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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 . 
 ب: تعزیز القوانین والسیاسات غیر التمییزیة وإنفاذُھا لتحقیق التنمیة المستدامة -۱٦الغایة 

0.cالمؤشر . 
را السابقة ألسباب نسبة السكان الذین أبلغوا عن تعرضھم شخصیا لممارسات تمییزیة أو تحرش خالل االثني عشر شھ ۱-ب-۱٦المؤشّر 

 یحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمییز على أساسھا

0.d. السلسلة 
 

0.e  .تحدیث البیانات الوصفیة 
 2018 سمبرن أول/دیوكان 03

0.fالمؤشرات ذات الصلة . 
 : ما إذا كان ثمة أطر قانونیة قائمة، أم ال، من أجل تعزیز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمییز على أساس الجنس۱-۱-٥ •

 لسابقة: نسبة السكان الذین تعرضوا (أ) للعنف الجسدي و (ب) النفسي و(ج) الجنسي خالل االثني عشر شھرا ا۱-۳-۱٦ •

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

 : نسبة السكان الراضین عن تجربتھم األخیرة في االستفادة من الخدمات العامة۲-٦-۱٦ •

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان

 اإلبالغ عن البیانات .1
1.A  .المنظمة 

 اإلنسانمكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:
یقیس ھذا المؤشّر نسبة السكان (البالغین) نسبة السكان الذین أبلغوا عن تعرضھم شخصیاً لممارسات تمییزیة أو تحّرش خالل االثني عشر 

ز على أساسھا. ویشیر القانون الدولي لحقوق اإلنسان إلى مجموعة الصكوك شھراً السابقة ألسباب یحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمیی
لحقوق القانونیة الدولیة الرامیة إلى تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان، بما في ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمعاھدات الدولیة الالحقة 

 اإلنسان التي اعتمدتھا األمم المتحدة.
 

 المفاھیم:
طلح "التمییز" لإلشارة إلى أي تفرقة أو استثناء أو تقیید أو تفضیل، أو غیر ذلك من أوجـھ المعاملة التفاضلیـة المبنیة بشكٍل مباشر یُستخدم مص

 أو غیر مباشر على أسباب تمییز محظورة. ویستھدف التمییز أو یستتبعھ تعطیالً أو عرقلة لالعتراف بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة، أو
ان ع بھذه الحقوق أو ممارستھا، على قدم المساواة مع اآلخرین، في المیدان السیاسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي میدللتمتّ 
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والتحّرش ھو أیضاً شكل من أشكال التمییز، إذا ما استند إلى أسباب التمییز المحظورة المنصوص علیھا في .  1آخر من میادین الحیاة العامة
أن تفضي، القانون الدولي لحقوق اإلنسان. لكنھ قد یتّخذ أشكاالً عدیدة، منھا السلوكیات أو اإلیماءات اللفظیة أو جسدیة التي تفضي، أو یُحتمل 

ساءة إلیھ، أو إھانتھ، أو الحط من قدره، أو إلى إیجاد بیئة تخویفیة أو عدائیة أو مسیئة. عادةً، ینطوي التحّرش إلى إزعاج شخص آخر، أو اإل
 .2على نمط محدّد من السلوكیات، بید أنھ قد یتّخذ أحیاناً شكل الحادث المنفرد

من أسباب التمییز المحظورة. وتُستخدم فئة "أسباب أخرى"/ "وضع آخر" في أسئلة المسح یتناول القانون الدولي لحقوق اإلنسان قوائم عدّة 
ري لإلشارة إلى أن ھذه القوائم لیست شاملة، وأن اآللیات الدولیة لحقوق اإلنسان قد تعترف بأسباب أخرى. كما یسھم استعراض اإلطار المعیا

ییز التي تشمل اللون، أو نوع اإلجتماعي، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي أو غیره الدولي لحقوق اإلنسان في تحدید قائمة من أسباب التم
وجیة من اآلراء، أو األصل القومي أو العرقي أو االجتماعي، أو الثروة، أو حالة الوالدة، أو اإلعاقة، أو السن، أو الجنسیة، أو الحالة الز

، أو الحالة الصحیة، أو مكان اإلقامة، أو الحالة االقتصادیة واالجتماعیة، أو الحمل، أو  جتماعيواألسریة، أو المیل الجنسي أو ھویة النوع اإل
. لكن، من الناحیة العملیة، یصعب إدراج جمیع أسباب التمییز التي 3االنتماء إلى الشعوب األصلیة أو األصول األفریقیة، أو أي وضع آخر

لخاصة باألسر المعیشیة. وبالتالي، یوصى جامعو البیانات بتحدید قوائم أسباب الممارسات التمییزیة یمكن الكشف عنھا من خالل أسئلة المسوح ا
منھجیة، مع على أساس إمكانیة أو سیاق حدوثھا، واستناداً إلى القائمة التوضیحیة ألسباب التمییز المحظورة، الواردة أدناه في القسم المتعلّق بال

 یر عن األسباب األخرى التي قد ال تكون مُدرجة بوضوح.إضافة فئة "أسباب أخرى" للتعب

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

 . نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات3
3.A. مصادر البیانات 

وغیرھا من المسوح االجتماعیة، مصدراً رئیسیاً توفّر مسوح األسر المعیشیة، مثل المسوح المتعدّدة المؤشّرات، والمسوح المتعلّقة باإلیذاء، 
 للبیانات المناسبة لھذا المؤشّر.

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 غیر متوفر

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 متوفرغیر 

3.D  .الجدول الزمني لنشر البیانات 
 2020الربع األول من العام 

 
. المادة األولى من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة راجع االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 1

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

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

 :االطالع على مزید من المعلومات عن أنواع التمییز المحظورة من القانون الدولي لحقوق اإلنسان علىویمكن  3
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/HumanRightsStandards.pdf   
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3.E  للبیانات  المزودة . الجھات 
ائیة االجھزة اإلحصائیة الوطنیة. إذا جُمعت البیانات من مصدر غیر االجھزة اإلحصائیة الوطنیة، تُرسل البیانات المجمعة إلى االجھزة اإلحص

 رھا في قواعد بیانات أھداف التنمیة المستدامة العالمیة.الوطنیة للتشاور قبل نش
 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 )OHCHRمفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان (

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

، والتزامٌ مكّرٌس في 2030إن العھد المقطوع بالقضاء على التمییز كي ال یترك أحدٌ خلف الركب ھو في صمیم خطة التنمیة المستدامة لعام 
إلى قیاس مدى انتشار  ۱-ب-۱٦ان. یھدف المؤشّر كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمعاھدات الدولیة األساسیة لحقوق اإلنس

انظر الى ( الممارسات التمییزیة استناداً إلى التجارب الشخصیة التي یُبلغ عنھا األفراد. ویُعدّ ھذا المؤشّر من المؤشّرات المعنیة بالنتائج
HR/PUB/12/5( المعنیة.، إذ یُسھم في قیاس فعالیة القوانین والسیاسات والممارسات غیر التمییزیة لدى الفئات السكانیة 

4.B. التعلیقات والقیود 
حجم انتشار التمییز والتحّرش بین السكان عموماً على الصعید الوطني. لكنھ ال یوفّر بالضرورة معلومات عن  ۱-ب-۱٦یستكشف المؤشّر 

أُدرجت اإلعاقة  نسبة انتشار التمییز في فئات سكانیة محدّدة، إذ یتوقف ذلك على أطار العینات المختارة لقیاس المؤشّر. فعلى سبیل المثال، إذا
ضمن أسباب التمییز المختارة، فإن البیانات المستخلصة بشأن التمییز على أساس اإلعاقة لن تمثّل سوى نسبة مجموع السكان الذین یشعرون 

لقیاس ھذه الخاصیة، بأنھم تعّرضوا شخصیاً للتمییز على أساس اإلعاقة. وما لم یوفّر نطاق العیّنة المختارة تغطیةً كافیة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 ال یمكن فھم البیانات على أنھا مؤشّر على انتشار التمییز (على أساس اإلعاقة) بین السكان ذوي اإلعاقة.

یة كما أن المؤشّر ال یستعرض التصورات العامة للمجیبین عن حجم انتشار التمییز عموماً في بلد محدّد، بل یستند حصراً إلى التجربة الشخص
نھا فرادى المجیبین بأنفسھم. وال یُحدّد المؤشّر قراراً قانونیاً صدر في أي من حاالت التمییز المزعومة أو المثبتة، وال یُشیر إلى التي أبلغ ع

ؤشّر حاالت التمییز أو التحّرش التي ال یعیشھا المجیبون شخصیاً أو التي ال یرغبون في الكشف عنھا لجامعي البیانات. ینبغي اعتماد ھذا الم
نقطة انطالق للحّث على بذل المزید من الجھود الرامیة إلى فھم أنماط التمییز والتحّرش (مثل موقع/سیاق الحوادث، وعالقة المستجیب ك

ذة بالشخص أو الكیان المسؤول عن التمییز أو المضایقة، وتواتر الحوادث وشدّتھا). كما أن تحلیل تداعیات ھذه الممارسات والتدابیر المتّخ
 على صعید السیاسات والتشریعات، یستلزم مزیداً من األسئلة المعنیة بالتمییز والتحّرش في المسوح المُزمع تنفیذھا. بشأنھا

وفي ھذا السیاق، تنصح المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان جامعي البیانات بالمساھمة في عملیات تشاركیة لتحدید أسس وصیاغات األسئلة 
، والمنبثقة من حقوق اإلنسان المتّبعة من المفوضیةشد في ذلك على المبادئ المبیّنة في نُھُج البیانات القائمة على وفقاً للسیاق، على أن تستر

تمییز شریكاً معاییر حقوق اإلنسان واإلحصاءات المتّفق علیھا دولیاً. وتُعدّ المؤسسات الوطنیة المكلّفة بقضایا حقوق اإلنسان أو المساواة وعدم ال
ع جامعو البیانات على العمل مع منظمات المجتمع المدني التي تمثّل الفئات األكثر عرضة للتمییز أو التخلّف عمثالیاً ل ن ھذه األنشطة. كما یُشجَّ

 الركب، أو المنظمات التي یسھل وصولھا إلى ھذه الفئات. 

4.C. طریقة االحتساب 
ة أو تحّرش خالل االثني عشر شھراً السابقة ألسباب عدد المجیبین على أسئلة المسح الذین أبلغوا عن تعّرضھم شخصیاً لممارسات تمییزی

 .100یحظر التمییز على أساسھا، مقسوماً على العدد اإلجمالي للمشاركین في المسح، مضروباً في 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/documents.aspx
https://www.ohchr.org/HRBAD
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تحّرش وللحدٍ من أثر التداخل أو االلتِباس في وقت حدوث المشكلة، تطرح الوحدة سؤالین محدّدین ھما: سؤال أول عن تجربة المستجیب مع ال
 :4خالل السنوات الخمس السابقة، وسؤال ثان عن تجربتھ خالل االثني عشر شھراً السابقة

[البلد]، ھل تشعر أنك تعرضت شخصیاً ألي شكل من أشكال التمییز أو التحّرش خالل السنوات الخمس الماضیة، في  :1السؤال  •
 ] (أو منذ أن كنت في البلد)، على األسس التالیة؟5أي منذ [سنة إجراء المقابلة ناقص 

تحّرش خالل االثني عشر شھراً السابقة، في [البلد]، ھل تشعر أنك تعرضت شخصیاً ألي شكٍل من أشكال التمییز أو ال :2السؤال  •
 ]، أليٍّ من ھذه األسباب؟1أي منذ [شھر إجراء المقابلة] [سنة إجراء المقابلة ناقص 

 

وتوصي الوحدة النموذجیة المقترحة من المسح بأن یُطلِع الشخص الذي یجري المقابلة المستجیب على تعریف موجز للتمییز/التحّرش قبل 
سئلة، أو أن تتضمن آلیة جمع البیانات ھذا التعریف. فتزوید المجیبین بمقدّمة أساسیة عن ھذه المفاھیم من شأنھ اإلسھام المباشرة في طرح األ

  :لي في تحسین فھم حوادث التحّرش وتذكّرھا. بعد المشاورات مع الخبراء واالختبارات المعرفیة التكمیلیة، یوصى باعتماد النص التمھیدي التا

إذا تلقیت معاملة أقّل إیجابیة بالمقارنة مع اآلخرین، أو إذا تعّرضت للتحّرش على أساس المظھر، أو المولد، أو المعتقد أو ألسباب یحدث التمییز 
فقد تُحرم من حق الوصول، على قدم المساواة مع اآلخرین،  إلى العمل أو السكن أو الرعایة الصحیة أو التعلیم أو الزواج أو الحیاة  أخرى.
كما قد تتعّرض إلى سلوكیات أو إیماءات تفضي، أو  یة أو نظام العدالة أو المحالت التجاریة أو المطاعم أو أيّ خدمات أو فرص أخرى.األسر

 یُحتمل أن تفضي، إلى إزعاجك، أو اإلساءة إلیك، أو إھانتك، أو تدفعك إلى تجنّب أماكن أو أنشطة معیّنة تفادیاً لمثل تلك السلوكیات.

دة النموذجیة المقترحة من المسح أیضاً بتقدیم قائمة بأسباب التحّرش أو التمییز لتیسیر فھم الحوادث وتذكّرھا. وكنقطة انطالق، توصي الوح
 توصي المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان باعتماد القائمة التوضیحیة التالیة ألسباب التمییز لألسباب التي یحظرھا القانون الدولي لحقوق

ع إضافة فئة "أسباب أخرى" للتعبیر عن األسباب التي قد ال تكون مدرجة بشكل واضح. كما توصي الوحدة باستعراض القائمة اإلنسان، م
 لبیانات:التوضیحیة التالیة وتكییفھا وفقاً للسیاق الوطني، من خالل عملیة تشاركیة تُفید في تحدید فئات سكانیة معیّنة ومتطلبات جمع وتصنیف ا

 رأة أو رجلالجنس: ام -1
 العمر: التمییز على أساس العمر باعتبار الشخص صغیراً أو كبیراً جداً في السن. -2
واصل اإلعاقة أو الحالة الصحیة: التمییز على أساس حالة اإلعاقة مثل الصعوبة في الرؤیة أو السمع أو المشي أو االنتقال أو التركیز أو الت -3

 وغیاب الترتیبات التیسیریة المعقولة لمعالجة ذلك. أو اإلصابة بمرض أو ظروف صحیة أخرى،
صلیة، أو العرق أو اللون أو اللغة: التمییز على أساس لون البشرة، أو المظھر البدني، أو األصل العرقي، أو الثقافة، أو التقالید، أو اللغة األ -4

 االنتماء إلى السكان األصلیین، أو األصول األفریقیة. 
لھجرة: التمییز على أساس الجنسیة أو األصل القومي، أو بلد المولد، أو التمییز الممارس ضد الالجئین، أو ملتمسي الوضع من حیث ا -5

 اللجوء، أو وضع الھجرة، أو المھاجرین غیر الحاملین للوثائق الالزمة، أو عدیمي الجنسیة.
تعلیم، االنتماء إلى فئة اجتماعیة أو اقتصادیة مختلفة أو تُعدّ فئة الوضع االجتماعي واالقتصادي: التمییز على أساس الثروة أو مستوى ال -6

 أدنى، أو امتالك، أو عدم امتالك، أرض أو منزل. 
 الموقع الجغرافي أو مكان اإلقامة: التمییز على أساس اإلقامة في المناطق الحضریة أو الریفیة، والمستوطنات الرسمیة أو غیر الرسمیة. -7
 على أساس اعتناق، أو عدم اعتناق، دیانة أو معتقدات دینیة محدّدة. الدین: التمییز -8
الحالة الزوجیة واألسریة: التمییز الممارس ضد العاذب/ العاذبة، أو متزوج/ متزوجة، أو مطلق/مطلقة، أو أرمل/أرملة، أو الحامل، أو  -9

 متزوجین...لدیھم أطفال أو بدون أطفال، أو یتیم/یتیمة، أو مولودة من والدین غیر 
: التمییز الممارس ضد المثلیات والمثلیون جنسیًا ومزدوجي المیل الجنسي ومغیري ھویة النوع  المیل الجنسي أو ھویة النوع اإلجتماعي -10

 .  اإلجتماعي
الرأي السیاسي: التمییز على أساس التعبیر عن اآلراء السیاسیة، والدفاع عن حقوق اآلخرین، أو االنضمام، أو عدم االنضمام، إلى حزب  -11

 سیاسي أو نقابة.
 أسباب أخرى -12

 

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 

وأنھا حدثت في وقت أقرب من وقت حدوثھا الفعلي، وھي ظاھرة عادة ما تالحظ في الدراسات نمط یقضي باإلبالغ عن األحداث كما  4
 االستقصائیة المتعلقة باإلیذاء اإلجرامي.
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4.F) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلد) على مستوى  1. معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد: •

 ال تقدیرات للقیَم الناقصة.
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 ال تقدیرات للقیَم الناقصة.
 

4.Gالمجامیع اإلقلیمیة . 
 ینطبقال 

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 مع جھات التنسیق التابعة لألجھزة اإلحصائیة الوطنیة المعنیة بإطار مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة (القائمة  •

لك بھدف التحقّق من توافر البیانات الوطنیة الالزمة لقاعدة بیانات مؤشرات التي تحتفظ بھا الشعبة اإلحصائیة باألمم المتحدة)، وذ
 أھداف التنمیة المستدامة. [ رابط إلى التوجیھات الفنیة]

4.K تقییم الجودة . 
 

 توافّر البیانات والتفصیل.  5
 توافر البیانات:

 غیر متوفر
 

 :التسلسل الزمني
2017-2018-2019 

 
 التفصیل:

والعمر، والعرق، واألصل ، الجنس  من أھداف التنمیة المستدامة (الدخل، ۱۸-۱۷تُفصل البیانات المجمعة لھذا المؤشّر تمشیاً مع الغایة 
 العرقي، وحالة الھجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، وغیر ذلك من خصائص لھا أھمیتھا في السیاقات الوطنیة).

 

 المقارنة/االنحراف عن المعاییر الدولیة .  6
 مصادر التباین:

، تضطلّع مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بجمع البیانات من المصادر الوطنیة فقط، أو من مصادر إقلیمیة، إذا ما كانت متاحة/مناسبة
 یُفترض بالتالي ظھور اختالفات أو أوجھ تباین. وال
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 . المراجع والوثائق7
 :ابطوالر

www.ohchr.org  
 :المراجع

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

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