
 لمنهجياتا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التنمية المستدامة
 عشر السادسالهدف 

المجتمعات السلمية لتحقيق التنمية المستدامة، والسالم تعزيز 
وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة 

 وشاملة للجميع على جميع المستوياتوخاضعة للمساءلة 
 

 
 

 

  



المجتمعات السلمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى والسالم تعزيز  

العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 الهدف السادس عشر المستويات

2 

 مكان الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل 16.1الغاية 

 من السكان حسب )الجنس ,والعمر( 100,000عدد ضحايا القتل العمد لكل  16.1.1المؤشر 

 المنظمة

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

 التعريف

ف المؤشر بأنه إجمالي عدد ضحايا جرائم القتل العمد مقسوًما على مجموع السكان، وُيعبر عنه لكل  من  100,000ُيعرَّ

ف القتل العمد بأنه الوفاة غير السكان اة أو اإلصابة الخطيرة التي ُيلحق بها شخص بنية التسبب في الوف شرعية. ُيعرَّ

السكان إلى مجموع السكان المقيمين في رجع عدد ي ،(ICCS 2015)المصدر: التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية، 

 بلد معين في سنة معينة.

 المنهجية
 طريقة الحساب

ُيحسب المؤشر على أنه إجمالي عدد ضحايا جرائم القتل العمد المسجلة في سنة معينة مقسوًما على مجموع السكان 

 .100,000المقيمين في نفس العام، مضروًبا في 

× 100,000نسبة عدد الضحايا=    
 اجمالي عدد الضحايا

 اجمالي عدد السكان المقيمين
 

ين منفصلتين للبيانات المتعلقة بالقتل العمد، على التوالي من أنظمة العدالة في عدد من البلدان، يتم إنتاج مجموعت

البيانات. وتستمد البيانات السكانية اإلبالغ عن مصادر الجنائية والصحة العامة / التسجيل المدني. عندما تكون موجودة يتم 

 من التقديرات السنوية التي تنتجها شعبة السكان التابعة لألمم المتحدة.

 صنيفالت

 لهذا المؤشر هي: به الموص   التصنيف

 جنس وعمر الضحية والجاني )المشتبه في ارتكابه الجريمة( -

 العالقة بين الضحية والجاني )الشريك، أو أحد أفراد األسرة اآلخرين، أو المعارف، أو غير ذلك( -

 حادة، وما إلى ذلك( ادوات)سالح ناري،  الجريمة وسائل ارتكاب -

 )الجريمة المنظمة، عنف الشريك، وما إلى ذلك( / المحرضة الظروف الدافعة -

 معالجة القيم المفقودة 
 على المستوى المحلي

من أي من العدالة الجنائية أو  العمد تنتج منظمة الصحة العالمية تقديرات للبلدان التي ال تتوفر فيها بيانات وطنية عن القتل

تقديرات للقيم  ونتنجهذه التقديرات عند تجميع مجموعة البيانات العالمية  من الصحة العامة / التسجيل المدني. وُتستخدم

المفقودة )لالطالع على المعلومات المتعلقة بالمنهجية، انظر منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

العالمية بشأن منع العنف لعام  ، وتقرير الحالةe WHO-UNDP-UNODCومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

2014.) 
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 جمع الة عملي

بجمع البيانات المتعلقة بالقتل المتعمد بصورة روتينية   UNODCيقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ة لمنع حسب طلب لجنة األمم المتحد .(UN-CTS)المتحدةألمم ا لمنظمة السنوية البيانات جمع من خالل شبكة اإلنترنت

اتصال وطنية تابعة للجنة األمم المتحدة لتكنولوجيا جهات قد عينت دولة عضو  130، أكثر من والعدالة الجنائيةالجريمة 

 إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNCTS) ( تقوم بتسليمها بياناتUNCTSالمعلومات واالتصاالت )

(UNODC .) االتصال هذه مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة  جهاتوفي معظم الحاالت، تكون

والعدالة الجنائية )مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، إلخ(. بالنسبة للبلدان التي لم تعّين نقطة اتصال، يتم 

بلد ما بتقديم التقارير إلى مكتب األمم المتحدة المعني  إلى البعثات الدائمة في فيينا. عندما ال يقوم إرسال طلب البيانات

المواقع الموثوقة أو المنشورات أو غيرها من أشكال اخرى ك مصادر رسمية؛ يتم استخدام (UNODC)بالمخدرات والجريمة 

. يتم استخدام تقديرات جرائم القتل من منظمة الصحة العالمية حاليًا في حالة عدم توفر مصدر آخر للقتل. االخرى االتصال

 مع البلدان للتحقق من دقتها.  مشاركة البيانات، يتم توحيدها بمجردو

جل ضمان االمتثال ذات الصلة، يتم إجراء بعض التعديالت على البيانات من أ تفصيليةعندما تتوفر البيانات والبيانات ال

نواع القتل جرائم القتل العمد من على االبيانات الوطنية  عتبر. تICCSلتعريف القتل العمد على النحو المنصوص عليه في 

الوطنية  شكال البيانيةاأل يتم اضافتها إلى ،وطني، في حين يتم تصنيفها بموجب جريمة مختلفة على المستوى الICCSقبل 

كن القيام بذلك إال عندما تتوافر بيانات مفصلة عن مثل هذه األنواع من حاالت القتل )مثل االعتداء للقتل العمد. وال يم

 الخطير المؤدي إلى الموت، والقتل بسبب الشرف، وما إلى ذلك(.

تشاور ، فسيتم إرسال بيانات رصد أهداف التنمية المستدامة إلى البلدان لل(UNODC)أما فيما يتعلق بسياسة نشر البيانات 

 قبل النشر.

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 .2016الربع الثالث إلى الرابع من عام 

 إصدار البيانات

 (.2015)بيانات  2017الربع الثاني 

 مقدمي البيانات

من قبل الدول  (UNODC)والجريمة يتم إرسال البيانات المتعلقة بالقتل العمد إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

التي تكون في معظم الحاالت ( UN-CTS)األعضاء، عادة من خالل نقاط االتصال الوطنية التابعة لهيئة األمم المتحدة 

مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة والعدالة الجنائية )مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية، 

مؤسسة نظام العدالة الجنائية )الشرطة، وزارة  ما يكون لك(. المصدر الرئيسي عن القتل العمد عادةوزارة العدالة، وما إلى ذ

الداخلية، مكتب المدعي العام، وما إلى ذلك(. يتم إرسال البيانات الصادرة عن نظام الصحة العامة / السجل المدني إلى 

 ات الصحية الوطنية.هيئمنظمة الصحة العالمية من خالل 
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 ,من السكان, حسب )الجنس 100,000لكل زاعات الوفيات المرتبطة بالن 16.1.2المؤشر 
 والعمر( والسبب

 المنظمة

 (OHCHR) مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق االنسان

 التعريف

ف المؤشر بأنه إجمالي عدد  نسمة 100000لكل  نالوفيات المتصلة بالنزاعات مقسومة على مجموع السكا ُيعرَّ

عرف النزاع بالنزاع المسلح، في إشارة الى المصطلح المكرس في القانون اإلنساني الدولي. ويسري هذا المصطلح على ي

هذا التقييم. ويقصد بالوفيات المرتبطة  بإجراءانات المكلفة دوليا يالحاالت المحددة حسب تقييم األمم المتحدة وغيرها من الك

المباشرة التي تحدث جراء النزاع المسلح. ويستخدم مصطلح السكان لإلشارة الى  بالنزاعات هي الوفيات المباشرة وغير

حاالت النزاع المسلح المذكورة في المؤشر وفي سنة معينة اجمالي السكان المقيمين في منطقة تشهد حالة معينة من 

 المتحدة.وتستمد البيانات السكانية من التقديرات السنوية التي تنتجها شعبة السكان في األمم 

 المنهجية
 طريقة الحساب

الوفيات المتصلة بالنزاعات مقسومة على مجموع السكان في منطقة تشهد حالة معينة من النزاع في سنة  إجمالي عدد

 والتي تحدث خالل األشهر االثني عشر السابقة. نسمة 100000معينة لكل 

 صنيفالت

 لهذا المؤشر هي: به الموص   التصنيف

 المتوفي: رجل، امرأة، غير معروف.الشخص جنس  -

 سنة، غير معروف. 18سنة فأكثر، طفل اقل من  18الفئة العمرية للشخص المتوفي: بالغ  -

 واألسلحةالصغيرة  األسلحةالثقيلة والذخائر المتفجرة، عبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة،  ةاألسلحسبب الوفاة:  -

ة أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية، أسلحة الكهرومغناطيسية، أسلحة الخفيفة، أسلحة حارقة، أسلحة أو مواد كيميائي

عطيلها، تغنى عنها للبقاء، أو تدميرها أو  الفتكا، الحرمان من الوصول إلى المواد أو المنتجات أو الخدمات التي 

 صلة ت بالنزاع، أو استخدام مواد ووسائل أخرى، غير معروفتالحوادث الم

دني، شخص مشمول بالحماية، عضو في القوات المسلحة، شخص يسارك مباشرة وضع الشخص المتوفي: م -

 في االعمال الحربية، مجهول.

 معالجة القيم المفقودة 
 على المستوى المحلي

يم الناقصة في حاالت قال حتسبتال . المتصلة بالنزاع قةعلى الوفيات المباشرة الموثفقط  رمؤش، يقتصر الانطالقكنقطة 

 صلة بالنزاع.المت قة عن الوفيات المباشرةبشأنها بيانات موث رتتوف التي ال النزاع المسلح

 جمع الة عملي

تجمع البيانات من مقدمي البيانات الذين تحققت المفوضية السامية لحقوق االنسان من تطبيقهم منهجية المؤشر، بما 

تحقق من صحة البيانات استنادا الى االرشادات الوامتثالهم لمعايير  قدرتهم على توفير بيانات دقيقة وموثوقة،في ذلك 
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تعطى األولوية ألليات والهيئات والمؤسسات التي تتمتع بما يلزم من تكليف وقدرة واستقاللية  وفي هذا السياق،الفنية. 

األمم لتوثيق حاالت القتل المزعومة المتصلة بالنزاع والتحقيق فيها. ومن هذا المنظور تعطى األولوية عموما لكبانات 

المتحدة التي تعمل على تسجيل اإلصابات في إطار عملياتها )مثل عمليات حفظ السالم، ولجان التحقيق، والعمليات 

تضطلع مفوضية  .الوطنية اإلحصائية، والمكاتب اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانية، ومكاتب حقوق االنسان( 

 واإلقليميةقدارت، وتتعاون مع الجهات المعنية على المستويات الوطنية بأنشطة بناء الاإلنسان المتحدة لحقوق  األمم

 للتحقق من صحة البيانات. والدولية

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

، جمعت المفوضية السامية لحقوق االنسان بيانات عن الوفيات المباشرة الموثقة المتصلة بالنزاعات الي 2019في العام 

 .2017-2016-2015عوام وقعت بين المدنيين في األ

 إصدار البيانات

، تعتزم المفوضية السامية لحقوق االنسان جمع بيانات عن الوفيات المباشرة الموثقة المتصلة بالنزاعات 2020في العام 

 .2017-2016-2015الي وقعت بين المدنيين في األعوام 

 مقدمي البيانات

المفوضية السامية لحقوق االنسان بتقييم تطبيقهم لمنهجية المؤشر، جهات تقديم البيانات الوطنية والدولية التي قامت 

لكيانات األمم المتحدة التي تعمل على تسجيل اإلصابات في إطار عملياتها )مثل عمليات حفظ السالم، ولجان بما في ذلك 

 الوطنية اإلحصائية، والمكاتب اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق التحقيق، والعمليات اإلنسانية، ومكاتب حقوق االنسان( 

 ومنظمات المجتمع المدني.

نسبة السكان الذين تعرضوا للعنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي في  16.1.3المؤشر 
 السابقة 12األشهر الـ 

 المنظمة

 (.UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

 التعريف

السابقة، كنسبة من  12العدد اإلجمالي لألشخاص الذين تعرضوا للعنف البدني أو النفسي أو الجنسي في األشهر الـ 

 مجموع السكان.

 المنهجية
 طريقة الحساب

مقسوما على العدد المسجلين في المسوحات، شهرا السابقة  12أو النفسي أو الجنسي في  جسديللعنف الضحايا عدد 

 كين في االستطالع.اإلجمالي للمشار

 صنيفالت

 .األصل العرقي، المواطنة، التعليم، مستوى الدخل، حسب الجنس والعمر

 معالجة القيم المفقودة 
 على المستوى المحلي
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 يتم ترك القيم المفقودة فارغة

 جمع ال عملية

( UN-CTSيوجد نظام موحد لجمع البيانات السنوية حول الجريمة والعدالة الجنائية )اتجاهات األمم المتحدة للجريمة المسح، 

االتصال الوطنية،  جهاتبشكل كبير على شبكة  UN-CTSالذي يمثل أساس البيانات عن القتل العمد. يعتمد جمع بيانات 

ة والدور إلنتاج بيانات حول الجريمة والعدالة الجنائية تقنيول ولديهم القدرة المن قبل الد الجهات الرسميةوهي مؤسسات / 

من قبل ضحايا "االعتداء  تسجيلبيانات حول معدل ال UN-CTS(. تجمع 2016ة اتصال محددة اعتباًرا من جه 130)حوالي 

دقة حول هذا المؤشر. سيتم إرسال  ثرالجسدي" و "االعتداء الجنسي". سيتم مراجعة جمع البيانات الحالي لجمع بيانات أك

 بيانات مراقبة أهداف التنمية المستدامة إلى البلدان للتشاور قبل النشر.

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 .2016الرابع  -الثالث الربع 

 إصدار البيانات

 .2017الربع الثاني 

 مقدمي البيانات

 لداخلية، مكتب المدعي العام.مكاتب اإلحصاء الوطنية، الشرطة، وزارة العدل، وزارة ا

منطقة هم حول بمفرد أثناء السيرنسبة السكان الذين يشعرون باألمان  16.1.4المؤشر 
 العيش

 المنظمة

 (.UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

 التعريف

 .منطقة المعيشةهم في بمفرد أثناء السيريشير هذا المؤشر إلى نسبة السكان )البالغين( الذين يشعرون باألمان 

 المنهجية
 طريقة الحساب

في منطقتك / بمفردك  سيرال ثناءوأ ما مدى االمان الذي تشعر بهالسؤال المستخدم في استطالعات ضحايا اإليذاء هو: 

بعد حلول الظالم /  يغير آمنة جًدا / ال أمشي بمفرد /الى حٍد ما؟ اإلجابة: آمنة جًدا / آمنة إلى حد ما / غير آمنة السكني حيك

. يتم حساب نسبة السكان الذين يشعرون باألمان من خالل تلخيص عدد المستجيبين الذين يشعرون بأنهم "آمنون لمال أع

 العدد اإلجمالي للمستطلعين. ة هذا المجموع علىقسممن ثم جًدا" و "آمنون إلى حد ما" و

 صنيفالت

 حسب العمر والجنس.

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 يتم ترك القيم المفقودة فارغة.
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 جمع  عملية

( UN-CTSيوجد نظام موحد لجمع البيانات السنوية حول الجريمة والعدالة الجنائية )اتجاهات األمم المتحدة للجريمة المسح، 

االتصال الوطنية،  جهاتبشكل كبير على شبكة  UN-CTSالذي يمثل أساس البيانات عن القتل العمد. يعتمد جمع بيانات 

ة والدور إلنتاج بيانات حول الجريمة والعدالة الجنائية تقنيمن قبل الدول ولديهم القدرة ال الجهات الرسميةوهي مؤسسات / 

من قبل ضحايا "االعتداء  تسجيلبيانات حول معدل ال UN-CTS(. تجمع 2016ة اتصال محددة اعتباًرا من جه 130)حوالي 

دقة حول هذا المؤشر. سيتم إرسال  تداء الجنسي". سيتم مراجعة جمع البيانات الحالي لجمع بيانات أكثرالجسدي" و "االع

وكما تقرر في االجتماع األخير لنقاط االتصال،  بيانات مراقبة أهداف التنمية المستدامة إلى البلدان للتشاور قبل النشر.

 16.1.4تتم مراجعة المؤشر س

 النشرتاريخ 
 تجمع البيانا

 .2017الربع الثالث والرابع 

 إصدار البيانات

 .2018الربع الثاني 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية، الشرطة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، مكتب المدعي العام.

 وتعذيبهم واالستغالل واالتجار وجميع أشكال العنف ضد األطفال اإليذاء الجسديإنهاء  16.2الغاية 

سنة الذين تعرضوا ألي  17-1نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  16.2.1المؤشر 
 عقاب جسدي و / أو اعتداء نفسي من قبل مقدمي الرعاية في الشهر الماضي

 المنظمة

 (.UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

 التعريف

سنة الذين تعرضوا ألي عقاب جسدي و / أو نفسي من قبل  17-1يتم قياس نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة الذين تعرضوا ألي عقاب  14-1مقدمي الرعاية في الشهر الماضي من خالل نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 جسدي و / أو اعتداء نفسي من قبل مقدمي الرعاية في الشهر الماضي.

 المنهجية
 طريقة الحساب

ألي عقاب جسدي و / أو اعتداء نفسي من قبل مقدمي  المتعرضونسنة  17-1ذين تتراوح أعمارهم بين عدد األطفال ال

عاًما في عدد السكان  17-1الرعاية في الشهر الماضي مقسوًما على إجمالي عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .100مضروًبا في 

 صنيفالت

 والموقع الجغرافي ،مكان اإلقامة ،الدخل ،العمر ،الجنس

  معالجة القيم المفقودة
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 على المستوى المحلي

 أي تقديرات على مستوى الدولة. UNICEF)عندما تكون البيانات الخاصة بالبلد مفقودة تماًما، ال تنشر )

 جمع ال عملية

لتقرير الوطني حول ( بعملية سنوية لتحديث قواعد البيانات العالمية الخاصة بها، والتي يطلق عليها اUNICEFتقوم )

بغرض التأكد من أن قواعد البيانات  ةالوطني UNICEF كاتبم(. ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع CRINGمؤشرات األهداف )

أي تحديث  لتقدم ةالوطني UNICEFمكاتب  ُدعيتتحتوي على معلومات محدثة وعالمية وتكون قابلة للمقارنة. ة العالمي

 النساء واألطفال عبر نظام إلكتروني. ثم يقوم المتخصصون في القطاع يةلرئيسية على رفاهبيانات لعدد من المؤشرات الل

البيانات للتقديرات جميع للتحقق من االتساق وجودة  الوطنية؛ التحديثات التي ترسلها المكاتب مراجعةب UNICEFبمقر 

المقدمة. تستند هذه المراجعة على مجموعة من المعايير الموضوعية للتأكد من تضمين أحدث المعلومات الموثوقة فقط 

وإذا لم يكن األمر  .حول ما إذا كانت نقاط البيانات المحددة مقبولة أم ال اآلراءفي قواعد البيانات. بمجرد مراجعتها، يتم توفير 

 UNICEFللـ  ثم ُتدخل نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قواعد البيانات العالمية  تكن مقبولة إذا ما السبب. أي لم كذلك

تم نشر ما المواد. ك /المنشوراتالبيانات األخرى وُتنشر في الجداول اإلحصائية لحالة األطفال في العالم، وكذلك في جميع 

 . data.unicef.orgى الموقع عل قواعد البيانات المحدثة عبر اإلنترنت

( قبل إدراجها UNICEF) ( على مدار السنة عن مصادر إضافية للبيانات التي يراجعها المكتب المحلي لUNICEFكما تبحث )

 في قواعد البيانات العالمية.

 النشرتاريخ  

NA) .ال يوجد تاريخ نشر محدد لهذا المؤشر ) 

 مقدمي البيانات

 نية بتقديم )الجزء األكبر من البيانات(.تقوم مكاتب اإلحصاء الوط

عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل مائة ألف من السكان حسب الجنس والعمر  16.2.2المؤشر 
 نوع االستغاللو

 المنظمة

 (.UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

 التعريف

الذين يتم الكشف عنهم أو الذين يعيشون في بلد ما  بشراالتجار بالُيعّرف المؤشر على أنه النسبة بين إجمالي عدد ضحايا 

 نسمة. 100,000والسكان المقيمين في البلد، ويعبر عنه لكل 

ف االتجار باألشخاص بأنه "تجنيد أو نقل أو لبشربا لإلتجارمن بروتوكول األمم المتحدة  3وفقًا للفقرة )أ( من المادة  ، ُيعرَّ

أو إيواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غير ذلك من أشكال اإلكراه، أو االختطاف، أو  تحويل

أو المنافع، للحصول على  دفوعاتاالحتيال، أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو موقف الضعف أو إعطاء أو استالم الم

استغالل بغاء الغير أو غيره  ض االستغالل. يشمل االستغالل على األقللغر رموافقة الشخص الذي يسيطر على شخص آخ

من أشكال االستغالل الجنسي أو العمل القسري أو الخدمات أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بالرق أو العبودية أو إزالة 

 األعضاء.
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صود المنصوص عليها في الفقرة الفرعية على االستغالل المق بشرضحية االتجار بال سكوت، )ب( على أن "3تنص المادة 

 ".)أ( من هذه المادة تكون غير ذات صلة في حالة استخدام أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الفرعية )أ(

 بشراالتجار بالمن لغرض االستغالل يعتبر  الطفل أو استالم ءأو إيوا تحويل، )ج( على أن "تجنيد أو نقل أو 3وتنص المادة 

 .أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الفرعية )أ(" يشملوإن لم يكن ذلك حتى 

 المنهجية
 طريقة الحساب

بالنسبة . التي تم ضبطها والتي لم يتم ضبطها بالبشر ضحايا االتجارحاالت ين: ئهذا المؤشر من جز فييتألف البسط 

يتم عدها واإلبالغ عنها  -العدالة الجنائية شطة المقاضاة لنظاموأنتحقيق من النتيجة ك- التي تم ضبطها ضحايا االتجارلحاالت 

 القانون الوطنية. هيئات تنفيذمن قبل 

: تم تحديد بعض األساليب، قيد التطوير بشرمنهجية لتقدير عدد ضحايا االتجار بالال أما بالنسبة للحاالت التي لم يتم ضبطها،

 ضبوطةنهج موحد ومتفق عليه. يجب أن تسمح طريقة تقدير الضحايا غير الم ولكن هناك حاجة إلى مزيد من االختبارات إلنتاج

 تقدير خصائص الضحايا )الجنس والعمر( وأشكال االستغالل التي تعرضت لها.

السكان المقيمين بين و بالبشر المضبوطة و الغير مضبوطةضحايا االتجار  حاالت يتم حساب المؤشر كنسبة بين مجموع 

 . 100,000ا فيفي البلد، مضروبً 

 صنيفالت

 .شكل االستغالل، العمر، جنسال به لهذا المؤشر هو: التقسيم الموص  

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 ات الوطنية.هيئإذا لم توفرها ال ضبطها؛تم  تيالضحايا الحاالت ال تقدر البيانات المتعلقة ب

 .مضبوطةغير الضحايا االتجار لحاالت  طرق والجريمة حاليًا لتقديرويخضع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

 جمع عملية 

ضحايا االتجار  ضبطات الوطنية المختصة بهيئيقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات من ال

 من دقتها. مع البلدان للتحقق يتم توحيد البيانات قبل نشرهامن خالل االستبيان المشترك. 

 النشر تاريخ
 جمع البيانات

 يتم إجراء جمع البيانات كل عام، بدًءا من الربع الثاني.

 إصدار البيانات

ويتم نشر التقرير . 2014عام  حتىحدثة لمالبيانات ا لغالبية، 2016بشر في نوفمبر التقرير العالمي حول االتجار بال صداراتم 

 (2016كل عامين. )نوفمبر 

 البياناتمقدمي 
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ات الوطنية )عادة ما تعينها وزارة الخارجية( هيئيقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات من ال

القانونية أو الوكاالت الوطنية المسؤولة عن مساعدة ضحايا التنفيذ ؤسسات مضحايا االتجار، سواء كانت  ضبطالمختصة ب

 االتجار.

سنة 29-18الذين تتراوح أعمارهم بين  الشباب من النساء والرجالنسبة  16.2.3المؤشر 
 سنة 18الذين تعرضوا للعنف الجنسي في سن 

 المنظمة

 (.UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

 التعريف

 سنة. 18سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي في سن  29-18الذين تتراوح أعمارهم بين  الشباب من النساء والرجالنسبة 

 المنهجية
 طريقة الحساب

في تعرضوا ألي عنف جنسي أفادوا بانهم الذين  سنة  29-18الذين تتراوح أعمارهم بين  الشباب من النساء والرجالعدد 

سنة، على التوالي،  29-18الذين تتراوح أعمارهم بين  الشباب من النساء والرجالمقسوًما على إجمالي عدد  سنة 18 عمر

 .100عدد السكان مضروًبا في من 

 صنيفالت

 التعليم. ،الحالة االجتماعية ،الموقع الجغرافي، مكان اإلقامة ،الدخل ،العمر ،الجنس

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 ( أي تقديرات على مستوى الدولة.UNICEFعندما تكون البيانات الخاصة بالبلد مفقودة تماًما، ال تنشر )

 جمع الة عملي

( بعملية سنوية لتحديث قواعد البيانات العالمية الخاصة بها، والتي يطلق عليها التقرير الوطني حول UNICEFتقوم )

بغرض التأكد من أن قواعد البيانات  ةالوطني UNICEF كاتبم(. ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع CRINGمؤشرات األهداف )

أي تحديث  لتقدم ةالوطني UNICEFمكاتب  ُدعيتالمية وتكون قابلة للمقارنة. تحتوي على معلومات محدثة وعة العالمي

 النساء واألطفال عبر نظام إلكتروني. ثم يقوم المتخصصون في القطاع يةبيانات لعدد من المؤشرات الرئيسية على رفاهلل

البيانات للتقديرات جميع للتحقق من االتساق وجودة  الوطنية؛ التحديثات التي ترسلها المكاتب مراجعةب UNICEFبمقر 

المقدمة. تستند هذه المراجعة على مجموعة من المعايير الموضوعية للتأكد من تضمين أحدث المعلومات الموثوقة فقط 

وإذا لم يكن األمر  .حول ما إذا كانت نقاط البيانات المحددة مقبولة أم ال اآلراءفي قواعد البيانات. بمجرد مراجعتها، يتم توفير 

 UNICEFـ ثم ُتدخل نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قواعد البيانات العالمية لل أي لم تكن مقبولة إذا ما السبب. كذلك

تم نشر ما المواد. ك /المنشوراتالبيانات األخرى وُتنشر في الجداول اإلحصائية لحالة األطفال في العالم، وكذلك في جميع 

 . data.unicef.orgعلى الموقع  يانات المحدثة عبر اإلنترنتقواعد الب

( قبل إدراجها UNICEF) ( على مدار السنة عن مصادر إضافية للبيانات التي يراجعها المكتب المحلي لUNICEFكما تبحث )

 في قواعد البيانات العالمية.
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 النشرتاريخ 

 (.NA)ال يوجد 

 مقدمي البيانات

مسوحات تجري ال الوطنية بتقديم )الجزء األكبر( أو الوزارات المختصة / الوكاالت الحكومية األخرى التيتقوم مكاتب اإلحصاء 

 وطنية حول العنف الجنسي ضد النساء والرجال.ال

ة  16.3الغاية ادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص العدال  للجميع تعزيز سي

الذين أبلغوا عن وعشر السابقة  االثنينسبة ضحايا العنف في األشهر  16.3.1 المؤشر
المختصة أو غيرها من آليات تسوية النزاعات المعترف بها لسلطات ل التعنيف الحاصل لهم

 رسميا  

 المنظمة

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

 التعريف

للسلطات المختصة أو غير ذلك  التعنيف الحاصلالسابقة الذين أبلغوا عن عشر  نياالثعدد ضحايا جرائم العنف في األشهر 

 شهرًا الماضية. عشر االثنيمن آليات تسوية النزاعات المعترف بها رسميًا، كنسبة مئوية من جميع ضحايا جرائم العنف في 

 المنهجية
 طريقة الحساب

للسلطات المختصة أو غيرها من آليات  تعنيفهمالسابقة الذين أبلغوا عن عشر  االثنيعدد ضحايا جرائم العنف في األشهر 

السابقة عشر  االثنيتسوية النزاعات المعترف بها رسميًا، مقسومًة على عدد جميع ضحايا جرائم العنف في األشهر الـ 

 )وتسمى أيضًا "بمعدل اإلبالغ عن الجريمة"(.

تخصيص دراسات استقصائية ، وغالبًا ما يتم عامة مسوحات السكان عينات لخالمن د ضحايا جرائم العنف اعدا حسابويتم  

 .لجرائم العنف

 صنيفالت

 .ةيالمواطن، خلفية الهجرة، األصل العرقي، نوع الجريمة، الجنس بها لهذا المؤشر هي: الموص   التصنيفات

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 .يتم ترك القيم المفقودة فارغة

 عملية الجمع

( UN-CTSاتجاهات األمم المتحدة للجريمة، )مسوحات والعدالة الجنائية  ائميوجد نظام موحد لجمع البيانات السنوية حول الجر

. عنفوانتشار ال وإحصاءات دور االصالح الجنائية،التي تمثل أساس البيانات المتعلقة بالقتل العمد، ومخرجات العدالة 

ولون معينون من ؤاالتصال الوطنية، وهي مؤسسات / مس جهاتعلى شبكة  UN-CTSويستند إلى حد كبير جمع بيانات 

نقطة اتصال  130القدرة التقنية ودورها في إنتاج بيانات عن الجريمة والعدالة الجنائية )حوالي  اللذين لديهمقبل الدول و

 (.(2016محددة اعتباًرا من عام
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"االعتداء الجسدي" و " االعتداء الجنسي". تتم لـبيانات حول معدل اإلبالغ من قبل الضحايا على التوالي  UN-CTSتجمع  

 اهداف التنمية المستدامةحالًيا مراجعة مجموعة البيانات الحالية لجمع البيانات حول هذا المؤشر. سيتم إرسال بيانات مراقبة 

 إلى البلدان للتشاور قبل النشر.

 

 رالنشتاريخ 
 جمع البيانات

 .2016الربع الثالث إلى الرابع من عام 

 إصدار البيانات

 .2016 الربع الثالث إلى الرابع من عام

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية، الشرطة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، مكتب المدعي العام.

 اءإجمالي عدد السجنمن بعد  غير المحكوم عليهم المحتجزوننسبة 16.3.2المؤشر 

 المنظمة

 (.UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

 التعريف

، في تاريخ السجناء عدد العدد اإلجمالي لألشخاص المحتجزين الذين لم يتم الحكم عليهم بعد، كنسبة مئوية من إجمالي

 محدد.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 السجناء. في تاريخ محدد. عدد ين لم يتم الحكم عليهم بعد مقسوًما على إجماليالذ إجمالي عدد األشخاص المحتجزين

 صنيفالت

 به لهذا المؤشر هو: ص  التفصيل المو

 مدة فترة االحتجاز ما قبل المحاكمة )للغير محكوم عليه(.، والجنس، العمر

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

سنوات معينة  بيانات بفترة وبلد معين مفقودة، يتم ترك القيم المفقودة فارغة. في حالة فقدإذا كانت جميع القيم الخاصة 

 سنوات ثالث، يتم ترك القيم المفقودة لتلك السنة فارغة وال تؤخذ في االعتبار عند حساب متوسط زمنيةفترة  خاللفقط 

 .البلد لهذا

 عملية الجمع

( UN-CTS للجريمة،اتجاهات األمم المتحدة )مسوحات والعدالة الجنائية  ائمحول الجريوجد نظام موحد لجمع البيانات السنوية 

. عنفوانتشار ال وإحصاءات دور االصالحالتي تمثل أساس البيانات المتعلقة بالقتل العمد، ومخرجات العدالة الجنائية، 
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ولون معينون من ؤي مؤسسات / مساالتصال الوطنية، وه جهاتعلى شبكة  UN-CTSويستند إلى حد كبير جمع بيانات 

نقطة اتصال  130القدرة التقنية ودورها في إنتاج بيانات عن الجريمة والعدالة الجنائية )حوالي  اللذين لديهمقبل الدول و

 (.(2016محددة اعتباًرا من عام

" االعتداء الجنسي". تتم  "االعتداء الجسدي" ولـبيانات حول معدل اإلبالغ من قبل الضحايا على التوالي  UN-CTSتجمع  

 اهداف التنمية المستدامةحالًيا مراجعة مجموعة البيانات الحالية لجمع البيانات حول هذا المؤشر. سيتم إرسال بيانات مراقبة 

 إلى البلدان للتشاور قبل النشر

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2016الربع الثالث إلى السادس 

 إصدار البيانات

 (2015)بيانات 2017 الربع الثاني

 مقدمي البيانات

 ة السجون الوطنية، من خالل نقطة االتصال التابعة لألمم المتحدة.هيئ

والذين تمكنوا من  نسبة السكان الذين واجهوا نزاًعا في العامين الماضيين 16.3.3المؤشر 
 الوصول إلى آلية رسمية أو غير رسمية لتسوية المنازعات, حسب نوع اآللية

 المنظمة

 (UNDP)البرنامج اإلنمائي باألمم المتحدة 

 (.UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

 (OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 التعريف

واجهوا نزاعا في العاميين الماضيين والذين تمكنوا من الوصول الى الية رسمية او غير ألشخاص الذين االعدد اإلجمالي 

 لتسوية النزاعات كنسبة مئوية من جميع األشخاص الذين واجهوا نزاعا في العاميين الماضيين بحسب نوع االلية. رسمية

 المنهجية
 طريقة الحساب

واجهوا نزاعا في العاميين الماضيين والذين تمكنوا من الوصول الى الية رسمية او غير رسمية الذين إجمالي عدد األشخاص 

مقسوما على عدد األشخاص الذين واجهوا نزاعا في العاميين الماضيين باستثناء الذين تم اقصاؤهم  لتسوية النزاعات

 .100طواعية والناتج مضروب في 

 صنيفالت

 به لهذا المؤشر هو: ص  التفصيل المو

 نوع الية تسوية النزاعات

 الجنس /اإلعاقة /األصل العرقي /وضع الهجرة/ المواطنة
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 للمواطنين،آلية تسوية المنازعات ذا أهمية أساسية لتقييم نوع مؤسسات وآليات العدالة المتاحة  عتبر التفصيل حسب نوعي

 .المؤشر نفسه ولهذا السبب فهي جزء من

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 الوطنيريت على المستوى ال يتم تقدير البيانات الوطنية إذا كانت البيانات المستمدة من الدراسات االستقصائية التي أج

 غير متوفرة 

 عملية الجمع

يتم جمع البيانات من خالل استبيان موحد يرسل إلى البلدان. يوفر هذا االستبيان تعريفات محددة للبيانات التي سيتم  •

جمعها ويجمع مجموعة من البيانات الوصفية لتحديد التناقضات المحتملة من التعاريف القياسية ولتقييم جودة 

 البيانات اإلجمالية )مثل حجم العينة، والسكان المستهدفين، والوكالة المسؤولة عن جمع البيانات، وما إلى ذلك(.

 يتم جمع البيانات لعدة سنوات لتقييم اتساق البيانات عبر الزمن •

 النشرتاريخ  
 جمع البيانات

 إلى العدالة من خالل الوحدة المقترحة في وصوللتمكن من اليتم تشجيع البلدان على إجراء دراسات استقصائية حول ا

في المنتدى  16استعراض الهدف خالل أربع سنوات فترات منتظمة ولكن على األقل كل أربع سنوات لتعكس التقدم 

 (. HLPFالسياسي رفيع المستوى )

 إصدار البيانات

عة يفها وإرسالها إلى البلدان لمراجيتم جمع البيانات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة وتصن

سنويا. ثم يتم إبالغ البيانات إلى شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة من خالل قنوات اإلبالغ المنتظمة سنوًيا.  البيانات

 مقدمي البيانات

إجراء مثل هذه الحاالت، يتم  يتم جمع البيانات من خالل المسوحات الرسمية الممثلة وطنيا. في معظم البلدان ومعظم

(. في بعض الحاالت، قد تجري مؤسسات وطنية أخرى أو كيانات أخرى NSOsاالستطالعات من قبل مكاتب اإلحصاء الوطنية )

 .المنهجية للمعايير دراسات استقصائية حول الوصول إلى العدالة وفًقا
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ة الحد بقدر كبير من التدفقات    16.4الغاية األصول المسروقة  عادةوتعزيز است ن،المشروعيغير  واألسلحةالمالي

 .2030وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 

غير المشروعة المتجهة إلى الداخل الالقيمة اإلجمالية للتدفقات المالية 16.4.1 المؤشر 
 والخارج )بدوالرات الواليات المتحدة (

 المنظمة

 (.UNODCبالمخدرات والجريمة )مكتب األمم المتحدة المعني 

 (UNCTAD)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 التعريف

 ت المتحدة.راوالديقيس المؤشر القيمة االجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة الداخلة والخارجة بالقيمة الحالية لدوالرات ال

 لى سبيل المثال، الناشئة عن)ع لناتجة عن أنشطة غير مشروعةات المالية االتدفقات المالية غير المشروعة هي التدفقإن 

أنشطة إجرامية او التهرب الضريبي( أو المنقولة بشكل غير مشروع )مثل انتهاك ضوابط العملة( أو المستخدمة بشكل غير 

 مشروع )على سبي المثال، لتمويل اإلرهاب(.

 المنهجية
 طريقة الحساب

مثل الحسابات القومية وميزان  االقتصاديفي أطر القياس  ضعتوالمقترحة المبادئ التي  االحتسابع طريقة تتب

 دول. 5. وقد وضعت عملية من خطوتين تساعد الدول األعضاء في احتساب المؤشر واختبرت في المدفوعات

 تتوقع المنهجية: 

في دولة ما. يتبع تقييم المخاطر  مالي غير مشروع قصلة بتدف واألكثرتقييم للمخاطر يحدد المصادر الرئيسية  -1

 باإلجراءات ةلى سبيل المثال تلك التي ّكلفت بها فرقة العمل المعنيع لى تقييمات المخاطر الحالية،إ ويستند

 .المالية

 لة.بطريقة مفصدفقات، تقدر التدفقات التي تّولد أهم الت األنشطةبمجرد تحديد  -2

التدفق بطريقة  يجب معالجة كل نوع من أنواعد تدفق مالي غير مشروع، التي تّول ةال لنشطبالنظر إلى النطاق الواسع 

 .منفصلة

المشروع  ن أنواع التّدفقات المالية غيرع مؤشر للتدفق المالي غير المشروع هي التركيز، لكل نوع في وض األولىإن الخطوة 

على المعامالت شير ذلك إلى مجموعة غير المشروع: ي توليد الدخل المالي غير المشروع الذي ُأنشئ أثناء تدفقة، على ال

أثناء  التي إما تّولد مباشرة الدخل غير المشروع لفاعل -ة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية للسلع غير المشروع -المثال، سبيل 

 .غير المشروع للسلع والخدمات اإلنتاجأو الذي يتم في سياق  نشاط غير مشروع منتج أو غير منتج

 إلى اتقتدفوتشير هذه ال. المالية غير المشروعة فيما يتّعلق بإدارة الدخل غير المشروع اتقتدفال رقدتالمرحلة الثانية،  في

على سبيل المثال، ج. غير القانونية في الخار األنشطةلدخل الناتج عن  ستثمريالمالية غير المشروعة المتّولدة عندما التدفقات 

 األخرى معلومات الكمية والنوعية التي تحتفظ بها السلطات المالية والبنوك المركزية والكياناتال . ٌيستخدمفي الممتلكات

 تدفقات.والجرائم المالية من أجل تقييم هذه ال األموالالمعنية بغسل 
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 صنيفالت

 المؤشر حسب:األربعة للتدفقات المالية غير المشروعة، يتم تفصيل الرئيسية  األنواعإلى التفصيل حسب  باإلضافة

 )ت التشفيرالمالتّدفقات النقدية / التجارية / ع( طريقة الدفع

 )الثروة البحرية / العقارات وما إلى ذلك( الناتجة األصول

 )التجارية وما إلى ذلك األعمال/ أنواع  األفرادشخصيات  الجهات الفاعلة

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

من المهم  .أو مصادر البيانات البديلةة مصادر البيانات العابرة للحدود الوطني فحصت البيانات الوطنية،لمعالجة مشكلة نقص 

لية المؤشر. على الرغم من أن المشاكل القائمة المرتبطة بالبيانات الناقصة وشموتفصل  تقديم بيانات وصفية شاملة

مهم للغاية لتقييم أهمية التّدفقات المالية  تزال ال فأنهافقط، التدفق المالي غير المشروع جزئيا  البيانات الوطنية تغطي

المتحدة المعني بالمخدرات  األممالمتحدة للتجارة والتنمية ومكتب  األمممؤتمر  ميدعووإقليميا. المشروعة عالميا  غير

  .لبلدان في تقييم المصادر البديلة للحصول على المعلومات الناقصة والجريمة

 عملية الجمع

تضّطلع بمسؤولة تنسيق عملية جمع البيانات بين  معنيةعلى الصعيد القطري جهات تنسيق  عين النظراء الرسميين

ومن وقد تختلف الوكالة المسؤولة عبر البلدان اعتمادا على التقسيم الوطني للعمل.  .الوطنية المختلفة المؤسسات

الوطني، بمثابة النظير الرسمي لمعظم  اإلحصاءالوطني، بصفته منسق نظام  اإلحصائيالمكتب  المتوقع أن يعمل

أو بالتصنيفات والمفاهيم  ،األخرى ةفي حال ظهرت تناقضات كبيرة بين البلدان في ما يتّعلق بالبيانات المتوفر .البلدان

وضيح أو تصحيح أو بيانات وصفية ية للحصول على ما يلزم من تنالراعية بجهات التنسيق المع الوكاالتتتصل ، القياسية

تراجع المؤشرات قبل اإلصدار العالمي باتباع اإلجراءات التي وضعها فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني  .إضافية

 بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

 النشرتاريخ  
 جمع البيانات

على بناء  األعضاءالمتحدة للتجارة والتنمية الدول  األممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤتمر  األمميساعد مكتب 

 ءبنا تفصيالتوضع خطط أكثر المؤشر.  لقدرات لقياس

 إصدار البيانات

في الخريف من  اإلقليميةودون  واإلقليميةالوطنية  األصعدةللمؤشر السنوي على  األوليةجرى الحسابات jمن المتوقع أن 

 بين الالزمبالنظر إلى النطاق الواسع لبيانات المصدر المطلوبة، يتعين على الجهات المجمعة للبيانات إيجاد التوازن عام  كل

 .الشمولية وحسن التوقيت
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 مقدمي البيانات

إنفاذ  ووكاالتارك والمصارف المركزية والسلطات الضريبية والجم اإلحصائيةللبيانات المكاتب  تشمل الجهات المزودة

والشركات  األفرادمن  األوليةهذه الجهات البيانات  وتجمعالقانون، بما في ذلك الشرطة والجيش، وما إلى ذلك. 

 والمؤسسات

 

 ةنسبة األسلحة التي تم ضبطها أو العثور عليها أو تسليمها التي تتبع منشأ 16.4.2المؤشر 
 الدولية.  االدواتشيا مع اأو سياق غير مشروع من قبل سلطة مختصة تم

 المنظمة

  UNODA مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

UNODC مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

 التعريف

نسبة األسلحة المضبوطة أو التي تم العثور عليها أو التي تم تسليمها والتي تم تتبع أو تحديد أصل أو سياق غير قانوني 

 .سلطة مختصة تمشيا مع الصكوك الدوليةمن قبل 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 100)األسلحة المقتفى أثرها / العدد اإلجمالي ألسلحة المضبوطة والتي تم العثور عليها وتسليمها( * 

 صنيفالت

 يمكن تصنيف المؤشر بعدد من المتغيرات

 .تم تسليمها ألسلحة المضبوطة واألسلحة التي تم العثور عليها واألسلحة التيا •

على سبيل المثال، الحاالت التي ال  .حسب "مستويات التتبع" المختلفة في الحاالت التي لم ينجح فيها التتبع •

يزال فيها البحث عن المفقودين معلًقا أو ال توجد معلومات كافية إلثبات نقطة التحويل، يمكن تصنيفها من 

 .سالح على اإلطالقالحاالت التي لم تكن هناك فيها محاولة لتتبع ال

 .ما إذا كان األصل غير المشروع يتم تحديده من خالل البحث عن المفقودين أو المنشأة من قبل سلطة مختصة •

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 2018بدأت من عام 

 إصدار البيانات

 شهر مارس من كل عام. 

 مقدمي البيانات

 الشرطة، الجمارك، العسكرية.
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 الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما. 16.5الغاية 

 حكومي موظفمع نسبة األشخاص الذين لديهم اتصال واحد على األقل 16.5.1 المؤشر 
عشر شهرًا  االثنيخالل  لهمدفع ال أو تم يينحكومهؤالء الموظفين اللذين قبلوا رشوة من ال

 الماضية.

 المنظمة

 (.UNODCبالمخدرات والجريمة )مكتب األمم المتحدة المعني 

 التعريف

أو  مبلغ ماليواحدة على األقل )أعطوا  مرة يتم تعريف هذا المؤشر على أنه النسبة المئوية لألشخاص الذين دفعوا رشوة

 االثني، خالل سؤولون الحكوميونرشوة من قبل هؤالء الماالشخاص ، أو طلب  حكومًيا( لمسؤواًل تقديم خدمةهدية أو 

 في نفس الفترة.سؤول حكومي ألشخاص الذين لديهم اتصال واحد على األقل مع ملكنسبة مئوية  ؛ا الماضيةعشر شهرً 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 االثني خاللسؤول حكومي واحدة على األقل إلى ممرة ألشخاص الذين دفعوا رشوة ا عدد ُيحسب المؤشر على أنه إجمالي

ألشخاص الذين لديهم اتصال واحد على ا عدد على إجمالي ؛وة في نفس الفترةا الماضية، أو ُطلب منهم رشعشر شهرً 

 .100في الفترة نفسها، مضروًبا في  حكوميمسؤول باألقل 

 صنيفالت

التحصيل اشين، مستوى دخل الر، ( المسؤولوظيفةالفئة )اشين، وجنس الر العمر،به لهذا المؤشر هو: التفصيل الموص  

 .ينشاالر نالتعليمي

  ة القيم المفقودةمعالج
 على المستوى المحلي

 .القيم المفقودة التعويض عن ال يتم

 ة جمع عملي

والعدالة  ائمحول الجر يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات من خالل جمع البيانات السنوي

ويتم إرسال البيانات مؤشر الرشوة إلى مكتب األمم المتحدة  .(UN-CTSاتجاهات األمم المتحدة للجريمة، )مسوحات الجنائية 

)حوالي  االتصال الوطنية التابعة لألمم المتحدة جهاتالمعني بالمخدرات والجريمة من قبل الدول األعضاء، وعادة من خالل 

إنتاج البيانات في (، وهي في معظم الحاالت مؤسسات وطنية مسؤولة عن  2016نقطة اتصال معّينة اعتباًرا من عام 130

مجال الجريمة والعدالة الجنائية )مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، إلخ(. عند الضرورة يتم استخدام مصادر 

ويتم إرسال بيانات مراقبة أهداف  ،المنشورات وغيرها من أشكال التواصل البيانات األخرى، بما في ذلك من مواقع الويب،

 المستدامة إلى البلدان للتشاور قبل النشر.التنمية 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2016الربع الثالث إلى الرابع من عام 

 إصدار البيانات
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 .2017الربع الثاني

 مقدمي البيانات

يتم إرسال البيانات المتعلقة بالرشوة إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من قبل الدول األعضاء، عادة 

التي تكون في معظم الحاالت مؤسسات . و(UN-CTSألمم المتحدة حول العالم )لاالتصال الوطنية التابعة  جهاتمن خالل 

الجريمة والعدالة الجنائية )مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العدل،  وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال

 التعنيفالفساد /  اتوما إلى ذلك(. المصدر الرئيسي للبيانات حول مؤشر الرشوة هو عادة المؤسسة المسؤولة مسوح

 طني، وكالة مكافحة الفساد، إلخ(.)المكتب اإلحصائي الو

 حكومي.موظف مع  نسبة الشركات التي لديها اتصال واحد على األقل 16.5.2المؤشر 
عشر شهرًا  االثنيخالل  لهمدفع ال أو تم يينحكومهؤالء الموظفين القبلت رشوة من  والتي

 الماضية.

 المنظمة

 (.WBالبنك الدولي )

 التعريف

سوحات حيث تتضمن مولي الضرائب. غير رسمية عند االجتماع مع مسؤ اتعودفمأو  تطلب هدايانسبة الشركات التي 

 تفتيش االشخاص أو المؤسسات )المستطلع( تمإذا ما  سؤال معياري يسأل (،www.enterprisesurveys.org)  مشاريعال

و لتابع التالي اسؤال ال ينتقل إلىيشير إلى "نعم" طلع . إذا كان المستمن قبل مسؤولي الضرائب أو مطالبين بلقائهم

 ،)هدية أو دفعة غير رسمية خالل عمليات التفتيش أو االجتماعات( المستطلععما إذا كان من المتوقع أن يقدم  تفسريسالذي 

 وتشمل خيارات االستجابة "نعم" أو ، "ال" ،"ال أعرف" أو "رفض".

االستبيان  تمركزي ،في البلدان المستفيدة من البنك الدولي ات أو المؤسساتعلى مستوى الشرك شاريعسوحات المم تجرى

مثل المبيعات السنوية، اإلنتاجية،  ة أو المؤسسةالشرك مخرجاتالجوانب المختلفة لبيئة العمل باإلضافة إلى مقاييس  حول

بالنسبة لكل بلد، يتم إجراء  إلخ.  وُتجرى االستطالعات عبر المقابالت المباشرة مع المدير األعلى أو صاحب األعمال التجارية.

 سنوات تقريًبا. 5-4المسح كل 

 

 المنهجية
 طريقة الحساب

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

. ومن المعاينةبيانات الناتجة لها أوزان ، مجموعة ال2006التي أجريت منذ عام  أو الشركات لجميع مشاريع مسح المؤسسات

 وطبقات التصميم. المعاينة ، تتضمن أوزانStataثم فإن قيمة المؤشر، المحسوبة باستخدام 

 صنيفالت

 بما في ذلك: ركات المستطلعينالمسح المؤسسي يلتقط العديد من الخصائص الوصفية للش

الوطني للشركة، حالة التصدير، عدد الموظفين، الفرعي النشاط التجاري األساسي للشركة، الموقع  ،لمدير األعلىجنس ا

 درجة الملكية األجنبية، والعديد من الخصائص األخرى. ومن ثم يمكن تصنيف المؤشر حسب مستويات هذه الخصائص.

http://www.enterprisesurveys.org/
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  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 مؤشر بالنسبة للبلدان التي ليس لديها المسح المؤسسي.قيمة ال يتم التعويض عنال 

 ة جمععملي

ستطالعات قابلة للمقارنة حيث يتم تطبيق االكون تو ،البنك الدولي المسوحات المؤسسية في البلدان المتعاملة معها جريي

 ،للشركات المستجيبة هليةاأل ومعاييرمنهجية المسح بطريقة متسقة عبر البلدان، والحصول على إطارات عينة مناسبة 

راقبة الجودة القياسية على البيانات الواردة، موتصميم نماذج المسح وعناصر االستبيان األساسية عبر كل بلد، ومعايير 

 إلخ. المعاينة،وحساب موحد ألوزان 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يمكن العثور على معلومات حول المشاريع الحالية على: ،االستطالعات جارية

projects-http://www.enterprisesurveys.org/Methodology/Current 

 إصدار البيانات

 .ويبعلى الويب عند اكتمال استطالع جديد وتحميله إلى موقع ال Enterprise Surveys يتم تحديث المؤشرات على موقع

 يتم استخدام آخر استطالع تم استكماله فقط عند حساب المؤشر ،بالنسبة لكل بلد

 مقدمي البيانات 

المؤشر مستمد من الدراسات )المسوح( المؤسسية التي أجراها البنك الدولي. وعادة ما يستعين البنك الدولي بمقاول 

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

 

الشفافية تطوير    16.6الغاية  ة وتتسم ب ة على جميع المستويات.ومؤسسات فعال  خاضعة للمساءل

ية كنسبة من الميزانية المعتمدة, حسب القطاع ساسالنفقات الحكومية اال 16.6.1المؤشر 
 )أو رموز الميزانية أو ما شابه(.

 المنظمة

 (.WBالبنك الدولي )

 التعريف

في وثائق  عرفصل، كما هو ماأل ة منالمعتمدالمجمعة و انعكاس إجمالي نفقات الميزانية كمية المؤشر مدىيقيس هذا 

والفترة الزمنية التي تغطيها هي آخر  ،(BCG) المركزية التغطية هي حكومة الميزانيةوالميزانية الحكومية والتقارير المالية. 

 ثالث سنوات مالية مكتملة.

 المنهجية
 ابطريقة الحس

 منهجية حساب هذا المؤشر في جدول بيانات: تقديميتم 

http://www.enterprisesurveys.org/Methodology/Current-projects
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(titled “En PI-1 and PI-2 Exp Calculation-Feb 1 2016 (xls)”) 

 )PEFA:)framework-2016-http://www.pefa.org/en/content/pefaعلى موقع 

 بالتفصيل في الجزء الثاني من الوثيقة "إطار لتقييم اإلدارة المالية العامة"كما يرد 

(https://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PEFA٪20Framework_English.pdf) 

البلد بشكل منفصل على مقياس ترتيبي من أربع  وضع مقياسحيث يتم  ،كون في قلب المؤشرت عملية وضع المقاييس

 وفًقا لمعايير دقيقة: A، B، C، Dنقاط: 

A-  من إجمالي النفقات المعتمدة في الميزانية في اثنتين على  %105-%95نسبة اإلنفاق الكلي ما بين اذا بلغت

 األقل من السنوات الثالث األخيرة.

B-  من إجمالي النفقات المعتمدة في الميزانية في اثنتين على األقل  %110-%90إذا بلغت نسبة اإلنفاق الكلي بين

 من السنوات الثالث األخيرة.

C-  من إجمالي النفقات المعتمدة في الميزانية في اثنتين على األقل  %115-%85إذا بلغت نسبة اإلنفاق الكلي بين

 من السنوات الثالث األخيرة.

D-  في المقياساألداء أقل من المطلوب C. 

. إذا تم استيفاء المتطلبات جزئًيا فقط، مقاييسكل جانب محدد في متطلبات ال استيفاءمن أجل تبرير درجة معينة، يجب 

تعكس  Cدرجة ال المنخفض.داء تطلبات تقييم األمويجب إعطاء درجة أقل تتوافق مع تحقيق جميع  غير مرضيةالمعايير ستكون 

 خاصيةأن ال Dدرجة الُبعد بما يتفق مع الممارسات الدولية الجيدة. وتعني لكل المستوى األساسي لألداء لكل مؤشر و

 .لقياس الُبعدأن هناك معلومات غير كافية  أقل من مستوى األداء األساسي أو غائبة تماما، أوفي  موجودة المقاسة

 األداء أقل من المطلوب ألي لوحظ أن" إذا Dويتم تطبيق "  .المستوى األساسي ع تحتإلى األداء الذي يق Dتشير درجة 

يتم تمييز ، وعندما ال تتوفر معلومات كافية لتحديد المستوى الفعلي لألداءمضمونة  Dدرجة  تكون درجة. لهذا السبب، أعلى

مستوى. ال لل*  Dأي  -لألداء منخفض المستوى باستخدام عالمة النجمة  D عن درجةبسبب عدم كفاية المعلومات  Dدرجة 

 يتم تضمين عالمة النجمة على مستوى المؤشر.

طي البيانات ( وتتطلب بيانات لمدة ثالث سنوات متتالية كأساس للتقييم. وستغBCG) حكومة الميزانية المركزيةالتغطية هي 

 آخر سنة مالية مكتملة تتاح لها البيانات واالثنتان اللتان تسبقهما مباشرة.

 صنيفالت

 )الجداول البيانية( اإلجمالي على المستوى الوطني. ومع ذلك، يمكن الحصول على أرقام )الجداول البيانية( هذا هو الرقم

 وطنية للبلدان التي لديها أنظمة حكومية المركزية.

  ة القيم المفقودةمعالج
 على المستوى المحلي

 ال يتم التعويض عن القيم المفقودة.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

http://www.pefa.org/en/content/pefa-2016-framework
https://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PEFA٪20Framework_English.pdf
https://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PEFA٪20Framework_English.pdf
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 مستمر.

 إصدار البيانات

 ر.ممست

 مقدمي البيانات

 وزارة المالية في الدول.

)أ( خدمات  راضين عن تجربتهم األخيرة في الخدمات العامةالنسبة السكان  16.6.2المؤشر 
 الرعاية الصحية, )ب( خدمات التعليم, )ج( الخدمات الحكومية

 المنظمة

 مركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدولي

 التعريف

خيرة في االستفادة من الخدمات العامة، في مجاالت الرعاية الصحية يقيس المؤشر نسبة السكان الراضين عن تجربتهم األ

والتعليم والخدمات الحكومية. ويستند هذا المؤشر الى المسوح للتركيز على التجارب الفعلية للمواطنين بدال من التصورات 

 المسوح. فعليا إلى المجيبين علىتقدم الخدمات وجودتها، كما لو كانت  وفرلقياس مدى ت الالزم االهتمام إيالءمع العامة. 

 المنهجية
 طريقة الحساب

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1461/ar_metadata-الرجوع للمنهجية المفصلة 

df02.p-06-16 

 

 التصنيف

)حضر/ريف، المنطقة اإلدارية( واذا أمكن، بذل الجهود اإلضافية لتصنيف النتائج أيضا  الدخل/ نوع الجنس/ مكان اإلقامة

 بحسب حالة اإلعاقة والفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني.

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 القيم المفقودة جةلمعاتم تال 

 عملية الجمع

للمكاتب اإلحصائية الوطنية أن تحدد أدوات المسح المناسبة إلدراج مجموعة من األسئلة الالزمة لقياس المؤشر  •

معيشة والمسوح المعنية بنوعية الحياة والرفاه  قياس مستوىومن ضمن المسوح المناسبة: المسوح المعنية 

 و/أو االجتماعية. والمواقف العامة

ويمكن . في مجال المسوح األدواتالمتحدة ومنظمات دولية أخرى اعتماد هذه  لألممتابعة  توكاالتدعم عدة  •

ن مدى المؤشر  لمناقشة إمكانية إدراج مجموعة أسئلة الوكاالتمع هذه  الوطنية أن تتواصل اإلحصائيةللمكاتب 

 .النشرتاريخ  الرضا عن الخدمات العامة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1461/ar_metadata-16-06-02.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1461/ar_metadata-16-06-02.pdf
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ن ، العينات المحتملة ألخذستخدم أدوات المسح ن ن المهم أ وطني،لحصول على نتائج تمثيلية على الصعيد ال •

متساوية  المعيشية فرص األسرةأطر أخذ العينات التي وضعتها اللجنة الوطنية للخدمات، وإعطاء كل فرد في  خالل

 االختيارفي 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

اإلحصائية في مستويات رضا المواطنين عن الخدمات العامة في الوقت المناسب، ينبغي للمكاتب ير لضمان تسجيل التغي

 المؤشر مرة واحدة كل سنتين على األقل. عن بيانات اإلبالغالوطنية 

 إصدار البيانات

بالمؤشر ابريل  المتعلقة ول إصدار كامل للبياناتي ابريل من كل عام. عن البيانات على الصعيد الدولي ف اإلبالغيتم 

2020 

 مقدمي البيانات

 .الوطنية اإلحصائية األجهزة
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اذ القرارات على نحو  16.7الغاية   وشامل وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات. مستجيبضمان اتخ

المجموعات اإلعاقة, األشخاص ذوي لعمر, ا, نسب الوظائف )حسب الجنس 16.7.1المؤشر 
السلطة )ج( العامة,  الخدمة , )ب(والمحلية ,التشريعية الوطنيةالهيئات أ( ) السكانية( في

 مقارنة بالتوزيعات الوطنية.القضائية 
 

 الهيئات التشريعية: (أ)
 المنظمة

 مركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدولي

 التعريف

ة الوطنية التي يشغلها أفراد من كل فئة من السكان المستهدفين )الجنس الوظائف في الهيئات التشريعييركز المؤشر على 

 .والعمر واألشخاص ذوو اإلعاقة والفئات السكانية ذات الصلة بالسياق(

تمثيل عامة السكان لألفراد الذين يشغلون مناصب رئيسية في صنع القرار في الهيئات التشريعية يقيس المؤشر مدى 

يقيس هذا المؤشر التمثيل النسبي لمختلف المجموعات السكانية )النساء والفئات العمرية(  تحديًداوبشكل أكثر  .الوطنية

في السكان الوطنيين بين األفراد الذين يشغلون المناصب التالية في الهيئات التشريعية الوطنية: األعضاء، المتحدثون 

 .رؤساء اللجان الدائمة

 المنهجية
 طريقة الحساب

لى مقارنة النسب المختلفة للمجموعات الديموغرافية ممثلة في البرلمانات الوطنية )حسب العمر يهدف المؤشر إ

 والجنس(، نسبة إلى السكان )فوق سن األهلية(. 

 يجب حساب نسبتين للمؤشر: 

 وأقل(. 45نسبة البرلمانين من فئة الشباب بالنسبة للسكان المحليين )الذين تتراوح أعمارهم  -1

 نسبة البرلمانين من فئة اإلناث بالنسبة للسكان المحليين.  -2

عبارة أخرى، إذا كان سن ب سنة، 18من المهم األخذ في االعتبار سن األهلية في البلد، إذا كان مثاًل سن األهلية 

)نسبة ى األولكو ن السكان الوطنيون الذين يتم استخدامهم كأساس للمقارنة للنسبة سنة، ي 18ما  في بلد األهلية

وللنبة الثانية )نسبة أعضاء سنة،  45و 18الذين تتراوح أعمارهم بين  الوطنيين السكان"( أعضاء البرلمان "الشباب

  سنة وما فوق. 18اللواتي تبلغ اعمارهن  من فئة االناث البرلمان

الي:   /1 ة البرلمانين الشباب عن طريق القانون الت  تحسب نسب

 45الوطنين من عمر سن األهلية وتحت  السكاننسبة  /سنة فأقل  45البرلمانين الشباب الذين تبلغ أعمارهم نسبة )

 سنة(

 فأقل على العدد اإلجمالي لألعضاء في البرلمان.  45يحسب البسط عن طريق قسمة عدد البرلمانين الشباب من عمر 

 ين.ويمكن حساب المقسوم عليه باستخدام ارقام السكان الوطني

 (حجم السكان الوطنيين) /سن األهلية(  <)حجم السكان الوطنيين  –( 45أو = <)حجم الوطنيين السكان 

 

 ر النسبة على النحو التالي: يتفسيمكن و
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 عدم وجود تمثيل للشباب.  تعني 0

 التمثيل النسبي التام للشباب.  1

 أقل من واحد التمثيل الغير كافي للشباب. 

 أكبر من واحد التمثيل الزائد للشباب. 

الي:   /2 ة البرلمانين االناث عن طريق القانون الت  تحسب نسب

 السكان الوطنين فوق سن األهلية( نسبة االناث منالبرلمانين االناث /نسبة )

 يحسب البسط عن طريق قسمة عدد البرلمانين االناث على العدد اإلجمالي لألعضاء في البرلمان. 

 الوطنيين على الشكل التالي:حساب المقسوم عليه باستخدام ارقام السكان  يمكن

 أو = سن األهلية( >أو = سن األهلية / حجم السكان الوطنيين  >)حجم االناث الوطنيين من السكان 

 وتفسر النسبة مثل نسبة الشباب في البرلمان.

 
 التصنيف

 لجنس )ذكر / أنثى(ا •

النسبة لرئيس وب ألعضاء الهيئة التشريعية الحالية سنة أو أقل في وقت االنتخاب 45العمر: الحد األدنى للعمر  •

 .عاًما أو أقل وقت الترشيح لهذا المنصب 45مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان الدائمة يكون العمر نفسه 

 .برلماناإلعاقة: قائمة باألحكام االنتخابية أو الدستورية التي تضمن تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة في ال •

 .المجموعات السكانية ذات الصلة بالسياق )مثل المجموعات األصلية / اللغوية / العرقية / الدينية / المهنية( •

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 القيم المفقودة جةلمعاتم تال 

 جمع البيانات

 :التالية لجمع البيانات اآللياتالبرلماني الدولي  االتحاديستخدم 

 تستمارات جمع البيانات المرسلة إلى البرلماناا •

 البرلماني الدولي من البرلمانات الوطنية االتحادالداخلي والتحقق من البيانات التي يحصل عليها  ضاالستعرا •

 البرلماني الدولي للبيانات بشأن الشراكة الجديدة االتحادشر ن •

 إلى إجراء فحوص باإلضافةالبرلماني الدولي إجراءات التحقق من البيانات التي وضعتها الشراكة الجديدة،  االتحاديطبق 

قبل تقديم البيانات على المستوى الدولي لرفع التقارير  (أ) 16.7.1 سيما لمؤشر أهداف التنمية المستدامة الإضافية، 

 .أ هداف التنمية المستدامة بشأن

 النشرتاريخ 
 بياناتجمع ال

 ذا كان ممكن. إأشهر من افتتاح البرلمان الجديد( 6خالل مرة واحدة على األقل كل فترة تشريعية )ويفضل أن يتم ذلك 
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ات في تكوين البرلمان و / أو اللجان الدائمة يرضمن ذلك في الوقت المناسب التقاط التغسنويا. ي يجب تحديث البيانات

الفرعية التي تجري في دوائر انتخابية مختارة لملء  واالنتخاباتالمبكرة  واالنتخابات االنتخابيةأتي نتيجة الدورة ت التي

 .الشاغرة نتيجة وفاة أو استقالة أعضاء المقاعد

 .: يتم تحديثها بعد إجراء كل انتخاباألعضاءلبيانات بشأن عمر وجنس ا

 .دوث أي تغييرالبيانات بشأن عمر وجنس المتحدثين: يتم تحديثها على أساس يومي، عند ح

 ومختلف فئات السكان: يتم اإلعاقةذوي األشخاص والدستورية التي تضمن تمثيل  االنتخابيةلبيانات بشأن التدابير 

 االنتخابات.تحديثها في وقت إجراء 

 ويا.ض وتحديث كل البيانات سنراإلى ذلك، تقوم البرلمانات باستع باإلضافة

 إصدار البيانات

 وتقدم لمحة عن الحالة في يناير من كل سنة.، ابريل من كل عام

 .2020باالستناد الى البيانات الصادرة في يناير  2020يجري نشر كامل البيانات في ابريل 

 مقدمي البيانات

 .رجميع أبعاد المؤشلاالتحاد البرلماني الدولي مسؤول عن توفير البيانات 

 

 الخدمة العامة: (ب)
 المنظمة

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدوليمركز أوسلو للحكم التابع 

 التعريف

 انية محددة فيلمجموعات سك ن الفرعي قياس التمثيل النسبيمكوبهذا ال قصديو يركز المؤشر على المكون الفرعي )ب(

قييم ما إذا كانت نسبة ، والفئة السكانية. وذلك بهدف تاإلعاقةب العمر، والجنس، والوضع من حيث  قطاع الخدمة العامة

، على سبيل األصليةن الشعوب م أو اإلعاقةمن نساء أو أشخاص من ذوي لة في المؤشر تمثيل المجموعات المشمو

 .الحصر، تتوافق مع نسبتها في المجتمع ككل الالمثال 

والمجموعات  قةاإلعاذوي  واألشخاصلنساء والشباب )عامة السكان ل النسبي تمثيلمدى  هذا المكون الفرعييقيس 

اطية من قطاع الخدمة العامة، على الصعيدين الوطني رالبيروق ي الوظائف( فالسكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني

( 4) ،االختصاصيينالفنيون ومساعدو ( 3)ختصاصيون، الا( 2)المديرون، ( 1)ودون الوطني، وفي أربع فئات محد هي 

 4الموظفون المكتبين المساندين. وفيما يختص بموظفي الخط االمامي في الخدمة العامة، ينصب التركيز أيضا على 

( موظفو 4( العاملون في القطاع الصحي، )3فئات من الوظائف هي )أ( أفراد الشرطة، )ب( أفراد الهيئات التعليمية، )

للوظائف  دةالمحد األربعةاع تصنيف المستويات اتبات فرعية بات بمع تقسيم كل فئة إلى فئاالستقبال االداريون )

 .البيروقراطية

 المنهجية
 الحساب طريقة

واالعاقة والفئات  إلى مقارنة النسب المختلفة للمجموعات الديموغرافية )حسب العمر والجنس )ب( يهدف المؤشر

 . نفسها من المواطنينمقارنة بنسبة هذه الفئات ، الممثلة في الخدمة العامة (السكانية

 :سبة النساء في سن العمل من السكانن/ *نسبة النساء في فئة المديرين في قطاع الخدمة العامة  -1
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 *النسب للمستويات الوطنية ودون الوطنية التي يتعين حسابها بشكل منفصل

 بحيث أن:

 ، الوظائف التي تشغلها النساء في جميع الفئات المهنية في الخدمة العامة عددالبسط هو 

 المقام العدد اإلجمالي للموظفين الحكوميين في فئة المديرين.

 % من المواطنين في أي فئة عمرية. 50عموما حوالي ، حيث تمثل 50ب ويمكن تحديد القاسم 

ة النساء في جميع الفئات المهنية في الخدمةن -2 ة النساء في سن العمل لدى  /*العامة سب نسب

 السكان

 *النسب للمستويات الوطنية ودون الوطنية التي يتعين حسابها بشكل منفصل

 بحيث أن:

 ، دد الوظائف التي تشغلها النساء في جميع الفئات المهنية في الخدمة العامةالبسط هو ع

 ات المهنية.المقام العدد اإلجمالي للموظفين الحكوميين في جميع الفئ

 % من المواطنين في أي فئة عمرية. 50عموما حوالي النساء ، حيث تمثل 50ب ويمكن تحديد القاسم      

 

ة الموظفين العموميين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  -3 وما دون في جميع الفئات  34نسب

 المهنية:

سنة أو  34سبة المواطنين البالغين من العمر سنة أو أقل/ ن 34نسبة الموظفين العموميين الذين تبلغ أعمارهم 

 أقل

 حيث أن:

في جميع الفئات  سنة أو أقل 34ون الذين تبلغ أعمارهم الموظفون العموميشغلها يالوظائف التي  البسط هو عدد

 ، المهنية في الخدمة العامة

 يين في جميع الفئات المهنية.عمومالمقام العدد اإلجمالي للموظفين ال

تقييم تمثيل باستخدام ارقام المواطنين على النحو التالي، مع مراعاة أن معيار المقارنة المتبع  احتساب المقامويمكن 

وح أعمارهم بين سن اهو فئة المواطنين الذين تترسنة أو أقل(  34الشباب )الذين تبلغ أعمارهم  الموظفين العموميين

 نى: أد أهلية الحصول على وظيفة في الخدمة العامة كحد

العامة( )عدد المواطنين بعمر أقل من العمر الدنى لألهلية لوظيفة في الخدمة  - سنة( 34)عدد المواطنين أقل من أو = 

 عدد المواطنين /

ة الموظفين العموميين  -4 ة اإلعاقةن ذوي نسب  في جميع الفئات المهني

 اإلعاقة بين السكان في سن العملنسبة الموظفين من ذوي اإلعاقة في الخدمة المدنية/ نسبة األشخاص ذوي 

 حيث أن:

 .في الخدمة العامة اإلعاقةالبسط هو عدد الوظائف التي يشغلها الموظفون من ذوي 

 .للموظفين الحكوميين في جميع الفئات المهنية اإلجماليالعدد والمقام هو 

ة  -5 ة النسب في الخدمة العامة في جميع الفئات المهنية، يتعين استخدام الصيغة )أ( لمجموعة السكاني

الية  انات بشأنها)الت ة تتوافر بي  :)ينبغي تطبيق هذه الصيغة على كل فئة سكاني

 نسبة )الفئة السكانية )أ( في الخدمة العامة/ نسبة الفئة السكانية )أ( في سن العمل

 حيث أن:
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 .في الخدمة العامة )أ(لموظفون من الفئة السكانية هو عدد الوظائف التي يشغلها االبسط 

 المقام هو العدد اإلجمالي للموظفين الحكوميين في جميع الفئات المهنية.

 التصنيف

 المنطقة اإلدارية •

، واختيار فئات "خدمة الخط للمهنربع فئات قائمة على التصنيف الدولي الموحد فئات المناصب المشغولة )أ •

 األمامي"(

 ر / أنثى(لجنس )ذكا •

حسب العمر، باستخدام صنفة السكانية الوطنية الم اإلحصاءات اإلنتاجالمتحدة  األمميوصى باتباع معايير العمر:  •

 سنة. 65وأكثر من  64-55ومن  54-45ومن  44-35ومن  35: أقل من الفئات العمرية

 )ذو إعاقة / ال يوجد إعاقة( اإلعاقة •

 .بالسياقالمجموعات السكانية ذات الصلة  •

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 القيم المفقودة جةلمعاتم تال 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

إذا أمكن، لى األقل كل سنتين. مرة واحدة عر غ عن هذا المّؤشلإلبالستخدم تالبيانات التي  إبالغينبغي تقديم استمارة 

 ا.يجب تحديث النموذج المعتمد سنوي

 البياناتإصدار 

 ابريل من كل عام، وتقدم لمحة عن الحالة في يناير من كل سنة.

 .2020باالستناد الى البيانات الصادرة في يناير  2020يجري نشر كامل البيانات في ابريل 

 مقدمي البيانات

 ودون الوطني.المكاتب اإلحصائية الوطنية والكيانات الرئيسية المعنية بإنتاج البيانات على الصعيدين الوطني 

 

 الهيئات التشريعية: (ج)
 المنظمة

 مركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدولي

 التعريف

مكون السلطة القضائية. ويعنى هذا بقياس حجم تمثيل المجموعات السكانية واالجتماعية المختلفة لبلد يركز المؤشر على 

 بين سكان هذا ككل. ما مقارنة بنسبتهم

في منصبين رئيسيين ة، والمجموعات السكانية ذات الصل اإلعاقةذوي  واألشخاصبشكل خاص على النساء والشباب  زكيرو

ث "مستويات" من المحاكم، هي "المحاكم الوفي ث كاتبين العدلالقضاة، هما منصبي  القضائي،من مناصب صنع القرار 

 "الدنيا."، و"المحاكم العليامحاكم الالعليا/الدستورية"، و"
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 المنهجية
 طريقة الحساب

 كما يلي:يمكن تقديم التقارير عن المؤشر )ج( للقضاة 

 اإلبالغ عن نسب:

ة القاضيات: -1  لحساب نسب

 نسبة النساء في سن العمل /المحاكم( نسبة القاضيات )على جميع مستويات )نسبة القاضيات = 

 % من المواطنين في أي فئة عمرية 50حيث تمثل النساء عموما حوالي  ،%50ويمكن تحديد القاسم ب 

ة القضاة الشباب الذين تبلغ أعمارهم  بلحسا -2  سنة فأقل: 44بنسب

سنة فأقل )على جميع مستويات  44)نسبة الشباب القضاة الذين الذين تبلغ أعمارهم  نسبة القضاة الشباب=

 (سنة فأقل "مع سن االهلية كحد أدني" 44)نسبة المواطنين الشباب الذين تبلع أعمارهم  /المحاكم(( 

 ويمكن حساب المقام كالتالي:

)حجم المواطنين أقل من سن األهلية لشغل المناصب( /  -سنة فاقل(  44)حجم الموطنين الذين تبلغ أعمارهم  

 )حجم المواطنين(

ة القضاة من ذوي اإلعاقة: -3  لحساب نسب

نسبة القضاة من ذوي اإلعاقة= )نسبة القضاة من ذوي اإلعاقة على جميع مستويات المحاكم(/ )العدد اإلجمالي 

 للقضاة على جميع مستويات المحاكم(

( ميازاللأو = سن التقاعد ا أقل منمن المواطنين  اإلعاقةجم القضاة من ذوي ويمكن حساب المقام كالتالي: )ح

 ( / حجم المواطنينلشغل المنصب األهليةسن  أقل منمن المواطنين  عاقةاإلجم القضاة من ذوي ح)  –

ات سكانية محلحساب  -4 ة القضاة المنتمين إلى فئ  ة:ددنسب

ددة في جميع نسبة القضاة المنتمين إلى فئات سكانية محددة= )نسبة القضاة المنتمين إلى فئات سكانية مح

للمحاكم الى فئات سكانية محددة من المواطنين في سن نسبة األشخاص المنتمين  / مستويات المحاكم(

 العمل(

على جميع مستويات المحاكم، مقسوما العدد اإلعاقة عدد المناصب التي يشغلها قضاة من ذوي البسط هو 

 للقضاة على جميع مستويات المحاكم اإلجمالي

 يمكن حساب المقام كالتالي:

)حجم الفئة السكانية المحددة  -اقل من او = سن التقاعد االلزامي( )حجم الفئة السكانية المحددة من المواطنين 

 من المواطنين أقل من سن األهلية لشغل منصب( / حجم المواطنين.

 كتاب العدل على خطوتين:يمكن تقديم التقارير عن المؤشر )ج( ل

على  السلطة القضائية، مصنفةيتطلب من منتجي البيانات تجميع األعداد األولية للموظفين في  1الخطوة األولى:

 في المنهجية المفصلةالجدول  ) انظر وثالثة مستويات من المحاكم.  حسب المنصب

01c.pdf-07-16-https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata  كيفية تجميع هذه البيانات حيث يوضح

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-01c.pdf
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التي قد يرغب منتجو البيانات  "األولية". )مالحظة: لسهولة العرض، يستبعد هذا الجدول أعمدة وصفوف "إجمالي"،

 في تضمينها(.

سكانية محددة  فئاتذوي اإلعاقة والشباب"، األشخاص النساء، "ثم يتطلب حساب نسب بسيطة من الخطوة الثانية: 

 وفي كل مستوى من مستويات المحكمة.المنصب  عبر نوع

إلعاقة، وفئات االشباب"، األشخاص الذين لديهم النساء، "ثم يتطلب إنشاء نسب تقارن نسبة الخطوة الثالثة: 

 المناصب)أ( في سن العمل عبر نوعي  السكان الوطنيون سكانية محددة في القضاء نسبة إلى نفس الفئات في

 وفي كل مستوى من مستويات المحكمة.

 المنهجية باللغة اإلنجليزية:

01c.pdf-07-16-https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata 

 المنهجية باللغة العربية:

01c.pdf-07-16-https://www.unescwa.org/s ites /www.unescwa.org/files /u1461/ar_metadata 

 التصنيف

 نوع المنصب •

 مستوى المحكمة •

 لجنس )ذكر / أنثى(ا •

 و أكثر(.  65، 64-55، 54-45 سنة فاقل، 45الشباب الى األشخاص الذين تبلغ أعمارهم حيث تشير فئة العمر:  •

 اإلعاقة •

 المجموعات السكانية  •

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 القيم المفقودة جةلمعاتم تال 

 جمع البيانات

 :التالية لجمع البيانات اآللياتالبرلماني الدولي  االتحاديستخدم 

 تستمارات جمع البيانات المرسلة إلى البرلماناا •

 البرلماني الدولي من البرلمانات الوطنية االتحادالداخلي والتحقق من البيانات التي يحصل عليها  ضاالستعرا •

 البرلماني الدولي للبيانات بشأن الشراكة الجديدة االتحادشر ن •

 إلى إجراء فحوص باإلضافةانات التي وضعتها الشراكة الجديدة، البرلماني الدولي إجراءات التحقق من البي االتحاديطبق 

قبل تقديم البيانات على المستوى الدولي لرفع التقارير  (أ) 16.7.1 سيما لمؤشر أهداف التنمية المستدامة الإضافية، 

 .أ هداف التنمية المستدامة بشأن

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 ذا كان ممكن. إأشهر من افتتاح البرلمان الجديد( 6خالل مرة واحدة على األقل كل فترة تشريعية )ويفضل أن يتم ذلك 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-07-01c.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1461/ar_metadata-16-07-01c.pdf
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ات في تكوين البرلمان و / أو اللجان الدائمة يرضمن ذلك في الوقت المناسب التقاط التغسنويا. ي يجب تحديث البيانات

الفرعية التي تجري في دوائر انتخابية مختارة لملء  واالنتخاباتالمبكرة  واالنتخابات االنتخابيةأتي نتيجة الدورة ت التي

 .الشاغرة نتيجة وفاة أو استقالة أعضاء المقاعد

 .: يتم تحديثها بعد إجراء كل انتخاباألعضاءلبيانات بشأن عمر وجنس ا

 .دوث أي تغييرالبيانات بشأن عمر وجنس المتحدثين: يتم تحديثها على أساس يومي، عند ح

 ومختلف فئات السكان: يتم اإلعاقةذوي األشخاص والدستورية التي تضمن تمثيل  االنتخابيةلبيانات بشأن التدابير 

 االنتخابات.تحديثها في وقت إجراء 

 ويا.ض وتحديث كل البيانات سنراإلى ذلك، تقوم البرلمانات باستع باإلضافة

 إصدار البيانات

 وتقدم لمحة عن الحالة في يناير من كل سنة.ابريل من كل عام، 

 .2020باالستناد الى البيانات الصادرة في يناير  2020يجري نشر كامل البيانات في ابريل 

 مقدمي البيانات

 .رجميع أبعاد المؤشلاالتحاد البرلماني الدولي مسؤول عن توفير البيانات 

 
 

 نسبة السكان الذين يعتقدون أن عملية صنع القرار شاملة ومستجيبة 16.7.2 المؤشر
 , حسب الجنس والسن واإلعاقة والمجموعة السكانية.لالحتياجات

 المنظمة

 مركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدولي

 التعريف

دى شعور المواطنين بأن . يقيم المؤشر مالمسوح لقياس مستوى الفعالية السياسية الخارجية بياناتيركز المؤشر على 

 ويتصرفون على أساسها. آلرائهمالسياسيين و/أو المؤسسات السياسية يصغون 

 المنهجية
 طريقة الحساب

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1461/ar_metadata-الرجوع للمنهجية المفصلة 

02.pdf-07-16 

 
 التصنيف

 التعليم/ مكان اإلقامة )بحسب المنطقة اإلدارية( الجنس/ الغمر/ حالة اإلعاقة/ الفئات السكانية المستهدفة/ الدخل/ مستوى

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 القيم المفقودة جةلمعاتم تال 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1461/ar_metadata-16-07-02.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1461/ar_metadata-16-07-02.pdf
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 اإلحصائيةت في مستويات الفعالية السياسية الخارجية في الوقت المناسب، ينبغي للمكاتب لتغيراضمان تسجيل ال

 .ى األقلعلكل سنتين رة واحدة م عن البيانات اإلبالغ الوطنية

 إصدار البيانات

 ابريل من كل عام.

 مقدمي البيانات

 األجهزة اإلحصائية الوطنية 

امية في   16.8الغاية  ة. الحكومةمؤسسات التوسيع وتعزيز مشاركة البلدان الن  العالمي

 نسبة األعضاء وحقوق التصويت للبلدان النامية في المنظمات الدولية. 16.8.1المؤشر 

 المنظمة

 (.FFDOمكتب تمويل التنمية) •

  .إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية •

 التعريف

مكونين، نسبة حقوق  ولديهنسبة األعضاء وحقوق التصويت للبلدان النامية في المجال الدولي المنظمات هذا المؤشر هو 

هذان العنصران يكون عضوية المنظمات الدولية. في بعض المؤسسات للبلدان النامية ونسبة الدول النامية لالتصويت 

 متطابقان. 

مؤسسة دولية مختلفة: الجمعية العامة لألمم المتحدة، مجلس األمن التابع  ألحدى عشر يتم حساب المؤشر بشكل مستقل

عادة اإلعمار مجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي إل، الةلألمم المتحد

، مؤسسة التمويل الدولية، بنك التنمية األفريقي، بنك التنمية اآلسيوي، بنك التنمية االمريكي، منظمة التجارة والتنمية

 العالمية، ومجلس االستقرار المالي.

 المنهجية
 الحساب طريقة

يستخدم الحساب بيانات عضوية وحقوق نشر التصويت الخاصة بكل مؤسسة من تقاريرها السنوية. يتم حساب نسبة حقوق 

 التصويت على أنها عدد حقوق التصويت المخصصة للبلدان النامية، مقسومة على العدد اإلجمالي لحقوق التصويت. 

 ألعضاء.ا عدد البلدان النامية، مقسوًما على إجمالييتم حساب نسبة العضوية عن طريق أخذ عدد أعضاء و

 صنيفالت

 يتم حساب البيانات وعرضها بشكل منفصل لكل منظمة دولية.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 مايو. 17من 

 إصدار البيانات

: سنوًيا (UNSC) مجلس األمن التابع لألمم المتحدة - : مستمر.(UNGA)الجمعية العامة لألمم المتحدة -

 سبتمبر.في 
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المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم  -

 سنويًا في أكتوبر. :(ECOSOC)المتحدة

 : سنويًا في أكتوبر.(IMF)صندوق النقد الدولي -

: سنويا (IBRDاعادة اإلعمار والتنمية)البنك الدولي  -

 في سبتمبر.

 : سنوًيا في سبتمبر.(IFC)مؤسسة التمويل الدولية -

 سنويًا في مايو. :(ADB)بنك التنمية األفريقي -

 : سنويًا في أبريل.( ADB)بنك التنمية اآلسيوي -

: سنوًيا في  (IADB)بنك التنمية للبلدان األمريكية -

 أبريل.

 : سنويًا في مايو.(WTO)منظمة التجارة العالمية -

 : سنويًا في يناير.( FSB)مجلس االستقرار المالي -

 
 سابقاإلصدار ال

- UNGA .مستمر : 

- UNSC 2016: سبتمبر. 

- ECOSOC 2016: أكتوبر . 

- IMF 2016: أكتوبر. 

- IBRD 2016: أيلول / سبتمبر . 

- IFC 2016: سبتمبر . 

- ADB 2017: مايو . 

- ADB 2017: نيسان . 

- IADB 2017: نيسان . 

- WTO  2017: مايو . 

- FSB  2017: كانون الثاني. 

 مقدمي البيانات
 االسم 

UNGA ،UNSC ،ECOSOC ،IMF ،IBRD ،IFC ،ADB ،ADB ،IADB ،WTO ،FSB. 

 الوصف

الجمعية العامة لألمم المتحدة، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، 

لبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، المؤسسة المالية الدولية، بنك التنمية األفريقي، بنك التنمية صندوق النقد الدولي، ا

 بنك التنمية األمريكي، منظمة التجارة العالمية، مجلس االستقرار المالي. -اآلسيوي 

 

ة للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام  16.9 الغاية  .2030توفير هوية قانوني

المدنية,  جلنسبة األطفال دون سن الخامسة الذين سجلت والدتهم لدى الس 16.9.1المؤشر 
 حسب العمر.

 المنظمة

 (.UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

 .(UNICEF)شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة 

 التعريف

 مدنية. هيئةل والدتهم لدى يسجتم تنسبة األطفال دون سن الخامسة الذين 

 هجيةالمن
 طريقة الحساب

عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يتم تسجيل والدتهم لدى السلطات المدنية الوطنية ذات الصلة مقسوًما على العدد 

 .100اإلجمالي لألطفال دون سن الخامسة في عدد السكان مضروًبا في 
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 صنيفالت

 الموقع الجغرافي.، مكان اإلقامة، الدخل، العمر ،الجنس

  القيم المفقودةمعالجة 
 على المستوى المحلي

 ( أي تقديرات على مستوى الدولة.UNICEFعندما تكون البيانات الخاصة بالبلد مفقودة تماًما، ال تنشر )

 جمع الة عملي

( بعملية سنوية لتحديث قواعد البيانات العالمية الخاصة بها، والتي يطلق عليها التقرير الوطني حول UNICEFتقوم )

بغرض التأكد من أن قواعد البيانات  ةالوطني UNICEF كاتبم(. ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع CRINGاألهداف )مؤشرات 

أي تحديث  لتقدم ةالوطني UNICEFمكاتب  ُدعيتتحتوي على معلومات محدثة وعالمية وتكون قابلة للمقارنة. ة العالمي

 واألطفال عبر نظام إلكتروني. ثم يقوم المتخصصون في القطاع النساء يةبيانات لعدد من المؤشرات الرئيسية على رفاهلل

البيانات للتقديرات جميع للتحقق من االتساق وجودة  الوطنية؛ التحديثات التي ترسلها المكاتب مراجعةب UNICEFبمقر 

المقدمة. تستند هذه المراجعة على مجموعة من المعايير الموضوعية للتأكد من تضمين أحدث المعلومات الموثوقة فقط 

وإذا لم يكن األمر  .حول ما إذا كانت نقاط البيانات المحددة مقبولة أم ال اآلراءفي قواعد البيانات. بمجرد مراجعتها، يتم توفير 

 UNICEFـ ثم ُتدخل نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قواعد البيانات العالمية لل تكن مقبولة اذا ما السبب. أي لم كذلك

تم نشر ما المواد. ك /المنشوراتالبيانات األخرى وُتنشر في الجداول اإلحصائية لحالة األطفال في العالم، وكذلك في جميع 

على مدار السنة عن مصادر إضافية للبيانات  UNICEFكما تبحث  .data.unicef.orgقواعد البيانات المحدثة عبر اإلنترنت 

 إدراجها في قواعد البيانات العالمية. قبل اليونيسيف الوطني مكتب دققهاالتي 

 النشر تاريخ

 (.NAال يوجد )

 مقدمي البيانات

الوكاالت الحكومية األخرى المسؤولة عن الحفاظ على أنظمة التسجيل  ،الوزارات المختصة، معظم المكاتب اإلحصائية الوطنية

 الحيوية الوطنية.

لمعلومات وحماية الحريات األساسية، وفقًا للتشريعات الوطنية واالتفاقات لوصول ال ضمان16.10  الغاية

 الدولية.

التعسفي عدد حاالت القتل واالختطاف واالختفاء القسري واالعتقال  16.10.1المؤشر 
حقوق اإلنسان  وداعمووالنقابيون  المساعدوناإلعالم  لوتعذيب الصحفيون وموظفو وسائ

 عشر الماضية. االثنيخالل األشهر 

              المنظمة

 (.OHCHRمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ) •

 (.UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) •

 (.ILOالدولية ) منظمة العمل •

 التعريف
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ُيعّرف هذا المؤشر بأنه عدد حاالت القتل واالختفاء القسري والتعذيب واالحتجاز التعسفي والخطف وغير ذلك من األفعال 

 الضارة التي تم ارتكابها ضد الصحفيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان على أساس سنوي.

التي بإمكانها التأثير يالحظ ويصف ويوثق ويحلل األحداث والبيانات والسياسات ويشير مصطلح "الصحفيون" إلى كل من  

، بصفة عامةعلى المجتمع، بهدف تنظيم هذه المعلومات وجمع الحقائق والتحليالت إلعالم قطاعات المجتمع أو المجتمع 

عالم وموظفي الدعم، وكذلك وغيرهم ممن يشاركون هذه المهام الصحفية، بما في ذلك جميع العاملين في وسائل اإل

هذا الدور، والمراسلين  أثناء تقمصالعاملين في وسائل اإلعالم المجتمعية وما يسمى "المواطنون الصحفيون". 

والمحللين المهنية بدوام كامل، فضال عن المدونين واآلخرين الذين يشاركون في أشكال النشر الذاتي في الطباعة، على 

 مكان آخر.شبكة اإلنترنت أو في أي 

إلى كل شخص يمارس حقه في تشكيل النقابات واالنضمام إليها لحماية مصالحها. النقابة العمالية هي  تشير "النقابيون"

 جمعية للعمال نظمت لحماية وتعزيز مصالحهم المشتركة.

حماية وتحقيق حقوق شير إلى كل شخص يمارس حقه، فردًيا أو باالشتراك مع اآلخرين، لتعزيز وتحقوق اإلنسان"  داعمو"

اإلنسان والحريات األساسية على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك بعض الصحفيين والنقابيين. على الرغم من 

ـ "المدافع عن حقوق اإلنسان"، إال أن هذا األخير ُيفضل ألنه أكثر انسجاًما  داعمأن مصطلح " عن حقوق اإلنسان" هو مرادف ل

 سان المتفق عليها دولًيا والممارسة المعمول بها.مع معايير حقوق اإلن

عها المؤشر وفقًا للقانون الدولي والمعايير المنهجية وممارسات الرصد تبَّ يتات التي عتداءمختلف فئات اال عريفوقد تم ت

( التي ICCSتصنيف الجريمة لألغراض اإلحصائية ) تصميم التي طورتها المفوضية وغيرها من اآلليات الدولية وعلى أساس

 (. UNODCينشرها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

ف "القتل" بأنه أي إعدام خارج نطاق القضاء أو غيره من حاالت القتل غير المشروع من جانب جهات فاعلة تابعة للدولة كما  ُيعرَّ

، أو شخص مرتبط ةمن قبل الضحي حرضةكانت مأو جهات فاعلة أخرى تعمل بإذن من الدولة أو دعمها أو موافقتها التي 

الضحية بمثل هذه  مشاركةأنشطة بصفة صحافي أو نقابي أو مدافع عن حقوق اإلنسان. أو أثناء بشارك م أو بالضحية،

محرضة  أفعالهم الضارةمن الدولة التي يكون دافع  رضوخاألنشطة؛ أو من قبل أشخاص أو مجموعات ال تتصرف بدعم أو 

عدم توخي العناية ب قوبلو / أو  ،دافع عن حقوق اإلنسانالأو  ةنقابالأو  ةفاصحالأنشطة المشارك في  ؛حيةالض من قبل

أنشطة  المشاركات فيقبل الضحية أو  كالفشل بدافع منالواجبة من جانب الدولة في الرد على هذه األفعال الضارة. 

في انتهاك للقانون اإلنساني و التدمير الغير قانونيين ن الهجمات دافع عن حقوق اإلنسان؛ وغيرها مالأو  ةنقابالأو  ةفاصحال

والمشفرة هنا كـ  110139و  ICCS 0101  ،0102الدولي الذي يؤدي إلى أو ينوي التسبب في وفاة الضحية، المقابلة لرموز 

A [0101 ،0102  110139و.] 

ضحية من للأي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية أو االحتجاز أو االختطاف أو  السجنيشير "االختفاء القسري" إلى 

الدولة أو من أشخاص أو مجموعات من األشخاص الذين يتصرفون بتفويض أو دعم أو موافقة من الدولة ، بدافع من  وكالء

يتبعها  ن؛عن حقوق اإلنسا ةأو مدافع ةأو نقابي صحافية، أو المشاركة في أنشطة ةالضحيشارك مع الضحية، أو أي شخص م

إخفاء مصير أو مكان الضحية، والذي يضع الضحية خارج نطاق حماية القانون، عن طريق الحرية أو  من رفض االعتراف بالحرمان

 B [02022ED])اإلجبار على الحضور( والمشفرة هنا كـ  ICCS 020222بما يتوافق مع رمز 

، جسدًيا كان أم عقلي، على صحفي أو نقابي دلم شديأو أ متعمد يتسبب بأي بأذىيشير مصطلح "التعذيب" إلى أي فعل 

أو اعتراف أو معاقبتهم أو على المعلومات من طرف ثالث منهم أو الحصول كغراض لبعض األ أو مدافع عن حقوق اإلنسان،
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بتحريض  من قبل أو ذىهذا األلم أو األ مثل ، عندما يحدثعترهيبهم أو إكراههم، أو ألي سبب يقوم على التمييز من أي نو

 ICCSن بصفة رسمية، بما يتوافق مع قانون عملوومي أو أشخاص آخرين يحكلموظف  رضوخمن أو مع الموافقة أو ال

 C [11011.]والمشفرة هنا في  11011

يشير "االحتجاز التعسفي" إلى أي اعتقال أو احتجاز ال يتماشى مع القوانين الوطنية، ألنه ال يستند بشكل صحيح إلى أسس 

بمعنى آخر غير مناسب أو غير عادل و، أو ُيعتبر تعسفيًا ن، أو ال يتوافق مع اإلجراءات التي ينص عليها القانونالقانو يحددها

أو  ةفياالضحية في أنشطة صحشارك مع شخص مبأو غير معقول أو غير ضروري في الظروف، وبدافع من الضحية، أو 

 D)حرمان غير قانوني من الحرية( والمشفرة هنا كما  ICCS 020222 اع عن حقوق اإلنسان، يتوافق مع الرمزفأو د ةنقابي

[020222AD 

من أشخاص أو جماعات ال  تهيشير "االختطاف" إلى احتجاز الضحية بصورة غير قانونية، أو إبعاده و / أو توصيفه دون موافق

بفشل في بذل العناية الواجبة من الذي قوبل غير القانونيين  بسو / أو الح االحتجازوتتصرف بدعم أو موافقة من الدول، 

أو  ةفاصحالأنشطة  المشاركات في قبل الضحية أو كالفشل بدافع منغير القانوني،  حتجازجانب الدولة في الرد على اال

 E [020221]والمشفرة هنا كـ  ICCS 020221مع رموز  افقً توا عن حقوق اإلنسان عافدالأو  ةنقابال

ة األخرى" إلى أفعال أخرى من ِقبل جهات فاعلة تابعة للدولة أو جهات فاعلة أخرى تعمل بإذن أو دعم أو ال الضارفعتشير "األ

ع افأو د ةأو نقابي ةفياصحالالمشاركة في األنشطة كموافقة من الدولة إلحداث ضرر أو نية إلحداث ضرر وبدافع من الضحية 

 ICCSعن حقوق اإلنسان، يتوافق مع رموز 

0301, 0219, 110133, 02012, 0205, 0208, 0210 and 0211, and coded herein as F [0301, 0219, 110133, 

02012, 0205, 0208, 0210 and 0211]. 

تشير "الحاالت التي تم التحقق منها" إلى الحاالت التي تم اإلبالغ عنها والتي تحتوي على الحد األدنى من المعلومات ذات 

، والتي تمت مراجعتها من قبل الهيئات المكلفة، وآليات ومؤسسات، وقدمت لهم ةوف معينالصلة بأشخاص بعينهم وظر

 ات أو انتهاكات حقوق اإلنسان المذكورة أعاله.عتداءأسباب معقولة لالعتقاد بأن هؤالء األشخاص كانوا ضحايا ا

 المنهجية
 طريقة الحساب

 السابقة. الثني عشرلضحايا الحوادث المبلغ عنها التي حدثت خالل األشهر ا اجمالي عددُيحسب المؤشر على أنه 

المؤشر الضحايا يحسب ، وهو نظام تصنيف دولي قائم على الحوادث، (ICCS)على نظام التصنيف الدولي للجريمة  باالعتماد

 أو االنتهاكات باستخدام إطار تصنيف تم تطويره ألغراض هذا المؤشر. عتداءعلى أساس حاالت اال

 نونقا المأخوذة منو االنتهاكات أ االعتداءات سلسلتالجرائم المسجلة مع مراعاة حاالت طلب سيتم  ض إعداد التقارير،اغروأل

 األكثر خطورة" التي تطبق عادة في إحصاءات الجريمة:الجريمة "

 القتل. -

 التعذيب. -

 تفاء القسري.االخ -

 االعتقال التعسفي. -

 الخطف. -
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 األفعال الضارة األخرى. -

تعرض الضحية لالحتجاز المطول في حال يتم ترميزه إلى فئة أعلى. اًذا سإذا تضّمن الحادث عناصر ألكثر من فئة واحدة، 

تحت وطأة  ندرجن االنتهاك سيأثناء االحتجاز غير القانوني، فإ الطبي بمعزل عن العالم الخارجي دون أن يكون له حق الوصول

 التعذيب.

 صنيفالت

 متطلبات، يسعى المؤشر إلى تقديم التفصيل التالي:الباستخدام الحد األدنى من 

 الجنس والفئات العمرية. -

 .عتداءنوع االنتهاك أو اال -

 ممثل الدولة مقابل الجهات الفاعلة من غير الدول. :حالة الجاني، على سبيل المثال -

 .حادثةالجغرافي للالموقع  -

التقاطعات والقابلية للتأثر ضمن  عرض ، يمكن استخدام متطلبات البيانات المرغوبة أو اإلضافية من أجلتفي بعض الحاال

محددة  مجموعات على قد يقدم المؤشر بيانات مصنفة، على سبيل المثال كافية الفئات الوظيفية الرئيسية. إعطاء بيانات

وحواجز محددة  مخاطر والتي تتضمن المدعومة األشخاص والمجتمعاتو وفًقا للمشاكل االنسانالمدافعين عن حقوق  من

 االجتماعية والقانونية.

القائم على نوع الجنس مثل قتل النساء باستخدام هذا المؤشر.  االعتداءمع تصنيف البيانات المناسب، يمكن قياس أثر  

التقاطعات والقابلية للتأثر وتقديم أدلة تجريبية على  ات اإلضافية لعرضعالوة على ذلك، يمكن أيًضا إضافة فئات للبيان

المخاطر المختلفة والسياقات الصعبة التي تواجهها فئات محددة من المدافعين عن حقوق اإلنسان أو الصحفيين أو النقابيين. 

لتهديدات. كما قد يتأثر التمييز القائم لمخاطر واالشخص لهذا ألن الجنس يؤثر بشكل كبير على الطريقة التي قد يتعرض بها 

، مثل العرق واإلعاقة وغير ذلك من المساوئ المبنية على أساس اجتماعي. وينتج تقاطع هذه ىعلى نوع الجنس بعوامل أخر

. نةلألفراد اللذين ال ينبغي اعتبارهم ذوي صلة بالمعامالت التفاضلية أو التمتع بمزايا معي العوامل نقاط الضعف المختلفة

 دليلأخرى محظورة للتمييز وفقًا ل سحسب التوجه الجنسي والهوية الجنسية للضحايا، وأي أس اتتصنيفيجب القيام بال

 البيانات. للوصول إلىبشأن على حقوق اإلنسان  OHCHR المفوضية

 

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 مفقودة.القيم للالتقديرات  يتم استخدام لن

 ة جمع عملي

( واألمم المتحدة UNESCOيتم تجميع البيانات من البيانات اإلدارية التي تنتجها المفوضية ومكتب منظمة العمل الدولية و) 

 األخرى وكاالت أو كيانات وفقا لواليات وإجراءات كل منها. 

اإلجراءات الخاصة لمجلس على سبيل المثال، بدعم من مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، تقوم مختلف 

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بزيارات محلية وتتصرف في الحاالت الفردية عن طريق إرسال رسائل إلى الدول وفي 

 ات أو االنتهاكات المزعومة إلى الدول. عتداءالة غير حكومية، يوجهون فيها االعبعض األحيان إلى جهات ف
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 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2015عام بيانات ، ل2017بع األول من عام الر •

 .2016عام بيانات ، ل2017الربع الثالث والرابع  •

 إصدار البيانات

 .2015-2016 ((UNESCO) )منظمة االمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة عاميبيانات ، ل2017و 2016الربع الثاني 

(، UNESCO)منظمة االمم المتحدة للتربية و التعليم و الثقافة) 2017 - 2016 -  2015األعوام، لبيانات 2018الربع الثاني 

 (.(ILO)، وبيانات منظمة العمل الدولية (OHCHR)نومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسا

 مقدمي البيانات
 االسم

 .-UNESCO--OHCHR ILO مقدمو البيانات الدوليون:

اإلنسان المتوافقة مع مبادئ باريس والمؤسسات األخرى ذات : المؤسسات الوطنية لحقوق الوطنيون مقدمو البيانات

 الصلة على المستوى الوطني.

 الوصف

البيانات العالمية عن العنف ضد الصحفيين والنقابيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق اإلنسان من قبل المفوضية جمع 

وذج مشترك ودمجها في نموذج واحد مجموعة السامية لحقوق اإلنسان واليونسكو ومنظمة العمل الدولية باستخدام نم

مخاطر العد المزدوج. وسيتم توفير بيانات وطنية تكميلية للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان واليونسكو واستبعاد البيانات، 

ن الدول األعضاء، من خالل مؤسساتها الوطنية لحقوق اإلنسان، بالتعاو بواسطةومنظمة العمل الدولية، حسب االقتضاء، 

مؤسسات وطنية من  عامساسية بشكل ، ستكون المصادر األوطنيعلى المستوى الومع المنظمات اإلحصائية الوطنية. 

 تعمل مع منظمات وشبكات المجتمع المدني.

 

 أو سياسة/عدد الدول التي تتبنى وتنفذ الضمانات الدستورية والقانونية و 16.10.2المؤشر 
 إلى المعلومات. ضمان وصول العامة

 المنظمة

 (.UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )

 التعريف

الوصول إلى  العامةتتيح التي سياسة الأو و/ القانونيةدستورية أو الضمانات الوتنفيذ  تبنييركز هذا المؤشر على حالة 

واسع، ويستند  يكون على نطاقوالذي  ؛إلى المعلومات" العامةالمعلومات. ويتعلق التعريف بشكل مباشر بـ "وصول 

. وعلى العكس، تؤثر هذه الحريات أيًضا على وتكوين الجمعياتفي التعبير  ثابتةالحريات األساسية ال أيًضا بشكل كبير على

 لمعلومات.ل ةبيئة وصول العام

 المنهجية
 طريقة الحساب
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ويتم استعراض المسوحات الموجودة )مثل  ،اً عالمي توليدهاطريقة الحساب هي كمية ونوعية على حد سواء، مع بيانات تم 

، الخ(، السجالت اإلدارية، تقييمات رفي مجال حرية التعبير وتنمية وسائل اإلعالم التقاري UNESCOـ االتجاهات العالمية لل

الخبراء )على سبيل المثال، مؤشر الحكومة المفتوحة للعدالة في العالم(، وبشكل أكثر تحديًدا، سيتم تقييم المتغيرات 

 التالية:الرئيسية 

 دولة ضمانات دستورية أو قانونية أو سياسية للوصول العام إلى المعلومات؟الهل لدى  .1

ان العالمي لبيدولية المعروفة )مثل االات ينات الدستورية والقانونية أو السياسية االتفاقهل تعكس تلك الضما .2

 لحقوق اإلنسان، والمعاهدات الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما إلى ذلك(؟

 ما هي آليات التنفيذ المعمول بها للتأكد من أن هذه الضمانات تعمل على النحو األمثل؟ .3

 فرعية:الداء األذه األسئلة، سيخدم ما يلي مؤشرات لمعالجة ه

 .بالحق في الحصول على المعلوماتة القانون الوطني أو الضمان الدستور المتعلق •

تعكس  التية، وهامقام البلد بالتوقيع والتصديق على التزامات المعاهدة ذات الصلة، مع عدم وجود استثناءات  •

 علومات المحلية.قدر اإلمكان على التشريعات وحرية الم

 حق الوصول إلى المعلومات الرسمية. وعي العامة لممارسات •

 على حد سواء. بشكل استباقي وعند الطلب معلوماتالالهيئات العامة  صدرت •

 والتي تتم من خالل هيئة إدارية مستقلة، مثل معلومات مفوض أو أمين مظالم. والكافيةالفعالة  المطالبة آليات •

المعلومات التي ال توجد مصلحة  حماية الخصوصية الشخصية بشكل ضيق من أجل استبعادهالأي قيود  تعريفيتم  •

 رها. يرممكن تبعامة لها 

 وسائل التحقق تشمل:

 أي قانون أو سياسة بشأن الحق في المعلومات يتوافق مع المعايير الدولية. •

ضمانات الحق في الحصول على المعلومات ومدى ما تعكسه من معايير  حول تقارير من وكاالت / خبراء موثوقين •

 واتفاقيات دولية.

بسهولة إلى المعلومات، بما  عامةلاالمعلومات )التي تضمن وصول  صدارسياسات الهيئات العامة فيما يتعلق بإ •

 في ذلك عبر اإلنترنت(.

بنشر القوانين، قرارات المحاكم، اإلجراءات البرلمانية، برامج اإلنفاق )مقابل  للحكومات المفتوحة دليل التزام الدولة •

 (.SDGتعهدات 

 رفض.القبول أو والرسمية المعلومات للمعلومات إحصائية حول الطلبات العامة للحصول  •

 حول طلبات المعلومات التي تم رفضها. الشكاوىأو  مطالبةمعلومات إحصائية حول ال •

 صنيفالت

نيف المؤشر من حيث مدى تأثير إقامة المواطنين وطبيعة حياتهم على قدرتهم في الوصول إلى المعلومات يمكن تص

الوصول إلى المعلومات من  المدنشبه  المدن، قرى،شبه ال قرى،)على سبيل المثال، كيف يمكن للساكنين في المناطق ال

لوصول إلى ليؤثر على القدرة الجنس )ذكر، أنثى( ان يمكن أيضا أن تكون مصنفة حسب ما إذا ككما الهيئات العامة(. 

إلى  العامةجوانب كيفية تأثير اإلعاقة على وصول ها على حسب المعلومات. وعالوة على ذلك، يمكن أيضًا تقييم

 المعلومات.
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 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 يحدد: (FOIحرية المعلومات )ألحدث المؤلفات حول قوانين  اءخبرالتقييم 

 .FOIعدد البلدان التي لديها حالًيا قوانين / سياسات  .1

 إلى أي مدى تعكس "االتفاقات الدولية". .2

 فعالية آليات التنفيذ. .3

 جمع عملية 

 :تستخدم اليونسكو أسلوًبا ثالثًيا لمقارنة بيانات المراقبة العالمية، والتي تشمل

 ى التي تحتفظ بها وكاالت دولية أخر قواعد البيانات .1

 الدراسات )المسوحات( الدولية الخاصة التي نفذت في البلدان من قبل كيانات مستقلة  .2

 مصادر بيانات أخرى.  مستندة على بيانات تقديرية نموذجية، .3

إلنتاج قائمة باإلجماع من البلدان التي لديها قوانين صادر مختلفة وبشكل أكثر تحديًدا، تحلل اليونسكو مدخالت البيانات من م

 هي: االمعلومات أو ما يعادلها. من بين تلك المنظمات والخبراء التي توفر بياناتهقوانين حرية مع 

Freedominfo.org ،Fringe Special by Robert Vleugels ،Open Society Justice Initiative ،Right to Information 

Rating ،by Access Info Europe and the Center for Law and Democracy. ،ARTICLE 19. 

األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان،  نظمةتشمل الوكاالت الدولية وهيئات األمم المتحدة، مثل: البنك الدولي، مغيرها و

 الحق في حرية الرأي والتعبير. المقر الخاص لألمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

 

 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يوليو.17يونيو إلى  17

 إصدار البيانات

 .2017أكتوبر  1

 مقدمي البيانات

هيئات  ،(UNDP) اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  ،البنك الدولي (،UNESCO)منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة 

 الحكوميةئل اإلعالم للمنظمات غير الهيئات الوطنية، والمؤسسات األكاديمية والبحثية، دعم وسا ،األمم المتحدة األخرى

(NGOs). 
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ة a.16 الغاية اء ، بما في ذلك منتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصل ًا لبن القدرات على  التعاون الدولي، سعي

امية، لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة.  جميع المستويات، وال سيما في البلدان الن

مستقلة لحقوق اإلنسان وفقًا لمبادئ ) لمعاهدات(  وجود مؤسسات وطنية a.1.16 المؤشر 
 باريس.

 المنظمة

 مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان.

 التعريف

مؤسسات حقوق إنسان الوطنية المستقلة امتثااًل لمبادئ باريس يقيس امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  مؤشر

( على 48/134لجمعية العامة )القرار االمؤسسات الوطنية )مبادئ باريس(، التي اعتمدها  حالةالحالية للمبادئ فيما يتعلق ب

، سابقا لجنة التنسيق الدولية GNHRIللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ) القوانين االجرائيةأساس 

 (. ICCيةللمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان أو المحكمة الجنائية الدول

 المنهجية
 طريقة الحساب

الوطنية لحقوق  ، من المؤسسةCأو  A ،B من حيث طريقة الحساب، يتم حساب المؤشر كتصنيف االعتماد، وبالتحديد

 اإلنسان.

Aاالمتثال لمبادئ باريس =. 

Bحالة المراقب، ال يمتثل بالكامل لمبادئ باريس أو عدم كفاية المعلومات المقدمة التخاذ قرار =. 

Cعدم االمتثال لمبادئ باريس =. 

 صنيفالت

في حين أن تصنيف المعلومات ال يطبق على هذا المؤشر، فقد يكون من المرغوب فيه تسليط الضوء على نوع المؤسسات 

، سواء أكان أمين مظالم، أو لجنة لحقوق اإلنسان، أو هيئة استشارية، أو مؤسسة قائمة NHRI الوطنية لحقوق اإلنسان

 حاث، إلخ.على األب

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 وال يوجد عالج للقيم المفقودة. متوفرة جميع البيانات المحلية

 ة جمع عملي

وتستخدم  ليات الدولية.التي تمأله وترسله إلى االويتم إرسال استطالع دولي إلى المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 من منظمات المجتمع المدني.، في حال توفرت ووردت هذه األخيرة أيًضا معلومات تكميلية
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يجب على مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية التي تسعى للحصول على االعتماد أن تقدم معلومات تفصيلية عن ممارساتها 

المؤسسات الوطنية التي اعتمدتها الجمعية العامة  لةحابالمتعلقة وكيف تعزز االمتثال مباشرة لمبادئ باريس، أي المبادئ 

 تعلق بما يلي:ي مقدمة(. المعلومات ال48/134)القرار 

 .ضمان الحيازة ألعضاء هيئة صنع القرار في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان .1

 .أعضاء متفرغون في مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان .2

 .ضمان الحصانة الوظيفية .3

 موظفي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. حتفاظتوظيف وا .4

 .موظفي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عن طريق اإلعارةاستيعاب  .5

 .المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أثناء حالة االنقالب أو حالة الطوارئ .6

 .المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بسبب األمن القومي قوةتقييد  .7

 نية لحقوق اإلنسان.التنظيم اإلداري للمؤسسات الوط .8

 .وطنيةالتقييم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان باعتبارها آليات وطنية وقائية ورصد  .9

 الكفاءة شبه القضائية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )التعامل مع الشكاوى(. .10

( التابعة لـ SCAالفرعية لالعتماد )االعتماد من خالل مراجعة النظراء من قبل اللجنة يجرى بناًء على المعلومات الواردة، 

GANHRI. 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2016من نوفمبر 

 إصدار البيانات

 2016.كانون األول 

 مقدمي البيانات

ت لمؤسسا)مثل لجان حقوق اإلنسان الوطنية، أمين المظالم المعني بحقوق اإلنسان ا ،المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 (.والمراكز والمؤسسات المتعددة هدلمعاواية رالستشات الهيئاا ،لمختلطةا

ة المستدامة. و تقوية  تعزيز   b.16 الغاية اسات غير التمييزية لتحقيق التنمي  القوانين والسي

ا لممارسات شخصيًا أنهم تعرضوابلغوا بأنهم شعروا نسبة السكان الذين  b.1.16المؤشر 
القانون الدولي  يحظر ألسبابعشر شهرًا الماضية  االثنيفي أو مضايقة )التحرش(  تمييزية

 .التمييز على اساسها لحقوق اإلنسان

 المنظمة

 (OHCHR)مكتب األمم المتحدة السامي لمفوضية حقوق اإلنسان 

  التعريف
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الماضية نسبة السكان البالغين الذين يبلغون بأنفسهم عن تعرضهم شخصيا للتمييز أو المضايقة خالل االثني عشر شهرا 

 ألسباب يحظر القانون الدولي لحقوق االنسان التمييز على أساسها.

 المنهجية

 طريقة الحساب

عدد المشاركين في المسح الذين شعروا انهم تعرضوا شخصيا للتمييز أو التحرش خالل االثني عشر شهرا الماضية لسبب 

االنسان التمييز على أساسها مقسوما على العدد اإلجمالي واحد أو أكثر من األسباب التي يحظر القانون الدولي لحقوق 

 .100ألعداد المشاركين في المسح مضروبا في 

 

 صنيفتال

تصنف البيانات حسب الدخل، الجنس، العمر، االنتماء العرقي، الهجرة، اإلعاقة، الموقع الجغرافي، وغيرها من الخصائص 

 ذات الصلة في السياقات الوطنية.

  فقودةعالج القيم الم

 على المستوى المحلي

 .ال يتم تقدير القيم المفقودة

 النشرتاريخ 

 

 جمع البيانات

 غير متوفر 

 إصدار البيانات

 )الربع األول( 2020

 مقدمي البيانات

( مباشرة.NSOsمكاتب اإلحصاء الوطنية )



 

stats.gov.sa 
 

 

 


