھذا المنظور، تُعطى األولویة عموماً لكیانات األمم المتحدة التي تعمل على تسجیل اإلصابات في 
قوق اإلنسان)، والمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان، عملیاتھا (مثل عملیات حفظ السالم، ولجان التحقیق، والعملیات اإلنسانیة، ومكاتب ح

واالجھزة اإلحصائیة الوطنیة. تضطلع مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بأنشطة بناء القدرات، وتتعاون مع الجھات المعنیة على 
 المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة للتحقّق من صحة البیانات. 

 

3.C  البیانات. الجدول الزمني لجمع 
، جمعت المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان بیانات عن الوفیات المباشرة الموثّقة المتّصلة بالنزاع التي وقعت بین المدنیین في 2019في العام 

 .2017و 2016و 2015أعوام 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
بیانات عن الوفیات المباشرة الموثّقة المتّصلة بالنزاع التي وقعت بین المدنیین ، تعتزم المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان جمع 2020في العام 

 .2017و 2016و 2015في أعوام 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
ملة على جھات تقدیم البیانات الوطنیة والدولیة التي قامت المفوضیة بتقییم تطبیقھم لمنھجیة المؤشّر، بما في ذلك كیانات األمم المتحدة العا

تسجیل اإلصابات في إطار عملیاتھا (مثل عملیات حفظ السالم، ولجان التحقیق، والعملیات اإلنسانیة، ومكاتب حقوق اإلنسان)، والمؤسسات 
 الوطنیة لحقوق اإلنسان، واالجھزة اإلحصائیة الوطنیة، ومنظمات المجتمع المدني المعنیة. 

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 )OHCHRألمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان (مفّوضیة ا

 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

مع  ۲-۱-۱٦یقیس ھذا المؤشّر مدى انتشار النزاعات المسلّحة، وما یترتّب على ھذه النزاعات من خسائر في األرواح.  ویقترن المؤشّر 
المعني بقضیة "القتل العمد"، لقیاس الوفیات الناجمة عن حاالت العنف التي تحدث في سائر بلدان العالم (جرائم القتل العمد)  ۱-۱-۱٦المؤشّر 

 وعن حاالت النزاع المسلح (الوفیات المتّصلة بالنزاع). 
لرامیة إلى حل النزاعات أو منع نشوبھا، إلى تعزیز السالم العالمي، ملتزمةً بمضاعفة الجھود ا 2030تسعى خطة التنمیة المستدامة لعام 

دد ومسلّمة ًبأنھ ال یمكن تحقیق التنمیة المستدامة بدون سالم وال یمكن تحقیق السالم بدون تنمیة مستدامة. في ھذا السیاق، یكتسب حساب ع
 ۱٦ة التنمیة المستدامة، بما في ذلك الھدف الوفیات المتّصلة بالنزاعات المسلّحة أھمیة حاسمة في قیاس التقدّم المُحرز نحو تحقیق أھداف خط



2018كانون أول/ دیسمبر  3آخر تحدیث:   

   
 

 وغیره من األھداف. ولرصد عدد الوفیات المتّصلة بالنزاعات أھمیة قصوى في المساعدة على حمایة المدنیین وغیرھم من الضحایا المحتملین،
 حة، بما یتیح منع نشوبھا في المستقبل.وفي كفالة احترام المعاییر اإلنسانیة ومعاییر حقوق اإلنسان وفھم أنماط وتبعات النزاعات المسلّ 

 

4.B. التعلیقات والقیود 
النزاعات. في حاالت النزاع المسلح، قد ال یجري اإلبالغ عن نسبة كبیرة من الوفیات، وعادةً ما تتأثّر نظم تسجیل الوفیات تأثراً شدیداً في ھذه 

كما أن الجھات الفاعلة على طرفيّ النزاع قد تحدوھا بعض الدوافع لسوء اإلبالغ عن اإلصابات، بتقلیص عددھا أو تضخیمھ. وفي معظم 
لجھات لحاالت، فإن التثبّت من عدد الحاالت المبلّغ عنھا یبقى رھناً بامكانیة الوصول إلى مناطق النزاع، والحصول على المعلومات، ومثابرة اا

االجھزة  الفاعلة الدولیة والوطنیة على السواء، مثل بعثات األمم المتحدة للسالم وغیرھا من الكیانات المكلفة دولیاً، والمؤسسات الوطنیة (مثل
 اإلحصائیة الوطنیة، والمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان) ومنظمات المجتمع المدني المعنیة.  

4.C. طریقة االحتساب 
النزاع یحُسب المؤشّر على أنھ العدد اإلجمالي للوفیات المتّصلة بالنزاع، مقسومة على مجموع السكان المقیمین في منطقة تشھد حالة معیّنة من 

 من السكان، والتي تحدث خالل األشھر االثني عشر السابقة.  100 000یّنة، لكل في سنة مع
بعثات ویشمل مجموع ھذه الوفیات العدد اإلجمالي للوفیات المباشرة الموثّقة، استناداً إلى مصادر البیانات التي یحتمل أن تكون مناسبة (مثل 

لمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان، ومنظمات المجتمع المدني). وتوفّر الحاالت الموثّقة األمم المتحدة للسالم، واالجھزة اإلحصائیة الوطنیة، وا
 معلومات دقیقة ومتحقّق من صحتھا عن كل حالة وفاة مباشرة متّصلة بالنزاع. 

جم الوفیات المتّصلة تسعى المنھجیة إلى وضع تقدیرات إحصائیة للوفیات غیر الموثّقة المتّصلة مباشرة بالنزاع المسلّح، وذلك وفقاً لح
شرة بالنزاعات، وقدرة مقدّمي البیانات، وغیر ذلك من االعتبارات العملیة والمرتبطة بالسیاق. غیر أن تقدیر عدد الوفیات غیر المتّصلة مبا

تحدیث البیانات المتوفّرة بالنزاع المسلّح، مثل فقدان إمكانیة الحصول على السلع والخدمات األساسیة، قد یستلزم جھوداً إضافیة. كما یتعیّن 
 بصورة منتظمة واستعادیة إلظھار البیانات الجدیدة الواردة بمرور الوقت.

 

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد: •

الوفیات المباشرة الموثّقة المتّصلة بالنزاع. ال تُحتسب القیَم الناقصة في حاالت النزاع المسلّح التي ال كنقطة انطالق، یقتصر المؤشّر فقط على 
صائیة لتقدیر تتوفّر بشأنھا بیانات موثّقة عن الوفیات المباشرة المتّصلة بالنزاع. وتجدر اإلشارة إلى أنھ یمكن االستعانة بالمسوح والتقنیات اإلح

شرة غیر الموثّقة المتّصلة بالنزاع، وإضافة التقدیرات اإلحصائیة إلى الحاالت الموثّقة، وذلك رھناً بتوفّر البیانات المتعلّقة عدد الوفیات المبا
 بالنزاع المسلّح ومدى جودتھا.

ائي وتقدیرات أدقّ بشأن الوفیات وتُعدّ مجموعات البیانات الوطنیة التي تتضمّن توثیقاً جیداً للوفیات المباشرة مصدراً أساسیاً إلجراء تحلیل إحص
ركّز المباشرة غیر الموثّقة. ال تندرج عملیة تسجیل الوفیات غیر المباشرة ضمن نطاق الممارسات المتّبعة عادةً في تسجیل اإلصابات، والتي ت

یة و/أو مسوح إحصائیة تتیح قیاس باألحرى على الوفیات المباشرة. لذلك، یمكن تسجیل الوفیات غیر المباشرة باستخدام سجّالت إداریة إضاف 
 الوفیات المفرطة، أي سائر الوفیات (المباشرة وغیر المباشرة) التي لم تكن لتحدث في وقت السلم، كما یحدده ویقیسھ أخصائیو األوبئة.  

ة، والمؤسسات الوطنیة لحقوق یجري العمل على تطویر المنھجیة المتّبعة للقیام بھذه التقدیرات، بالتعاون بین االجھزة اإلحصائیة الوطنی
 اإلنسان، وكیانات األمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني.

 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •
 تتّبع نفس المنھجیة المتّبعة على المستوى الوطني.
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4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
المتّصلة بالنزاع الموثّقة، مقسوم على مجموع السكان المقیمین في منطقة تُحسب المجامیع اإلقلیمیة على أنھا العدد اإلجمالي للوفیات المباشرة 

من سكان المنطقة اإلقلیمیة المعنیة.  تُحسب المجامیع العالمیة على أنھا العدد اإلجمالي للوفیات  100 000تشھد حالة من النزاع المسلّح، لكل 
لمسلّحة، مقسوم على مجموع السكان المقیمین في كافة المناطق المشمولة في المؤشّر المباشرة الموثّقة المتّصلة بالنزاع لكل حاالت النزاعات ا

 من السكان. 100 000والتي تشھد نزاعات مسلّحة، لكل 

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

 رابط إلى مذكّرة إرشادیة
 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 رابط إلى مذكّرة إرشادیة •
تضطّلع مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كل سنة بمھمّة التحقّق من قائمة النزاعات المسلّحة التي یشملھا ھذا المؤشّر.  كما  •

ر، وقدرتھ على توفیر تعمد المفوضیة بانتظام إلى تقییم كل مقدّم بیانات یُحتمل توفیره معلومات مجدیة في تطبیق منھجیة المؤشّ
بیانات دقیقة وموثوقة، وامتثالھ لمعاییر التحقّق من صحة البیانات.  ویتمّ ذلك من خالل تبادل البیانات الوصفیة، وبناء القدرات، 

 والتواصل المستمر مع مقدّمي البیانات

4.K  . تقییم الجودة 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

امة، وقت إعداد ھذه البیانات الوصفیة، لطلب إعادة التصنیف المقدّم إلى فریق التنسیق المشترك بین الوكاالت المعني بأھداف التنمیة المستد
تنمیة لجُمعت بیانات موثّقة عن الوفیات المباشرة من المدنیین المتّصلة بالنزاع، والمتعلّقة بمعظم النزاعات األكثر فتكاً في مناطق أھداف ا

انات المستدامة في جنوب آسیا، وغرب آسیا، وأفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، وشمال أفریقیا، وأمریكا الالتینیة، وأوروبا.  غیر أنھ ھذه البی
 لم تُجمع بأكملھا ألغراض اإلبالغ عن مؤشّرات أھداف التنمیة المستدامة على الصعید العالمي.  

 
 التسلسل الزمني:

2015-2017 
 

 التفصیل:
 التالي لھذا المؤشّر: التفصیلیوصى باعتماد 

 الجنس للشخص المتوّفي: رجل، امرأة، غیر معروف •
 سنة، غیر معروف 18سنة فأكثر، أو طفل أيّ أقّل من  18الفئة العمریة للشخص المتوّفي: بالغ أيّ  •
ناسفة وذخائر غیر منفجرة، األسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة، أسلحة سبب الوفاة: األسلحة الثقیلة والذخائر المتفجرة، عبوات  •

حارقة، أسلحة أو مواد كیمیائیة أو بیولوجیة أو إشعاعیة أو نوویة، أسلحة الكھرومغناطیسیة، أسلحة أقّل فتكاً، الحرمان من الوصول 
أو تعطیلھا، الحوادث المتّصلة بالنزاع، أو استخدام مواد  إلى المواد أو المنتجات أو الخدمات التي ال غنى عنھا للبقاء، أو تدمیرھا

 ووسائل أخرى، غیر معروف
وضع الشخص المتوفي: مدني، أو شخص مشمول بالحمایة، أو عضو في القوات المسلّحة، أو شخص یشارك مباشرة في األعمال  •

 الحربیة، أو مجھول 
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 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 باین:مصادر الت

ونیة الدولیة، وفقاً لوالیة الجھات المقدّمة للبیانات وأسالیبھا وقدراتھا، قد تسود أوجھ تباین بین التعاریف الوطنیة، والمعاییر اإلحصائیة والقان
نھ تحسین نوعیة ونطاق البیانات وجودتھا. والعمل على بناء القدرات بما یُتیح تنفیذ منھجیة ھذا المؤشّر من جانب مقدمي البیانات من شأ

 مجموعات البیانات وضمان االتساق في ما بینھا.
. 

 قائوثالمراجع وال.  7
 الرابط:

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