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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى  :١٦الهدف 

 العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

0.bالغاية . 

 ة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف والتعذيبإنهاء ما يتعرض له األطفال من سوء المعامل :٢-١٦ الغاية

0.cر. المؤش 

 سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة 29سنة و  18نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين  :٣-٢-١٦المؤشر 

0.d. السلسلة 

   

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 

0. g.   العالميالمنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 :التعريف

 الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرةسنة  29سنة و  18نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 :المفاهيم

  

 (:CRCعلى اتفاقية حقوق الطفل ) 13التعريف من التعليق العام رقم 

  

ويشمل ذلك: )أ(  يشمل العنف الجنسي أي أنشطة جنسية يفرضها شخص بالغ على طفل يحق للطفل التمتع بحمايته بموجب القانون الجنائي.

)ج( استخدام  ؛في االتجار الجنسياألطفال  غالل)ب( است الطفل أو إكراهه على ممارسة أي نشاط جنسي غير مشروع أو ضار نفسياً؛إغراء 

)د( بغاء األطفال، واالستعباد الجنسي، واالستغالل الجنسي في السفر  األطفال في صور سمعية أو بصرية لالعتداء الجنسي على األطفال؛

تعتبر و ما بينها(، وبيع األطفال ألغراض جنسية والزواج القسري. ر ألغراض االستغالل الجنسي )داخل البلدان وفيوالسياحة، واالتجا

معاملة عندما يرتكبها طفل ضد طفل آخر إذا كان الجاني أقدم من الضحية أو يستخدم القوة أو التهديد الإساءة من أفعال األنشطة الجنسية أيضا 

ال تعتبر األنشطة الجنسية بالتراضي بين األطفال اعتداءً جنسياً إذا كان األطفال أكبر سناً من الحد األدنى للسن  ط.أو أي وسيلة أخرى للضغ

 الذي تحدده الدولة الطرف.
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2.B. وحدة القياس 

 نسبة

2.C. التصنيفات 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 
بجمع بيانات حول هذا المؤشر في البلدان المنخفضة والمتوسطة  (DHS) مثل المسح الديموغرافي والصحي المعيشية األسرتقوم المسوح 

 الدخل منذ أواخر التسعينيات.

عما إذا كان أي شخص، في أي  نيالمبحوثوحدة معيارية تلتقط معلومات عن بعض األشكال المحددة للعنف الجنسي. يُسأل  DHSيتضمن 

على الجماع أو القيام بأي أعمال جنسية أخرى ضد إرادتهم.  -أو بأي طريقة أخرى  جسدياً  -وقت من حياتهم )كأطفال أو بالغين(، قد أجبرهم 

ثم يُسأل أولئك الذين يجيبون بـ "نعم" على هذا السؤال عن عمرهم في المرة األولى التي حدث فيها هذا. من المهم اإلشارة إلى أن وحدة 

DHS  ١٦ي مرحلة الطفولة، وبينما تنتج بيانات يمكن استخدامها لإلبالغ عن لم يتم تصميمها بشكل خاص اللتقاط تجارب العنف الجنسي ف-

 لقياس االعتداء الجنسي على األطفال. ، هناك حاجة إلى مزيد من العمل المنهجي لتطوير أسئلة معيارية مصممة خصيصاً ٣-٢

3.B. اناتطريقة جمع البي 

 بوضع الخاصة العالمية البيانات قواعد تحديث ألغراض الوطنية المصادر من البيانات وتقييم عجمل واسعة تشاور بعملية اليونيسف تقوم

 المقارنة وإمكانية البيانات جودة لضمان الوطنية السلطات مع للتعاون اليونيسف استخدمتها التي اآللية كانت ،2017 عام حتى. األطفال

 (.CRING)البلدان عن المؤشرات الخاصة باألهداف  اإلبالغ باسم تُعرف باألطفال الصلة ذات الرئيسية المؤشرات بشأن الدولية

 العالمية المستدامة التنمية أهداف مؤشرات بشأن الوطنية السلطات مع جديدة وطنية تشاور عملية اليونيسف أطلقت ،2018 عام من اعتباراً 

 البيانات تدفقات بشأن الناشئة التوجيهية والمبادئ بالمعايير لاللتزام المشارك الوصي أو عليها الوصي وهي باألطفال، الصلة ذات المختارة

 واإلحصاءات البيانات واستخدام الدولة وملكية التقنية الدقة على بشدة تركز والتي المستدامة، التنمية أهداف مؤشرات عن العالمي لإلبالغ

 المسؤولة األخرى الحكومية الوكاالت وكذلك الوطنية، ئيةاإلحصا جهزةاأل من مباشرة تعليقات على الحصول التشاور عملية طلبت. الرسمية

 المتفق والمنهجيات والتصنيف التعاريف وتطبيق المستخدمة، البيانات مصادر ذلك في بما المؤشرات، عجم بشأن الرسمية، اإلحصاءات عن

 أم موافق عليها المحددة البيانات نقاط كانت إذا ما حول للبلدان التعليقات تتاح المراجعة، بمجرد. المصدر هذا من البيانات على دولياً  عليها

 .يتم ذكر األسباب ،الموافقة عليها يتم لم وإذا ال،

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

من كل عام للسماح بمراجعة ومعالجة  كانون ثاني/ويناير كانون أول/سنوية على األرجح بين ديسمبر وطنيةستجري اليونيسف مشاورة 

 بالمواعيد النهائية لتقديم تقارير أهداف التنمية المستدامة العالمية. االلتزامالتعليقات الواردة من أجل 

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 2021أذار/مارس 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

وطنية عن العنف الجنسي مسوح الوطنية )في معظمها( أو الوزارات المختصة / الوكاالت الحكومية األخرى التي أجرت  ئيةاإلحصا جهزةاأل

 ضد النساء والرجال.

  

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 
UNICEF 
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3.G. التفويض المؤسسي 

األطفال. وهو يوفر المساعدة التقنية والمالية للدول األعضاء لدعم جهودها  رفاهو عن سالمةاإلبالغ و العالمي الرصداليونيسف مسؤولة عن 

ع جمالمسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تدعمه اليونيسف. تقوم اليونيسف أيضا ب لجمع بيانات جيدة عن العنف، بما في ذلك من خالل

للجمهور، كما تقوم بتحليل إحصاءات العنف التي يتم تضمينها في  إتاحة مجموعات بيانات قابلة للمقارنة دولياً إحصاءات العنف بهدف 

 .اعتبارات منهجية أخرى. 4.حالة األطفال في العالمالمنشورات ذات الصلة القائمة على البيانات، بما في ذلك المنشور الرئيسي، 

4.A. األساس المنطقي 

تعوق جميع جوانب أن تجارب العنف الجنسي في مرحلة الطفولة . فمن شأن العنف الجنسي هو أحد أكثر انتهاكات حقوق األطفال إثارة للقلق

الجسدية التي يمكن أن تنجم، وجد الباحثون باستمرار أن بصرف النظر عن اإلصابات  التنمية: الجسدية والنفسية / العاطفية واالجتماعية.

 االعتداء الجنسي على األطفال مرتبط بمجموعة واسعة من عواقب الصحة العقلية والنتائج السلوكية السلبية في مرحلة البلوغ.

  

األطفال في الحماية من جميع أشكال  حقووهذه القضية ذات صلة على الصعيد العالمي ويجمع المؤشر أحد أخطر أشكال العنف ضد األطفال. 

 اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتها االختيارية. تنّص عليهالعنف 

  

4.B. التعليقات والقيود 

منهجيات ال يزال توافر البيانات القابلة للمقارنة يمثل تحديًا خطيًرا في هذا المجال نظًرا ألن العديد من جهود جمع البيانات قد اعتمدت على 

وهناك تحد آخر في هذا المجال ال يتم اإلبالغ  للعنف الجنسي، وعينات وأسئلة الستنباط المعلومات. اريف، وتعات مختلفةصميمات دراسوت

 عنه، ال سيما عندما يتعلق األمر باإلبالغ عن تجارب العنف الجنسي بين الفتيان والرجال.

 

4.C. طريقة االحتساب 
 مقسوم  في سن الثامنة عشرسنة الذين أفادوا بأنهم تعرضوا ألي عنف جنسي  29وسنة 18ح أعمارهم بين عدد الشابات والشبان الذين تتراو

 .100ب  عدد السكان مضروب منسنة، على التوالي،  29وسنة  18عدد الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين  مجموععلى 

 

4.D  .التحقق 

 وتقييم والتحقق من صحة البيانات من المصادر الوطنية.يتم إجراء عملية تشاور واسعة لتجميع 

الوطنية، وكذلك الوكاالت الحكومية األخرى المسؤولة عن  ئيةاإلحصاجهزة األطلبت عملية التشاور الحصول على تعليقات مباشرة من 

طبيق التعاريف والتصنيف والمنهجيات المتفق اإلحصاءات الرسمية، بشأن تجميع المؤشرات، بما في ذلك مصادر البيانات المستخدمة، وت

. بمجرد المراجعة، بصفتها الوكالة الراعية الوطنيةعلى البيانات من هذا المصدر. تقوم اليونيسف بمراجعة نتائج هذه المشاورة  عليها دولياً 

 .سبابيتم ذكر األ، الموافقة عليهاأم ال، وإذا لم يتم  موافق عليهايتم توفير التعليقات للبلدان حول ما إذا كانت نقاط البيانات المحددة 

4.E. التعديالت 

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد: •
 .بلد، ال تنشر اليونيسف أي تقديرات على مستوى الناقصة بالكاملعندما تكون البيانات الخاصة بالبلد 

  على المستويين اإلقليمي والعالمي •
ألغراض حساب المجاميع اإلقليمية فقط، ولكن ال يتم نشرها  الناقصةيتم تطبيق المتوسط اإلقليمي على تلك البلدان داخل المنطقة ذات القيم 

في المائة من سكان المنطقة للفئة  50. تُنشر المجاميع اإلقليمية فقط عندما تغطي البيانات المتاحة ما ال يقل عن البلدتقديرات على المستوى ك

 العمرية ذات الصلة.

4.G.  المجاميع اإلقليمية 
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ولكن اإلجمالي العالمي هو متوسط مرجح لجميع البلدان التي لديها بيانات متاحة. تُنشر المجاميع العالمية بغض النظر عن التغطية السكانية، 

 .يُشار بوضوح إلى عدد البلدان ونسبة المجموعة السكانية ذات الصلة التي تمثلها البيانات المتاحة

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

. في بعض المسوح الديموغرافية والصحيةمثل  المعيشية مسوح األسرتجمع البلدان بيانات عن تجارب الطفولة في العنف الجنسي من خالل 

المخصصة للعنف. يلتقط هذا المسوح ، بما في ذلك المعيشية وطنية أخرى لألسر مسوحمن خالل  البلدان، يتم جمع هذه البيانات أيضاً 

( بغض النظر عن السن القانونية للموافقة المنصوص سنة 18المؤشر جميع تجارب العنف الجنسي التي حدثت أثناء الطفولة )أي قبل سن 

 .عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة

 

4.I  . إدارة الجودة 

إنتاج إحصاءات موثوقة عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية راسخة داخل اليونيسف. يتم ضمان الجودة والعملية إن العملية الكامنة وراء 

اإلحصائية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة  األجهزةمع من خالل العمل  ٢-٣-٥المؤدية إلى إنتاج مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

 .شاريةمن خالل عملية است

4.J  . ضمان الجودة  

خرى. تحتفظ اليونيسف بقاعدة البيانات العالمية حول تأديب األطفال والتي يتم استخدامها في أهداف التنمية المستدامة والتقارير الرسمية األ

 قبل إدراج أي نقطة بيانات في قاعدة البيانات، تتم مراجعتها من قبل نقاط االتصال الفنية في مقر اليونيسف للتحقق من االتساق والجودة

الشاملة للبيانات. تستند هذه المراجعة إلى مجموعة من المعايير الموضوعية لضمان إدراج أحدث المعلومات الموثوقة فقط في قواعد 

البيانات. تتضمن هذه المعايير ما يلي: يجب أن تتضمن مصادر البيانات الوثائق المناسبة؛ يجب أن تكون قيم البيانات ممثلة على مستوى 

ي؛ يتم جمع البيانات باستخدام منهجية مناسبة )على سبيل المثال، أخذ العينات(؛ تستند قيم البيانات إلى عينة كبيرة بدرجة كافية؛ السكان الوطن

اهات تتوافق البيانات مع تعريف المؤشر القياسي بما في ذلك الفئة العمرية والمفاهيم، إلى أقصى حد ممكن؛ البيانات معقولة بناءً على االتج

 للمؤشر. تساق مع التقديرات المنشورة/المبلغ عنها مسبقاً واال

  

من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة  10سنوية مع السلطات الحكومية بشأن ، تجري اليونيسف مشاورات 2018من عام  اعتباراً 

 2030بالطفل في دورها كوصي وحيد أو مشترك، وبما يتماشى مع والية الرصد العالمية وااللتزامات المعيارية للنهوض بخطة عام 

 .الوطنيةل عملية المشاورات . ويرد أدناه مزيد من التفاصيل حو١-٢-١٦لألطفال. يتضمن هذا المؤشر 

4.K  . تقييم الجودة 

 .اتساق البيانات والجودة بانتظام للتحقق من صحة البيانات قبل نشرها تحقيقاتيتم إجراء 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 :البيانات توافر

بلدان منخفضة  9بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وبالنسبة للرجال من  46بلة للمقارنة للنساء من تتوفر حالياً بيانات ممثلة وطنياً وقا

 ومتوسطة الدخل.

 

 :الزمني التسلسل

 غير متوفر

 

 :التفصيل

  (المؤشر خاص بالجنسال يوجد )
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 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 :التباين مصادر

عها وتقديمها في قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة العالمية من أجل الحصول على جمالتي تم  الوطنيةأعادت اليونيسف تحليل التقديرات 

متوفرة ألن البيانات الخاصة بهذه الفئة العمرية غير  ( نظراً سنة 29إلى  18تقديرات للفئة العمرية المعيارية لإلبالغ )أي الفئة العمرية من 

 عادةً في تقارير المسح المنشورة.

 قائوثالمراجع وال.  7

 :لروابطا

data.unicef.org 

 

 :المراجع

 

violence.html-protection/sexual-http://data.unicef.org/child 

https://data.unicef.org/resources/a-generation-to-protect/ 

 

 

http://data.unicef.org/child-protection/sexual-violence.html

