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التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول  :١٦الهدف  
 للجميع على جميع المستويات الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة

 الحد بقدر كبير من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان  :١-١٦ غايةال

 نسبة السكان الذين تعرضوا )أ( للعنف الجسدي و )ب( النفسي و)ج( الجنسي خالل االثني عشر شهرا السابقة  :٣-١-١٦  شرالمؤ 

 المعلومات المؤسسية 

  
 :الراعية منظمةال
  

 (UNODCوالجريمة )مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

ل للعنف الالعدد اإلجمالي  الذين تعرضوا  الجنسي   جسديألشخاص  النفسي أو  ، كنسبة من خالل االثني عشر شهراً السابقةأو 

 مجموع السكان.
  

 األساس المنطقي:
  

وهو ذو أهمية عالمية حيث يحدث العنف  والجنسي )وربما النفسي(.  جسديالعنف الب  المتمثّليقيس هذا المؤشر مدى انتشار اإليذاء  
،  إلى السلطات المختصّة اإلبالغ عنها بشكل كبير    وبالنظر إلى أن أعمال العنف ال يتم بأشكال مختلفة في جميع مناطق وبلدان العالم.

 .بالغين من السكانبال مسوح العيّنات الخاصّةجمعها من خالل   المؤشر إلى البيانات التي يتميجب أن يستند هذا  
  

 المفاهيم:
  
 أو النفسي أو الجنسي  جسديالعنف الب  المتمثّل س هذا المؤشر مدى انتشار اإليذاءيقي
  

يعادل مفهوم االعتداء الجسديالعنف الجسدي: هذا المف التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية  ، كما هو محدد في هوم 
(ICCS.للقوة البدنية على جسم شخص ما   طفيفةال  و أ الجسيمة وهذا يشمل اإلصابات الجسدية (: التطبيق المتعمد أو المتهور 

 ، يتم تعريف هذه على النحو التالي:ICCS  لتصنيفوفقا لو  .بسيطةوال  كبيرةوالقوة البدنية ال
  

الجسيمةتشمل   الجسدية  األقاإلصابة  على  بالأو    ناري  طلقل،  ،  طعناتإصابات   ؛رصاص إصابات  أو  أطراف  ؛سكين 
مكسورة ؛مقطوعة باإلضافة إلىأو    عظام  بالفك؛  بالغة  داخلية؛ إصابات  الضرب المبرح إصابات  من اإلصابات  ؛أو  وغيرها 
 .حرجةيرة أو الالخط

  

الوتشمل  التسمم  ؛ الضرب بغرض ما؛ الضرب بآلة حادّة؛طعن أو قطع ؛اإلصابة بطلق ناري، على األقل، بدنية الكبيرةالقوة 
 والتطبيقات األخرى للقوة مع احتمالية التسبب في إصابة جسدية خطيرة.

  
وإصابات طفش، وأسنان متكسرة، وتورم، وعين سوداء، وخدو وتشمل اإلصابات الجسدية الطفيفة، على أقل تقدير، كدمات يفة  ، 

 أخرى.
  

، وتطبيقات القوة األخرى مع احتمالية إحداث الضرب والصفع، والدفع، والتعثر، والهدم،  ، على األقلبدنية البسيطةالقوة التشمل  
 إصابة جسدية طفيفة.
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، أو  فيه، محاولة الحصول على فعل جنسي(: فعل جنسي غير مرغوب  ICCSوفقاً للتصنيف الدولي للجريمة  العنف الجنسي )
صحيحة أو بموافقة نتيجة للترهيب، القوة، االحتيال،   دون موافقةمن  االتصال أو التواصل مع االهتمام الجنسي غير المرغوب فيه  
الكحول أو  استخدام المخدرات  التهديد، الخداع،  السلطة أو  اإلكراه،  استخدام  إساءة  أو  ضعف.استغالالً ل،  يشمل   موقف  وهذا 

 ل االعتداء الجنسي.االغتصاب وغيره من أشكا
  

، وال توجد حتى اآلن منهجية راسخة  ولي للتعريف الدقيق للعنف النفسيالعنف النفسي: ال يوجد حتى اآلن إجماع على المستوى الد
 لقياس العنف النفسي.

  
 التعليقات والقيود:

  
على التقاط تجربة العنف الذي  ب  إّن المسوح الخاصة ، ومع ذلك ؛يعاني منه السكان البالغين من الجنسينضحايا اإلجرام قادرة 

عن خبرات العنفونظراً لتعق صول في هذه ، فمن المرجح أال تكون جميع تجارب العنف مشمولة حسب األيد جمع المعلومات 
من تجربة  مسوحال تغطية عدة أنواع  التي تهدف إلى  تركز الم الجريمة.،  المخصصة األخرى حول العنف على   سوحعادة ما 

السجون، في  المدارس، في  و في سياقات محددة )العنف األسري،  مجموعات سكانية مختارة )عادة النساء أو األطفال أو المسنين( أ
 .لدى كامل السكان تصوير مستويات العنف واتجاهاتهعلى    ةغير قادر  اإلخ(، لكنه

  
، ال يوجد حالياً معيار دولي سدي والجنسي من خالل أدوات المسحالذي توجد فيه بالفعل معايير دولية لقياس العنف الج في الوقت

ّديمكن أن يكون أحد الخيارات العملية هو الحد من ا لقياس العنف النفسي. ديه منهجية محددة ، الذي للعنف النفسي إلى السلوك المهد 
 ، هو سلوك متعمد يسبب الخوف من اإلصابة أو األذى.لوك التهديد، على أقل تقديرس اإليذاء. للقياس في مسوح

  
و وأخيراً  بانتشار العنف الجسدي  الخاصة  يتم إنتاج المؤشرات  ما  عنها بشكل منفصل، عادةً  واإلبالغ  يتطلب إنتاج و  ؛الجنسي 

 للبيانات.البيانات حول انتشار العنف الجسدي أو الجنسي جمعًا مخصصًا  
  

)مثل الدراسات االستقصائية المتخصصة أو وحدات المسح األسري( على عامة السكان الذين يعيشون   مسوحعادة ما تقتصر ال
يكون عمرهم  سن معينة )ع معيشية ويكونون منفي أسر   حد اعتماد ال  في بعض االحيان ، في حين يتمسنة( 18أو    15ادة ما 

 (.ةسن  75أو   70  ،65على للعمر )األ
  

 المنهجية 

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ضحية للعنف ال  ستجيبين للمسوحعدد الم على   ، مقسوماالثني عشر شهراً السابقةأو النفسي أو الجنسي في   جسديالذين وقعوا 

 إجمالي عدد المشاركين في االستطالع.

  
 تفصيل:ال
  

 حسب الجنس والعمر

 مستوى الدخل
 التعليم

 المواطنة
 العرقياألصل  

  
 :ناقصةالقيم ال  معالجة

  
 بلدعلى مستوى ال                •
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 فارغة  ناقصةترك القيم الت  
  

 على المستويين اإلقليمي والعالمي                •
  
 التقديرات العالمية.ال يتم حالياً إنتاج  .فارغة  ناقصةترك القيم الت  
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 .إنتاج التقديرات العالميةال يتم حالياً 
  

 :التباينمصادر 
  

 بجمع البيانات من المصادر الوطنية. يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حالياً 
  

 مصادر البيانات

  

 وصف:ال
  

 عن ضحايا الجريمة.   األخرى التي تتضمن وحدة  من المسوح األسريةضحايا الجريمة أو ب مسوح الخاصةا المؤشر من اليستمد هذ
  

، في حين أن تجربة األعضاء اآلخرين تياره عشوائياً بين أفراد األسرة، الذي تم اخشر إلى التجربة الفردية للمستجيبيشير المؤ 
يتم تضمينها. يعاني منها  ال  التي  أعمال العنف الملموسة  يتم جمع تجربة الضحية العنيفة من خالل سلسلة من األسئلة حول 

 .ستجيبالم
  

بجمع بيانات عن مدى انتشار االعتداء الجسدي والجنسي من خالل جمع  يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
باتجا بياناته السنوية -UN هذه المسوح يتم تسهيل عملية جمع البيانات عبرإذ  (.UN-CTS) هات الجريمةعبر المسح الخاص 

CTS وطنية تعينها السلطات المسؤولة.  جهة تنسيق  130شبكة تضم أكثر من   من خالل 
  

 جمع:العملية 
  

( الذي UN-CTS اتجاهات الجريمةب  المسح الخاص هناك نظام موحد لجمع البيانات السنوية بشأن الجريمة والعدالة الجنائية )
باتجاهات الجريمة  يعتمد جمع بياناتو  .للبيانات الخاصة بجرائم القتل  القاعدةيمثل   جهات ر على شبكة  بشكل كبي المسح الخاص 

القدرة الفنية والدور إلنتاج بيانات حول الجريمة   اقبل الدول ولديهأو فعاليات معيّنة من    مؤسساتعبارة عن  ، وهي  التنسيق الوطنية
 .(2016 بدءً من عام  عيّنةم  جهة تنسيق  130ة الجنائية )حوالي والعدال

  
ب باتجاهات الجرائم  المتحدة الخاص  و الجمع يقوم مسح األمم  بيانات حول معدل اإلبالغ من قبل ضحايا "االعتداء الجسدي" 

 لجمع بيانات أكثر دقة حول هذا المؤشر. ةجمع البيانات الحاليعملية  ة مراجع وستجري "االعتداء الجنسي".
  

 أهداف التنمية المستدامة إلى البلدان للتشاور قبل النشر.  رصدسيتم إرسال بيانات 
  

 توافر البيانات

  

 وصف:ال
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باتجاهات الجريمة  يشير توافر البيانات   =  العنف الجسدي) فقط:فقط إلى البلدان التي تقوم باإلبالغ في مسح األمم المتحدة الخاص 
 (( = معدل انتشار االعتداء الجنسيسي؛ )الجنجسدياالعتداء الانتشار 

  

 حتى اآلن(  2010توافر البيانات )
 4(  ي)جنس  3( +  جسدي )  1آسيا والمحيط الهادئ: 

 2(  ي)جنس 2( +  جسدي )  0إفريقيا: 
 5(  ي)جنس  4( + جسدي) 1كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم

وأم  22)جنس(    12( + جسدي)  10كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان:  ريأوروبا 
  

 (2009-2000توافر البيانات )
 3(  ي)جنس 2( + جسدي)  1آسيا والمحيط الهادئ: 

 2(  ي)جنس  0( + جسدي)  2أفريقيا: 
 5)جنس(   4( + جسدي) 1كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم

وأم  22(  ي)جنس  14( +  جسدي)  8كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان:  ريأوروبا 
  

 :الرابط التالي راجع أيضًا البيانات والبيانات الوصفية المتوفرة على
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/crime-and-criminal-justice.html   "  

  
 السالسل الزمنية:

  
2006-2014 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 
  2017الربع الثالث والرابع من  

 
 البيانات: نشر  

  
 2017 من  الربع الثاني

  

 بياناتللالجهات المزّودة 

  
 ، مكتب المدعي العامالوطنية، الشرطة، وزارة العدل، وزارة الداخلية اتاإلحصاء أجهزة

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  

 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  مكتب
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة
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www.unodc.org 

  

 المراجع:
  

يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع بيانات عن مدى انتشار الجريمة والعنف في جمع بياناته السنوية عن  
 (.UN-CTS،  اتجاهات الجريمةب  الخاص مم المتحدة األ  مسحالجريمة والعدالة الجنائية )

  

 المؤشرات ذات الصلة

 ٢-٥أ؛  -١٦؛ ٣-١٦ ؛٢  -١٦
 
  
  

 


