
التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة : ٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات

 جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكانالحد بقدر كبير من  :٦-٦١ غايةال

 نسمة، بحسب العمر ونوع الجنس 000 000عدد ضحايا القتل العمد لكل  :٦-٦-٦١المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :المنظمة/ المنظمات

  
 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
ف  ، ويُعبر عنه لكل العمد مقسوًما على مجموع السكان المؤشر بأنه إجمالي عدد ضحايا جرائم القتليُعرَّ

 نسمة. 000000
  

ف القتل العمد بأنه  إصابة  بوفاته وبإصابتهسبب الذي يلحق بشخص ما بقصد الت مشروعالموت غير اليُعرَّ
يشير السكان إلى و ؛(ICCS ،5002 لدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية)المصدر: التصنيف ا بالغة

 مجموع السكان المقيمين في بلد معين في سنة معينة.
  

 األساس المنطقي:
  

لي لقياس أشد أشكال الجريمة عنفا، كما يستخدم هذا المؤشر على نطاق واسع على المستويين الوطني والدو
اة فراد لالستمتاع بحيالعنف هو شرط مسبق لأل ضداألمن توفير إن  نعدام األمن.الأنه يوفر مؤشرا مباشرا 

لذا لم اتحدث جرائم القتل العمد في جميع دول الع ، ولكي تتطور المجتمعات واالقتصادات بحرية.آمنة ونشطة
 .عالمييمكن تطبيق هذا المؤشر على الصعيد ال

  
المدى  ، وعلىلا بشكل أفضبها ومحركاتها وعواقبهمر ضروري لتقييم أسباأل هو إن رصد جرائم القتل العمد

ن ، يمك(ICCSإذا تم تفصيل البيانات بشكل صحيح )كما هو مقترح في  ، لتطوير تدابير وقائية فعالة.الطويل
، العائلي(العنف والشريك  من ا في ذلك العنفالمرتبط بالقتل: العالقات الشخصية )بمللمؤشر تحديد نوع العنف 



ا ياسية )بم( واالجتماعية والسيرها من أشكال األنشطة اإلجراميةالمنظمة وغوالجريمة )بما في ذلك الجريمة 
 الكراهية(. ائمفي ذلك اإلرهاب وجر

  
 

 المفاهيم:
  

على أنها "الموت جريمة القتل العمد بتعريف  ICCSيقوم التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية 
عريف على يحتوي هذا الت ".بوفاته وبإصابته إصابة بالغةسبب الذي يلحق بشخص ما بقصد الت مشروعغير ال

 على أنه القتل العمد: ما ثالثة عناصر تميز قتل شخص
 ؛خص من قبل شخص آخر )عنصر موضوعي(. قتل ش0
 ؛)عنصر ذاتي( إصابة بالغةإصابتها بقتل الضحية أو بمرتكب الجريمة . نيّة  5
 انوني(.)عنصر ق شرعيةغير ال ةتبر المرتكب مسؤوالً عن الوفايع ، مما يعني أن القانون. عدم شرعية القتل3
  

، ينبغي اعتبار جميع عمليات القتل المقابلة للمعايير الثالثة ألغراض إحصائيةووينص هذا التعريف على أنه، 
 المقدمة في التشريعات أو الممارسات الوطنية. اريفدة، بغض النظر عن التعذكورة أعاله جرائم قتل متعمّ الم
  

 التعليقات والقيود:
  

 توضيحات مهمة حول تعريف القتل العمد. ICCSيقّدم التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية 
 :ضمن الجرائم ليات القتل التالية مدرجة فيعلى أن عم ، تحديداً،نصوي
 القتلجرائم  -
 جرائم الشرف -
 ؤدي إلى الموتت ة التيخطيرال اتعتداءاال -
 ألنشطة اإلرهابيةجراء االموت  -
 القتل المرتبط بالمهر -
 قتل اإلناث -
 قتل األطفال -
 قتل االراديال -
 عمليات القتل خارج نطاق القضاء -
 أعمال القتل الناجمة عن القوة المفرطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون / الدولة -
  

لتمييز بين دالئل على كيفية ايوفّر  ICCS باإلضافة إلى أن التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية
، والقتل المرتبط مباشرة بالحرب / الصراع وعمليات القتل األخرى التي ترقى إلى جرائم جرائم القتل المتعمدة

 الحرب.
  

دالة درين منفصلين ومستقلين على المستوى الوطني )العوتمثل حقيقة أن بيانات جرائم القتل تنتج عادة من مص
، ألن المقارنة بين المصدرين هي أداة لتقييم دقة أحد األصول المحددة لهذا المؤشر الجنائية والصحة العامة(

 سجيل مستوى جيد، يتم تالمصدَرينبيانات من ال توافر لديهابالنسبة للبلدان التي تفي العادة،  البيانات الوطنية.
مكتب األمم المتحدة المعني  هااحول جرائم القتل التي أجر من المطابقة بين المصادر )انظر الدراسة العالمية

 (.UNODC، 5003 بالمخدرات والجريمة



  
-ICDتسترشد البيانات حول جرائم القتل التي تنتجها سلطات الصحة العامة بالتصنيف الدولي لألمراض )

لدولي بحسب التصنيف ا عمدتعريف القتل اللقريب جداً ال ،اعتداء"جراء الموت  ، الذي يوفر تعريفاً لـ "(10
 .ICCS للجريمة لألغراض االحصائية

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ع ويُحسب المؤشر على أنه إجمالي عدد ضحايا جرائم القتل العمد المسجلة في سنة معينة مقسوًما على مجم

 .000.000، مضروبًا في العامالسكان المقيمين في نفس 
  

التوالي من أنظمة  ، علىالبيانات المتعلقة بالقتل العمد ، يتم إنتاج مجموعتين منفصلتين منفي العديد من البلدان
 مصدريعندما تكون موجودة، يتم اإلبالغ عن األرقام من  المدني. لسجلّ الجنائية والصحة العامة / االعدالة 

 نات السكانية من التقديرات السنوية التي تنتجها شعبة السكان التابعة لألمم المتحدة.وتستمد البيا البيانات.
  
 تفصيل:ال
  

 لهذا المؤشر هو: الموصى به التفصيل
 الجريمة( ارتكاببوعمر الضحية والجاني )المشتبه  جنس -
 أو غير ذلك( ،المعارفمن ن الضحية والجاني )شريك حميم، أو أحد أفراد األسرة، أو بي العالقة -
 ، وما إلى ذلك(حاد غرض)سالح ناري،  الجناية وسائل -
 ، وما إلى ذلك(من الشريك، عنف منظمةجريمة ) / الدافعالظرفيالسياق  -
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

ي من العدالة وطنية عن القتل من أتنتج منظمة الصحة العالمية تقديرات للبلدان التي ال تتوفر فيها بيانات 
وتُستخدم هذه التقديرات عند تجميع مجموعة البيانات  المدني. لالسج أو من الصحة العامة / الجنائية

ة الصحة ، انظر منظملى المعلومات المتعلقة بالمنهجية)لالطالع ع ناقصةية وإعداد تقديرات للقيم الالعالم
ر ، وتقريمتحدة المعني بالمخدرات والجريمةنمائي ومكتب األمم الالعالمية وبرنامج األمم المتحدة اإل

 (.5002الحالة العالمية بشأن منع العنف لعام 
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

تنتج منظمة الصحة العالمية تقديرات للبلدان التي ال تتوفر فيها بيانات وطنية عن القتل من أي من العدالة 
وتُستخدم هذه التقديرات عند تجميع مجموعة البيانات  المدني. لالسج أو من الصحة العامة / الجنائية

ة الصحة ، انظر منظملى المعلومات المتعلقة بالمنهجية)لالطالع ع ناقصةية وإعداد تقديرات للقيم الالعالم



ر ، وتقريالمعني بالمخدرات والجريمةمتحدة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم ال
 (.5002الحالة العالمية بشأن منع العنف لعام 

  
ً لوضع نهج  ويعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع منظمة الصحة العالمية معا

مية ة العالالصحمشترك إلنتاج سلسلة بيانات مشتركة بين المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة 
 واإلقليمي والعالمي. وطنيعلى الصعيد ال

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
مين ، بأوزان مقدمة من السكان المقيكمتوسطات مرجحة للبيانات الوطنيةتُحسب التقديرات العالمية واإلقليمية 

 الوطنيين.
  

 :فاوتمصادر الت
  

، حيث على المستوى الدولي المبلغ عنها المتعمدةقتل أعداد جرائم البين البلدان المنتجة و قد يحصل التفاوت
ب األمم ، بينما تهدف البيانات التي يبلغ عنها مكتإلى التعريف الوطني للقتل العمد قد تشير البيانات الوطنية

وافقت لذي االمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى االمتثال للتعريف الوارد في التصنيف الدولي للجريمة )
ولجنة األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية  اإلحصائية لألمم المتحدة لجنةفي الول األعضاء عليه الد

يبذل مكتب األمم المتحدة و (. اللجنة ولجنة األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية(.5002في العام 
 ICCSتل التي تندرج تحت تعريف ساب جميع حاالت القتحالمعني بالمخدرات والجريمة جهودا خاصة ال

يجب  .ائيص، بينما يمكن تجميع البيانات الوطنية وفقا للنظم القانونية الوطنية بدال من التصنيف اإلحللقتل العمد
إلى تحسين جودة  ICCS لتصنيف الدولي للجريمة لألغراض االحصائيةالتدريجي ل البلدان أن يؤدي تنفيذ

 واتساق البيانات الوطنية والدولية.
  

 وقد تختلف معدالت جرائم القتل العمد أيضاً بسبب استخدام أرقام سكانية مختلفة.
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

ل ب( الصحة العامة / السج ؛قُطري: أ( نظام العدالة الجنائيةيوجد مصدران منفصالن على المستوى ال
يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع ونشر البيانات من نظم العدالة الجنائية  المدني.

مم المتحدة األمسح عامة لألمم المتحدة )من خالل جمع البيانات السنوي الطويل األمد الصادر عن الجمعية ال
ت التي تنتجها الصحة شر البياناتقوم منظمة الصحة العالمية بجمع ون ؛(UN-CTS، بشأن اتجاهات الجريمة

-UN مسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة يتم تسهيل عملية جمع البيانات عبرو ل المدني.العامة / السج
CTS وطنية تعينها السلطات المسؤولة. جهة تنسيق 030شبكة تضم أكثر من  من خالل 

  
نوعين من المصادر المذكورة القتل من أي من هذين ال، عندما ال تتوافر بيانات وطنية عن في الوقت الحالي

 ، يتم استخدام التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.أعاله



  
نهج  لوضعجنباً إلى جنب ويعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع منظمة الصحة العالمية 

معني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية على مشترك إلنتاج سلسلة بيانات مشتركة بين المكتب ال
 الصعيد القطري واإلقليمي والعالمي.

  
 جمع:العملية 

  
، يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات المتعلقة بجرائم على المستوى الدولي

السنوي للجنة األمم المتحدة لمراقبة المعامالت القتل المتعمدة بصورة روتينية من خالل جمع البيانات 
دولة عضو  030، قامت أكثر من لمنع الجريمة والعدالة الجنائية طلب لجنة األمم المتحدةلوبناًء  الدولية.
تقدم ، من شأنها أن UN-CTS مسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمةوطنية تابعة ل جهة تنسيقبتعيين 
وفي معظم  إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.جاهات الجريمة خاصة بمسح اتبيانات 

هذه مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة والعدالة  جهات التنسيقالحاالت، تكون 
 أي جهةيّن علم ت وبالنسبة للبلدان التي ، إلخ(.الجنائية )مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العدل

كتب األمم عندما ال يقوم بلد ما بتقديم التقارير إلى م ، يُرسل طلب البيانات إلى البعثات الدائمة في فيينا.تنسيق
، تُستخدم مصادر رسمية أخرى مثل المواقع الرسمية أو المنشورات أو متحدة المعني بالمخدرات والجريمةال

الة عدم في حمؤقّتاً من منظمة الصحة العالمية  م تقديرات جرائم القتليتم استخداو غيرها من وسائل االتصال.
ن ، يتم تبادلها مع البلدان للتحقق مبمجرد دمج البياناتو .بيانات الخاصة بجرائم القتلتوفر مصدر آخر لل

 دقتها.
  

من أجل ضمان  نات، يتم إجراء بعض التعديالت على البيانات والبيانات الوصفية ذات الصلةعندما تتوفر البيا
تضاف  .ICCS التصنيف الدولي للجريمة االمتثال لتعريف القتل العمد على النحو المنصوص عليه في

إلى األرقام الوطنية للقتل  ،ICCS وفقاً للتصنيفأنواع القتل التي تعتبر جرائم قتل عمد  البيانات الوطنية عن
ندما وال يمكن القيام بذلك إال ع .المستوى القطريجريمة مختلفة على في حين يتم تصنيفها بموجب  ،العمد

جرائم و ،الموت )مثل االعتداء الخطير المؤدي إلىتتوافر بيانات تفصيلية عن هذه األنواع من عمليات القتل 
 ، وما إلى ذلك(.الشرف

  
سيتم إرسال ، فاألمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اسة نشر البيانات الخاصة بمكتبما يتعلق بسي أما في

 بيانات رصد أهداف التنمية المستدامة إلى البلدان للتشاور قبل النشر.
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

والجريمة ومنظمة الصحة  بالنظر إلى البيانات التي جمعها كل من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
-5002بلدا )نقطة بيانات واحدة على األقل بين  072فر بيانات وطنية عن جرائم القتل في ، تتوالعالمية
نقاط بيانات على  3بلداً ) 020تتوفر بيانات السالسل الزمنية عن جرائم القتل المناسبة للرصد في  (.5003

 (.5003-5000بين  ، أحدثها مااألقل
  



 السالسل الزمنية:
  

5000-5002 
  

 الزمنيالجدول 

  
 جمع البيانات:

  
 5002الربع الثالث إلى الرابع من عام 

  
 إصدار البيانات:

  
 (5002 عن بياناتال) 5007 من الربع الثاني

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 سم:اال
  

الدول  ت والجريمة من قبليتم إرسال البيانات المتعلقة بالقتل العمد إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا
 الخاص باتجاهات الجريمةاألمم المتحدة  لمسحالوطنية التابعة  جهات التنسيقعادة من خالل  ،األعضاء

(CTS التي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة والعدالة )
المصدر . في العادة يكون لى ذلك(وما إ ،لالجنائية )مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العد

 ،نظام العدالة الجنائية )الشرطة، وزارة الداخلية، مكتب المدعي العامتابعة لمؤسسة  القتل العمد لبياناتالرئيس 
يتم إرسال البيانات الصادرة عن نظام الصحة العامة / السجل المدني إلى منظمة الصحة  وما إلى ذلك(.

 لطات الصحية الوطنية.العالمية من خالل الس
  
 وصف:ال
  

الدول  ت والجريمة من قبليتم إرسال البيانات المتعلقة بالقتل العمد إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا
 الخاص باتجاهات الجريمةاألمم المتحدة  لمسحالوطنية التابعة  جهات التنسيقعادة من خالل  ،األعضاء

(CTS التي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة والعدالة )
المصدر . في العادة يكون لى ذلك(، وما إلالجنائية )مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العد

، لعامطة، وزارة الداخلية، مكتب المدعي انظام العدالة الجنائية )الشرتابعة لمؤسسة  القتل العمد لبياناتالرئيس 
يتم إرسال البيانات الصادرة عن نظام الصحة العامة / السجل المدني إلى منظمة الصحة  وما إلى ذلك(.

 العالمية من خالل السلطات الصحية الوطنية.
 
  

 الجهات المجّمعة للبيانات



  
 سم:اال
  

 (، منظمة الصحة العالميةUNODC) مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  
 وصف:ال
  

( بجمع بيانات عن UNODC، يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )على الصعيد الدولي
خاص األمم المتحدة ال جرائم القتل المتعمدة بشكل روتيني وتوزيعها من خالل جمع البيانات السنوي عن مسح

على  ،في جمع ونشر بيانات جرائم القتل يتعاون المكتب مع المنظمات اإلقليميةو (.CTSالجريمة ) هاتاتجاب
التوالي مع المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية في أوروبا ومع منظمة الدول األمريكية في 

 تقوم منظمة الصحة العالمية بتجميع بيانات حول القتل العمد في إطار جمع البيانات المنتظمة تين.يّ كرياألم
 .جرائم القتل المتعمدمن االعتداء جّراء تبر البيانات عن الوفيات ، تعفي هذا السياق الوفاة. حول أسباب

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.unodc.org 

  
 المراجع:

  
UNODC Homicide Database (https://data.unodc.org/), UNODC, Global Study on Homicide 2013; 

WHO-UNDP-UNODC, Global Status Report on Violence Prevention 2014); UNODC, International 

Classification of Crime for Statistical Purposes - ICCS, 2015 

 المؤشرات ذات الصلة

  
 :00والهدف  5-2الغاية 

  
 حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقةب، معدل البطالة

  
 



التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة : ٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات

 جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكانالحد بقدر كبير من  :٦-٦١ غايةال

ي الجنسي خالل االثن )ج(النفسي و )ب( و البدني للعنف)أ( سبة السكان الذين تعرضوا ن :٣-٦-٦١المؤشر 
 عشر شهرا السابقة

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )
  

 والتعاريفالمفاهيم 

  
 ريف:التع
  

خالل االثني عشر شهراً أو النفسي أو الجنسي  جسديألشخاص الذين تعرضوا للعنف الالعدد اإلجمالي ل
 ، كنسبة من مجموع السكان.السابقة

  
 األساس المنطقي:

  
ية أهموهو ذو  والجنسي )وربما النفسي(. جسديالعنف الب المتمثّليقيس هذا المؤشر مدى انتشار اإليذاء 

 تموبالنظر إلى أن أعمال العنف ال ي عالمية حيث يحدث العنف بأشكال مختلفة في جميع مناطق وبلدان العالم.
معها من ج ، يجب أن يستند هذا المؤشر إلى البيانات التي يتمإلى السلطات المختّصةاإلبالغ عنها بشكل كبير 

 .بالغين من السكانبال مسوح العيّنات الخاّصةخالل 
  
 لمفاهيم:ا
  
 أو النفسي أو الجنسي جسديالعنف الب المتمثّل س هذا المؤشر مدى انتشار اإليذاءيقي
  

، كما هو محدد في التصنيف الدولي للجريمة هوم يعادل مفهوم االعتداء الجسديالعنف الجسدي: هذا المف
 وهذا يشمل جسم شخص ما.(: التطبيق المتعمد أو المتهور للقوة البدنية على ICCSلألغراض اإلحصائية )

، يتم تعريف ICCS لتصنيفوفقا لو .بسيطةوال كبيرةوالقوة البدنية ال طفيفةال وأ الجسيمة اإلصابات الجسدية
 هذه على النحو التالي:

  



سكين أو إصابات  ؛رصاصإصابات بالأو  ناري طلقل، ، على األقتشمل اإلصابة الجسدية الجسيمة
ب أو الضر إصابات داخلية؛ إصابات بالغة بالفك؛ باإلضافة إلىأو  مكسورةعظام  ؛أطراف مقطوعة ؛طعنات
 .حرجةيرة أو الوغيرها من اإلصابات الخط ؛المبرح

  
؛ الضرب بغرض ما؛ الضرب طعن أو قطع ؛اإلصابة بطلق ناري، على األقل، بدنية الكبيرةالقوة الوتشمل 

 مالية التسبب في إصابة جسدية خطيرة.التسمم والتطبيقات األخرى للقوة مع احت بآلة حاّدة؛
  

 ،ش، وأسنان متكسرة، وتورم، وعين سوداء، وخدووتشمل اإلصابات الجسدية الطفيفة، على أقل تقدير، كدمات
 وإصابات طفيفة أخرى.

  
وة األخرى ، وتطبيقات القالضرب والصفع، والدفع، والتعثر، والهدم، ، على األقلبدنية البسيطةالقوة التشمل 
 احتمالية إحداث إصابة جسدية طفيفة. مع
  

ً للتصنيف الدولي للجريمة العنف الجنسي ) فيه، محاولة الحصول (: فعل جنسي غير مرغوب ICCSوفقا
ة صحيح دون موافقةمن ، أو االتصال أو التواصل مع االهتمام الجنسي غير المرغوب فيه على فعل جنسي

أو إساءة  ،ل، اإلكراه، التهديد، الخداع، استخدام المخدرات أو الكحولأو بموافقة نتيجة للترهيب، القوة، االحتيا
 وهذا يشمل االغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجنسي. موقف ضعف.استغالالً لاستخدام السلطة أو 

  
وال توجد حتى  ،ولي للتعريف الدقيق للعنف النفسيالعنف النفسي: ال يوجد حتى اآلن إجماع على المستوى الد

 اآلن منهجية راسخة لقياس العنف النفسي.
  

 التعليقات والقيود:
  

يعاني منه السكان البالغين من ضحايا اإلجرام قادرة على التقاط تجربة العنف الذي ب إّن المسوح الخاصة
، فمن المرجح أال تكون جميع تجارب يد جمع المعلومات عن خبرات العنف، ونظراً لتعقومع ذلك ؛الجنسين
ة عاد ، التي تهدف إلى تغطية عدة أنواع من تجربة الجريمة.مسوحصول في هذه المشمولة حسب األالعنف 

المخصصة األخرى حول العنف على مجموعات سكانية مختارة )عادة النساء أو األطفال أو  سوحما تركز الم
 على ةغير قادر االسجون، إلخ(، لكنهفي المدارس، في و في سياقات محددة )العنف األسري، المسنين( أ

 .لدى كامل السكان تصوير مستويات العنف واتجاهاته
  

ال  ،سدي والجنسي من خالل أدوات المسحفي الوقت الذي توجد فيه بالفعل معايير دولية لقياس العنف الج
سي النف لعنفيمكن أن يكون أحد الخيارات العملية هو الحد من ا يوجد حالياً معيار دولي لقياس العنف النفسي.

ّد هو  ،سلوك التهديد، على أقل تقدير اإليذاء. ديه منهجية محددة للقياس في مسوح، الذي لإلى السلوك المهد 
 سلوك متعمد يسبب الخوف من اإلصابة أو األذى.

  
الجنسي واإلبالغ عنها بشكل ، عادةً ما يتم إنتاج المؤشرات الخاصة بانتشار العنف الجسدي ووأخيراً 
 إنتاج البيانات حول انتشار العنف الجسدي أو الجنسي جمعًا مخصًصا للبيانات.يتطلب و ؛منفصل

  



)مثل الدراسات االستقصائية المتخصصة أو وحدات المسح األسري( على عامة  مسوحعادة ما تقتصر ال
، في سنة( 51أو  51ادة ما يكون عمرهم سن معينة )ع معيشية ويكونون منالسكان الذين يعيشون في أسر 

 (.سنة 01أو  07 ،51على للعمر )األحد اعتماد ال في بعض االحيان ن يتمحي
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ر شهراً االثني عشأو النفسي أو الجنسي في  جسديالذين وقعوا ضحية للعنف ال ستجيبين للمسوحعدد الم
 على إجمالي عدد المشاركين في االستطالع. ، مقسومالسابقة

  
 تفصيل:ال
  
 حسب الجنس والعمرب

 مستوى الدخل
 التعليم

 المواطنة
 األصل العرقي

  
 :ناقصةالقيم ال معالجة

  
                بلدعلى مستوى ال 

  
 فارغة ناقصةترك القيم الت  
  

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

 المجاميع اإلقليمية:
  

 .ال يتم حالياً إنتاج التقديرات العالمية
  

 :فاوتالتمصادر 
  

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

 مصادر البيانات



  
 وصف:ال
  

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

  
ين أن تجربة ، في حتياره عشوائياً بين أفراد األسرة، الذي تم اخشر إلى التجربة الفردية للمستجيبيشير المؤ

يتم جمع تجربة الضحية العنيفة من خالل سلسلة من األسئلة حول أعمال  األعضاء اآلخرين ال يتم تضمينها.
 .ستجيبالمالعنف الملموسة التي يعاني منها 

  
يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع بيانات عن مدى انتشار االعتداء الجسدي 

يتم تسهيل إذ  (.UN-CTS) هات الجريمةعبر المسح الخاص باتجا والجنسي من خالل جمع بياناته السنوية
وطنية  جهة تنسيق 537شبكة تضم أكثر من  من خالل UN-CTS هذه المسوح عملية جمع البيانات عبر
 تعينها السلطات المسؤولة.

  
 جمع:العملية 

  
 يمةرلجات اهتجااب المسح الخاصلجنائية )الة دالعوايمة رلجن اية بشأولسنت البياناالجمع د حومم اظنك ناه

UN-CTSالمسح الخاص باتجاهات يعتمد جمع بياناتو .للبيانات الخاصة بجرائم القتل القاعدةل يمثذي ل( ا 
بل قأو فعاليات معيّنة من  مؤسساتعبارة عن ، وهي جهات التنسيق الوطنيةر على شبكة بشكل كبي الجريمة

 جهة تنسيق 537ة الجنائية )حوالي القدرة الفنية والدور إلنتاج بيانات حول الجريمة والعدال االدول ولديه
 .(6755 بدًء من عام عيّنةم
  

بيانات حول معدل اإلبالغ من قبل ضحايا "االعتداء الجمع يقوم مسح األمم المتحدة الخاص باتجاهات الجرائم ب
لجمع بيانات أكثر دقة حول  ةجمع البيانات الحاليعملية ة مراجع وستجري الجسدي" و "االعتداء الجنسي".

 هذا المؤشر.
  

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

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

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

 حتى اآلن( 6757توافر البيانات )
 4( ي)جنس 3( +  جسدي ) 5آسيا والمحيط الهادئ: 

 6( ي)جنس 6( +  جسدي ) 7إفريقيا: 



 1( ي)جنس 4( + جسدي) 5كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 66)جنس(  56( + جسدي) 57كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم

  
 (6772-6777توافر البيانات )

 3( ي)جنس 6( + جسدي) 5آسيا والمحيط الهادئ: 
 6( يجنس) 7( + جسدي) 6أفريقيا: 

 1)جنس(  4( + جسدي) 5كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 66( ي)جنس 54( + جسدي) 1كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم

  
 :الرابط التالي راجع أيًضا البيانات والبيانات الوصفية المتوفرة على

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

  
 السالسل الزمنية:

  
6775-6754 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 
  6750الربع الثالث والرابع من 

 
 إصدار البيانات: 
  

 6750 من الربع الثاني
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 ، مكتب المدعي العامالوطنية، الشرطة، وزارة العدل، وزارة الداخلية اتاإلحصاءمكاتب 

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب

  

 المراجع

  



 :دليل الموارد الموّحدة
  

www.unodc.org 
  

 المراجع:
  

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

  

 المؤشرات ذات الصلة

  
 6-1أ؛ -55؛ 3-55؛ 55-6
  
  
 



التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة : ٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات

 جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكانالحد بقدر كبير من  :٦-٦١ غايةال

تجوالهم على األقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة  نسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند :٤-٦-٦١المؤشر 
 التي يعيشون فيها

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )
  

 والتعاريفالمفاهيم 

  
 ريف:التع
  

لحّي الذي افي  أثناء تجوالهم بمفردهميشير هذا المؤشر إلى نسبة السكان )البالغين( الذين يشعرون باألمان 
 .يعيشون فيه

  
 األساس المنطقي:

  
ياسي ، واعتبر التركيب القضحايا الجريمةب مسوح المتعلقةوف من الجريمة" في عشرات الم مفهوم "الخخد  است  

من المهم أن نفهم أن "الخوف من الجريمة" هو ظاهرة  المستخدم هنا فعاالً في السياقات الثقافية المختلفة.
تقل االدراك ين، حيث لة بشكل كبير عن التجربة الفعليةمنفصلة عن انتشار الجريمة والتي قد تكون مستق

بالجريمة والمناقشة العامة ووسائل اإلعالم ، مثل الوعي عواملال جراء عدد منبالجريمة والخوف الناجم عنها 
ً  ، فإن "الخوف من الجريمة" يعد مؤشراً ومع ذلك والظروف الشخصية. ذاته حيث أن مستوى الخوف  حدّ ب هاما

 ً األنشطة، ، وتقليل الثقة ومع اآلخرين االتصال صإلى تقلي على الرفاهية ويؤدي المرتفع يمكن أن يؤثر سلبا
 لتنمية.يشكل عقبة أمام ا مّما
  

 المفاهيم:
  

رة لهذا باشالمنزل ويشير إلى التجربة المأبواب يقيس السؤال الشعور بالخوف من الجريمة في سياق خارج 
" ة سكنكحة المعنية إلى "الحي" أو "منطقمن خالل الحد من المسا التي يمّر بها الشخص المستجيبالخوف 

 المادي واللغوي(.ي والثقاف السياق لصيغ المختلفة تعتمد على)ا
  

 



 التعليقات والقيود:
  

توجد  ،الجريمة على نطاق واسع في مسوح ضحايا الجريمة حول العالم بينما يتم تطبيق مقياس الخوف من
" أو هل عدم مطالبة الشخص "بالسير وحد، من خالعلى سبيل المثال-ات مختلفة في تفعيل هذا المؤشر ممارس

الوقت  ، فيمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويقوم .فقط "الليل" اقتصار المشي على فترة
  ببلورة المزيد من التوجيهات بشأن قياس المؤشر بالتعاون مع خبراء مسوح ضحايا الجريمة. الحالي،

 
ألمم المتحدة االقتصادية لجنة ا ،متحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نشر مكتب األمم ال0202في عام 

اس ، على أسمسوحتنفيذ هذه ال المتعلقة بالضحايا يقدم إرشادات تقنية بشأن مسوحألوروبا، دليال عن ال
: الرابط التالي على وهذا الدليل متاح الممارسات الجيدة التي وضعت على الصعيد القطري.

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-
statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf 

  
)مثل الدراسات االستقصائية المتخصصة أو وحدات المسح األسري( على عامة  مسوحعادة ما تقتصر ال

، في سنة( 01أو  01ادة ما يكون عمرهم )عسن معينة  معيشية ويكونون منالسكان الذين يعيشون في أسر 
  (.سنة 01أو  02 ،51على للعمر )األحد اعتماد ال في بعض االحيان حين يتم

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
هو: إلى أي مدى تشعر باألمان وأنت تسير لوحدك في  جريمةضحايا الب المسوح المعنيةستخدم في السؤال الم

آمنة جدا / آمنة إلى حد ما / غير آمنة قليال / غير آمنة للغاية / أنا ال أمشي لوحدي الجواب:  منطقتك / حيك؟
ساب نسبة السكان الذين يشعرون باألمان من خالل تلخيص عدد المستجيبين تحايتم  بعد الظالم / ال أعرف.

 عدد المستجيبين.الذين يشعرون بأنهم "آمنون جًدا" و "آمنون إلى حد ما" ويقسمون اإلجمالي على إجمالي 
  
 تفصيل:ال
  
 حسب العمر والجنسب
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  
 .فارغة ناقصةترك القيم الت  
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  
 اإلبالغ الوطنية.التقديرات العالمية على أساس معدالت . وال ت جرى فارغة ناقصةترك القيم الت  
  



 المجاميع اإلقليمية:
  

 تقديرات عالمية على أساس معدالت اإلبالغ الوطنية. جَر أيلم ت  
  

 :تفاوتمصادر ال
  

يس لوبالتالي  الوطنية، المصادر ال يجمع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إال البيانات من
 وجود اختالفات بين القيم. من المفترض

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 مسوحي معظم األحيان من خالل ، فبين عموم السكان مسوح نموذجية ت جرىيتم جمع البيانات من خالل 
 ضحايا الجريمة.

  
خالل  ائية منيقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات عن الجريمة والعدالة الجن

يتم تسهيل عملية جمع البيانات إذ  (.UN-CTS) عبر المسح الخاص باتجاهات الجريمةبياناته السنوية جمع 
نها السلطات وطنية تعيّ  جهة تنسيق 032من خالل شبكة تضم أكثر من  UN-CTS هذه المسوح عبر

ن م، ومع ذلك، المسح الخاص باتجاهات الجريمة فيع بيانات "الخوف من الجريمة" جمبعد لم يتم  المسؤولة.
 .0200عام المخطط ل لمسحول هذا المؤشر في التنقيح الرئيس التالي لمتوقع أن يتم تضمين جمع البيانات حال
  

 عملية جمع:
  
 يمةرلجت ااهتجااب المسح الخاصلجنائية )الة دالعوايمة رلجن اية بشأولسنت البياناالجمع د حومم اظنك ناه

UN-CTSالمسح الخاص باتجاهات يعتمد جمع بياناتو .بجرائم القتلللبيانات الخاصة  القاعدةل يمثذي ل( ا 
بل قأو فعاليات معيّنة من  مؤسساتعبارة عن ، وهي جهات التنسيق الوطنيةر على شبكة بشكل كبي الجريمة

 جهة تنسيق 032ة الجنائية )حوالي القدرة الفنية والدور إلنتاج بيانات حول الجريمة والعدال االدول ولديه
مسح األمم المتحدة الخاص ، سيتم جهات التنسيقفي االجتماع األخير لوكما تقرر  .(0205 بدًء من عام عيّنةم

 .4-0-05شمل المؤشر ي( لUN-CTS) باتجاهات الجريمة
  

 توافر البيانات

  
 ICVS-ن المسح الدولي لضحايا الجريمة يشار إلى البيانات )غير الرسمية( م

  
 لهذا المؤشر 0202و 0222واحدة على األقل بين عامي لدى البلدان نقطة بيانات 
 5آسيا والمحيط الهادئ: 

 04أفريقيا: 



 5كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 " 30كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ميرأوروبا وأ

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 0200 من الربع الثالث والرابع

  
 البيانات:إصدار 

  
 0201 من الربع الثاني

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 ، مكتب المدعي العامالوطنية، الشرطة، وزارة العدل، وزارة الداخلية اتمكاتب اإلحصاء

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.unodc.org 

  
 المراجع:

  
يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع بيانات عن مدى انتشار الجريمة والعنف في جمع 

UN-، اتجاهات الجريمةب الخاصاألمم المتحدة  مسحالجريمة والعدالة الجنائية )بياناته السنوية عن 
CTS.)  مسح األمم المتحدة الخاص باتجاهات الجريمةالوطنية التابعة ل جهات التنسيقبالتشاور الوثيق مع، 

ح بإدراج مما يسم UN-CTS هذا المسح لصالح 0200ة في عام ن المقرر إجراء عملية تنقيح رئيسم
 مفهوم السالمة. على .0-4-05مؤشرات جديدة مثل 

  
  
  



 



التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات

إنهاء ما يتعرض له األطفال من سوء المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف  :٢-٦١ غايةال
 والتعذيب

سنة والذين تعرضوا ألي عقاب  71نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و :٦-٢-٦١ المؤشر
 بدني و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 ف(األمم المتحدة للطفولة )اليونيس منظمة
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 :التعريف

  
الذين تعرضوا ألي عقاب وسنة  71بين سنة واحدة وطفال الذين تتراوح أعمارهم نسبة األيتم حالياً قياس 

ارهم بنسبة األطفال الذين تتراوح أعم سابقمقدمي الرعاية في الشهر الجانب بدني و / أو اعتداء نفسي من قبل 
ي ف مقدمي الرعايةجانب و / أو اعتداء نفسي من  بدنيالذين تعرضوا ألي عقاب وسنة  71سنة واحدة و بين

 .سابقالشهر ال
  

 األساس المنطقي:
  

عاقبة ظي لمفتم تربية األطفال باستخدام أساليب تعتمد على القوة البدنية أو الترهيب اللتفي كثير من األحيان، 
مع  عنيفاستخدام االنضباط ال يمثل وتشجيع السلوكيات المرغوبة. بهاالسلوكيات غير المرغوب 

ر من ويحدثان معا في كثي إلى التداخلط الجسدي والعدوان النفسي االنضبا. إذ يميل انتهاكا لحقوقهم األطفال
باط وتتراوح عواقب االنض على المدى القصير والطويل. سبّبانهي إلى تفاقم الضرر الذي ي، مما يؤداألحيان

أكثر  من ، لكنهبلوغالعنيف من اآلثار الفورية إلى األضرار الطويلة األجل التي يحملها األطفال حتى مرحلة ال
ً  طفال انتشاراً أنواع العنف ضد األ  .كما أنه مقبول اجتماعيا

  
 المفاهيم:

  
 ياح علىالصراخ، أو الصّ  فعليشير العدوان النفسي إلى  ،(MICSشرات )العنقودية المتعددة المؤ مسوحفي ال

هو فالعقاب البدني )أو الجسدي(  أما .و"كسول" "غبي، مثل "إطالق أسماء مهينة على الطفل، وكذلك طفل ما



ف العقوبة البدنية ب .إنما ليس إصابةلتسبب في ألم بدني أو عدم الراحة، فعل يهدف إلى ا الطفل،  هزّ  فعلتُعرَّ
 غرضأو في أي مكان آخر في الجسم ب على قفاهعلى اليد / الذراع / الساق، وضربه  صفعهاأو  صفعهو

أو ببساطة باليد، الضرب أو الصفع على الوجه أو الرأس أو األذنَين، أو اإلبراح ضرباً مراراً وتكراراً صلب، 
 بأقصى ما يمكن من قوة.

  
 التعليقات والقيود:

  
مقبولة و( CTSPCأو لنزاع ن والطفل من مقياس تكتيكات اوموحدة ومصدقة )نسخة الوالدي قياسهناك أداة 

 ، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المرتفع.تنفيذها في عدد كبير من البلدان على نطاق واسع وقد تم
  

 ينبغي أن لكن هذا ال، للبلدان واالعتداء النفسي بشكل واضح جداً بالنسبة بدنيالعقاب ال أن يتم تعريفيجب 
 إلى ، باإلضافةيكون مشكلة حيث أن هناك ثروة من األدبيات المتاحة واألبحاث حول العقاب العنيف لألطفال

ً  روفّ ي الذي حقوق الطفل على اتفاقية 71والتعليق العام رقم   عن " أو "البدني" فضالً جسديللعقاب "ال تعريفا
 "العنف العقلي".

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
الذين تشير التقارير إلى أنهم تعرضوا ألي وسنة  71وسنة واحدة طفال الذين تتراوح أعمارهم بين عدد األ

عدد  مجموعمقسوم على  سابقمقدمي الرعاية في الشهر ال جانبب جسدي و / أو اعتداء نفسي من عقا
 711 بفي عدد السكان مضروب  سنة 71سنة واحدة وطفال الذين تتراوح أعمارهم بين األ
  
 تفصيل:ال
  

 الجنس والعمر والدخل ومكان اإلقامة والموقع الجغرافيبحسب 
  

 :ناقصةالقيم ال معالجة
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 .بلدال نيسف أي تقديرات على مستوى، ال تنشر اليوناقصة بالكاملنات الخاصة بالبلد عندما تكون البيا
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

اب المجاميع راض حسألغ ناقصةداخل المنطقة ذات القيم ال اإلقليمي على تلك البلدانيتم تطبيق المتوسط 
 .بلدنشرها كتقديرات على مستوى ال ، ولكن ال يتماإلقليمية فقط

  
 المجاميع اإلقليمية:



  
ع اإلقليمية تعد المجاميو المتوسطات المرجحة لجميع المناطق الفرعية التي تشكل العالم.تمثل المجاميع العالمية 

 متوسطات مرجحة لجميع البلدان داخل المنطقة.
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

لصحية ا ديمغرافيةتدعمه اليونيسف والمسوح ال مثل المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي المسوح األسرية
. وفي 5112منذ عام بيانات عن هذا المؤشر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ال كانت تجمعالتي 

 الوطنية األخرى. المسوح األسرية، يتم جمع هذه البيانات أيًضا من خالل بعض البلدان
  

 جمع:العملية 
  

لدان عن العالمية، ما يُسّمى بإبالغ الب ااالمم المتحدة للطفولة عملية سنوية لتحديث قاعدات بياناته تتولّى منظمة

( ويجري ممارسة هذا التمرين بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان CRINGالمؤشرات الخاصة باألهداف )

اليونسف بهدف ضمان ان تتضّمن قاعدة البيانات العالمية لليونيسف بيانات محّدثة قابلة للمقارنة الدولية. تتم 
، من خالل نظام إلكتروني، أي بيانات في منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى تقديمدعوة مكاتب الدول األعضاء 

 المتخصصون في القطاع باستعراضثم يقوم  ة بشأن رفاه النساء واألطفال.لعدد من المؤشرات الرئيس محّدثة
ت اإلجمالية ناف للتحقق من االتساق وجودة البياالمكاتب القطرية في مقر اليونيس التحديثات التي ترسلها

تستند هذه المراجعة إلى مجموعة من المعايير الموضوعية لضمان إدراج أحدث . وللتقديرات المقدمة
 ط، يتم توفير التعليقات حول ما إذا كانت نقابمجرد مراجعتهاو المعلومات الموثوقة فقط في قواعد البيانات.

ثم يتم إدخال نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قواعد  والسبب وراء عدم قبولهاالبيانات المحددة مقبولة أم ال، 
ع ، وكذلك في جميحصائية لحالة األطفال في العالمالبيانات العالمية لليونيسف ونشرها في الجداول اإل

موقع البيانات المحدثة عبر اإلنترنت على الاعدات كما يتم نشر ق المنشورات / المواد التي تعتمد على البيانات.
data.unicef.org. 

  
ليونيسف ري لكما تبحث اليونيسف على مدار السنة عن مصادر إضافية للبيانات التي يراجعها المكتب القط

 البيانات العالمية. اعداتقبل إدراجها في ق
  

 توافر البيانات

  
ً تتوفر بيانات  تتراوح أعمارهم  الذينبلة للمقارنة على المستوى الوطني لعينة فرعية من األطفال قاو ممثّلة وطنيا

 .من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلبلداً  11سنة في  71بين سنة واحدة و
  

 الجدول الزمني

  
 غير قابل للتطبيق



  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 الوطنية )بالنسبة للجزء األكبر( اتمكاتب اإلحصاء

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
  

 المتحدة للطفولة )اليونيسف(منظمة األمم 
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
data.unicef.org 

  
 المراجع:

  
http://data.unicef.org/child-protection/violent-discipline.html 

  
  
  

 



التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات
إنهاء ما يتعرض له األطفال من سوء المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف  :٢-٦١ غايةال

 والتعذيب
 االستغالل نسمة، بحسب الجنس والعمر وشكل 000 000عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل  :٢-٢-٦١المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :المنظمة/ المنظمات

  
 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

  

 والتعاريفالمفاهيم 

  
 ريف:التع
  
الذين يتم الكشف عنهم أو الذين  شخا عدد ضحايا االتجار باأل مجموععّرف المؤشر على أنه النسبة بين ي  

 نسمة. 000000، ويعبر عنه لكل لد ما والسكان المقيمين في البلديعيشون في ب
  

ف االتجشخا األمم المتحدة لالتجار باأل من بروتوكول 3وفقاً للفقرة )أ( من المادة  ار باألشخا  بأنه ، ي عرَّ
قوة أو غير ذلك من أشكال ، عن طريق التهديد أو استخدام ال"تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخا 

، أو إعطاء أو اإلكراه، أو االختطاف، أو االحتيال، أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو موقف الضعف
قة الشخ  الذي يسيطر على شخ  آخر، لغرض ، للحصول على موافالمنافع ستالم المدفوعات أوا

، استغالل بغاء الغير أو غيره من أشكال االستغالل الجنسي أو العمل يشمل االستغالل، على األقلو .االستغالل
 ."الة األعضاءالقسري أو الخدمات أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بالرق أو العبودية أو إز

  
، )ب( على أن "موافقة ضحية االتجار باألشخا  على االستغالل المقصود المنصو  عليها 3تن  المادة 

ليها و  عفي الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة تكون غير ذات صلة في حالة استخدام أي من الوسائل المنص
 .في الفقرة الفرعية )أ("

  
تجار االمن أو إيواؤه أو استالمه لغرض االستغالل يعتبر "تجنيد الطفل أو نقله أن ، )ج( على 3وتن  المادة 

 " ؛صو  عليها في الفقرة الفرعية )أ(باألشخا  حتى وإن لم يكن ذلك ينطوي على أي من الوسائل المن
  

 
 

 األساس المنطقي:
  



 تغالل.الضحايا وأشكال االس مواصفاتتجار وفقاً ليتمثل األساس المنطقي في قياس مدى انتشار عدد ضحايا اال
  

 المفاهيم:
  

ً للتعريف الوا جار باألشخا  ثالثة عناصر ، فإن لالترد في بروتوكول االتجار باألشخا ووفقا
 ، الوسائل، نقل، إيواء أو استالم األشخا (جنيدالقانون )ت ؛مؤسسية

  
االحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو موقف )التهديد أو استخدام القوة أو اإلكراه أو االختطاف أو 

الضعف أو تقديم مدفوعات أو منافع لشخ  يتحكم في شخ  آخر( والغرض )على األقل استغالل بغاء 
 اآلخرين أو االستغالل الجنسي أو العمل القسري أو االسترقاق أو الممارسات المماثلة وإزالة األعضاء(.

  
استغالل ب، ألن نية المتاجرين ليس بالضرورة أن يحصل في مكانه ستغاللاالفعل أن  إلى التعريف شيروي

مما  ،األشكال االستغاللية ليست محدودة، فإن قائمة وعالوة على ذلك الضحية كافية لتحديد جريمة االتجار.
 تجار.يعني أن أشكاال أخرى من االستغالل قد تظهر ويمكن اعتبارها تمثل أشكاال إضافية من جرائم اال

  
 التعليقات والقيود:

  
يستفاد من عدد ضحايا االتجار الذين تم الكشف عنهم في اإلشارة إلى الضحايا على النحو المحدد في بروتوكول 

طي هي ال تغ، فومع ذلك .منه غرضالوووسائله االتجار فيه السلطات الوطنية فعل  األمم المتحدة الذي حددت
ت المتعلقة المعلومايمكن أن توفّر في حين  تكتشفهم السلطات. ال عدد الضحايا الذين، أي العدد المظلم للجريمة

 لوماتإال أن المعالضحايا الذين تم رصدهم،  جنس وسنّ بالضحايا الذين تم الكشف عنهم معلومات قيمة لرصد 
توى مس ترصد ، وعدد الضحايا الذين تم رصدهم في حد ذاتها البشأن أشكال االستغالل، وتدفقات االتجار

، ألن التغيرات في ضحايا االتجار المكتشفة بحذر االتجاهات تفسير يجب أن يتملذلك  ،االتجار باألشخا 
ً يمكن أن تكون نتيجة عوامل  رات في غييت قد تكون نتيجةمتعددة مثل كثافة تدفقات االتجار، ولكن أيضا

 رات في مواقف الضحايا.، أو تغييتشريعات، أو تغييرات في الممارسات إنفاذ القانون
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
م يتم لالين لهذا المؤشر من جزأين: ضحايا االتجار باألشخا  الذين تم الكشف عنهم و مقسومويتألف هذا ال
، عنه واالبالغ من ضحايا االتجار لمكتشفالجزء ا. تقوم سلطات انفاذ القانون الوطنية باحتساب اكتشافهم
 .ضائية في نظام العدالة الجنائيةينجم عن أنشطة التحقيق والمالحقة الق الذياألمر 
بعض  تحديد يجري وضع منهجية لتقدير عدد ضحايا االتجار باألشخا  غير المكتَشف: فقد تمو

دير يجب أن تسمح طريقة تق ولكن يلزم إجراء المزيد من االختبارات إليجاد نهج موحد ومتفق عليه. األساليب،
 لها. نو)الجنس والعمر( وأشكال االستغالل التي يتعرض الضحايا خصائ  غير المكتشفة بتقدير الضحايا

  
البلد،  مكتشف والسكان المقيمين فيوغير ال المكتشفسيتم حساب المؤشر كنسبة بين مجموع ضحايا االتجار 

 000000 بمضروب 



  
 تفصيل:ال
  
 لهذا المؤشر هو: الموصى به فصيلالت "
 وسن الضحايا جنسبحسب  -
 شكل االستغالل " -
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 لم توفرها السلطات الوطنية. ماة بالضحايا الذين يتم الكشف عنهم، ال تقدر البيانات المتعلق
  
ً و جار غير ضحايا االت لتقديروسائل بتجربة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  يقوم حاليا

 المكتَشف.
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 .ناقصةالقيم ال اسنادال يتم 
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 ال يتم في الوقت الحالي إنتاج مجاميع إقليمية وعالمية لعدد ضحايا االتجار.
  

 :فاوتمصادر الت
  

 الذين يتم الكشف عنهم والمستخدمين على الصعيد الدولي مع البياناتاالتجار ضحايا تتفق البيانات المتعلقة ب
 التي يتم إنتاجها على المستوى الوطني.

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

ف عن مختصة في الكشعادةً ما يتم توفير بيانات عن ضحايا االتجار المكتشفة من قبل السلطات الوطنية ال
ي يجمع مكتب األمم المتحدة المعن ، أو الخدمات التي تساعد الضحايا.إنفاذ القانونضحايا االتجار، أو مؤسسات 

بالمخدرات والجريمة البيانات من خالل استبيان يرسل إلى السلطات الوطنية من خالل بعثاته الدائمة لدى 
مي عن ير العالاألمم المتحدة في فيينا )أو أي سلطة مختصة أخرى تسميها وزارة الخارجية( وينشر في التقر

 ي بالمخدرات والجريمة كل سنتين.االتجار باألشخا  الذي يصدره مكتب األمم المتحدة المعن
  



 جمع:العملية 
  

كشف لايقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات من السلطات الوطنية المختصة ب
تحقّق ، يتم مشاركة البيانات مع البلدان للبمجرد توحيد البياناتو ضحايا االتجار من خالل استبيان مشترك.عن 

 .نشرها من صّحتها قبل
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

ً ويقوم  بجمع بيانات منتظمة عن ضحايا االتجار  األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتبحاليا
 بلدا. 030باألشخا  الذين تم الكشف عنهم لحوالي 

  
 السالسل الزمنية:

  
 )مقتصرة على ضحايا االتجار( 3003المعلومات المتاحة منذ عام 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 ، بدًءا من الربع الثاني.جمع البياناتسنوياً يتم 
  

 إصدار البيانات:
  

أحدث البيانات حتى ير العالمي حول االتجار باألشخا ، مع من المقرر أن تصدر الطبعة القادمة من التقر
 (3002 نوفمبرتشرين الثاني/ ) . ويتم نشر التقرير كل عامين.3002نوفمبر تشرين الثاني/ ، في 3002عام 
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

 
يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات من السلطات الوطنية )التي عادة ما 

ضحايا االتجار، سواء أكانت مؤسسات إنفاذ القانون أو  التحقيق فيالخارجية( المختصة بتعينها وزارة 
 الوكاالت الوطنية المسؤولة عن مساعدة ضحايا االتجار

 
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  



 UNODCاألمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  مكتب
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.unodc.org 

  
 المراجع:

  
www.unodc.org/glotip.html 

  
 3002، رير العالمي عن االتجار باألشخا ، التقمتحدة المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم ال

  

 المؤشرات ذات الصلة

  
 شيران إلى االتجار باألشخاص:ت 7-8 الغايةو 2-5 غايةال
  

 واألشخا  ذوي اإلعاقةحسب الجنس والعمر ب، معدل البطالة
  
 تعليقات:ال
 
  شيران إلى االتجار باألشخا ت 7-8 الغايةو 3-5 غايةال
 
 



التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات
إنهاء ما يتعرض له األطفال من سوء المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف  :٢-٦١ غايةال

 والتعذيب
سنة الذين تعرضوا للعنف  92سنة و  81الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين سبة ن :٣-٢-٦١المؤشر 

 عشرة الجنسي قبل سن الثامنة

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 ف(األمم المتحدة للطفولة )اليونيس منظمة
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

 قبل سنسنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي  92و سنة81نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 
 .الثامنة عشرة

  
 األساس المنطقي:

  
ة تجارب العنف الجنسي في مرحل. فمن شأن تهاكات حقوق األطفال إثارة للقلقالعنف الجنسي هو أحد أكثر ان

صابات إلبصرف النظر عن ا تعوق جميع جوانب التنمية: الجسدية والنفسية / العاطفية واالجتماعية.أن الطفولة 
، وجد الباحثون باستمرار أن االعتداء الجنسي على األطفال مرتبط بمجموعة الجسدية التي يمكن أن تنجم

 والنتائج السلوكية السلبية في مرحلة البلوغ.واسعة من عواقب الصحة العقلية 
  

حق ووهذه القضية ذات صلة على الصعيد العالمي ويجمع المؤشر أحد أخطر أشكال العنف ضد األطفال. 
 اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتها االختيارية. تنّص عليهاألطفال في الحماية من جميع أشكال العنف 

  
 المفاهيم:

  
 (:CRCعلى اتفاقية حقوق الطفل ) 81عليق العام رقم التعريف من الت

  
يشمل العنف الجنسي أي أنشطة جنسية يفرضها شخص بالغ على طفل يحق للطفل التمتع بحمايته بموجب 

اط جنسي غير مشروع أو ضار ويشمل ذلك: )أ( إغراء الطفل أو إكراهه على ممارسة أي نش القانون الجنائي.
العتداء ل )ج( استخدام األطفال في صور سمعية أو بصرية ؛في االتجار الجنسيطفال األ غالل)ب( است ؛نفسيا  



 ،ستغالل الجنسي في السفر والسياحة، واال)د( بغاء األطفال، واالستعباد الجنسي ؛الجنسي على األطفال
لزواج وا ، وبيع األطفال ألغراض جنسيةما بينها( جنسي )داخل البلدان وفيواالتجار ألغراض االستغالل ال

معاملة عندما يرتكبها طفل ضد طفل آخر إذا كان الإساءة من أفعال تعتبر األنشطة الجنسية أيضا و القسري.
ية ال تعتبر األنشطة الجنس الجاني أقدم من الضحية أو يستخدم القوة أو التهديد أو أي وسيلة أخرى للضغط.

أكبر سنا  من الحد األدنى للسن الذي تحدده الدولة بالتراضي بين األطفال اعتداء  جنسيا  إذا كان األطفال 
 الطرف.

  
 التعليقات والقيود:

  
ا ألن العديد من جهود جمع  ا في هذا المجال نظر  ال يزال توافر البيانات القابلة للمقارنة يمثل تحدي ا خطير 

أسئلة وعينات و ،للعنف الجنسي اريف، وتعات مختلفةى منهجيات وتصميمات دراسالبيانات قد اعتمدت عل
، ال سيما عندما يتعلق األمر باإلبالغ إلبالغ عنهوهناك تحد آخر في هذا المجال ال يتم ا الستنباط المعلومات.

 عن تجارب العنف الجنسي بين الفتيان والرجال.
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
تعرضوا ألي عنف  أفادوا بأنهم سنة الذين 92وسنة 81بان الذين تتراوح أعمارهم بين عدد الشابات والش

سنة  81عدد الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين  مجموععلى  مقسوم في سن الثامنة عشرجنسي 
 .811ب  عدد السكان مضروب من، سنة، على التوالي 92و
  
 تفصيل:ال
  

 والتعليم الجنس والعمر والدخل ومكان اإلقامة والموقع الجغرافي والحالة االجتماعيةبحسب 
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 .بلدال نيسف أي تقديرات على مستوى، ال تنشر اليوناقصة بالكاملون البيانات الخاصة بالبلد عندما تك
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

اب المجاميع راض حسألغ ناقصةداخل المنطقة ذات القيم ال البلداناإلقليمي على تلك يتم تطبيق المتوسط 
 .بلدنشرها كتقديرات على مستوى ال ، ولكن ال يتماإلقليمية فقط

  
 المجاميع اإلقليمية:

  



اإلقليمية  تعد المجاميع تمثل المجاميع العالمية المتوسطات المرجحة لجميع المناطق الفرعية التي تشكل العالم.
 مرجحة لجميع البلدان داخل المنطقة.متوسطات 

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

الدخل  ذات، بجمع بيانات عن هذا المؤشر في البلدان مثل المسح الصحي والبيولوجي ،مسوح األسريةتقوم ال
 منذ أواخر التسعينات.المنخفض والمتوسط 

  
 جمع:العملية 

  
االمم المتحدة للطفولة عملية سنوية لتحديث قاعدات بياناته العالمية، ما يُسّمى بإبالغ البلدان عن  تتولّى منظمة

( ويجري ممارسة هذا التمرين بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان CRINGالمؤشرات الخاصة باألهداف )

لية. تتم محّدثة قابلة للمقارنة الدواليونسف بهدف ضمان ان تتضّمن قاعدة البيانات العالمية لليونيسف بيانات 
، من خالل نظام إلكتروني، أي بيانات دعوة مكاتب الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى تقديم

 المتخصصون في القطاع باستعراضثم يقوم  لعدد من المؤشرات الرئيسة بشأن رفاه النساء واألطفال. محّدثة
ت اإلجمالية ناف للتحقق من االتساق وجودة البياكاتب القطرية في مقر اليونيسالم التحديثات التي ترسلها

تستند هذه المراجعة إلى مجموعة من المعايير الموضوعية لضمان إدراج أحدث . وللتقديرات المقدمة
ط قان، يتم توفير التعليقات حول ما إذا كانت بمجرد مراجعتهاو المعلومات الموثوقة فقط في قواعد البيانات.

ثم يتم إدخال نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قواعد  والسبب وراء عدم قبولهاالبيانات المحددة مقبولة أم ال، 
ع ، وكذلك في جميحصائية لحالة األطفال في العالمالبيانات العالمية لليونيسف ونشرها في الجداول اإل

موقع البيانات المحدثة عبر اإلنترنت على الاعدات م نشر قكما يت المنشورات / المواد التي تعتمد على البيانات.
data.unicef.org. 

  
ليونيسف ري لكما تبحث اليونيسف على مدار السنة عن مصادر إضافية للبيانات التي يراجعها المكتب القط

 البيانات العالمية. اعداتقبل إدراجها في ق
  
 
 

 توافر البيانات
  

بلدا  من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل  13وطنيا  وقابلة للمقارنة للنساء من تتوفر حاليا  بيانات ممثلة 
 ومتوسطة الدخل.بلدان منخفضة  5للرجال من  وبالنسبة

  

 الجدول الزمني

  
 غير قابل للتطبيق



  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
خرى التي أجرت الوطنية )في معظمها( أو الوزارات المختصة / الوكاالت الحكومية األ ءاتمكاتب اإلحصا

 وطنية عن العنف الجنسي ضد النساء والرجال.مسوح 
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
  منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

 

 لمراجعا

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
data.unicef.org 

  
 المراجع:

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

  
 



التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وكفالة تكافؤ الفرص لوصول الجميع إلى  :٣-٦١ غايةال

 العدالة
لذين أبلغوا عما تعرضوا له من إيذاء نسبة ضحايا العنف خالل االثني عشر شهرا السابقة ا :٦-٣-٦١المؤشر 

 إلى السلطات المختصة أو غيرها من آليات تسوية النـزاعات المعترف بها رسميا

 

 المعلومات المؤسسية

  
 المنظمة/ المنظمات:

  
 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

ات لسلطإلى ا ذاءإي ما تعّرضوا له منعشر السابقة الذين أبلغوا ع شهر االثنياأل خاللضحايا العنف عدد 
 ضحايا جرائم ، كنسبة مئوية من جميعرسميا   المختصة أو غيرها من آليات تسوية النزاعات المعترف بها

 سابقة.ثني عشر الالعنف في األشهر اال
  

 األساس المنطقي:
  

م تنبيه لم يت فماالسلطات المختصة هو الخطوة األولى لضحايا الجريمة للحصول على العدالة:  اإلبالغ إلىإن 
دام ، فإن انعومع ذلك .على إدارة العدالةال تحقيقات سليمة و لن تكون قادرة على قيادة، السلطات المختصة

ضوعية و، أو الصعوبات المألخرى على توفير اإلنصاف الفعالالثقة والثقة في قدرة الشرطة أو السلطات ا
عدالت م هكذا توفّرو ، يمكن أن يؤثر سلبيا  على سلوك اإلبالغ لضحايا الجريمة.والذاتية في الوصول إليها

لثقة ضحايا الجريمة في قدرة الشرطة أو السلطات األخرى على تقديم المساعدة وتقديم مقياسا  مباشرا  اإلبالغ 
ا مق الجناة إلى العدالة. تي لم جرائم ال، أي نسبة الياس ا لـ "الرقم المظلم" للجريمةوتوفر معدالت اإلبالغ أيض 
 اسنم العنف لرصد ثقة العن جرائ ويمكن استخدام االتجاهات في معدالت اإلبالغ ها.عنيتم إبالغ الشرطة 

 رات.في السلطات المختصة على أساس السلوكيات الفعلية وليس التصوّ 
  
 
 
 

 المفاهيم:
  



ي ات للتحقيق فتشمل السلطات المختصة الشرطة أو المدعين العامين أو السلطات األخرى ذات االختصاص
بها رسميا " قد تشمل مجموعة متنوعة  ، في حين أن "آليات تسوية النزاع األخرى المعترفالجرائم ذات الصلة

، ينيينمثل القادة القبليين أو الدعات )ازنعدالة غير الرسمية أو تسوية المن المؤسسات التي لها دور في عملية ال
 .من قبل سلطات الدولةبدورهم  رسميا   أن يتم االعتراف طالقرى وقادة المجتمع(، شركبار السن في و
  

 التعليقات والقيود:
  

لى ع، وهناك حاجة إلى مؤشرين لى العدالةويتعلق الهدف بالمفاهيم المتعددة األبعاد لسيادة القانون والوصول إ
ا  6-3-61يغطي المؤشر و العدالة. نظام ة للوصول إلى العدالة وكفاءةاألقل لتغطية العناصر الرئيس جانب ا هام 

 إن المؤشر كما يغطي النزاعات المدنية أو اإلدارية.، في حين أنه ال ول الضحايا إلى العدالة الجنائيةوصل
 مازال هناك واسع عند إجراء مسح حول اإليذاء، ولكن تمت صياغته هو مؤشر قياسي يتم نشره على نطاق

عناصر هناك بعض العلى وجه التحديد، و عمل إضافي لتعزيز التفسير والتطبيق المتناسقين لهذا المؤشر.
 ما هو أبعد من وع الجريمة العنيفة التي تشمل، مثل نتاج إلى توجيهات منهجيةالمؤشر تحالهامة في هذا 

و على أعلى االنتشار،  ةمعدالت اإلبالغ )على سبيل المثال، القائمالقواعد المتعلقة ب تعداد ؛ء الجسديعتدااال
 .الهالتي يجب أن تتوونوع السلطات المختصة  األخيرة( التعّرض لألذىتجربة  أو على ،الحادثة

  
 ويجري حاليا وضع توجيه منهجي بشأن هذه القضايا.

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ات لسلطإلى ا ذاءإي ما تعّرضوا له منعشر السابقة الذين أبلغوا ع شهر االثنياأل خاللضحايا العنف عدد 

يا جرائم جميع ضحاعلى عدد  ، مقسومالمختصة أو غيرها من آليات تسوية النزاعات المعترف بها رسميا  
 ا  "معدل اإلبالغ عن الجريمة"(.السابقة )وتسمى أيضثني عشر العنف في األشهر اال

  
 يةالمسوح النموذجمن خالل  عدد ضحايا جرائم العنف، فضال عن عدد جميع ضحايا جرائم العنف قياس يجري

 ضحايا الجريمة.لمخصصة من خالل المسوح ال ، وغالبا  للسكان بشكل عام
  
 تفصيل:ال
  
 :لهذا المؤشر الموصى به فصيلالت
 الجنس -
 الجريمة نوع -
 العرق -
 الهجرة خلفية -
 المواطنة -
  

 :معالجة القيم الناقصة



  
                بلدعلى مستوى ال 

  
 فارغة تُترك القيم الناقصة

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  
 .ال يتم في الوقت الحالي إجراء أي تقديرات عالمية فارغة.تُترك القيم الناقصة 

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
  ال يتم في الوقت الحالي إجراء أي تقديرات عالمية.

 
 :فاوتمصادر الت

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

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

، حيث تقوم بجمع معلومات عن معلومات مباشرة عن هذا المؤشر لمسوح المخصصة لضحايا الجريمةتقدم ا
 تجربة جرائم العنف وحول ما إذا كانت الضحية قد أبلغت السلطات المختصة بذلك.

  
ف العنيقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع بيانات عن معدالت اإلبالغ عن جرائم 

يتم تسهيل  (.UN-CTSمسح األمم المتحدة الخاص باتجاهات الجريمة من خالل جمع البيانات السنوي )
شبكة تضم  من خالل UN-CTS مسح األمم المتحدة الخاص باتجاهات الجريمة عملية جمع البيانات عبر

 وطنية تعينها السلطات المسؤولة. جهة تنسيق 631أكثر من 
  

 جمع:العملية 
  
 يمةرلجت ااهتجااب المسح الخاصلجنائية )الة دالعوايمة رلجن اية بشأولسنت البياناالجمع د حومم اظنك ناه

UN-CTSالمسح الخاص باتجاهات يعتمد جمع بياناتو .للبيانات الخاصة بجرائم القتل القاعدةل يمثذي ل( ا 
بل قأو فعاليات معيّنة من  ؤسساتمعبارة عن ، وهي جهات التنسيق الوطنيةر على شبكة بشكل كبي الجريمة

 جهة تنسيق 631ة الجنائية )حوالي القدرة الفنية والدور إلنتاج بيانات حول الجريمة والعدال االدول ولديه
 .(6161 بدء  من عام عيّنةم
  



عتداء "االبيانات حول معدل اإلبالغ من قبل ضحايا الجمع يقوم مسح األمم المتحدة الخاص باتجاهات الجرائم ب
لجمع بيانات أكثر دقة حول  ةجمع البيانات الحاليعملية مراجعة  وستجري الجسدي" و "االعتداء الجنسي".

 هذا المؤشر.
  

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

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 6161بعد عام  لهذا المؤشربيانات واحدة على األقل "لدى البلدان نقطة 
 1آسيا والمحيط الهادئ: 

 6افريقيا: 
 61كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم

 61كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم
  

  6161عامو 6111 عامبين  لهذا المؤشر لدى البلدان نقطة بيانات واحدة على األقل
 6آسيا والمحيط الهادئ: 

 6أفريقيا: 
 8كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم

 " 61كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم
  

 السالسل الزمنية:
  

6111-6162 
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 6161الرابع من عام والربع الثالث 

  
 البيانات:إصدار 

  
 6161الرابع من عام والربع الثالث 

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  



 ، مكتب المدعي العامالشرطة، وزارة العدل، وزارة الداخلية ،الوطنية اتمكاتب اإلحصاء
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب

  

 المراجع

  
 :الموّحدةدليل الموارد 

  
www.unodc.org 

  
 المراجع:

 
ألمم المتحدة االقتصادية ، لجنة امتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نشر مكتب األمم ال6161في عام 
، على حمسواليقدم إرشادات تقنية بشأن تنفيذ هذه  ،الجريمة ضحايامخصصة لال المسوح ، دليال عنألوروبا

 .وضعت على الصعيد القطريأساس الممارسات الجيدة التي 
 

، التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية، UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
6161 

  

 المؤشرات ذات الصلة

  
 1-61الغاية 

  
  
 



التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وكفالة تكافؤ الفرص لوصول الجميع إلى  :٣-٦١ غايةال

 العدالة
 المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء :٢-٣-٦١ المؤشر

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

 ،ألشخاص المحتجزينمجموع عدد اكنسبة مئوية من  ،زين غير المحكوم عليهمألشخاص المحتجمجموع عدد ا
 في تاريخ محدد.

  
 األساس المنطقي:

  
ن ماألشخاص الذين ينتظرون المحاكمة رهن االحتجاز  إبقاءاالحترام العام لمبدأ عدم  ويشير هذا المؤشر إلى

ور من منظ حتى تثبت إدانته. ة المتّهمجوانب من الحق في افتراض براء ى، يقوم عل، بدورهوهذا دون مبرر.
 ن ضروريًا ألسباب مثل منع، فإن االستخدام الواسع النطاق لالحتجاز قبل إصدار الحكم عندما ال يكوإنمائي

لة موارد نظام العدا من شأنه أن يشتّتالفرار، وحماية الضحايا أو الشهود، أو منع ارتكاب جرائم أخرى، 
ه ويمكن لقياس المدى النسبي الذي يستخدم في أعباء مالية وبطالة على المتهم وعائلته. فرضيأن ، والجنائية

االحتجاز قبل صدور الحكم أن يوفر األدلة لمساعدة البلدان في خفض هذه األعباء وضمان استخدامها 
 المتناسب.

  
 المفاهيم:

  
 من سلطة مختصة رارق صدر بحقّهالخاضع إلجراءات جنائية والذي  شخص" إلى المحكوم"اليشير مصطلح 

، يعتبر األشخاص الذين حصلوا على قرار "غير نهائي" )مثل ض هذا المؤشرألغرا .هبشأن إدانته أو تبرئت
 ".المحكومين"من األشخاص ما إذا كانت اإلدانة عرضة للطعن( 

  
 التعليقات والقيود:

  



ى ، وهناك حاجة إلى مؤشرين علادة القانون والوصول إلى العدالةلمتعددة األبعاد لسيبالمفاهيم ا غايةتعلق الت
 2-3-61يغطي المؤشر المقترح  ة للوصول إلى العدالة وكفاءة نظام العدالة.لعناصر الرئيساألقل لتغطية ا

 كفاءة نظام العدالة.
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ألشخاص المحتجزين في ا مجموع عددعلى  مقسوم  غير المحكوم عليهم المحتجزين األشخاص  عدد مجموع

 تاريخ محدد.
  
 تفصيل:ال
  

 لهذا المؤشر هو: الموصى به التفصيل
 والجنس العمر -
 (من دون حكمللمحاكمة ) االحتجاز السابق مدة -
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

في حالة أما  ارغة.ف ناقصة، فيتم ترك القيم المعينة وببلد معين ناقصةم الخاصة بفترة إذا كانت جميع القي
ي االعتبار لتلك السنة فارغة وال تؤخذ ف ناقصةيتم ترك القيم الف، سنوات معينة فقط في هذه الفترة فقدان

 ثالث سنوات لهذا البلد.عند حساب متوسط 
  

                 اإلقليمي والعالميعلى المستويين 
  

 .قليميةتوسطات االمالساب تحافارغة وال تؤخذ في االعتبار عند  ناقصةيتم ترك القيم ال
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

يتم  لهذا الغرض، المعدالت اإلقليمية والعالمية.ساب متوسط تحال فضلهي الطريقة األ موزونةالمتوسطات ال
 لمحكومغير ا األشخاص بجمع عدد عليهم غير المحكوم المعتقلين لنسبةالمتوسطات اإلقليمية  الحصول على

 مثل،وبال في المنطقة. األشخاص المحتجزين في المنطقة وقسمة المجموع على مجموع عددمحتجزين ال عليهم
 المحكوم غير األشخاصبجمع عدد عليهم  غير المحكوم حتجزينالم نسبةلالمعدالت العالمية  يتم الحصول على
على الصعيد  د األشخاص المحتجزينالعالم وقسمة المجموع على مجموع عدفي دول  عليهم المحتجزين

 العالمي.
  

 :فاوتمصادر الت



  
ال  وبالتالي الوطنية، المصادر منإال البيانات ال يجمع ة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب األمم المتحدإّن 
 وجود اختالفات بين القيم.فترض ي  
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:

  
يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات عن السجون من خالل جمع البيانات 

 يتم تسهيل عملية جمع البيانات عبرو .(UN-CTS، مم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمةاألمسح )السنوي 
 جهة تنسيق 631من خالل شبكة تضم أكثر من  UN-CTS مسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة

 UN-CTSوالمجموعين من  المحبوسين المحتجزين غير تتوفر بيانات عن .وطنية تعينها السلطات المسؤولة
يمكن أن تتحسن التغطية القطرية إذا تم تضمين مصادر أخرى )مؤسسات بحثية ومنظمات  دولة. 661في 

إلى  2161-2162فترة من ، وبذلك يصل اإلجمالي للدولة إضافية 11)تتوفر بيانات عن غير حكومية( 
متوسط ثالث  2161-2162و 2112-2113) نفسه نقطتين في الوقتلبيانات . وتتوفّر الدولة( 671

 دولة. 611ل سنوات( متاحة
  

 جمع:العملية 
  
 يمةرلجت ااهتجااب الخاصالمسح لجنائية )الة دالعوايمة رلجن اية بشأولسنت البياناالجمع د حومم اظنك ناه

UN-CTSالمسح الخاص باتجاهات يعتمد جمع بياناتو .للبيانات الخاصة بجرائم القتل القاعدةل يمثذي ل( ا 
بل قأو فعاليات معيّنة من  مؤسساتعبارة عن ، وهي جهات التنسيق الوطنيةر على شبكة بشكل كبي الجريمة

 جهة تنسيق 631ة الجنائية )حوالي القدرة الفنية والدور إلنتاج بيانات حول الجريمة والعدال االدول ولديه
بيانات مع ال ناقصةيانات للبلدان ذات القيم ال، ت ستكمل هذه البوباإلضافة إلى ذلك .(2161 بدًء من عام عيّنةم

ة ، التي تجمع البيانات مباشرلمي(ز السجون العاالرسمية التي يجمعها معهد بحوث السياسات الجنائية )موج
. وللمزيد من عمليات دل أو غيرها من الوكاالت الرسميةمن إدارات السجون الوطنية أو من مواقع وزارات الع

 إلى البلدان للتشاور قبل النشر.سيتم إرسال بيانات اإلبالغ ألهداف التنمية المستدامة 
 
 توافر البيانات 
  
 وصف:ال
  

لى األقل ع، وهناك حاجة إلى مؤشرين العدالة تحقيقادة القانون وبالمفاهيم المتعددة األبعاد لسي غايةال ترتبط
كفاءة  2-3-61يغطي المؤشر المقترح  ة للوصول إلى العدالة وكفاءة نظام العدالة.لتغطية العناصر الرئيس

 نظام العدالة.
  

 السالسل الزمنية:
  

2113-2161 



  

 الجدول الزمني

  
 البيانات:جمع 

  
 2161 من الربع الثالث إلى السادس

  
 إصدار البيانات:

  
 (2162 عام )بيانات 2167الربع الثاني 

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 الخاص باتجاهات الجريمة ألمم المتحدةا جهة التنسيق التابعة لمسحسلطة السجون الوطنية، من خالل 

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.unodc.org 

  
 المراجع:

  
 جاهاتالخاصة باتاألمم المتحدة  التوجيهات المتعلقة بمسوحاألخرى في  وصفيةترد التعاريف والبيانات ال

جمع  نأمثلة ع تتوفّر وكذلك ،المعلومات عن األشخاص المحتجزين ( بشأن جمعCTS-UNالجريمة )
، في دليل لألطفال(بالنسبة ، وكذلك )يةجنائال إحصاءات نظام العدالة، في دليل األمم المتحدة لتطوير البيانات

 داث.األحب المختصّ  قضاءالمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة / اليونيسف لقياس مؤشرات 
  
  
  
 



التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات
 الحد بقدر كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما :٥-٦١ غايةال

نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة على األقل بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة لمسؤول  :٦-٥-٦١المؤشر 
 مي، أو طلب منهم أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة، خالل االثني عشر شهرا السابقةحكو

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
مرة واحدة على  حكومي لمسؤولالذين دفعوا رشوة يُعّرف هذا المؤشر على أنه النسبة المئوية لألشخاص 

أولئك المسؤولون ، أو طلب منهم األقل )أعطوا المال لمسؤول حكومي، أو هدية أو هدية مقابل خدمة(
 لوا مرةبة مئوية من األشخاص الذين اتصكنس، ثني عشر شهراً الماضيةرشوة، خالل االالحكوميون دفع 

 .الفترة نفسهافي  بمسؤول حكوميعلى األقل  ةواحد
  

 األساس المنطقي:
  

أثيره من ناحية ت ؛القتصادل ولألداء السليمإلى الخدمات العامة  المتساوي الوصول نقيض إلمكانيةالفساد هو 
لجمهور ثقة ا راجعإلى جانب ذلك، يؤدي الفساد إلى ت على التوزيع العادل للموارد وفرص التطوير. السلبي

، اتقطاعات كبيرة من السكان والشركعندما تصبح الرشوة اإلدارية تجربة متكررة ل بالسلطات وسيادة القانون.
ير مقياس توفمن خالل  القانون والعمليات الديمقراطية والعدالة.سيادة الدائمة على آثارها السلبية  ها تعكسفإن

 ز نحوالمحرالمؤشر مقياًسا موضوعيًا للفساد، وهو مقياس لمراقبة التقدم  ، يوفر هذامباشر لتجربة الرشوة
 مكافحة الفساد.

  
 المفاهيم:

  
إعطاء على النحو التالي: '، (ICCSفي التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية ) ،يتم تعريف الرشوة

أو شخص يدير  حكوميأو من مسؤول إلى   مستحقّة، أو منح، أو التماس، أو قبول ميزة غير عرض، أو وعد
يعمل الشخص أو يمتنع  مقابل أنع الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، القطا هيئة من هيئاتأو يعمل في 

شوة الموظفين رب اريف الخاصةتعالالتعريف إلى  هذاويستند  عن التصرف في ممارسة مهامه الرسمية.



 عن المنظمات الدولية والرشوة في يناألجانب والمسؤول حكوميين، ورشوة المسؤولين الحكوميين الوطنيينال
 (.15و 51و 51حدة لمكافحة الفساد )المواد القطاع الخاص الواردة في اتفاقية األمم المت

  
ً حين أن مفهوم الرشوة أوسع نطاقفي  ي ، وهو يغطيضاً إجراءات مثل الوعد أو العرض، حيث أنه يشمل أا

أشكال محددة من الرشوة تكون أكثر قابلية إال أن هذا المؤشر يرّكز على ، كالً من القطاعين العام والخاص
 لقطاع العام.ضمن انطاق ال حدّ تاس )تقديم و / أو طلب الرشاوى( وللقي

  
قدمة من لوبة / مبالرجوع إلى تقديم المال أو الهدايا أو تقديم خدمة مط ستحقةم تفعيل مفهوم الميزة غير الميت

 مقابل معاملة خاصة. حكومي/ إلى موظف 
  

، والتي غالباً ما يقصد بها نوع الرشوة التي تؤثر الرشوة اإلدارية"“ب هذا المؤشر ما يسمى وغالباً ما يلتقط 
 ة و / أو موظفي الخدمة المدنية.على المواطنين في تعاملهم مع اإلدارات العام

  
إلى األشخاص الذين يشغلون مناصب تشريعية أو تنفيذية أو  لحكوميبالنسبة لهذا المؤشر، يشير المسؤول ا

 ، يتم استخدام قائمة بالمسؤولين وموظفي الخدمة المدنية المختارين.عند تفعيل المؤشر إدارية أو قضائية.
  

 التعليقات والقيود:
  

لى ، يعرف معدل انتشار الرشوة عيت على المستويين الوطني والدوليالتي أجر المسوحفي تجربة العديد من 
مرة واحدة على األقل )أعطوا المال لمسؤول  حكومي لمسؤولالذين دفعوا رشوة النسبة المئوية لألشخاص أنه 

ثني رشوة، خالل االالحكوميون دفع أولئك المسؤولون ، أو طلب منهم حكومي، أو هدية أو هدية مقابل خدمة(
ي ف بمسؤول حكوميعلى األقل  ةواحد لوا مرةبة مئوية من األشخاص الذين اتصكنس، عشر شهراً الماضية

تشير  ، ال يتم تضمين حصة السكان الذين ُسئلوا عن رشوة ولكن لم يعطوها.في هذه الصيغة .الفترة نفسها
غة ، في حين أن جمع البيانات وفقا للصيوالدولي عادة إلى هذه الصيغةطني البيانات المتاحة على المستوى الو

المتضمنة في إطار أهداف التنمية المستدامة سوف يعتمد على تكييف أدوات المسح ذات الصلة وحساب 
ً  السلطات الوطنية.  .ومن المتوقع أن تصبح البيانات وفقا للتعريف الحالي متاحة تدريجيا

  
تجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤشر يوفر معلومات ثابتة عن تجربة الرشوة التي تحدث  ،على المستوى األعمّ 

أشكال  أنه ال يغطي، في حين سياق تقديم الخدمات / المعامالت في التفاعل بين المواطنين والقطاع العام في
 لطة" ، والتداول في النفوذ أو إساءة استخدام السكبرى الفسادجرائم ، مثل "الفساد األخرى

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
األقل إلى موظف عمومي ألشخاص الذين دفعوا رشوة واحدة على ا مجموع عدديُحسب المؤشر على أنه 

ألشخاص الذين ا مجموع عدد، على الفترة نفسهاأو ُطلب منهم رشوة في ، شهرا الماضية ثني عشرخالل اال
 .511في  في الفترة نفسها، مضروبحكومي مسؤول بلديهم اتصال واحد على األقل 

  



 تفصيل:ال
  

 لهذا المؤشر هو: الموصى به التفصيل
 دافعي الرشاوىوجنس  سنبحسب 

 نوع المسؤول
 دافعي الرشاوى دخل مستوى

 اوىالرش لدافعي علميال تحصيلال
  

 :ناقصةالقيم ال معالجة
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 ناقصةالقيم ال اسنادال يتم 
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 سيتم إنتاج التقديرات العالمية واإلقليمية عند تحسن توافر البيانات.و .اسناد القيم الناقصةال يتم 
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 سيتم إنتاج التقديرات العالمية واإلقليمية عند تحسن توافر البيانات.
  

 :فاوتمصادر الت
  

 ، يتم استخدام البيانات من المصادر الوطنية فقط.في الوقت الحاضر
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 مةالمسح الخاصة بضحايا الجريالفساد و / أو عمليات تجربة ب المسوح األسرية الخاصةيستمد هذا المؤشر من 
 الرشوة.ب خاصةمع وحدة 

  
ي حين أن ، فبين أفراد األسرةمن ، الذي تم اختياره عشوائياً شر إلى التجربة الفردية للمستجيبيشير المؤ

يتم جمع تجربة الرشوة من خالل سلسلة من األسئلة  تجربة الرشوة من قبل أعضاء آخرين ال ينبغي إدراجها.
 حول االتصاالت الفعلية وخبرات الرشوة مع قائمة الموظفين الرسميين وموظفي الخدمة المدنية.

  
مباشر واحد على األقل مع موظف عام / موظف حكومي  اتصاللى األشخاص الذين لديهم فقط إ سوميشير المق

 للرشوة. ختبارعرضة لخطر االبينما يشكلون المجموعة السكانية 



  
يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات عن مدى انتشار الرشوة من خالل جمع 

يتم تسهيل عملية جمع البيانات و (.UN-CTS،  مم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمةاألسح مالبيانات السنوي )
 جهة تنسيق 531من خالل شبكة تضم أكثر من  UN-CTS مسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة عبر

  .وطنية تعينها السلطات المسؤولة
 

 جمع:العملية 
  

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات من خالل جمع ، يقوم مكتب األمم وعلى المستوى الدولي
يتم إرسال البيانات الخاصة بمؤشر الرشوة إلى  .لمسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة البيانات السنوي

 جهات التنسيقت والجريمة من قبل الدول األعضاء، عادة من خالل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا
محددة اعتباًرا من عام  جهة تنسيق 531)حوالي  لمسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمةطنية التابعة الو

( والتي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة والعدالة 1151
م استخدام ، يتعند الضرورة إلخ(.، الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العدل اتالجنائية )مكاتب اإلحصاء

 األخرى. تواصلوأشكال ال ،مواقع الويب، والمنشورات ، بما في ذلك منمصادر البيانات األخرى
  

 إلى البلدان للتشاور قبل النشر. لرصد أهداف التنمية المستدامة سيتم إرسال بيانات
  

 توافر البيانات

  
 1151بعد عام ( 5-7لمؤشر انتشار الرشوة )انظر النقطة  األقلالبلدان التي لديها نقطة بيانات واحدة على 

 :على النحو التالي هي
  

 1آسيا والمحيط الهادئ: 
 8أفريقيا: 

 1كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 9كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم

  
 :1119عام و 1111بين عام  لهذا المؤشر األقلواحدة على نقطة بيانات  التي لديها البلدان

 1آسيا والمحيط الهادئ: 
 1أفريقيا: 

 4كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 " 1كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  



 1151الربع الثالث إلى الرابع من عام 
  

 البيانات:إصدار 
  

 1157الربع الثاني 
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 ت والجريمة من قبل الدوليتم إرسال البيانات المتعلقة بالرشوة إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا

 الخاص باتجاهات الجريمةاألمم المتحدة  لمسحالوطنية التابعة  جهات التنسيق، عادة من خالل األعضاء
(CTS)  التي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة والعدالة

والمصدر الرئيسي  ، وما إلى ذلك(.الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العدل اتالجنائية )مكاتب اإلحصاء
حايا / ضالفسادب خاصةال المسوحللبيانات المتعلقة بمؤشر تجربة الرشوة هو عادة المؤسسة المسؤولة عن 

 ، وكالة مكافحة الفساد، وما إلى ذلك(.ةالوطني ءات)مكتب اإلحصا الجريمة
 
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
  

 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  
 وصف:ال
  

 اتجاهات الجريمة التابعب الخاص السنوي المسح، من خالل متحدة المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم ال
 (UN-CTSلألمم المتحدة )

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.unodc.org 

  
 المراجع:

 
 1151التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية، المخدرات والجريمة، المتحدة المعني بمكتب األمم 

  
  



 صلةالمؤشرات ذات ال

  
 3-51الغاية 

  
  
  
 



التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات
 الحد بقدر كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما :٥-٦١ غايةال

نسبة األعمال التجارية التي اتصلت مرة واحدة على األقل بمسؤول حكومي ودفعت رشوة  :٢-٥-٦١المؤشر 
 ةالسابقإلى مسؤول حكومي أو طلب منها أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة، خالل االثني عشر شهرا 

  
 المعلومات المؤسسية

 
 :المنظمات/ منظمةال
  

 البنك الدولي 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

 مسؤولي الضرائب.بدفعة غير رسمية عند االجتماع  هدية أو منها لبط   التي الشركاتالنسبة من 
  

معياري يسأل المجيب على ، هناك سؤال (www.enterprisesurveys.org) مسح مؤسسيفي كل 
إذا ما تم استدعاؤه لمقابلة موظفين مسؤولين في مصلحة أو  الضرائب مسؤوليتم تفتيشه من قبل ما إذا  مسحال

 هدية أو دفعة غير رسمية أثناء عمليات لتقديم ي سأل عّما إذا كان مستعدا  ، أجاب المستجيب إيجابا  إذا  .الضرائب
 ".رفضأو "أ، "نعم"، "ال"، "ال أعرف" اإلجابة الخياراتوتشمل  التفتيش / االجتماعات هذه.

  
يركز  على مستوى الشركات في البلدان المستفيدة من البنك الدولي. مسوح ت جرىالمؤسسية هي  المسوح

نوية مثل المبيعات السالمسح على الجوانب المختلفة لبيئة األعمال باإلضافة إلى مقاييس نتائج الشركة 
بالنسبة  عبر المقابالت المباشرة مع المدير األعلى أو مالك النشاط التجاري. وت جرى المسوح، إلخ. واإلنتاجية
 سنوات تقريب ا. 5-4، يتم إجراء المسح كل لكل بلد

  
 األساس المنطقي:

  
األساس المنطقي لهذا المؤشر هو التأكد مما إذا كانت الشركات ت طلب للحصول على هدايا أو مدفوعات غير 

األشكال الرسمية في مطلوب دفع الضرائب من  االجتماع مع مسؤولي الضرائب. ( عندرشاويرسمية )أي 
، وبالتالي فإن العقالنية لهذا المؤشر هي قياس معدل حدوث الفساد خالل هذا التفاعل معظم البلدان

 ةة لمسح المؤسسة في أن معظم األسئلة في االستطالع تتعلق بالتجارب اليوميتتمثل القوة الرئيس الروتيني.
س سؤاال  يستند يبية ليهذا السؤال المتعلق بالفساد أثناء عمليات التفتيش / االجتماعات الضر الفعلية للشركة؛

 ، ولكنه سؤال يستند إلى واقع الشركة.إلى الرأي
  

 المفاهيم:



  
 (ا  شركات مسجلة )رسمي وهي خدمات.مرافق للتصنيع أو شركات  إما-ستجيبون لمسح المؤسسة هم شركات الم

التي تملكها الشركات أما ) جزئيبشكل أو  بالكامل وتكون الشركات إما خاصة موظفين. 5تضم أكثر من 
يمكن العثور على مزيد من المعلومات  (.للمسوح الخاصة بالمؤسساتغير مؤهلة فهي  ٪011لدولة بنسبة ا

حول منهجية المسح في صفحة المنهجية على الموقع: 
www.enterprisesurveys.org/methodology 

  
 تعتبر الهدية أو الدفع غير الرسمي "رشوة".

  
 التعليقات والقيود:

  
ارب اليومية الفعلية بالتجتتعلق ة التي يتناولها في أن معظم األسئلالمؤسسة ب الخاص مسحلة لتتمثل القوة الرئيس

تند إلى يبية ليس سؤاال  يسهذا السؤال المتعلق بالفساد أثناء عمليات التفتيش / االجتماعات الضر ؛للشركة
 ، ولكنه سؤال يستند إلى واقع الشركة.الرأي

  
سنوات تقريب ا )مثل جنوب أفريقيا  01 تعود إلىأن بيانات بعض البلدان  من القيود التي تعيق هذا المؤشر

تالي ال، وبأن مشروعات المسح المباشر قد تكون مكلفة في بعض البلدان وذلك يعود إلى واقع والبرازيل(.
المؤسسية في  المسوح، لم يتمكن البنك الدولي من تحديث بعض بيانات ب القيود المفروضة على الميزانيةبسب

ع البنك م تي تتعاملالبلدان ال المسح غالبا  ما يحصلوهناك قيد آخر يتمثل في أن  مجموعة فرعية من البلدان.
لدان الواليات المتحدة وكندا وبمثل ) مسوحال تغطيها الالمرتفع ، وبالتالي فإن معظم البلدان ذات الدخل الدولي

 (.غيرهايابان ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا الغربية وال
  

 الراحة أثناءبالشركات  تشعرقد ال  في بعض البلدان / الثقافات الطبيعة الحساسة للفساد. ومن القيود األخرى،
ترفض  ، فقدبيانات يتم جمعها في سياق السريةالرغم من أن ال على اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالفساد.

حد ، قد يكون الومن ثم، في بعض البلدان الشركات اإلجابة عن السؤال إذا كانت قد خضعت لعمليات رشوة.
 الفعلي لهذا النوع من الفساد أعلى من قيمة المؤشر المحتسب.

  
 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
، من خالل النظر إلى نسبة الشركات التي أجابت بـ "نعم" على سؤال لكل بلد يتم احتساب المؤشر

، فإن مجموعة البيانات 6112لمؤسسات التي أجريت منذ عام بالنسبة لجميع مشاريع مسح ا االستطالع.
 أحجام، تشتمل على Stata، المحسوبة باستخدام ومن ثم، فإن قيمة المؤشر خذ العينات.أل أحجامالناتجة لها 

 أخذ العينات هذه وكذلك طبقات التصميم.
  
 تفصيل:ال
  



 ،األعلى بما في ذلك: جنس المدير ستجيبةن الخصائص الوصفية للشركات المالعديد مي مسح المؤسساليلتقط 
النشاط التجاري األساسي للشركة، الموقع دون الوطني للشركة، حالة التصدير، عدد الموظفين، درجة الملكية 

ومن ثم يمكن تصنيف المؤشر حسب مستويات هذه الخصائص  ، والعديد من الخصائص األخرى.ةاألجنبي
 الفردية.

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

 بلدعلى مستوى ال           •
  

 .مسح مؤسسيال ت فرض قيمة المؤشر على البلدان التي ال تحتوي على 
  

 على المستويين اإلقليمي والعالمي           •
  

ل بلد يتم إنشاء تقدير نقطة واحدة لك المكتملة. المسوحتستمد المجاميع اإلقليمية والعالمية للمؤشر من 
بسيط لتقدير كل بلد )عندما تكون هناك بيانات متوفرة ويأخذ اإلجمالي العالمي / اإلقليمي بمتوسط 

ليابان قط( الخاص بالمؤشر اشرق آسيا )تقدير الن، ال يتضمن متوسط على سبيل المثال لذلك البلد(.
ا لعدم وجود مسح   ليابان.ا مؤسسي فينظر 

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
البسيط لقيمة المؤشر لجميع البلدان ذات يتم حساب المجاميع اإلقليمية والعالمية من خالل أخذ المتوسط 

ظ الح، على الويب مؤسسيةالمسوح العند إنتاج مجاميع إقليمية وعالمية كما هو موضح على موقع  الصلة.
 فصاعدا  فقط. 6101التي تم نشرها خالل سنوات  مسوحأنه يتم استخدام ال

  
 :التفاوتمصادر 

  
 أي بيانات منتجة من الدول حول هذا المؤشر.ال نعرف 

  
 األساليب واإلرشادات المتاحة للبلدان لتجميع البيانات على المستوى الوطني:

  
على الويب للتعرف على منهجية المسح  Enterprise Surveysنوصي المستخدمين بالرجوع إلى موقع 

الشامل ومعرفة البلدان التي تتوفر ألغراض قياس 
 http://www.enterprisesurveys.org/methodology األداء.

  
 ضمان الجودة:

  
، يجب على فريق العمل الميداني المنفذ إرسال دفعات دورية من د إجراء مشاريع المسح الخاصة بناعن

بعد  لبيانات.االمقابالت المكتملة إلى البنك الدولي حتى نتمكن من تشغيل برامج مراقبة الجودة الخاصة بنا على 
، نقدم تعليقات مراقبة الجودة إلى فريق العمل الميداني المنفذ بحيث يمكن التحقق من بيانات تشغيل هذه البرامج

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.enterprisesurveys.org/methodology


 سحمقب بها باستمرار بيانات الهذه هي الطريقة التي نرا ، والتحسين المستمر.المسح، التي تم اإلبالغ عنها
 عندما تكون المشاريع في الميدان.

  
بالنسبة لمشروع المسح  البنك الدولي بجمع بيانات المسح هذه من أجل المصلحة العامة للمعلومات.يقوم 
يتم  ،قبة الجودة الداخلية الخاصة بنا(، بمجرد جمع البيانات والنظر في االنتهاء منها )بعد عمليات مراالفردي

 نشر بيانات االستطالع على موقع البنك الدولي للمسح المؤسسي.
  
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

جميع  Enterprise Surveys (www.enterprisesurveys.org)يوفر الموقع اإللكتروني لـ 
تشير تقارير التنفيذ  للمؤسسات. المسوح، بما في ذلك استبيانات المسح وتقارير التنفيذ لجميع البيانات الوصفية

 مدة العمل الميداني ومعدالت االستجابة وما إلى ذلك.إلى حجم العينة وإطار العينة المستخدمة وتواريخ / 
  

، ويسمح مدخل بيانات موقع الويب للمستخدمين هو موقع مجاني Enterprise Surveyالتسجيل في موقع 
 بالوصول إلى البيانات األولية ووثائق المسح لكل مسح.

  
 جمع:العملية 

  
مسح تتشابه االستبيانات مع تطبيق منهجية ال المشاريع في البلدان المتعاملة معها. يقوم البنك الدولي بمسوح

بة، عايير األهلية للشركات المستجي، ومحصول على إطارات العينة المناسبةبطريقة متناسقة عبر البلدان: ال
لى لموحدة عة ا، وفحوصات مراقبة الجودصر االستبيان األساسية في كل بلد، وعناوتصميم نماذج المسح

 ، إلخ.ألحجام العيناتحساب الموحد ، والالبيانات المستلمة
  

 توافر البيانات

  
 وصف:

  
حتى الوقت الحاضر )من حيث البلدان التي لديها نقطة بيانات واحدة على األقل  6101توفر البيانات من عام 

 لهذا المؤشر(: 6101بعد 
كا الشمالية ريأوروبا وأم ؛01يبي: كا الالتينية ومنطقة الكارريأم ؛٢٥افريقيا:  ؛62آسيا والمحيط الهادئ: 

 .66وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: 
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  



يمكن العثور على معلومات حول المشاريع الحالية على:  جارية. المسوح
http://www.enterprisesurveys.org/Methodology/Current-projects 

  
 إصدار البيانات:

  
جديد وتحميله ال المسحعلى الويب عند اكتمال  Enterprise Surveysيتم تحديث المؤشرات على موقع 

 تم استكماله فقط عند حساب المؤشر. مسح، يتم استخدام آخر بالنسبة لكل بلد موقع الويب. على
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
وعادة ما يستعين البنك الدولي بمقاول خاص  المؤسسية التي أجراها البنك الدولي. من المسوحالمؤشر ي ستَمد 

 )عادة ما يكون شركة أبحاث سوقية( إلجراء أعمال المسح الميداني.
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
  

 البنك الدولي
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.worldbank.org 

  
 المراجع:

  
 www.enterprisesurveys.org 
  
 www.enterprisesurveys.org/methodology 
  
 http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/corruption 

  
  
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.worldbank.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.enterprisesurveys.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.enterprisesurveys.org/methodology
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/corruption


التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١ الهدف
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات
 إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات :١-٦١ لغايةا

بحسب  النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من الميزانية األصلية المعتمدة، بحسب القطاع )أو ٦-١-٦١المؤشر 
 رموز الميزانية أو ما شابه(

 
 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 البنك الدولي )البنك الدولي(
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 .المعتمدة األصلية كنسبة من الميزانية رئيسةة الينفقات الحكومال
  

، كما هو محدد في وثائق المبلغ المعتمد أصلا  علىزانية يقيس هذا المؤشر مدى انعكاس إجمالي نفقات المي
( والفترة BCGالميزانية )ب الخاصةالتغطية هي الحكومة المركزية  الميزانية الحكومية والتقارير المالية.

 الزمنية التي تغطيها هي آخر ثلث سنوات مالية مكتملة.
  

 األساس المنطقي:
  

ما  تقوم بجمعهل و نفاقهتنفق الحكومات ما تنوي ا مصداقية الموازنات الحكومية: هل لتقاطايحاول المؤشر 
 منه بسهولة. يمكن التحققو، كما أن المنهجية شفافة هو مؤشر بسيط يمكن فهمه بسهولة خططت لجمعه.

  
 المفاهيم:

  
لنزاعات المسلحة اك-و استثنائية أ لها المتكبدة نتيجة أحداث غير مخططالفعلية  النفقاتتشمل النفقات اإلجمالية 

 ممولة من اإليرادات غير المتوقعة، بما فيوينبغي إدراج النفقات ال .على سبيل المثال أو الكوارث الطبيعية
جياا رخالممولة ت النفقاإدراج اينبغي كما  .وثائق الداعمةداول المالية والإليها في الج، واإلشارة ذلك الخصخصة

على ة لفائدوا ارئلطوا لى جانب تصويتإ، ا ما كانت تغّطيها الميزانيةإذ ،لمنحوض أو القراعن طريق 
في نهاية  تم االحتفاظ لإال أنه في حا .المجاميعقة في للحسابات المعلّ نفقات المخّصصة ال يتم تضمين ال لدين.ا

 ،تائج إذا تم تضمينها في الحساباتعلى الن أن يؤثرومن شأن هذا األمر  بالمبالغ في حسابات معلقة أي عام
 ، يجب ذكر سبب )أسباب( التضمين بوضوح.في مثل هذه الحاالت فيمكن تضمينها.

  



-توقعاتقة الاألصل ألسباب ال علقة لها بديمكن أن تحيد نتائج االنفاق الفعلي عن الميزانية المعتمدة في 
ا واحداا غير عادياا  .على سبيل المثال رئيسة كبرىنتيجة لصدمة اقتصادية ك وتستوعب معايرة هذا المؤشر عاما

التي تحدث في سنتين من السنوات الثلث التي يغطيها  توقّعاتوتركز على االنحرافات عن الأو "غير رسمي" 
 التقييم.

  
-http://www.pefa.org/en/content/pefa-2016: الرابط التالي موارد مفصلة للغاية علىتتوفر 

framework. وهي متوفرة على الرابط التالي: تعد وثيقة "إطار لتقييم اإلدارة المالية العامة" مفيدة للغاية 
https://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PEFA%20Framework_Eng

lish.pdf ) العام لإلنفاقهناك سبع ركائز أداء ( والمساءلة الماليةPEFA تحتوي على ما مجموعه )13 

ا.  العمود الذي يحتوي على هذا المؤشر هو جزء من العنصر األول الذي يقيس موثوقية الميزانية. مؤشرا
  

 التعليقات والقيود:
  

، فإن المنهجية تعتمد على أساس سنوي لهذا المؤشرنهجية وعلى الرغم من أن جميع البلدان لم تستخدم الم
م إنتاجها والنهائية والتي يت ُمتّفق عليهاعمليات مراجعة الميزانية العلى مجموعات البيانات القياسية الخاصة ب

ر، مما اآلن هي بلدان متقدمة بشكل كبي إن البلدان التي لم تستخدم المنهجية حتى سنوياا على األقل في كل بلد.
المتوسط والفئات ذات الدخل المنخفض  منانات الضرورية عن تلك الموجودة في توفير البيكون أقل صعوبة سي

 .( حتى اآلنPEFAوالمساءلة المالية ) العام نفاقلإل ةالرئيس لجهة المستخِدمةوالتي كانت ا
  

، إال مناطقالعبر  تفصيلهحين أنه يمكن  في على المؤشر هو أنه مؤشر إجمالي لموثوقية الميزانية. أحد القيود
تغيرات يتم استخدام مؤشرات مختلفة لتقييم ال على مستوى مختلف المكونات الفرعية للميزانية. فّصلغير م هأن

ا  االنفاق العام والمساءلة المالية.في تكوين النفقات في إطار ياس يهدف إلى ق ، في حين أن هذا المؤشرأيضا
ا ، يموثوقية الموازنة ي يمكن أن تحيد عن الميزانية المعتمدة ف الفعلي نتائج االنفاقأن  نبغي أن يكون مفهوما

كنتيجة لصدمة اقتصادية رئيسة كبرى على سبيل –التوقّعاتا بدقة علقة له األصل ألسباب ال
ا واحداا غير عادياا أو "غير رسمي"  .المثال االنحرافات عن وتركز على وتستوعب معايرة هذا المؤشر عاما

ض الصدمات لسنة يتم تخفي وبالتالي التي تحدث في سنتين من السنوات الثلث التي يغطيها التقييم. توقّعاتال
 واحدة مما يسمح بإجراء تقييم أكثر توازناا.

  
حالة  يمهي أداة لتقياإلنفاق العام والمساءلة المالية  .في ما يلي ع الذي وضع فيه المؤشرالسياق األوسيتمثّل 

االنفاق  يوفر تقييمو (.PFMاإلدارة المالية العامة واإلبلغ عن نقاط القوة والضعف في اإلدارة المالية العامة )
ة محددة مرحلة زمني خلل المالية العامة تحليلا شاملا وثابتاا يستند إلى األدلة ألداء إدارة العام والمساءلة المالية

وفر إطار تقييم ي مع مرور الوقت.التي تحصل ويمكن إعادة تطبيقه في التقييمات المتتالية لتتبع التغييرات 
التي  في البلداناإلدارة المالية العامة اإلنفاق العام والمساءلة المالية أساس القياس المستند إلى األدلة ألنظمة 

ا لألداء يتم  13تستخدم  تقييم مدى مساهمة أنظمة اليقيس . كما بُعداا 49فصيلها بشكل إضافي في تمؤشرا
ي، لميزانية: االنضباط المالي الكلوعملياتها ومؤسساتها في تحقيق نتائج مرغوبة في ا اإلدارة المالية العامة

 ، وتقديم الخدمات بكفاءة.والتخصيص االستراتيجي للموارد
  

 المنهجية

  



 ساب:تحطريقة اال
  

-En PI-1 and PI-2 Exp Calculation " تحت عنوانساب هذا المؤشر في جدول )تحايتم توفير منهجية 
Feb 1 2016 (xls)”) االنفاق العام والمساءلة المالية على موقع 

(http://www.pefa.org/en/content/pefa-2016-framework.) الجزء  يرد بالتفصيل فيما ك

تقييم اإلدارة المالية العامة" الثاني من الوثيقة "إطار 
(https://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PEFA%20Framework_En

glish.pdf.) 

  
قاط: بشكل منفصل على مقياس ترتيبي من أربع ن ما بلد نقاط يتم تسجيل هو في قلب المؤشر. النقاط تسجيل

A  أوB  أوC  أوD :وفقاا لمعايير دقيقة 
(A )من إجمالي النفقات المعتمدة في الميزانية في اثنتين  ٪ 309و ٪ 49سبة االنفاق الكلي ما بين بلغت ن

 على األقل من السنوات الثلث األخيرة.
(Bبلغت ن ) من مجموع النفقات المعتمدة في الميزانية المعتمدة في  ٪ 330و ٪ 40سبة االنفاق الكلي ما بين

 لثلث الماضية.اثنين على األقل من السنوات ا
(Cكانت نسبة االنفاق )  من إجمالي النفقات المعتمدة في الميزانية المعتمدة في  ٪ 339و ٪ 59الكلي بين

 اثنين على األقل من السنوات الثلث الماضية.
(Dاألداء أقل من ) المطلوب للحصول على درجة  المستوىC. 
  

ات بإذا تم استيفاء المتطل في متطلبات التسجيل. ، يجب تحقيق كل جانب محددمن أجل تبرير درجة معينة
بتقييم  تتوافق مع تحقيق جميع المتطلبات الخاصة ، فلن يتم استيفاء المعايير ويجب إعطاء درجة أقلجزئياا فقط

، بما يتفق مع الممارسات ى األساسي لألداء لكل مؤشر وبُعدالمستو Cوتعكس الدرجة  األداء المنخفض.
اسي لألداء أو أنها أن الميزة التي يتم قياسها موجودة بأقل من المستوى األس Dوتعني درجة  الدولية الجيدة.

ا  عد.، أو أن المعلومات غير كافية لتسجيل البُ غائبة تماما
  

" إذا كان األداء الملحظ أقل من Dيتم تطبيق " إلى األداء الذي يقل عن المستوى األساسي. Dتشير درجة 
عندما ال تتوفر معلومات كافية لتحديد المستوى  D، هناك ما يبرر درجة لهذا السبب على.المطلوب ألي درجة أ

لألداء منخفض المستوى باستخدام  Dبسبب عدم كفاية المعلومات من نتائج  Dيتم تمييز درجة  الفعلي لألداء.
 مؤشر.ال يتم تضمين علمة النجمة على مستوى ال * على مستوى البعد. Dأي  –علمة النجمة 

  
( وتتطلب بيانات لمدة ثلث سنوات متتالية كأساس BCGالميزانية )ب الخاّصةالتغطية هي الحكومة المركزية 

 ا مباشرة.اهالبيانات واالثنتان اللتان تسبق وستغطي البيانات آخر سنة مالية مكتملة تتاح لها للتقييم.
  
 تفصيل:ال
  

، يمكن الحصول على أرقام دون وطنية بالنسبة للبلدان ومع ذلك هذا هو الرقم اإلجمالي على المستوى الوطني.
 ذات النظم الحكومية اللمركزية.

  
 :معالجة القيم الناقصة



  
 بلدعلى مستوى ال           •

  
 غير محتسب.

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
 للتطبيق. ةغير قابل

  
 :فاوتمصادر الت

  
 األرقام من بيانات الميزانية الوطنية.ال ينطبق حيث يتم الحصول على جميع 

  
 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

ة السنة )/ التقارير المالية في نهاي تعتبر قوانين الميزانية في الدول المصدر المعتاد للميزانية المعتمدة للدول.
ارة البيانات من مواقع وزعادة ما يتم الحصول على هذه  تقارير تنفيذ الميزانية( هي مصادر اإلنفاق الفعلي.

 وزارة المالية. ، أو يتم جمع البيانات من خلل التواصل معالمالية أو البرلمان الوطني
  

 جمع:العملية 
  

 للتطبيق. ةغير قابل
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 واحدة على حتى الوقت الحاضر )من حيث عدد البلدان التي لديها نقطة بيانات 0030توافر البيانات من عام 
 (0030 عام بعد لهذا المؤشر األقل

كا ريأوروبا وأم ؛09تينية ومنطقة البحر الكاريبي: كا اللريأم ؛١٦افريقيا:  ؛01آسيا والمحيط الهادئ: 
 34الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: 

  
 :0004-0000توافر البيانات 

كا الشمالية ريأوروبا وأم ؛05اللتينية ومنطقة الكاريبي: كا ريأم ؛٢٥افريقيا:  ؛05آسيا والمحيط الهادئ: 
 31وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: 

  
 الجدول الزمني



  
 جمع البيانات:

  
 بشكل متواصل

  
 إصدار البيانات:

  
 بشكل متواصل

  
 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 وزارات المالية في الدول

  
 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 الدوليالبنك 

  
 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.worldbank.org 

  
 المراجع:

  
 :الرابط التالي تتوفر موارد مفصلة للغاية على

 http://www.pefa.org/en/content/pefa-2016-framework 
  

وهي متوفرة على الرابط التالي: تقييم اإلدارة المالية العامة" مفيدة للغاية تعد وثيقة "إطار 
(https://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PEFA%20Framework_En

glish.pdf.) 

  
هذا المؤشر جزء من الركيزة األولى التي يشّكل ، وألداء نظام االنفاق العام والمساءلة الماليةتوجد سبع ركائز 

 تقيس موثوقية الميزانية.
 



التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١الهدف 
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات
 الحوكمة العالمية توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات :٨-٦١ غايةال

 نسبة عضوية البلدان النامية في المنظمات الدولية وحقوقها في التصويت في تلك المنظمات :٦-٨-٦١المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (DESAاالقتصادية واالجتماعية )، إدارة الشؤون (FFDO) مكتب تمويل التنمية
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

 هل عضوية البلدان النامية في المنظمات الدولية وحقوقها في التصويت في تلك المنظماتنسبة المؤشر إّن 
في  الدولية. في المنظمات البلدان النامية ونسبة عضويةتمتّع البلدان النامية بحق التصويت  ، هما نسبةينمكون  

 .مكّونانهذان ال يتطابق بعض المؤسسات
  

ألمم اة: الجمعية العامة لألمم المتحدة، مجلس أمن مؤسسة دولية مختلف 11ليتم احتساب المؤشر بشكل مستقل 
إلنشاء لالمتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ، المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة

نمية للبلدان رف الت، ومصوالتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، بنك التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي
 االستقرار المالي. تحقيق ، ومجلسركية، ومنظمة التجارة العالميةياألم

  
 األساس المنطقي:

  
، ميثاق األمم 2الدول األعضاء )المادة  ين جميعاألمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بمنظمة تقوم 

 يهدف هذا المؤشر إلى قياس درجة تمتع الدول بتمثيل متساٍو في المنظمات الدولية. المتحدة(.
  

 المفاهيم:
  

ي ف ال توجد اتفاقية راسخة لتسمية البلدان أو المناطق "المتقدمة" و "النامية" في منظومة األمم المتحدة.
زيلندا في كا الشمالية وأستراليا ونيوريتعتبر اليابان في آسيا وكندا والواليات المتحدة في أم، الممارسة الشائعة

ً للمعيار  "متقدمة". من المناطق أو المواقعأوقيانوسيا وأوروبا  يجري التجميع في جميع المؤسسات وفقا
، في حين يسعى مية"الذي يشمل تعيين "المناطق المتقدمة" و "المناطق النا M.49اإلحصائي لألمم المتحدة 

تنمية أهداف ال رصدعريف هذه المصطلحات ألغراض االستعراض المستمر للتوصل إلى اتفاق حول كيفية ت



 ورة عنر بالضرتهدف التسميات "المتقدمة" و "التطويرية" إلى توفير الراحة اإلحصائية وال تعبّ  المستدامة
 حكم حول المرحلة التي بلغها بلد معين أو منطقة معينة في عملية التطوير.

  
 التعليقات والقيود:

  
يت تتم الموافقة على حقوق التصو لمؤسسات.ل إلى عضوية مختلفة تّنبّهالمقارنات المؤسسية إلى ال تحتاج

يكون هناك سوى تغييرات ، لن وكمؤشر هيكلي والعضوية في مؤسساتها من قبل الدول األعضاء نفسها.
صغيرة مع مرور الوقت لتعكس االتفاق على انضمام الدول الجديدة كأعضاء وتعليق حقوق التصويت وسحب 

 العضوية والتغييرات في حقوق التصويت المتفاوض عليها.
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

التقارير السنوية الخاصة بكل يستخدم الحساب بيانات العضوية وحقوق النشر الخاصة بكل مؤسسة من 
 ،التصويت المخصصة للبلدان الناميةيتم احتساب نسبة حقوق التصويت على أنها عدد حقوق و مؤسسة.

، ةبأخذ عدد أعضاء البلدان النامي يتم احتساب نسبة العضوية مقسومة على العدد اإلجمالي لحقوق التصويت.
 مقسوًما على العدد اإلجمالي لألعضاء.

  
 تفصيل:ال
  

 يتم حساب البيانات وعرضها بشكل منفصل لكل منظمة دولية.
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

مصادر  ، كمصادر للبيانات.معروضة على موقع المؤسسة المعنية، كما هي تستخدم التقارير السنوية
 حسب المؤسسة:بالمعلومات 

  
 الجمعية العامة لألمم المتحدة: موقع الجمعية العامة

  
 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة: تقرير مجلس األمن عن كل سنة

  
 المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة: تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي عن كل سنة

  
 صندوق النقد الدولي: التقرير السنوي عن كل سنة

  
 وتحليلها والبيانات المالية عن كل سنةالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير: مناقشة اإلدارة 



  
 ( للسنة المعنية2مؤسسة التمويل الدولية: التقرير السنوي )المجلد 

  
 بنك التنمية األفريقي: التقرير السنوي عن كل سنة

  
 بنك التنمية اآلسيوي: التقرير السنوي عن كل سنة

  
 بنك التنمية للبلدان األمريكية: التقرير السنوي عن كل سنة

  
 2112منظمة التجارة العالمية: منظمة التجارة العالمية التقرير السنوي لعام 

  
 االستقرار المالي: مواثيق مجلس االستقرار الماليتحقيق مجلس 

  
 قائمة:ال
  

رير المجلس االقتصادي واالجتماعي، تق ؛تقرير مجلس األمن لألمم المتحدة االلكتروني؛ موقع الجمعية العامة
التقرير  ؛اليةانات الممناقشة وتحليالت إدارة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والبي ؛صندوق النقد الدوليتقرير 

 التقرير ؛رير السنويالتق لبنك التنمية األفريقي التقرير السنوي ؛التمويل الدولية )المجلد الثاني(السنوي لمؤسسة 
 قرار الماليمواثيق مجلس االست ؛السنوي لمنظمة التجارة العالمية

  

 توافر البيانات

  
 متاح لجميع الدول.

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 مايوأيار/  11من 

  
 إصدار البيانات:

  
 الجمعية العامة لألمم المتحدة: مستمر

 سبتمبرأيلول/ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة: سنويًا في 
 أكتوبرتشرين األول/ المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة: سنويًا في 

 أكتوبرتشرين األول/ صندوق النقد الدولي: سنويًا في 
 سبتمبرأيلول/ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير: سنويًا في

 سبتمبرأيلول/ مؤسسة التمويل الدولية: سنويًا في 



 مايوأيار/ بنك التنمية األفريقي: سنويًا في 
 أبريلنيسان/ بنك التنمية اآلسيوي: سنويًا في 

 أبريلنيسان/ بنك التنمية للبلدان األمريكية: سنويًا في 
 مايوأيار/ منظمة التجارة العالمية: سنويًا في 

 ينايرأيار/ االستقرار المالي: سنويًا في تحقيق مجلس 
  

المجلس  ؛ 2112سبتمبر أيلول/ مجلس األمن:  مستمر ؛الجمعية العامة لألمم المتحدة، اإلصدار التالي: 
صندوق النقد الدولي: أكتوبر  ؛ 2112أكتوبر تشرين األول/ : االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة

سبتمبر أيلول/ : مؤسسة التمويل الدولية ؛ 2112البنك الدولي لإلنشاء والتعمير: أيلول / سبتمبر  ؛ 2112
بنك التنمية  ؛ 2111 /أبريل: نيسانبنك التنمية اآلسيوي ؛ 2111مايو أيار/ :  البنك اإلفريقي للتنمية ؛ 2112

مجلس تحقيق االستقرار  ؛ 2111منظمة التجارة العالمية: مايو  ؛ 2111 / أبريل: نيسانللبلدان االميركية
 .2111 / يناير: كانون الثانيالمالي

  

 المجّمعة للبيانات الجهات

  
 سم:اال
المجلس االقتصادي ؛ UNSC التابع لألمم المتحدةمجلس األمن ؛ UNGAالمتحدة معية العامة لألمم الج

 دولي لإلنشاء والتعميرالبنك ال؛ IMF صندوق النقد الدولي؛ ECOSOC التابع لألمم المتحدةواالجتماعي 
IBRD ؤسسة التمويل الدوليةم؛ IFC األفريقي بنك التنمية؛ AfDB بنك التنمية اآلسيوي؛ ADB بنك ؛

 FSB ستقرار المالياالتحقيق مجلس ؛ WTO ظمة التجارة العالميةمن ؛IADB ية للبلدان األمريكيةالتنم
  
  
 وصف:ال
  

 واالجتماعي التابع، والمجلس االقتصادي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، والجمعية العامة لألمم المتحدة
نك التنمية الدولية، وب تمويلوالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، ومؤسسة ال ،المتحدة، وصندوق النقد الدوليلألمم 

 ار المالي.، ومجلس االستقرلعالمية، ومنظمة التجارة ابنك التنمية األمريكي -اآلسيوي  ، وبنك التنميةاألفريقي
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
  

 التنمية / إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةمكتب تمويل 
  
 وصف:ال
  

واحتساب انات لبيبجمع ا ة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةدارة األمم المتحدإل التابع مكتب تمويل التنميةيقوم 
 النسب.



  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
https://www.un.org/development/desa/en/ 
  

  
 



التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١الهدف 
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات
 توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد :٩-٦١غاية ال

 نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسجلت والداتهم في قيد السجل المدني، بحسب العمر :٦-٩-٦١المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 ف(األمم المتحدة للطفولة )اليونيس منظمة
  

 (UNSDاألمم المتحدة )في  ءاتشعبة اإلحصا
  

 والتعاريفالمفاهيم 

  
 ريف:التع
  

 نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين سجلت والدتهم لدى سلطة مدنية.
  

 األساس المنطقي:
  

، ضمان االعتراف بهم أمام القانون، وحماية حقوقهم تسجيل األطفال عند الوالدة هو الخطوة األولى في
 وضمان عدم حدوث أي انتهاك لهذه الحقوق.

  
ق من في وقت الح. والرعاية الصحية أو التعليم رسمية من تعريفلذين ال يحملون وثائق طفال اقد يحرم األ

نيده أو يتم تج، قد يدخل في الزواج أو سوق العمل ، يمكن أن يعني عدم وجود مثل هذه الوثائق أن الطفلالحياة
على  الميالد مطلوبة للحصول، قد تكون شهادات مرحلة البلوغ . وفيفي القوات المسلحة، قبل السن القانونية

يت للتصوو، و إثبات الحق في وراثة الممتلكاتلشراء أو، ماعية أو وظيفة في القطاع الرسميمساعدة اجت
 والحصول على جواز سفر.

  
 .7حق الطفل في االسم والجنسية مكرس في اتفاقية حقوق الطفل بموجب المادة 

  
  التعليقات والقيود:

 
ظمة التسجيل وأن من خالل التعدادات م في الهوية القانونية بشكل رئيسالذين اكتسبوا حقهيتم جمع عدد األطفال 
لحيوية تجميع اإلحصاءات اعلى جيل المدني التي تعمل بشكل فعال تقوم أنظمة التس .سريةةالمدني والمسوح األ

رة المطلق للوالدات المسجلة خالل فتمع العدد ما التي تستخدم لمقارنة العدد اإلجمالي المقدر للوالدات في بلد 



ياب غفي  ، ال يزال التسجيل المنتظم للوالدات في العديد من البلدان يمثل تحديًا خطيًرا.ومع ذلك معينة.
مصدراً رئيسياً للبيانات لرصد المستويات واالتجاهات  المسوح األسريةة، أصبحت البيانات اإلدارية الموثوقة

هذه المصدر الوحيد ل المسوح، تمثل هذه لبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلظم افي مع في تسجيل المواليد.
 المعلومات.

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
لَتعدد األطفال دون سن الخامسة الذين   يةةالمعن والدتهم على أنها مسجلة لدى السلطات المدنية الوطنية ُسجة

 بمئة. السكان مضروب منلألطفال دون سن الخامسة عدد مجموع على  مقسوم  
  
 تفصيل:ال
  

 الجنس والعمر والدخل ومكان اإلقامة والموقع الجغرافي
  

 :معالجة القيم الناقصة
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 بلدال نيسف أي تقديرات على مستوى، ال تنشر اليوبالكامل ناقصةون البيانات الخاصة بالبلد عندما تك
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

اب المجاميع حس غرضل ناقصةداخل المنطقة ذات القيم ال اإلقليمي على تلك البلدانيتم تطبيق المتوسط 
 ، ولكنها ال تُنشر كتقديرات على مستوى الدولةاإلقليمية فقط

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
للجميع المناطق الفرعية التي ت وزونةالمتوسطات المجاميع العالمية تمثل الم ع اإلقليمية المجاميتعد  العالم. كمة

 لجميع البلدان داخل المنطقة وزونةمتوسطات م
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

أنظمة و الصحيةو الديمغرافية المؤشرات والمسوح ةمتعدد ةح العنقوديواألسرية مثل المس حالتعدادات والمسو
 التسجيل الحيوية الوطنية



  
 جمع:العملية 

  
لدان عن العالمية، ما يُسمةى بإبالغ الب ااالمم المتحدة للطفولة عملية سنوية لتحديث قاعدات بياناته تتولةى منظمة

( ويجري ممارسة هذا التمرين بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان CRINGالمؤشرات الخاصة باألهداف )

ن قاعدة البيانات العالمية لليونيسف بيانات محدةثة قابلة للمقارنة الدولية. تتم اليونسف  بهدف ضمان ان تتضمة
، من خالل نظام إلكتروني، أي بيانات دعوة مكاتب الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى تقديم

 المتخصصون في القطاع باستعراضيقوم  ثم لعدد من المؤشرات الرئيسة بشأن رفاه النساء واألطفال. محدةثة
ت اإلجمالية ناف للتحقق من االتساق وجودة البياالمكاتب القطرية في مقر اليونيس التحديثات التي ترسلها

تستند هذه المراجعة إلى مجموعة من المعايير الموضوعية لضمان إدراج أحدث . وللتقديرات المقدمة
 ط، يتم توفير التعليقات حول ما إذا كانت نقابمجرد مراجعتهاو يانات.المعلومات الموثوقة فقط في قواعد الب

ثم يتم إدخال نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قواعد  والسبب وراء عدم قبولهاالبيانات المحددة مقبولة أم ال، 
ع وكذلك في جمي، حصائية لحالة األطفال في العالمالبيانات العالمية لليونيسف ونشرها في الجداول اإل

موقع البيانات المحدثة عبر اإلنترنت على الاعدات كما يتم نشر ق المنشورات / المواد التي تعتمد على البيانات.
data.unicef.org. 

  
ليونيسف ري لكما تبحث اليونيسف على مدار السنة عن مصادر إضافية للبيانات التي يراجعها المكتب القط

 يانات العالمية.الب اعداتقبل إدراجها في ق
 
  

 توافر البيانات

  
ً تتوفر بيانات  بلداً من البلدان المنخفضة  767لحوالي بلة للمقارنة على المستوى الوطني قاو ممثةلة وطنيا

 والمتوسطة الدخل
  

 الجدول الزمني

  
 غير قابل للتطبيق

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
الوطنية )في معظمها( والوزارات المختصة / الوكاالت الحكومية األخرى المسؤولة عن  اتمكاتب اإلحصاء

 صيانة أنظمة التسجيل الحيوية الوطنية
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال 



  
 (UNSD) األمم المتحدةفي  اتوشعبة اإلحصاء (اليونيسفمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

  
 وصف:ال
  

 (UNSDاألمم المتحدة ) شعبة اإلحصاءات في ؛)اليونيسف(منظمة األمم المتحدة للطفولة 
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
data.unicef.org 

  
 المراجع:

  
http://data.unicef.org/child-protection/birth-registration.html 

  
 



احة تدامة، وإتالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المس :٦١الهدف 
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات

كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية  :٦١-٦١ غايةال
 واالتفاقات الدولية

تطاف، واالختفاء القسري، واالحتجاز عدد ما تم التحقق منه من حاالت القتل، واالخ :٦-٦١-٦١ المؤشر
التعسفي، والتعذيب للصحفيين والعاملين في الوسط اإلعالمي المرتبطين بهم والنقابيين والمدافعين عن حقوق 

 اإلنسان خالل االثني عشر شهرا الماضية

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(
 (OHCHR) لحقوق اإلنسان األمم المتحدة يةمكتب مفوض

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

لعمد والحرمان التعسفي من الحياة، كما هو وارد في المادة اجرائم القتل ، يشمل القتل بالنسبة لهذا المؤشر
يُعّرف االختفاء القسري بأنه االعتقال أو االحتجاز  عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.م( من ال1)6

باالعتراف بالحرمان من الحرية ، ويليه الرفض آخر من أشكال الحرمان من الحرية أو االختطاف أو أي شكل
حماية القانون  يضع هذا الشخص خارج نطاق الحرية ، مماصير الشخص المختفي أو مكان وجودهأو إخفاء م

ي ، التي تم تكييفها لمراعاة حاالت االختفاء التجميع األشخاص من االختفاء القسري)االتفاقية الدولية لحماية 
ة ءات القانونياالحتجاز التعسفي هو االحتجاز دون اتباع اإلجرا لدول(.ارتكبتها الجهات الفاعلة من غير ا

عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية م( من ال1) 9، على النحو المبين في المادة الواجبة والضمانات
ً يعّرض شخصأي فعل على  يبالتعذويدّل  والسياسية. ً ما ل ا عن  ،أللم أو المعاناة الشديدة، جسدياً كان أم عقليا

معاقبته على فعل  وأ، اعترافعلى على معلومات أو  من طرف ثالثألغراض مثل الحصول منه أو عمد، 
 ،ه هو أو أي طرف ثالثتخويفه أو إكراهلغرض أو  ،في ارتكابه فعل اشتُبهأو  ،ثالثأي طرف ارتكبه هو أو 

 هذا األلم أو المعاناة أو بتحريض ، عندما يحدثكان التمييز من أي نوعب اب التي تتمثّلسبألي سبب من األأو 
 االعتداء يعني االعتداء مسؤول أو شخص آخر يعمل بصفة رسمية )اتفاقية مناهضة التعذيب(.قة أو بمواف

 الجسدي على جسم شخص آخر مما يؤدي إلى إصابة جسدية خطيرة.
  

فردي أو مع  ستخدم لوصف األشخاص الذين يعملون، بشكلالمدافعون عن حقوق اإلنسان هو مصطلح ي
يتم تحديد المدافعين عن حقوق اإلنسان قبل كل شيء من خالل  ، على تعزيز حقوق اإلنسان أو حمايتها.آخرين



ما يفعلونه وذلك من خالل وصف إلجراءاتهم وبعض السياقات التي يعملون فيها والتي يمكن تفسير هذا 
لكن كل حالة  ،نسان الصحفيين والنقابيينقوق اإلقد يشمل تعريف المدافعين عن ح المصطلح على أفضل وجه.

لوضع حد للتعذيب في  الحمالت الطالبية مثالً  خر األمثلة األ ومن فردية يتم احتسابها مرة واحدة فقط.
سياسي يتخذ موقفاً ضد الفساد المستشري أو الشهود في قضايا المحاكم المتعلقة بانتهاكات حقوق  أوالسجون، 
 اإلنسان.

  
الصحفيون "الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم ومنتجي وسائل اإلعالم االجتماعية الذين  مصطلح يغطي

ضاء في اليونسكو على هذا المفهوم، وقد وافقت الدول األع يولدون قدراً كبيراً من صحافة المصلحة العامة".
ن رفين المتفرغين والمحللي، بما في ذلك المراسلين المحتمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة شمليويمكن أن 

، فضالً عن المدونين وغيرهم من منتجي وسائط التواصل انب والصحفيين المحليينوالمراسلين األج
حفيين صوال، على اإلنترنت أو في أي مكان آخر ،ون في أشكال ذاتية نشر المطبوعاتاالجتماعي الذين يشارك

 عبر وسائل اإلعالم المتعددة. من "وسائل اإلعالم التقليدية" وأولئك الذين يعملون
  

بما  ،خدم أو معتمد من قبل نقابة مهنية، وممثلين آخرين منتخبين للعماليشير مصطلح "نقابي" إلى فرد مست
 في ذلك العمال في القطاع غير الرسمي.

  
 األساس المنطقي:

  
ين عن حقوق والنقابيين والمدافعيطلب من البيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة ضد الصحفيين 

ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، تشمل الحق في ، بما في فة ما إذا كانت الحريات األساسيةاإلنسان معر
احترام الدولة ملزمة ب الجمعية محمية وفقا للقانون الدولي.تلقي المعلومات، والحق في حرية التجمع السلمي و

 ا االمتناع عن التعدي على، حيث يجب عليهلخاضعين لواليتها القضائيةشخاص احقوق اإلنسان لجميع األ
إن المؤشر يقيس جميع هذه ، فومن ثم ، وكذلك االلتزام بحماية األفراد من أفعال األطراف الثالثة.الحقوق
ة أو أي ل، ولكن عندما يرتكب القتل أو االختفاء أو االعتقال أو االعتداء أو التعذيب من قبل وكيل الدوالحاالت

حقيق لتابالتواطؤ أو التسامح أو اإلذعان، أو عندما تخفق الدولة في  شخص آخر يعمل تحت سلطة الحكومة أو
 انتهاًكا لحقوق اإلنسان. سيشكلاألمر الذي ، مرتكبها ةلث أو معاقبفي الجريمة التي يرتكبها طرف ثا

  
ين أو النقابيين الصحفي لتعذيب الذي يتعّرض لهاء أو االتعسفي أو االعتدقد يكون للقتل أو االختفاء أو االحتجاز 

لحصول من أجل ا على حرية التعبير والحريات األساسية األخر . فعين عن حقوق اإلنسان تأثير مخيفأو المدا
، فإنه من المستحسن أن يكون لديك سلة من المؤشرات على ملة لمد  حماية الحريات األساسيةعلى صورة كا

 ية الرأي والتعبير، والجوانب األخر  للحق في حرماتبما في ذلك الوصول إلى المعلو المستو  الوطني
وأنواع  ،ع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، وال سيما الحق في التواصل مالجمعيات أسيسوت، وحرية التجمع

قوق والمدافعين عن حبيين أخر  من انتهاكات حقوق اإلنسان التي كثيراً ما ترتكب ضد الصحفيين والنقا
 .حركةوالمقاضاة والتشهير وتقييد ال، والتي قد تشمل الترهيب والمضايقة اإلنسان

  
 التعليقات والقيود:

  
هذه  قد تقلل اكتمال اإلبالغ عن األحداث الفردية. من ناحيةدد االنتهاكات حساسة بشكل خاص تقديرات عإّن 

أنه من النادر أن نبالغ في تقديرها( في العدد الحقيقي  ، على الرغم منالبيانات )أو في بعض األحيان



الوصول إلى المعلومات والدوافع ومثابرة  نتوقف عدد الحاالت المبلغ عنها ع، سيفي معظم الحاالت للحاالت.
 منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم.

  
ال أنه يحدد أحد أبعاده البارزة ، إجانب من جوانب هذا الهدف المحدد في حين أن هذا المؤشر ال يغطي كل
تحدة القائمة ت وآليات األمم الممؤشر يعتمد على اتفاقيا باإلضافة إلى أنه والقابلة للقياس التي تؤثر على الكل.

 جمع البيانات.الخاصة ب
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
 العتداءتعذيب أو االتعسفي أو ال االحتجازيُحسب المؤشر على أنه العدد اإلجمالي لحاالت القتل أو االختفاء أو 

على الصحفيين أو النقابيين أو المدافعين عن حقوق اإلنسان خالل الفترة المشمولة بالتقرير والتي يتحقق منها 
 .سامية لحقوق اإلنسان واليونسكو(ة اليكيان مستقل )في هذه الحالة مكتب المفوض

  
 تفصيل:ال
  

، لعرق، الجنس، العمر، احسب نوع االنتهاك، المهنة / مجال العملبالبيانات الخاصة بالمؤشر يتم تصنيف 
 ،وضع األقليات أو السكان األصليين، الدخل، الموقع الجغرافي، اإلعاقة، الدين، وضع الهجرة أو النزوح

ول معروفة )مسؤ لجاني، عندما تكونباضحية، والخصائص ذات الصلة لوجه الجنسي والهوية الجنسية لالت
يمكن أن يميز المؤشر أيًضا على أساس  (.ه، عمرهخاص، وكيل لكيان آخر، جنسيعمل لحسابه ال، فرد حكومي
 عن ذلك.ي السياسي للضحية حيث تم التعبيرالرأ
  

 نّ وضعهإال أن  المدافعات عن حقوق اإلنسان جميع أنواع االنتهاكات المدرجة في هذا المؤشر.النساء واجهت 
 بها بشكل مختلف بسبب يتأثّرنساسية لكل من الطرق التي قد وعيًا خاًصا وح ين يحتاجانالخاصّ  نّ ودوره

من الضروري ضمان حماية المدافعات عن حقوق اإلنسان والرجال  هذه الضغوط وبعض التحديات اإلضافية.
 عن حقوق اإلنسان. اتمدافعلنساء معترف بهن بالكامل ك، فإن هؤالء ا، وبالفعلنّ في عمله نّ ودعمهأيضاً 

  
 :معالجة القيم الناقصة

  
                 بلدالمستو  على 

 غير قابل للتطبيق
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
 غير قابل للتطبيق

  
 
 
 



 المجاميع اإلقليمية:
  

عن تجميع هذه المؤشرات على المستو   تَينالمسؤول ما الوكالتَينومفوضية حقوق اإلنسان هإن اليونسكو 
ق تنفيذ أهداف في سيا خاصة به ، حيث سيتم تطوير منهجيات كاملةهو مؤشر تطلّعيهذا مؤشر  الدولي.

نشر في المقام األول ب اليونسكو ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان . وستقومالتنمية المستدامة
 انتهاكات حقوق اإلنسان األخر  المدرجة في المؤشر.، ثم عن بيانات حول عمليات القتل

  
 :لتفاوتمصادر ا
 ال ينطبق

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 والمنظمات ،المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ، بما في ذلكالمؤشر البيانات من مصادر متعددةيجمع هذا 
ير غ، والمنظمات غير الحكومية الوطنية، وجمعيات الصحفيين، والنقابات المهنية، ومنظمة العمل الدولية

حقوق مرصد ، و19مراسلون بال حدود، المادة  ، منظمةالحكومية الدولية بما في ذلك، على سبيل المثال
 لحقوق اإلنسان تقارير عن هذه االنتهاكات.كما تتلقى اللجان والمحاكم والمنظمات اإلقليمية  .اإلنسان

  
ً ستقوم مفوضية األم ، بتجميع معلومات حول عدد هذه االنتهاكات م المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، سنويا

المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان من مصادر البيانات هذه والبيانات اإلضافية التي يتم جمعها من 
مجلس حقوق اإلنسان، بما براءات الخاصة ، واإلجإلى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان خالل الشكاو  الفردية

رية الرأي حالمعنيين ب، والمدافعين عن حقوق اإلنسان حقوق اإلنسانين بن المعنيين الخاصيفي ذلك المقرر
ق العامل ي، والفرت االختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بحاالالتعذيبب، ووالتعبير

وستدرج أيضا بيانات إضافية من المكاتب الميدانية للمفوضية وأفرقة األمم المتحدة  المعني باالحتجاز التعسفي.
للتأكد من عدم وجود ازدواجية وتجميعها بما يتماشى  فيها دقيقم التحقق من هذه البيانات والتوسيت القطرية.

 مع التعاريف الدولية المتفق عليها والموضحة أعاله.
  

ً جمع معلومات حول عدد الصحفيين الذين يتقوم منظمة اليونسكو ب من الدول  ناًء على تفويض، بتم قتلهم سنويا
ددة المصادر، بما في ذلك التقارير الصحفية، متعالمن خالل األبحاث  ، من البيانات التي يتم جمعهااألعضاء

معلومات من مكاتب اليونسكو الميدانية وغيرها ال، و، والتقارير المباشرةرصدمعلومات من مجموعات الالو
ثم تُنقل التقارير المتعلقة بعمليات القتل واإلفالت من العقاب التي وضعتها اليونسكو  هيئات األمم المتحدة.من 

( عدم تلقي أي معلومات حتى 1تحقيق القضائي إلى الدول األعضاء وتصنيفها إلى ما يلي: لتوضيح حالة ال
علومات ويمكن االطالع على هذه الم .غيرها( 5و طالق النارإتبادل  خالل( قتل 4 لّت( حُ 3 ( مستمر2 ؛اآلن

عقاب" ت من ال، في تقارير المدير العام لليونسكو بشأن "سالمة الصحفيين وخطر اإلفالعلى أساس سنوي
 وفي دراسة اليونسكو التي تحمل عنوان االتجاهات العالمية في حرية التعبير وتطوير وسائل اإلعالم.

وستعمل اليونسكو ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان كهيئتين رائدتين ستقومان بتجميع البيانات 
بتطوير منهجية لتعديل البيانات مع األخذ بعين ستقوم و والتحقق من صحتها من هذه المصادر المتعددة.

 االعتبار مشكالت جودة البيانات وضمان إمكانية المقارنة بين مصادر البيانات المختلفة.



  
 جمع:العملية 

 غير قابلة للتطبيق
  

 توافر البيانات

  
 وصف:
 ال ينطبق

  
 السالسل الزمنية:

 ال تنطبق

 

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 يتطبقال 
  

 إصدار البيانات:
 ال ينطبق

 

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

  

 المراجع

  
 المراجع: 
  

األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية 
والحريات األساسية المعترف بها 

p://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.ahtt عالمياً:
sp 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.asp


 
المدافعون عن حقوق اإلنسان: حماية حق الدفاع عن حقوق  (.2004األمم المتحدة )

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHR جنيف. اإلنسان.
DefendersIndex.aspx . 

  
نيويورك  مؤشرات حقوق اإلنسان: دليل القياس والتنفيذ. (.2012األمم المتحدة )

s/Pages/HRIndicatorsIndex.http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicator وجنيف
aspx . 

  
سالمة الصحفيين وخطر اإلفالت من العقاب: تقرير من المدير العام إلى المجلس  (.2014األمم المتحدة )

الحكومي الدولي لمركز التبادل الدولي للديمقراطية )الدورة التاسعة 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230101E.pd باريس والعشرون(.

f . 
  

( االتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل 2015األمم المتحدة )
 trends-media-http://www.unesco.org/new/en/world باريس اإلعالم.

  
  
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230101E.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230101E.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230101E.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.unesco.org/new/en/world-media-trends


احة تدامة، وإتالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المس :٦١الهدف 
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات

كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية  :٦١-٦١ غايةال
 واالتفاقات الدولية

 ععدد البلدان التي تعتمد وتطبق ضمانات دستورية و/أو تشريعية و/أو سياساتية إلطال :٢-٦١-٦١ مؤّشرلا
 الجمهور على المعلومات

 

 المعلومات المؤسسية

  
 المنظمة/ المنظمات:

  
 للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة 

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
ى خاصة بالسياسات للنفاذ العام إلو / أو  تشريعيةو / أو  ضمانات دستورية عدد البلدان التي تعتمد وتنفّذ

 .المعلومات
  

 اتلسياساالخاصة بو / أو  تشريعيةيذ الضمانات الدستورية والحالة اعتماد وتنف فيتركيز هذا المؤشر  يكمن
وهو أوسع  ،المعلومات" النفاذ العام إلىويتعلق التعريف بشكل مباشر بـ " إلى المعلومات. من أجل النفاذ العام

 وعلى العكس من ذلك، تؤثر هذه التعبير وتكوين الجمعيات.ب الخاصة من الحريات األساسية الراسخةنطاقاً 
 العام إلى المعلومات.المناسبة للنفاذ بيئة الالحريات أيًضا على 

  
 األساس المنطقي:

  
 لتقنيالعروض السابقة لفريق الدعم ا( واليونسكو في SDSNوكما اقترحت شبكة حلول التنمية المستدامة )

 ، فهذا مؤشر مالئم وقابل للقياس.(UN TSTالتابع لألمم المتحدة )
  

عضاء في األمم المتحدة التي اعتمدت كما أنه يستجيب للعدد المتزايد من الدول األ
والعديد من الدول األخرى التي تدرس حاليا التشريعات أو اللوائح ذات الصلة في  قانونية، ضمانات بالفعل

 هذا المجال.
  



بعد التنفيذ هو تقييم مدى مالءمة الخطوات القانونية للوصول إلى المعلومات ما األساس المنطقي لتقييم 
ً وهو  العملية. ، بل هو ربط منطقي للقوانين والسياسات بالتأثير العملي ذي الصلة بمخاوف ليس مؤشراً مركبا

 أهداف التنمية المستدامة.
  

أ( ما إذا : )، فإنه يحددوعلى هذا النحو " و "التنفيذ".عتمادهي "ا فاتيحفإن الكلمات الم ،بالنسبة لهذا المؤشر
ة خاصو / أو  تشريعيةيه ضمانات دستورية و / أو د البلدان( لد، وعدن البلد )أو على المستوى العالميكا
)ب( إلى أي مدى تعكس هذه الضمانات الوطنية "االتفاقات  ؛ات العامةللحصول على المعلوم اتسياسبال

 ،تنفيذ المعمول بها لهذه الضمانات)ج( آليات ال ؛ل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وما إلى ذلك(الدولية" )مث
 في ذلك المتغيرات التالية: بما
 جهود الحكومة للترويج للجمهور الحق في الحصول على المعلومات. -
 وعي المواطنين بحقهم القانوني في الحصول على المعلومات وقدرتهم على استخدامها بفعالية. -
 قدرة الهيئات العامة على توفير المعلومات بناء على طلب الجمهور. -
  

، نا، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسر بجمع البيانات من مصادر متعددةذا المؤش، يقوم هوبالتالي
 ،طات التنظيمية اإلعالمية الوطنية، والسلت غير الحكومية الوطنية والدولية، والمؤسسات األكاديميةوالمنظما
 اليونسكو والبنك الدولي.-ة فحصها من قبل المنظمات الدوليوسيتم جمع هذه المعلومات ومعالجتها و وغيرها.

  
ر ، باإلضافة إلى تقريمؤشرات تنمية وسائل اإلعالمتجمع اليونسكو بعض جوانب هذه البيانات باستخدام 

 االتجاهات العالمية لحرية التعبير وتنمية وسائل اإلعالم الذي يصدر كل سنتين.
  

 األقل. دولة على 591تتوفر بيانات عن وجود قوانين حرية المعلومات في 
  

 المفاهيم:
  

العام إلى المعلومات" إلى "وجود نظام قوي يتم من خالله توفير  نفاذمن الناحية المفاهيمية، يشير مصطلح "ال
المعلومات للمواطنين وغيرهم". ويمثل هذا النظام مزيًجا من العناصر الفكرية والفيزيائية واالجتماعية التي 

مهم أن ، من الإلى المعلومات النفاذ العامبعبارة أخرى، عند مناقشة مسألة  تؤثر على توفر المعلومات األفراد.
يعة ، طبجودة المعلومات في المجال العام يجب أن يأخذ بعين االعتبار كيف يرى األفرادندرك أن أي قياس 

ن قبل األفراد م ، وكيف يتم استخدام هذه المعلومات في نهاية المطافنفاذحتية للتواصل مكان لتسهيل الالبنية الت
 كأعضاء في نظام حكم معين.

  
على وجه و ، هذه هي القضايا التي تدخل في التشريعات والسياسات المتعلقة بالوصول العام.ذن، إبشكل عام
شكل قوانين حرية المعلومات )قوانين حرية المعلومات( التي  مثل هذه التشريعات والسياساتتتّخذ التحديد، 

، زايدحكومات الوطنية، وعلى نحو متمهور العام بالوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها التهدف إلى السماح للج
 من جانب الشركات الخاصة التي يتقاطع عملها مع العمليات الحكومية.

  
كان ظهور تشريع حرية المعلومات استجابة الستياء متزايد من السرية المحيطة بتطوير السياسة الحكومية 

ول على طلبات للحصعملية قانونية "الحق في المعرفة" التي يمكن من خاللها تقديم  قد أنشأتو وصنع القرار.
 ، باستثناء االستثناءات القياسية.تم استالمها بحرية أو بأقل تكلفة، يمعلومات حكومية

  



الذي ال  ،على سبيل المثال، فإن الحق في حرية التعبير مثل هذه الصيغة لها أساس في االتفاقيات الدولية.
، يؤيده أيضاً (5991ن العالمي لحقوق اإلنسان )يُعترف به فقط كحق أساسي من حقوق اإلنسان في اإلعال

(، واالتفاقية األوروبية حول حقوق اإلنسان 5911الحقوق المدنية والسياسية )العهد الدولي الخاص ب
قي لحقوق اإلنسان والشعوب ي( والميثاق اإلفر5919، االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان )(5911)
 وعلى وجه التحديد، في السياق ، مما يجعله يعترف باالعتراف والتطبيق السياسيين العالميين.(5915)

 51ي ، التي اعتمدت فبشأن الوصول إلى الوثائق الرسمية، يمكن اإلشارة إلى اتفاقية مجلس أوروبا األوروبي
ل وكية التابعة لمنظمة الدرياللجنة القانونية للبلدان األم عت، وضتينيّ ركي. وفي األم9119يونيو حزيران/ 

 .9111إلى المعلومات في عام  نفاذالحق في البشأن  األمريكية مجموعة من المبادئ
  

 التعليقات والقيود:
  

ومع ذلك،  .51-51لغاية الكاملة لمعلومات" في اإلى ا النفاذ العامن "مكوّ الال يقوم هذا المؤشر بتقييم مجموع 
 لبيئة المعلومات األوسع. د رئيسز على محدّ ركّ يفإنه 

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
حالية ال مسوحتعراض عالمي لل، مع بيانات ناتجة عن اسكمية ونوعية على حد سواءساب تحطريقة االتكون 

والسجالت  ، إلخ(وسائل اإلعالم التابعة لليونسكو )مثل تقارير االتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية
مة المفتوحة للعدالة في العالم(، إلخ. بشكل أكثر تحديًدا، سيتم اإلدارية وتقييمات الخبراء )مثل مؤشر الحكو

 ة التالية:تقييم المتغيرات الرئيس
  
 ؟العام إلى المعلومات نفاذلل اتسياسخاصة بالو / أو  تشريعيةلة ضمانات دستورية و / أو . هل لدى أي دو5
ل )مث اتفاقيات دولية معروفة اتالسياسالخاصة بو / أو  تشريعيةوال. هل تعكس تلك الضمانات الدستورية 9

 ، وما إلى ذلك(؟الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 من أن هذه الضمانات تعمل على النحو األمثل؟ ما هي آليات التنفيذ المعمول بها للتأكد.  3
  

 مؤشرات أداء فرعية:كما يلي تم استخدام سي ،لمعالجة هذه األسئلة
 المعلومات نفاذ إلىدستورية المتعلقة بالحق في الالقانون الوطني أو الضمانات ال -
عكس، ، وهي تنذكورةثناءات مذات الصلة، مع عدم وجود است بالمعاهدات االلتزام علىة الدولتوقيع وتصديق  -

 علومات المحلية، في تشريعات حرية المقدر اإلمكان
 حق الوصول إلى المعلومات الرسميةدراك وممارسة إ -
 الهيئات العامة بإصدار معلومات على حد سواء بشكل استباقي وعند الطلب قيام -
 مفوض المعلومات أو أمين المظالم، مثل من خالل هيئة إدارية مستقلة ءةلة وكفوفعا استئنافآلية  -
تحديد أي قيود على أساس حماية الخصوصية الشخصية بشكل ضيق من أجل استبعاد المعلومات التي ال  -

 توجد فيها مصلحة عامة مبررة.
  
 



 :ما يلي وسائل التحققوستشمل 
 توافق مع المعايير الدوليةتالمعلومات  خاصة بحق النفاذ إلىأي قانون أو سياسة  -
/  ما تعكسه من معاييرعلومات والم إلى نفاذموثوقين عن ضمانات الحق في التقارير من وكاالت / خبراء ال -

 اتفاقيات دولية
ى ول للجمهور بسهولة إلما يتعلق باإلفراج عن المعلومات )التي تضمن الوص سياسات الهيئات العامة في -

 ، بما في ذلك عبر اإلنترنت(المعلومات
ارات المحاكم، ، وقرونشر القوانين طباعةى سبيل المثال التزام الدولة بفتح الحكومة علدليل على  -

 (أهداف التنمية المستدامة، وبرامج اإلنفاق )مقابل تعهدات واإلجراءات البرلمانية
 مع تلبيتها أو رفضهاول على معلومات رسمية معلومات إحصائية حول الطلبات العامة للحص -
 المعلومات التي تم رفضها الحصول على أو الشكاوى حول طلبات ستئنافاتإحصائية حول االمعلومات  -
  
 تفصيل:ال
  

كيفية كومات )إلى المعل نفاذعلى ال مقدرته على إقامة المواطنينتأثير مدى ل المؤشر من حيث يفصتيمكن 
مات على المعلو المحيطة بالمدنوالمناطق  المناطق الحضريةحصول المناطق الريفية أو المحيطة باألرياف، و

ً ويمكن  (.حكوميةمن الجهات ال ى يؤثر عل نوع االجتماعيحسب ما إذا كان الب أن يتم تفصيل المؤشر أيضا
النفاذ اإلعاقة على  ة تأثيرتقييم الجوانب المتعلقة بكيفييمكن باإلضافة إلى أنه  إلى المعلومات. لنفاذعلى االقدرة 

 إلى المعلومات. العام
  

 :معالجة القيم الناقصة
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 :ما يلي FOIألحدث المؤلفات حول قوانين  الخبراءتقييم يحّدد 
(I عدد البلدان التي لديها حاليًا قوانين / سياسات )FOI؛ 
 و إلى أي مدى تعكس "االتفاقيات الدولية؛ (9)
 آليات التنفيذ فعالية (3)
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

المستشارين من ، باإلضافة إلى بيانات البلد FOIألحدث المؤلفات حول قوانين  الخبراءتقييم يحّدد 
 ، في هذا المجال:في اليونسكو باالتصاالت والمعلومات

(I عدد البلدان التي لديها حاليًا قوانين / سياسات )FOI؛ 
 و مدى تعكس "االتفاقيات الدولية؛إلى أي  (9)
 آليات التنفيذ فعالية (3)
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

، باإلضافة إلى بيانات البلد من المستشارين FOIألحدث المؤلفات حول قوانين  الخبراءتقييم يحّدد 
 باالتصاالت والمعلومات في اليونسكو، في هذا المجال:



(I عدد البلدان التي لديها حاليًا قوانين / سياسات )FOI؛ 
 و إلى أي مدى تعكس "االتفاقيات الدولية؛ (9)
)يتم قياس هذا الجانب من ناحية المسوح التي تجريها المنظمات الدولية الناشطة  آليات التنفيذ فعالية (3)

 في المجال(

 

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 الدوليتقارير اليونسكو والبنك 
 ، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيهيئات األمم المتحدة األخرى

 الهيئات الوطنية مثل المفوضين المسؤولين عن الحق في تنفيذ المعلومات
 المنظمون وسائل اإلعالم

 المؤسسات األكاديمية والبحثية
 )الوطنية والدولية( الداعمة لوسائل االعالم المنظمات غير الحكومية

  
بما في  ،ند إلى األساليب الكمية والنوعية، وتستالخاصة بهذه البيانات دمة لجمع البياناتوع الطرق المستختتن

 ذلك:
 9151 لق في عام، الذي أطكومة المفتوحة للعدالة في العالمتقييمات الخبراء النوعية )مؤشر الح 

 ؛بلداً( 519ويغطي 
 الثني االمعلومات؛ عدد طلبات في النفاذ إلى سجالت اإلدارية )على سبيل المثال، عدد طلبات ال

 ، وما إلى ذلك(لنساء اللواتي يقدمن هذه الطلبات؛ عدد اعشر شهراً الماضية
 عالم ئل اإل)مثل مؤشرات اليونسكو العالمية حول حرية التعبير وتنمية وسا المسوح
(MDI)]ية ات والضمانات الدستورلومإلى المع نفاذعن تشريعات ال االتحاد البرلماني الدوليت بيانا ؛
 (؛ وما إلى ذلكثقة في وسائل اإلعالم اإلخبارية[؛ مسح القيم العالمية بشأن الإلى المعلومات نفاذلل
  

 ، بما في ذلك الدول التي وقعتلصلة التي تحمل تفاصيل كل معاهدةاألمم المتحدة أو الهيئات اإلقليمية ذات ا
 ، باإلضافة إلى التعليقات العامة لهيئات المعاهدة على التنفيذ.التزاماتهاو سجلت أي إعفاءات من أو صدقت أ

  
 يقوم عدد من المقررين الدوليين واإلقليميين حول حرية التعبير بإصدار تقارير خاصة بكل بلد.

  
ة، ولجان يتشمل المصادر: المكتبات الوطن ،الوطنية والضمانات الدستوريةبالنسبة للبيانات المتعلقة بالقوانين 

 ، والسجالت الرسمية للبرلمان والسجالت الحكومية.القانون
  
 قائمة:ال
  

وحة حكومة المفتفهرس ال ؛الهيئات الوطنية ؛هيئات األمم المتحدة األخرى ؛تقارير اليونسكو والبنك الدولي
ة اليونسكو العالمي ، مؤشراتحكومة المفتوحة للعدالة العالمية، مؤشر الجالت اإلدارية، السللعدالة العالمية

مسح  ،مؤسسة المجتمع المفتوح ؛م ومؤشرات تطوير وسائل اإلعالمحول حرية التعبير وتنمية وسائل اإلعال



بيانات االتحاد البرلماني الدولي عن تشريعات  ؛[www.worldvaluessurvey.orgالقيم العالمية ]
سائل ول ثقة ومسح القيم العالمية ح ؛لوماتالدستورية للحصول على المع الوصول إلى المعلومات والضمانات

 إلخ.( ؛اإلعالم اإلخبارية[
  

 جمع:العملية 
  

ً تستخدم اليونسكو أسلوبًا  التي اعدات البيانات ق (5يشمل )، يممن أجل الرصد العالبيانات اللمقارنة ثالثيا
( 3)و الهيئات المستقلّة في البلد تجريهاالدولية الخاصة التي  المسوح( 9) ؛تفظ بها الوكاالت الدولية األخرىتح

نسكو اليو قوم منظمة، توبشكل أكثر تحديًدا ألخرى.إلى مصادر البيانات ا مستندة، بيانات نموذجية ومقدَّرة
يها من البلدان التي لد متوافق عليهامن المصادر إلنتاج قائمة مدخالت البيانات من مجموعة متنوعة بتحليل 
ون يوفر ومن بين تلك المنظمات والخبراء الذين المعلومات أو ما يعادلها.إلى النفاذ حرية خاصة بقوانين 
، مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، حق Freedominfo.org, Fringe Special by Robert Vleugels بياناتهم:

ألمم المتحدة الوكاالت وهيئات اوغيرها من . 59ومركز القانون والديمقراطية ، المادة تصنيف المعلومات، 
، والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بتعزيز ضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، ومفومثل: البنك الدولي

 وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

جمع وتحليل ، من أجل ومع ذلك دولة على األقل. 591تتوفر بيانات عن وجود قوانين حرية المعلومات في 
ة للحصول على معلومات حول الجوانب المتعلق البيانات تحليل ، تبذل الجهود لضمانالبيانات في المستقبل

 بكيفية تنفيذ "قوانين حرية المعلومات" فعليًا بدالً من وجودها فقط.
  

  الجدول الزمني

 جمع البيانات:
  

 نيوحزيران/ يو 51 إلىكانون الثاني/ يناير  51من 
  

 إصدار البيانات:
  
 9151 تشرين األول/أكتوبر 5
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 سم:اال
  



 الهيئات الوطنية، ؛ائي وهيئات األمم المتحدة األخرىاليونسكو والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنم
 .اإلعالم ، المنظمات غير الحكومية التي تدعم وسائلالمؤسسات األكاديمية والبحثية

  
 وصف:ال
  

 ت واإلعالم في المكاتب، ممثلة بموظفي البرامج الوطنية والمستشارين اإلقليميين لالتصاالاليونسكو
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وما إلى  ،هيئات األمم المتحدة األخرى، مثل البنك الدولي ؛الميدانية

؛ الممنظمو وسائل اإلع ؛المعلومات النفاذ إلىالحق في  ولين عنالهيئات الوطنية مثل المفوضين المسؤ ؛ذلك
 دعم وسائل اإلعالم)الوطنية والدولية(ة؛ المنظمات غير الحكومية التي تالمؤسسات األكاديمية والبحثي

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 اليونسكو

  

 المراجع

 :دليل الموارد الموّحدة
  

http://en.unesco.org/ 
  

 المراجع:
  
مؤشرات اليونسكو لتطوير وسائل اإلعالم: إطار لتقييم تطوير وسائل  .5

 http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102e.pdf اإلعالم.
  
. االتجاهات العالمية في مجال حرية التعبير وتطوير وسائل اإلعالم: 9

http://www.unesco.org/new/en/world-media-trends 
  
ا في ذلك الضمانات ، بمنسكو في بيانات حول حرية التعبيرالمراجعة الدورية الشاملة: ]تساهم اليو. 3

، باإلضافة إلى تتبع عمليات قتل الدستورية لها
 http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/BasicFacts.aspx الصحفيين[.

  
وحرية المعلومات: تعزيز المحادثة . الحكومة المفتوحة 9151 . مشروع العدالة العالمية.9

 :Available [0] العالمية.
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/open_government_and_free

dom_of_information_botero-ponce_may_2015.pdf. 
  
ن وممارسات الوصول . الشفافية والصمت: دراسة حول قواني9111 . مبادرة العدالة المجتمعية المفتوحة.1

إلى المعلومات في أربعة عشر بلداً. 



https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/transparency_20
060928.pdf. 

  
. حرية التعبير والحق في المعلومات )قرار اعتمدته بتوافق 9119 (.IPU. االتحاد البرلماني الدولي )1

 Available (.9119أبريل / نيسان  51، أديس أبابا ، لالتحاد البرلماني الدولي 591اآلراء الجمعية ال 
http://www.right2info.org/resources/publications/ngo-statements/ngo-

statements_ipu-declaration 
  
. حق الجمهور في معرفة المبادئ المتعلقة بحرية تشريع 5999. 59. المادة 1

 .http://www.ipu.org/splz-e/sfe/foi_ps.pdf المعلومات.
  
  
  

 



احة تدامة، وإتالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المس: ٦١ الهدف
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات

تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بجملة أمور منها التعاون الدولي، من أجل بناء القدرات  :أ-٦١غاية ال
 على جميع المستويات، وال سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة

 دئ باريسوجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لمبا :٦-أ-٦١المؤشر  

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :المنظمة/ المنظمات

  
 األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسانمكتب مفوض 

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

 وطنيةامتثال المؤسسات المدى لمبادئ باريس  وفقا  ية مستقلة لحقوق اإلنسان مؤشر وجود مؤسسات وطنيقيس 
جمعية لاللمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية )مبادئ باريس( التي اعتمدتها لحقوق اإلنسان  الحالية

استنادا  إلى النظام الداخلي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ( 84/438العامة )القرار 
(GANHRI ،لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان أو أي ما يُعرف سابقا  ب

 المحكمة الجنائية الدولية(.
  

 األساس المنطقي:
  

ان في إقامة مؤسسات وطنية مستقلة، من خالل التعاون ذا المؤشر الجهود العالمية المستمرة للبلديقيس ه
 يشير إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق. ووالخاضعة للمساءلة المسالمة، من أجل تعزيز المجتمعات الشاملة والدولي

عليها في الصكوك الدولية  اإلنسان وحماستها إلى التزام الدولة بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان المنصوص
وطنية لحقوق اإلنسان والية واسعة، فاالمتثال لمبادئ باريس يؤدي إلى تكبد المؤسسات ال لحقوق اإلنسان.

، ونشر حقوق اإلنسان من خالل المعلومات  غ عن حالة حقوق اإلنسان الوطنية، واإلبالوكفاءة وقوة للتحقيق
حافظ ، فإنها تي في األساس ممولة من قبل الدولةلحقوق اإلنسان هفي حين أن المؤسسات الوطنية  والتعليم.

اوى ، فإنها تتعامل مع الشكازل المؤسسة مع اختصاص شبه قضائيوعندما تتن والتعددية. يةعلى االستقالل
وتساعد الضحايا في نقل قضاياهم إلى المحاكم مما يجعلها عنصرا  أساسيا  في النظام الوطني لحماية حقوق 

هذه المهام األساسية التي تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومشاركتها المتزايدة في المنتديات  ان.اإلنس
، بما في ذلك القضاء على مهمة في تحسين حالة حقوق اإلنسانالدولية لحقوق اإلنسان تجعلها جهات فاعلة 

ما كان تصنيف ، كلمستوى التقارير الوطنيةعلى  القوانين التمييزية وتعزيز وإنفاذ القوانين غير التمييزية.



ية وفعالمصداقية وشرعية  األمر على كس، كلما انعالوطنية لحقوق اإلنسان أفضل االعتماد لدى المؤسسة
 تعزيز حقوق اإلنسان على المستوى الوطني.

  
 المفاهيم:

  
لتعزيز حقوق اإلنسان  ما دولة تنشئهاوطنية لحقوق اإلنسان هي هيئة إدارية مستقلة المؤسسة إّن ال

كما  هي هيئات حكومية لديها تفويض دستوري و / أو تشريعي لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.و وحمايتها.
وبينما  بشكل مستقل عن الحكومة.ومع ذلك، فإنها تعمل  من قبل الدولة. اجزء من جهاز الدولة ويتم تمويله أنها

بجميع  هو معالجة التمييز عام للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، فإن الدور الالمحددة اقد تختلف اختصاصاته
ل الوظائف وتشم ، وكذلك تعزيز حماية الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.أشكاله

ديم قاألساسية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان معالجة الشكاوى والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان وت
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الفعالة حلقة وصل هامة بين الحكومة  تعدّ . وت بشأن إصالح القوانينتوصيا

 تواجدت، . واليومن حقوق األفراد ومسؤوليات الدولة، بقدر ما تساعد في سد "فجوة الحماية" بييوالمجتمع المدن
سات ، ومؤسم، وهي: لجان حقوق اإلنساننسان في جميع مناطق العالستة نماذج للمؤسسات الوطنية لحقوق اإل

، يةر، والهيئات االستشاء المظالم المعنية بحقوق اإلنسان، والمؤسسات الهجينةأمنا
 نم اعتمادبالمستقلة  لحقوق االنسان المؤسسة الوطنية. تتمتّع والمؤسسات المتعددة والمراكز والمعاهد
االعتماد من خالل مراجعة النظراء من قبل اللجنة تتم عملية  لمبادئ باريس. مجابه " كمقياسA "المستوى

 هناك ثالثة أنواعو .تحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان( التابعة للSCAالفرعية لالعتماد )
 ممكنة من االعتماد:

  
 : االمتثال لمبادئ باريسأ

 يمتثل بالكامل لمبادئ باريس أو عدم كفاية المعلومات المقدمة التخاذ قرار ال -ب: وضع المراقب 
 مبادئ باريسل متثلج: غير م

  
تحديد ما إذا كانت  GANHRI تحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسانلل يستتبع االعتماد من قبل

 المصدر الرئيسمع ، ع مبادئ باريسمع القانون والممارسة، م توافقةان مالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنس
 ة التي وضعتها اللجنة، وكذلك مع المالحظات العامللمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان للمعايير المعيارية

، بما في عين االعتباربالمعايير الدولية األخرى  SCAعتماد الل الفرعية لجنةالوقد تأخذ  عتماد.الفرعية لال
آليات وطنية في البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  ذلك األحكام المتعلقة بإنشاء

، وكذلك في االتفاقية الدولية حقوق األشخاص قاسية أو الالإنسانية أو المهينةضروب المعاملة أو العقوبة ال
نسان اإل في أي توصية ذات صلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق كما تنظر اللجنة الفرعية أيضا   ذوي اإلعاقة.

( UPR، وال سيما هيئات المعاهدات والمراجعة الدورية الشاملة )ن اآلليات الدولية لحقوق اإلنسانم
ا في فعالية ومستوى االوتبحث العملية  واإلجراءات الخاصة.  أنظمة حقوق اإلنسان الدولية.نخراط في أيض 

  
رار ، القالتي اعتمدتها الجمعية العامة س(توفر المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية )مبادئ باري

ق المعايير الدولية التي يمكن للمؤسسة الوطنية لحقو 4993ديسمبر كانون األول/  02المؤرخ  84/438
 .التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق االنساناإلنسان اعتمادها من قبل 

  
 
 



 التعليقات والقيود:
  

تلف خء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في مبالدور الهام والبنا االقرارتم 
ان حقوق اإلنس، بما في ذلك الوثيقة الختامية وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لصكوك وقرارات األمم المتحدة

 A / RES / 64/161( و0224) A / RES / 63/172الجمعية العامة  يقرار  و، في فيينا 4993لعام 
ا تشجيباإلضافة إلى ذلك ( بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.0229) ع إنشاء ، تم أيض 

لعام  84/438، يؤكد قرار الجمعية العامة رقم على سبيل المثال وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
المستوى الوطني على األولوية التي ينبغي منحها لوضع الترتيبات المناسبة على  4993
 A / RES 0224للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان "في حين أن قرار الجمعية العامة  الفعال التنفيذ لضمان

شجع الدول على "النظر في إنشاء أو تعزيز أمين المظالم والوسيط وغيره من مؤسسات حقوق  169 / 63 /
( إلى المشاركة HRC 5/1  ،2007اإلنسان )قرار كما دعا مجلس حقوق ".ذاتيةنسان الوطنية المستقلة والاإل

الفعالة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في حزمة بناء المؤسسات التي توفر عناصر لتوجيه أعمالها 
 المستقبلية.

  
بالدور الحاسم الذي تمثله المؤسسات الوطنية تحدة المنشأة بموجب معاهدات هيئات األمم الم أقّرت أيضا  وقد 

لجنة ل 41)مثل التعليق العام رقم  خلقهاعلى  شّجعتالفعال اللتزامات المعاهدات وإلنسان في التنفيذ لحقوق ا
الحقوق االقتصادية  للجنة 42التعليق العام و؛ A / 48/18 (4993)، القضاء على التمييز العنصري

، للجنة حقوق الطفل 0يق العام رقم التعلو؛ CESCR  ،E / C.12 / 1998/25 واالجتماعية والثقافية
CRC / GC / 2002/2.)  ويمكن االطالع على مجموعة من التوصيات والمالحظات الختامية المختلفة

ذات الصلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الصادرة عن اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة 
 على العنوان التالي:

 http://www.universalhumanrightsindex.org/ 
  

التي تروج لتلك المؤسسات رابطة دولية  وه GANHRI التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان
وتعزز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لتكون متوافقة مع مبادئ باريس وتوفر القيادة في تعزيز وحماية 

 تستند القرارات الخاصة بتصنيف المؤسسات (.الخامسةقانون المحكمة الجنائية الدولية، المادة حقوق اإلنسان )
( نسخة من التشريع أو أي وسيلة أخرى يتم بموجبها 4الوطنية لحقوق اإلنسان إلى وثائقها المقدمة مثل: 

حكام ، النظام األساسي و / أو األ)على سبيل المثال ةالمنشورالوثيقة تأسيسها وتمكينها في شكلها الرسمي أو 
ن صيل الموظفي( الخطوط العريضة للهيكل التنظيمي بما في ذلك تفا0/ أو الرئاسية(. المرسوم الدستورية و 

توافق مع ت( بيان تفصيلي يوضح كيف 8 ؛ن التقرير السنوي المنشور حديث ا( نسخة م3، والميزانية السنوية
" كل خمس B" و "A" وىنتمي إلى المستنية لحقوق اإلنسان التي تتتم مراجعة المؤسسات الوط مبادئ باريس.

أي ما يتعلق ب كما يجوز لمنظمات المجتمع المدني تقديم المعلومات ذات الصلة إلى المفوضية في سنوات.
 باالعتماد. خاّصةمسألة 

  
يظهر اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن الحكومة تدعم العمل في مجال حقوق اإلنسان في 

فعاليتها على أساس قدرتها على اكتساب ثقة الجمهور وجودة عملها في مجال ، ينبغي قياس ومع ذلك البالد.
ا النظر في ردود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على في هذا السياق حقوق اإلنسان. ، سيكون من المفيد أيض 

مل تعا، فإن مدخالت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان أثناء الوبالمثل .GANHRI التحالف العالمي توصيات
 ، بما في ذلك االستعراضالتقارير إلى مجلس حقوق اإلنسان مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان )أي تقديم



، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات( تمثل مصدرا  قيما  للمعلومات حول كيفية قيام المؤسسات الدوري الشامل
 حقوق اإلنسان.الوطنية لحقوق اإلنسان بتنفيذ واليتها باإلشارة إلى صكوك 

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

الخاص  Cأو  Bأو  A من المستوى ، وهويتم حساب المؤشر كتصنيف االعتماد، سابتحمن حيث طريقة اال
 بالمؤسسات الوطنية.

  
 تفصيل:ال
  

، فقد يكون من المرغوب فيه تسليط الضوء على معلومات ال ينطبق على هذا المؤشرال فصيلفي حين أن ت
أمين مظالم، أو لجنة لحقوق اإلنسان، أو هيئة استشارية،  تالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، سواء أكان نوع

 ، إلخ.أو مؤسسة قائمة على األبحاث
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 .على مستوى البلد وما من معالجة للقيم الناقصةالبيانات تتوفر جميع 
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 .على مستوى البلد وما من معالجة للقيم الناقصةالبيانات تتوفر جميع 
 
  

 :فاوتمصادر الت
  

إمكانية الطعن في القرار المتعلق بمستوى االمتثال لمبادئ باريس الواردة من اآللية نظير لدى البلد ال
مؤسسات وطنية أخرى لحقوق اإلنسان )جميع أعضاء  8إلى دعم ما ال يقل عن  ستئنافيحتاج االو الدولية.

 المكتب الدولي( وشبكتين إقليميتين لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية.
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  



اد التابعة لالعتملجنة الفرعية للبيانات المتعلقة بالمؤشر هو السجالت اإلدارية لتقارير ال المصدر الرئيس
 ضع المؤسساتتقوم المفوضية بتجميع البيانات في دليل عالمي العتماد وو .GANHRI لتحالف العالميل

 ، بعد تقديم اللجنة الفرعية لالعتماد تقريرها.الوطنية كل ستة أشهر
  

 جمع:العملية 
  

وتستخدم  دولي إلى المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان التي تمأله وترسله إلى اآللية الدولية. مسحيتم إرسال 
ا معلومات تكميلية، إذا كانت متوفرةهذ  ، من منظمات المجتمع المدني.ه األخيرة أيض 
  

ن معلومات مفصلة ع ،التي تسعى إلى الحصول على اعتماد ،ويجب أن تقدم مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية
نية ، أي المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطلمبادئ باريس المباشرلالمتثال شجيعهات يةكيفعن ممارساتها و

 بما يلي: معلومات التي يتعين تقديمهاالوتتعلق  (.84/438التي اعتمدتها الجمعية العامة )القرار 
 ؛ق اإلنسانوطنية لحقو( ضمان الحيازة ألعضاء هيئة صنع القرار في المؤسسة ال4
 للمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان؛ متفرغين أعضاء (0
 ؛( ضمان الحصانة الوظيفية3
 ؛ي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان( توظيف واستبقاء موظف8
 ؛النتدابعن طريق ا بالموظفين ة لحقوق اإلنسانالمؤسسة الوطنيتجهيز ( 5
 ؛االنقالب أو حالة الطوارئل حالة ( المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان خال6
 ؛لحقوق اإلنسان بسبب األمن القومي( تقييد سلطة المؤسسات الوطنية 1
 ؛للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ( التنظيم اإلداري4
 ؛وطنية يةوقائية ورصدق اإلنسان باعتبارها آليات ( تقييم المؤسسات الوطنية لحقو9

 نية لحقوق اإلنسان )التعامل مع الشكاوى(.( الكفاءة شبه القضائية للمؤسسات الوط42
  

، تتم عملية االعتماد من خالل مراجعة النظراء من قبل اللجنة الفرعية لالعتماد واستنادا  إلى المعلومات الواردة
(SCAالتابعة ل )لتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان GANHRI. 
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 دولة 496
  

 56 -آسيا والمحيط الهادئ 
 58 -أفريقيا 

 33 -كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ريأم
 53 -كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان ريأوروبا وأم

  
 السالسل الزمنية:

  



 0245إلى  0222من 
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 0246نوفمبر تشرين الثاني/ من 

  
 البيانات:إصدار 

  
 0246 / ديسمبركانون األول

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 سم:اال
  

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
  
 وصف:ال
  

 ء المظالم المعنية بحقوق، مؤسسات أمنا)مثل لجان حقوق اإلنسان الوطنية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 والمؤسسات المتعددة( والمراكز ، المعاهدالهيئات االستشارية ،اإلنسان، المؤسسات الهجينة

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
التابعة  (SCAالعتماد )ل( واللجنة الفرعية OHCHRمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )

 (.GANHRIتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )لل
  

 المراجع

  
 :الموارد الموّحدةدليل 

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

  

 المراجع:
  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Metadata_16.a.1_3_March2016.pdf 

 



http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx  

 

http://ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx  

 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx 

  

 المؤشرات ذات الصلة
  

42-3: 
 التقدم نحو اإلدارة المستدامة للغابات

  
 ب:-46

 التقدم نحو اإلدارة المستدامة للغابات
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