الهدف  :٦١التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع
المستويات
الغاية  :٢-٦١إنهاء ما يتعرض له األطفال من سوء المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف
والتعذيب
المؤشر  :٣-٢-٦١نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين  81سنة و  92سنة الذين تعرضوا للعنف
الجنسي قبل سن الثامنة عشرة
المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 81سنة و 92سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن
الثامنة عشرة.
األساس المنطقي:
العنف الجنسي هو أحد أكثر انتهاكات حقوق األطفال إثارة للقلق .فمن شأن تجارب العنف الجنسي في مرحلة
الطفولة أن تعوق جميع جوانب التنمية :الجسدية والنفسية  /العاطفية واالجتماعية .بصرف النظر عن اإلصابات
الجسدية التي يمكن أن تنجم ،وجد الباحثون باستمرار أن االعتداء الجنسي على األطفال مرتبط بمجموعة
واسعة من عواقب الصحة العقلية والنتائج السلوكية السلبية في مرحلة البلوغ.
وهذه القضية ذات صلة على الصعيد العالمي ويجمع المؤشر أحد أخطر أشكال العنف ضد األطفال .وحق
تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتها االختيارية.
األطفال في الحماية من جميع أشكال العنف
ّ
المفاهيم:
التعريف من التعليق العام رقم  81على اتفاقية حقوق الطفل (:)CRC
يشمل العنف الجنسي أي أنشطة جنسية يفرضها شخص بالغ على طفل يحق للطفل التمتع بحمايته بموجب
القانون الجنائي .ويشمل ذلك( :أ) إغراء الطفل أو إكراهه على ممارسة أي نشاط جنسي غير مشروع أو ضار
نفسيا؛ (ب) استغالل األطفال في االتجار الجنسي؛ (ج) استخدام األطفال في صور سمعية أو بصرية لالعتداء

الجنسي على األطفال؛ (د) بغاء األطفال ،واالستعباد الجنسي ،واالستغالل الجنسي في السفر والسياحة،
واالتجار ألغراض االستغالل الجنسي (داخل البلدان وفي ما بينها) ،وبيع األطفال ألغراض جنسية والزواج
القسري .وتعتبر األنشطة الجنسية أيضا من أفعال إساءة المعاملة عندما يرتكبها طفل ضد طفل آخر إذا كان
الجاني أقدم من الضحية أو يستخدم القوة أو التهديد أو أي وسيلة أخرى للضغط .ال تعتبر األنشطة الجنسية
بالتراضي بين األطفال اعتداء جنسيا إذا كان األطفال أكبر سنا من الحد األدنى للسن الذي تحدده الدولة
الطرف.
التعليقات والقيود:
ال يزال توافر البيانات القابلة للمقارنة يمثل تحديا خطيرا في هذا المجال نظرا ألن العديد من جهود جمع
البيانات قد اعتمدت على منهجيات وتصميمات دراسات مختلفة ،وتعاريف للعنف الجنسي ،وعينات وأسئلة
الستنباط المعلومات .وهناك تحد آخر في هذا المجال ال يتم اإلبالغ عنه ،ال سيما عندما يتعلق األمر باإلبالغ
عن تجارب العنف الجنسي بين الفتيان والرجال.
المنهجية
طريقة االحتساب:
عدد الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 81سنة و 92سنة الذين أفادوا بأنهم تعرضوا ألي عنف
جنسي في سن الثامنة عشر مقسوم على مجموع عدد الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين  81سنة
و 92سنة ،على التوالي ،من عدد السكان مضروب ب .811
التفصيل:
بحسب الجنس والعمر والدخل ومكان اإلقامة والموقع الجغرافي والحالة االجتماعية والتعليم
معالجة القيم الناقصة:


على مستوى البلد
عندما تكون البيانات الخاصة بالبلد ناقصة بالكامل ،ال تنشر اليونيسف أي تقديرات على مستوى البلد.



على المستويين اإلقليمي والعالمي
يتم تطبيق المتوسط اإلقليمي على تلك البلدان داخل المنطقة ذات القيم الناقصة ألغراض حساب المجاميع
اإلقليمية فقط ،ولكن ال يتم نشرها كتقديرات على مستوى البلد.
المجاميع اإلقليمية:

تمثل المجاميع العالمية المتوسطات المرجحة لجميع المناطق الفرعية التي تشكل العالم .تعد المجاميع اإلقليمية
متوسطات مرجحة لجميع البلدان داخل المنطقة.
مصادر البيانات
الوصف:
تقوم المسوح األسرية ،مثل المسح الصحي والبيولوجي ،بجمع بيانات عن هذا المؤشر في البلدان ذات الدخل
المنخفض والمتوسط منذ أواخر التسعينات.
عملية الجمع:
تتولّى منظمة االمم المتحدة للطفولة عملية سنوية لتحديث قاعدات بياناته العالمية ،ما يُس ّمى بإبالغ البلدان عن
المؤشرات الخاصة باألهداف ( )CRINGويجري ممارسة هذا التمرين بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان
اليونسف بهدف ضمان ان تتض ّمن قاعدة البيانات العالمية لليونيسف بيانات محدّثة قابلة للمقارنة الدولية .تتم
دعوة مكاتب الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى تقديم ،من خالل نظام إلكتروني ،أي بيانات
محدّثة لعدد من المؤشرات الرئيسة بشأن رفاه النساء واألطفال .ثم يقوم المتخصصون في القطاع باستعراض
التحديثات التي ترسلها المكاتب القطرية في مقر اليونيسف للتحقق من االتساق وجودة البيانات اإلجمالية
للتقديرات المقدمة .وتستند هذه المراجعة إلى مجموعة من المعايير الموضوعية لضمان إدراج أحدث
المعلومات الموثوقة فقط في قواعد البيانات .وبمجرد مراجعتها ،يتم توفير التعليقات حول ما إذا كانت نقاط
البيانات المحددة مقبولة أم ال ،والسبب وراء عدم قبولها ثم يتم إدخال نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قواعد
البيانات العالمية لليونيسف ونشرها في الجداول اإلحصائية لحالة األطفال في العالم ،وكذلك في جميع
المنشورات  /المواد التي تعتمد على البيانات .كما يتم نشر قاعدات البيانات المحدثة عبر اإلنترنت على الموقع
.data.unicef.org
كما تبحث اليونيسف على مدار السنة عن مصادر إضافية للبيانات التي يراجعها المكتب القطري لليونيسف
قبل إدراجها في قاعدات البيانات العالمية.

توافر البيانات
تتوفر حاليا بيانات ممثلة وطنيا وقابلة للمقارنة للنساء من  13بلدا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
وبالنسبة للرجال من  5بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
الجدول الزمني
غير قابل للتطبيق

المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
مكاتب اإلحصاءات الوطنية (في معظمها) أو الوزارات المختصة  /الوكاالت الحكومية األخرى التي أجرت
مسوح وطنية عن العنف الجنسي ضد النساء والرجال.
الجهات المج ّمعة للبيانات
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
المراجع
دليل الموارد المو ّحدة:
data.unicef.org
المراجع:
http://data.unicef.org/child-protection/sexual-violence.html

