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 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.  :11الهدف 
توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، وال    :11.7الغاية  

 . 2030ما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام  سي  
رال خاص ذوي اإلعاقة، ومكان  البدني أو الجنسي حسب العمر، والجنس، ووضع األش  تحر شنسبة ضحايا ال  :11.7.2  مؤش 

 حدوثه خالل االثني عشر شهرًا السابقة.
 

 المعلومات المؤسسية
 الراعية:  المنظمة

 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
 

 تعاريفالمفاهيم و ال

 التعريف:
 الجنسي، كنسبة مئوية من مجموع السكان في المنطقة المعنية.   تحر شالبدني و/أو ال  تحر شعدد األشخاص الذين تعر ضوا لل

 
   األساس المنطقي:

  ضرر بهم من  لحقه  ي  قد  ما  إلى جانب  فعلى الضحايا.  ًا  بليغ  اً سلبي  اً ر يأثت  يخل فجنسي قد  البدني و ال  تحر شللإن التعر ض  
من قدرتهم على المشاركة الكاملة في الحياة العامة،   انعكاسات من شأنها الحد   لدى الضحايا تحر شال تركيعاطفي ونفسي، 

 اً تراجع  الجنسي في مكان العمل  تحر شانتشار ال  يترت ب على والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم المحلية. فعلى سبيل المثال،  
لتي يهيمن عليها وال سي ما في المجاالت ا  ،وقدرتهن على توليد الدخلفي نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة    اً ملحوظ

 الذكور. 
 

 المفاهيم: 
ضع تعريف عملي لل   تحر ش يشير الو البدني والجنسي.     تحر شاستنادًا إلى التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية، و 

التي  األخرى البدني جميع سلوكيات  تحر شالجنسي إلى سلوك ذات طابع جنسي يؤدي إلى تخويف الضحايا، فيما ي قصد بال
بهذا  إلجراء المسوح الالزمة  و يمكن أن تسب ب الخوف على السالمة البدنية و/أو االضطراب االنفعالي.  و   تحر ش تنطوي على  

وتحديٍد دقيق لمجموعة من السلوكيات والظروف المحيطة بها التي تتيح تصنيف    ،مال بد  من تعريف عملي لهذا المفهو   الشأن،
لى المسوح السابقة، والمناقشات بين الخبراء، والمعطيات المقد مة من جهات التنسيق الوطنية ع  بناءً . و تحر شفعٍل ما على أنه  

د دت التابعة لدراسة األمم المتحدة االستقصائية التجاهات الجريمة وعمليات   نظم العدالة الجنائية واستراتيجيات منع الجريمة، ح 
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أ جريت وقد  .  1ة تمهيدًا الختبارها في وحدة مسح تجريبيوتنقيحها    صياغتها  ، وتم تمجموعة من السلوكيات المالئمة لهذه الغاية
مسح تمثيلي لألسر المعيشية أجراه المكتب    إلى   ضيفتأ  ، كما  وحدة في نيجيريا وسانت لوسياهذه الاالختبارات األولى على  

هذه الوحدة   تدرجأ  .  2019 ويوني مقابلة( في نيجيريا في حزيران/ 33 000نة من الوطني لإلحصاء على نطاق واسع )عي  
، وفي مسح كامل لألسر المعيشية في 2019أيضًا في مسح تجريبي أجراه المكتب اإلحصائي الوطني للمكسيك في العام  

 . 2019سيا في العام سانت لو 
أ  بالموضوع تستلزم  صحيح  الصلة  دقيق ووثيق  المسح على نحو  فقد  حتمًا  ن صياغة أسئلة  الوطني،  تكييفًا على صعيد 
ضعت   مارس ضد األشخاص )انظر المرفق ألف من  التي ت    تحر شمجموعة أساسية من السلوكيات بوصفها من أشكال الو 

 وصف تطوير المنهجية(.  
 

 التعليقات والقيود: 
ال ر على غرار  المؤش  القائمة على تجارب الضحايا مع اإليذاء، يعب ر  رات األخرى  ال  11.7.2  مؤش  من    تحر شعن مفهوم 

منظور الضحية. وبالتالي، فإن استجابتهم تأتي انعكاسًا لتجربتهم الخاصة وشعورهم الشخصي باإليذاء، بمعزل عم ا إذا كان  
من العناصر الهامة في تقييم حجم ما يتمت ع به األشخاص هو  الشعور الشخصي باإليذاء  و أم ال.    الضرر الفعلي مقصوداً 

ارتفاع نسبة األشخاص  كما أن  مان في المكان والزمان )على سبيل المثال، في المدن أو على نطاق المنزل(.  أمن سالمة و 
 إلى بيئة سلبية تستدعي استجابات وتدخالت مناسبة. البدني أو الجنسي يشير  تحر شالذين أفادوا شخصيًا عن تعر ضهم لل

اليتوقف   رتحديد نطاق  ال  مؤش  العينات، شأنه شأن  المسح وتحديد  إعداد  في  المعتمدة  االستراتيجية  ر على  األخرى  مؤش  ات 
سنة فما    18للسن، مثاًل  القائمة على المسوح. فعلى سبيل المثال، العتبارات عملية وأخالقية تعتمد معظم المسوح حدًا أدنى  

المرتبطة  تحر ش. ولقياس نسبة حاالت ال2فوق، وهذا يعني أن البيانات المستخلصة تمث ل فئة الشباب دون سن الثامنة عشرة
تحديدًا باإلعاقة، يتعي ن اختيار عينات كبيرة الحجم نسبيًا لضمان مشاركة العدد الكافي من األشخاص ذوي اإلعاقة في العينة 

 وسة. المدر 
تبعًا للسياقات الثقافية والفئات السكانية المعنية. ولهذا   اً مختلف  وقعاً ي حدث بالتالي    ماقد يكون للسلوك نفسه معاٍن مختلفة،  

في سياقات اجتماعية    تحر ش" بما يتيح تحديد الحاالت التي ي نظر إليها على أنها  تحر شالسبب، فقد تم  اختيار سلوكيات "ال
 وثقافية مختلفة.  

 

 المنهجية
 

 
رك بصورة مباشرة يف إنتاج ونشر البياانت  تتكّون هذه الشبكة من ممثلني وطنيني تعيّنهم الدول األعضاء من املكاتب اإلحصائية الوطنية أو من الوكاالت احلكومية األخرى اليت تشا 1

 اإلحصائية عن اجلرمية والعدالة اجلنائية. 

متشياً مع  املمارسات الوطنية القائمة. وقد ُصممت بعض املسوح خصيصاً لفئيت الشباب واملراهقني، مثل املسح    سنة فما فوق(، 15ميكن اعتماد حدود عمرية أخرى )مثل  2
 سنة فما فوق.  12 اخلاص ابلتماسك االجتماعي ملنع العنف واجلرمية الذي أجراه املعهد الوطين لالحصاء واجلغرافيا يف املكسيك للشباب الذين تبلغ أعمارهم 
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 طريقة االحتساب:
الجنسي، كنسبة مئوية من مجموع السكان في المنطقة المعنية،   تحر شالبدني و/أو ال  تحر شضوا للعدد األشخاص الذين تعر  

 . 100وتضرب النتيجة بـ
 

ال ريقيس هذا  مجتمعة على أنها   ت صن فالقائم على المسوح تجربة األشخاص مع أي مجموعة من السلوكيات التي    مؤش 
  ها يمكن جمعثم  الجنسي كل على حدة،    حر شتالبدني وال  تحر شبدني وجنسي. وينبغي قياس نتائج األسئلة المتعل قة بال  تحر ش

 . ويقاس كل من البسط والمقام من خالل المسوح بالعينة التي ت جرى لعموم السكان. في خطوة ثانية
رحتساب هذا الال يوضح الجدول التالي  ، و إدراج وحدة قصيرة من ثمانية أسئلة فقط في مسح سكاني تمثيلي  يتعي ن  ،مؤش 

رالالزمة لحساب ال محتوى األسئلة   .مؤش 
 

 التعليمات  مضمون السؤال 
الجنسي في السنوات الثالث الماضية، حسب نوع   تحر شتجربة ال .1

 تحر شال
  و ،  5جنسي، انتقل إلى السؤال رقم   تحر شلإذا لم تتعرض  

 . 2إلى السؤال رقم   إنتقل
 . 3إلى السؤال رقم تابع  التي تعرضت لها تحر شآخر أنواع ال .2
 . 4إلى السؤال رقم تابع  .تحر شالفترة الزمنية آلخر حادثة  .3
 . 5إلى السؤال رقم   أذهب  ، حسب نوع الموقعتحر شمكان حصول آخر حادثة  .4
ال .5 الجنسي التي تعرضت لها في السنوات الثالث    تحر شتجربة 

 تحر ش الماضية، حسب نوع ال
انتقل     إنتقل، انتقل إلى النهاية، ودني  تحر شلض  إذا لم تتعر  

 . 6إلى السؤال رقم 
 . 7تابع في السؤال رقم  التي تعرضت لها تحر شآخر أنواع ال .6
 . 8تابع في السؤال رقم  .تحر شالفترة الزمنية آلخر حادثة  .7
 انتقل إلى النهاية.  ، حسب نوع الموقعتحر شمكان حصول آخر حادثة  .8

 
ر واستناداً  إلى اإلجابات الواردة على األسئلة المسح، يمكن احتساب ال  ات التالية: مؤش 

ل انتشار ال الجنسي، مقسوم   تحر شضوا لشكٍل واحد على األقل  من أشكال ال: عدد األشخاص الذين تعر  الجنسي  تحر شمعد 
 . 100على مجموع السكان. تضرب النتيجة بـ 

ل انتشار ال البدني، مقسوم على    تحر شضوا لشكٍل واحد على األقل  من أشكال ال: عدد األشخاص الذين تعر  البدني  تحر شمعد 
 . 100مجموع السكان. تضرب النتيجة بـ 

ل انتشار ال الجنسي أو البدني، مقسوم   تحر شضوا لشكٍل من أشكال الن تعر  عدد األشخاص الذي  البدني أو الجنسي:  تحر شمعد 
 . 100على مجموع السكان. تضرب النتيجة بـ 
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 التفصيل: 
دراج التصنيفات إل  فال ضرورةالبدني والجنسي جزءًا من مسح سكاني أوسع نطاقًا،    تحر شإذا ما كانت الوحدة المقترحة بشأن ال

الدخل، ونوع الجنس، والفئة العمرية، والموقع الجغرافي، وحالة اإلعاقة، وما إلى ذلك( في  صلة بموضوع المسح )مثل  المت  
هذه الوحدة، إذ أنها عادًة ما تكون جزءًا من المسوح االجتماعية واالقتصادية الكبيرة... في المقابل، ينبغي إدراج التصنيفات  

دة حسب مكان حدوث ال اًل في المنزل، أو في الشارع أو في السوق، أو في مكان العمل  في الوحدة التجريبية )مث  تحر شالمحد 
 أو مكان التعليم، وما إلى ذلك( 

 
 معالجة القيم الناقصة:

 .الوطنيال يمكن تقدير البيانات الوطنية ما لم تتوف ر البيانات المستمدة من المسوح التي أجريت على الصعيد 

 : اإلقليميةالمجاميع 
المجاميع اإلقليمية إال إذا توف رت بيانات بشأن نسبة مئوية معي نة من بلدان المنطقة، وكان سكان هذه البلدان  ال تستخلص  

 يمثلون نسبة مئوية معي نة من سكان المنطقة المدروسة. 
 

 مصادر التباين:
رالبيانات المتعل قة بهذا ال  ترتكز دة. إذا ما توف رت بيانات مستمدة من أكثر من مسح   مؤش  إلى ثمانية أسئلة استقصائية موح 

عزى التباينات إلى اختالف في صياغة أسئلة المسح، وهيكله، واألساليب والعمليات المت بعة، وتصميم  واحد للبلد نفسه، فقد ت  
الم المستمدة من  البيانات  ت ستخدم  بها، عند  العي نات وحجمها. كقاعدة عامة،  الموصى  للمعايير  تمتثل  التي  الوطنية  سوح 

 توافرها.

  خاصةوثائق  في بعض البلدان  تتوفر    :المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
بالمنهجية مستمدة من المسوح التي أجريت على الصعيد الوطني )مثل الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية في نيجيريا  
التي أجراها المكتب الوطني لإلحصاء ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسوح مختلفة أجراها المعهد الوطني  

لة و   .(لإلحصاء والجغرافيا في المكسيك  يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإعداد مبادئ توجيهية مفص 
   3بشأن نموذج وحدة المسح.

 : ضمان الجودة

ات خذ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تدابير لضمان الجودة في جمع البيانات اإلحصائية وتجهيزها ونشرها. 
 م عملية جمع البيانات وتجهيزها ونشرها.يتنظت عنى بالمبادئ المنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية"، و تستند هذه التدابير إلى "و 

 
3  This includes the National Survey on the Dynamics of Household Relationships (ENDIREH), the National 

Survey on Victimization and Perception of Public Safety (ENVIPE) and the Social Cohesion Survey to Prevent 
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ر يضطلع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعملية جمع البيانات الخاصة ب   ، ات أهداف التنمية المستدامةمؤش 
ق البلدان من صحة البيانات قبل إصدراها  تمهيدًا إلرسالها البلدان المشاركة من خالل جهات التنسيق الوطنية المعنية. تتحق  

البيانات، تجري   البلدان تعليقات أو مالحظات على  بشكل رسمي عن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة. إذا ما أبدت 
 ل إلى موقف مشترك.ة التوص  مناقشات فنية بين الجهات المعنية بغي

 مصادر البيانات
 الوصف:
ريستند ال ن إدراجها في مسح لألسر المعيشية. يمكن أن تشك ل األسئلة جزءًا من وحدة إضافية  إلى ثمانية أسئلة يتعي    مؤش 

باآلراء والمواقف العامة،    البدني والجنسي في مسح عام آخر قيد التنفيذ )مثل المسوح المتعل قة بنوعية الحياة، أو  تحر شعن ال
 ضمن مسح ي عنى باإليذاء اإلجرامي. دخالهاأو بمواضيع أخرى(، كما يمكن إ

د معي ن، بصرف النظر عن الوضع  من عينة احتمالية تمثيلية للسكان البالغين المقيمين في بل  ينبغي جمع البيانات كجزءٍ 
نتائج مصن فة على   الحصول على  يتيح  العينات وتصميمها على نحو  اختيار  إطار  ينبغي تحديد  القانوني إلقامتهم. كما 

 المستوى دون الوطني. ويتعي ن اختيار عينة بحجم يكفي اللتقاط المعطيات المناسبة واحتساب التصنيفات الالزمة.

 عملية جمع  

دة للبيانات المطلوبة،  ت جمع ال م هذا االستبيان تعاريف محد  د ي رسل إلى البلدان المشاركة. يقد  بيانات من خالل استبيان موح 
دة، ولتقييم نوعية البيانات عمومًا ت جو  مع البيانات الوصفية المناسبة لتحديد أوجه التباين المحتملة من خالل التعاريف الموح 

 مستهدفين، والجهة المسؤولة عن جمع البيانات، وما إلى ذلك(.  )مثل حجم العينة، والسكان ال

 عند الحاجة، ت طلب البيانات والتصنيفات الالزمة. •
ة سنوات لتقييم اتساقها بمرور الوقت  •  ت جمع البيانات الخاصة بعد 
المواضيع  ي طلب إلى البلدان تعيين جهات تنسيق وطنية )بما في ذلك من المكاتب اإلحصائية الوطنية( لمختلف   •

 .الوطنيالمشمولة في الدراسة لضمان اإلشراف الفني الالزم على البيانات المجمعة على الصعيد 
للتحق ق من   • آلية وموضوعية  إجراءات  بالمخدرات والجريمة  المعني  المكتب  يت بع  البيانات،  عند معالجة وتجهيز 

 صحة البيانات وتقييم اتساقها وامتثالها للمعايير المعتمدة.  
ا تبي ن أن البيانات الواردة من المصادر الوطنية الرسمية غير مكتملة أو غير مطابقة للمعايير المنهجية، ي نظر  إذ •

 في البيانات الواردة من مصادر أخرى، وتتم معالجتها بات باع نفس إجراءات ضمان الجودة.  

 

 ر البيانات تواف  
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 الوصف:
مسحًا عن اإليذاء من جميع أنحاء العالم    50البدني والجنسي ظاهرة حديثة نسبيًا. ففي استعراض حديث لــ  تحر شإن قياس ال

من هذه المسوح )وقد تناول مسح واحد فقط إلى    6البدني أو الجنسي إال في    تحر شعلى مدى عقود، لم ترد أسئلة بشأن ال
ت بعت هذه المسوح الستة )التي أجريت وا. 2016و    2013. وقد أجريت كل هذه البحوث بين عامي  4هذين السلوَكين معًا 

البدني و/أو الجنسي منهجيات وصَيغ مختلفة  تحر شفي إسرائيل وإيطاليا والسويد وفرنسا وكندا والمكسيك( في قياس نسبة ال
 ها.في أسئلتها. وبالتالي، ال يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين نتائج 

كما أن المسح الذي أجرته وكالة الحقوق األساسية التابعة لالتحاد األوروبي عن العنف ضد المرأة يشك ل مصدرًا هامًا آخر  
بمشاركة جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي    2013الجنسي. ون ف ذ هذا المسح في العام   تحر شللبيانات المتعل قة بال

عددها   ال  في  مشارك. واستند  42  000لى عي نة من  دولة، وع  28الـبالغ  إلى    تحر شقياس نسبة  نوعًا من    11الجنسي 
رالسلوكيات التي است خدمت أيضا لوضع وحدة المسح المستخدمة لل   من أهداف التنمية المستدامة.  11.7.2 مؤش 

بال أ جري مؤخرًا في البدني والجنس  تحر شأخيرًا، اجريت بعض االختبارات بشأن نماذج وحدات مختلفة ت عنى  ي في مسح 
  نيجيريا. بعد اختبار هذه الوحدة النموذجية وتنقيحها، أ درجت في مسح لألسر المعيشية أ جري على نطاق واسع في حزيران/ 

قدرها    2019  ويوني  إعداد  وقد  مقابلة(،    33  000)بعي نة  ألف وباء من وصف  المرفقين  )انظر  أنها مفيدة ومجدية  تبين 
 المنهجية(.

 
 السالسل الزمنية: 

رأ دخل هذا ال مؤخرًا في دراسة األمم المتحدة االستقصائية التجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية واستراتيجيات    مؤش 
البيانات  لمنتظمة  منع الجريمة، وهي عملية   البيانات من    المستخدمة من جمع  المكتب المعني بالمخدرات والجريمة لجمع 

بدأت أولى عمليات جمع البيانات قبل فتـرة وجيـزة، وي توقع من البلدان أن تبدأ تدريجيًا   .في األمم المتحدة  الدول األعضاء
ربتقديم تقارير بشأن ال  بمجرد نشر المنهجية وإدراج البنود الالزمة في المسوح الوطنية.  مؤش 

 

 الجدول الزمني
 :جمع البيانات

رًتجمع البيانات الخاصة بهذا ال سنويًا من خالل دراسة األمم المتحدة االستقصائية التجاهات الجريمة وعمليات نظم    مؤش 
جمع البيانات التي يستخدمها مكتب األمم المتحدة المعني  لالمنتظمة  عملية  الالعدالة الجنائية واستراتيجيات منع الجريمة، وهي  

 
 انظر:(. للحصول على نظرة عامة ، ECOPREDالعنف واجلرمية )

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825189587 
واجلغرافيا واملكتب املعين   لإلحصاء من قبل مركز االمتياز للمعلومات اإلحصائية املتعّلقة ابحلكومة واجلرمية واإليذاء والعدالة التابع ملعهد الوطين  2018أجري االستعراض يف العام  4
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بالمخدرات والجريمة لجمع البيانات من الدول األعضاء في األمم المتحدة )استنادا إلى شبكة جهات التنسيق الوطنية التابعة 
 لألمم المتحدة(.  

ع البلدان على إجراء مسوح حول ال من خالل الوحدة النموذجية المقترحة، وعلى فترات منتظمة ال تقل  عن أربع   تحر شت شجَّ
م المحرز بين كل استعراض من استعراضات الهدف  سنوات، وذلك ل في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي   11تقييم التقد 

 كل أربع سنوات. ي عقد
 البيانات:  نشر

ر ت جمع البيانات المطلوبة بشأن   حث تخضع الستعراض سنوي. بعد  بات أهداف التنمية المستدامة وت رسل إلى البلدان  مؤش 
 ذلك، ت بلَّغ البيانات سنويًا إلى شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة من خالل قنوات اإلبالغ المنتظمة.

 

دة للبيانات  الجهات المزو 
البلدان ومعظم الحاالت، ت جمع البيانات من خالل المسوح التمثيلية الرسمية التي   ت نف ذ على الصعيد الوطني. وفي معظم 

تضطلع المكاتب اإلحصائية الوطنية بإجراء هذه المسوح. وفي بعض الحاالت، تجري مؤسسات وطنية أخرى أو كيانات 
 أخرى مسوح بشأن الوصول إلى العدالة، استنادًا إلى المعايير المنهجية نفسها. 

 

 تة للبياناالجهات المجمع  
رت جمع البيانات من قبل المنظمة الراعية لهذا ال  )مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(. مؤش 
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