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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 ا :۱٦الھدف 

 لجمیع إلى 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 
 : نسبة السكان الذین تعرضوا (أ) للعنف الجسدي و (ب) النفسي و(ج) الجنسي خالل االثني عشر شھرا السابقة۳-۱-۱٦المؤشر 

0.d. السلسلة 
   

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2016تموز/یولیو  19

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 ۲-٥أ؛ -۱٦؛ ۳-۱٦؛ ۲ -۱٦

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (
 

 التعریف والمفاھیم والتصنیفات.  2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:

 ، كنسبة من مجموع السكان.خالل االثني عشر شھراً السابقةأو النفسي أو الجنسي  ألشخاص الذین تعرضوا للعنف الجسديالعدد اإلجمالي ل
 

 المفاھیم:

 أو النفسي أو الجنسي بالعنف الجسدي س ھذا المؤشر مدى انتشار اإلیذاء المتمثّلیقی
  

): ICCSحصائیة (، كما ھو محدد في التصنیف الدولي للجریمة لألغراض اإلھوم یعادل مفھوم االعتداء الجسديالعنف الجسدي: ھذا المف
 والقوة البدنیة الكبیرة الطفیفة وأ الجسیمة وھذا یشمل اإلصابات الجسدیة التطبیق المتعمد أو المتھور للقوة البدنیة على جسم شخص ما.

 ، یتم تعریف ھذه على النحو التالي:ICCS لتصنیفوفقا لو .والبسیطة
  

عظام مكسورة  ؛أطراف مقطوعة سكین أو طعنات؛إصابات  إصابات بالرصاص؛أو  ناريطلق ل، ، على األق تشمل اإلصابة الجسدیة الجسیمة
 .یرة أو الحرجةوغیرھا من اإلصابات الخط ؛أو الضرب المبرح إصابات داخلیة؛ أو إصابات بالغة بالفك؛ باإلضافة إلى
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التسمم والتطبیقات  الضرب بغرض ما؛ الضرب بآلة حادّة؛طعن أو قطع؛  ؛وتشمل القوة البدنیة الكبیرة، على األقل، اإلصابة بطلق ناري
 األخرى للقوة مع احتمالیة التسبب في إصابة جسدیة خطیرة.

  
 ، وإصابات طفیفة أخرى.ش، وأسنان متكسرة، وتورم، وعین سوداء، وخدووتشمل اإلصابات الجسدیة الطفیفة، على أقل تقدیر، كدمات

  
، وتطبیقات القوة األخرى مع احتمالیة إحداث إصابة جسدیة األقل، الضرب والصفع، والدفع، والتعثر، والھدمتشمل القوة البدنیة البسیطة، على 

 طفیفة.
  

، أو االتصال أو فیھ، محاولة الحصول على فعل جنسي): فعل جنسي غیر مرغوب ICCSوفقاً للتصنیف الدولي للجریمة العنف الجنسي (
صحیحة أو بموافقة نتیجة للترھیب، القوة، االحتیال، اإلكراه، التھدید، الخداع،  دون موافقةمن مرغوب فیھ التواصل مع االھتمام الجنسي غیر ال

 وھذا یشمل االغتصاب وغیره من أشكال االعتداء الجنسي.  موقف ضعف.استغالالً ل، أو إساءة استخدام السلطة أو استخدام المخدرات أو الكحول
  

، وال توجد حتى اآلن منھجیة راسخة لقیاس العنف ولي للتعریف الدقیق للعنف النفسياآلن إجماع على المستوى الدالعنف النفسي: ال یوجد حتى 
 النفسي.

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

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

 عن ضحایا الجریمة. من المسوح األسریة األخرى التي تتضمن وحدةضحایا الجریمة أو ا المؤشر من المسوح الخاصة بیستمد ھذ
  

، في حین أن تجربة األعضاء اآلخرین ال یتم تیاره عشوائیاً بین أفراد األسرة، الذي تم اخشر إلى التجربة الفردیة للمستجیبیشیر المؤ
 .المستجیبیتم جمع تجربة الضحیة العنیفة من خالل سلسلة من األسئلة حول أعمال العنف الملموسة التي یعاني منھا  تضمینھا.

  
 یةیقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة بجمع بیانات عن مدى انتشار االعتداء الجسدي والجنسي من خالل جمع بیاناتھ السنو

شبكة تضم  من خالل UN-CTS ھذه المسوح یتم تسھیل عملیة جمع البیانات عبرإذ  ).UN-CTS( ھات الجریمةعبر المسح الخاص باتجا
 وطنیة تعینھا السلطات المسؤولة. جھة تنسیق 130أكثر من 

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 ) الذي یمثل القاعدةUN-CTS باتجاھات الجریمة المسح الخاصھناك نظام موحد لجمع البیانات السنویة بشأن الجریمة والعدالة الجنائیة (

، وھي ر على شبكة جھات التنسیق الوطنیةبشكل كبی المسح الخاص باتجاھات الجریمة یعتمد جمع بیاناتو .للبیانات الخاصة بجرائم القتل
 130ة الجنائیة (حوالي القدرة الفنیة والدور إلنتاج بیانات حول الجریمة والعدال عبارة عن مؤسسات أو فعالیات معیّنة من قبل الدول ولدیھا

 .)2016جھة تنسیق معیّنة بدءً من عام 
  

بیانات حول معدل اإلبالغ من قبل ضحایا "االعتداء الجسدي" و "االعتداء الجمع یقوم مسح األمم المتحدة الخاص باتجاھات الجرائم ب
 لجمع بیانات أكثر دقة حول ھذا المؤشر. ةجمع البیانات الحالیعملیة ة مراجع وستجري الجنسي".

  
 أھداف التنمیة المستدامة إلى البلدان للتشاور قبل النشر. سیتم إرسال بیانات رصد

 

3.C  الزمني لجمع البیانات. الجدول 
 2016الربع الثالث إلى الرابع من عام 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 2017الربع الثاني من 
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3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 ، مكتب المدعي العامات الوطنیة، الشرطة، وزارة العدل، وزارة الداخلیةاإلحصاء أجھزة

  

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 )UNODCوالجریمة (مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

وھو ذو أھمیة عالمیة حیث یحدث العنف بأشكال  والجنسي (وربما النفسي). بالعنف الجسدي المتمثّلیقیس ھذا المؤشر مدى انتشار اإلیذاء 
، یجب أن یستند اإلبالغ عنھا بشكل كبیر إلى السلطات المختصّة وبالنظر إلى أن أعمال العنف ال یتم مختلفة في جمیع مناطق وبلدان العالم.

 .جمعھا من خالل مسوح العیّنات الخاصّة بالبالغین من السكان ھذا المؤشر إلى البیانات التي یتم
 

4.B. التعلیقات والقیود 
ید ونظراً لتعق، ومع ذلك ؛یعاني منھ السكان البالغین من الجنسینضحایا اإلجرام قادرة على التقاط تجربة العنف الذي ب إّن المسوح الخاصة

، التي تھدف إلى صول في ھذه المسوح، فمن المرجح أال تكون جمیع تجارب العنف مشمولة حسب األجمع المعلومات عن خبرات العنف
المخصصة األخرى حول العنف على مجموعات سكانیة مختارة (عادة النساء أو  سوحعادة ما تركز الم تغطیة عدة أنواع من تجربة الجریمة.

تصویر مستویات العنف على  و في سیاقات محددة (العنف األسري، في المدارس، في السجون، إلخ)، لكنھا غیر قادرةأو المسنین) أ األطفال
 .واتجاھاتھ لدى كامل السكان

  
دولي لقیاس العنف  ، ال یوجد حالیاً معیارسدي والجنسي من خالل أدوات المسحفي الوقت الذي توجد فیھ بالفعل معاییر دولیة لقیاس العنف الج

 دیھ منھجیة محددة للقیاس في مسوح، الذي للعنف النفسي إلى السلوك المھدِّدیمكن أن یكون أحد الخیارات العملیة ھو الحد من ا النفسي.
 ، ھو سلوك متعمد یسبب الخوف من اإلصابة أو األذى.سلوك التھدید، على أقل تقدیر اإلیذاء.

  
یتطلب إنتاج البیانات حول و ؛الجنسي واإلبالغ عنھا بشكل منفصلإنتاج المؤشرات الخاصة بانتشار العنف الجسدي و، عادةً ما یتم وأخیراً 

 انتشار العنف الجسدي أو الجنسي جمعًا مخصصًا للبیانات.
  

معیشیة ین یعیشون في أسر (مثل الدراسات االستقصائیة المتخصصة أو وحدات المسح األسري) على عامة السكان الذ عادة ما تقتصر المسوح
 75أو  70، 65األعلى للعمر (حد في بعض االحیان اعتماد ال ، في حین یتمسنة) 18أو  15ادة ما یكون عمرھم سن معینة (ع ویكونون من

 ).سنة
 

4.C. طریقة االحتساب 
على إجمالي عدد  االثني عشر شھراً السابقة، مقسومأو النفسي أو الجنسي في  عدد المستجیبین للمسوح الذین وقعوا ضحیة للعنف الجسدي

 المشاركین في االستطالع.
 

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
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4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد •
  
 فارغة ترك القیم الناقصةتُ 
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •
  
 التقدیرات العالمیة.ال یتم حالیاً إنتاج  .فارغة ترك القیم الناقصةتُ 

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 .ال یتم حالیاً إنتاج التقدیرات العالمیة

 

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

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 

4.K  . تقییم الجودة 
 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

= انتشار  (العنف الجسدي الخاص باتجاھات الجریمة فقط:فقط إلى البلدان التي تقوم باإلبالغ في مسح األمم المتحدة یشیر توافر البیانات 
 )) = معدل انتشار االعتداء الجنسياالعتداء الجسدي؛ (الجنسي

  
 حتى اآلن) 2010توافر البیانات (

 4) ي(جنس 3) +  جسدي ( 1آسیا والمحیط الھادئ: 
 2) ي(جنس 2) +  جسدي ( 0إفریقیا: 

 5) ي(جنس 4) + جسدي( 1ي: كا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبیرأم
 22(جنس)  12) + جسدي( 10كا الشمالیة وأسترالیا ونیوزیلندا والیابان: یرأوروبا وأم

  
 )2009-2000توافر البیانات (

 3) ي(جنس 2) + جسدي( 1آسیا والمحیط الھادئ: 
 2) ي(جنس 0) + جسدي( 2أفریقیا: 

 5(جنس)  4) + جسدي( 1كا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي: یرأم
 22) ي(جنس 14) + جسدي( 8كا الشمالیة وأسترالیا ونیوزیلندا والیابان: یرأوروبا وأم

  
 :الرابط التالي راجع أیضًا البیانات والبیانات الوصفیة المتوفرة على

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/crime-and-criminal-justice.html  "  
 الزمني:التسلسل 

2006-2014 
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 : التفصیل

 حسب الجنس والعمر
 مستوى الدخل

 التعلیم
 المواطنة

 األصل العرقي
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

 بجمع البیانات من المصادر الوطنیة. بالمخدرات والجریمة حالیاً یقوم مكتب األمم المتحدة المعني 
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 الرابط:

www.unodc.org 
 

 :المراجع
UNODC collects data on the prevalence of crime and violence in its annual data collection on crime and 
criminal justice (UN- Crime Trends Survey, UN-CTS). 
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