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التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية    :16الهدف  
 وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. 

 القوانين والسياسات غير التمييزية وإنفاُذها لتحقيق التنمية المستدامة. : تعزيز .ب16 الغاية
خالل االثني عشر شهرًا   تحّرشنسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيًا لممارسات تمييزية أو    :1.ب.16المؤّشر

 يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساسها. السابقة ألسباب
 

 المعلومات المؤسسية

 الراعية:  المنظمة
 مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

 

 تعاريفالمفاهيم و ال
 التعريف:

 تحّرشنسبة السكان )البالغين( نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيًا لممارسات تمييزية أو    المؤّشريقيس هذا  
خالل االثني عشر شهرًا السابقة ألسباب يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساسها. ويشير القانون الدولي  

ال الدولية  القانونية  الصكوك  إلى مجموعة  اإلنسان  ذلك اإلعالن  لحقوق  في  بما  اإلنسان،  إلى تعزيز وحماية حقوق  رامية 
 العالمي لحقوق اإلنسان والمعاهدات الدولية الالحقة لحقوق اإلنسان التي اعتمدتها األمم المتحدة. 

 
 األساس المنطقي: 

،  2030دامة لعام  إن العهد المقطوع بالقضاء على التمييز كي ال يترك أحٌد خلف الركب هو في صميم خطة التنمية المست
 المؤّشرفي كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان. يهدف    مكّرٌس والتزاٌم  

التمييزية استنادًا إلى التجارب الشخصية التي    1.ب.16 بلغ عنها األفراد. وُيعّد هذا يُ إلى قياس مدى انتشار الممارسات 
ات المعنية بالنتائج، إذ ُيسهم في قياس فعالية القوانين والسياسات والممارسات غير التمييزية لدى الفئات  المؤّشر من    المؤّشر

 السكانية المعنية.
 

 المفاهيم: 
ستخدم مصطلح "التمييز" لإلشارة إلى أي تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل، أو غير ذلك من أوجـه المعاملة التفاضليـة  يُ 

العتراف  لأو عرقلة    تعطيالً   هأو يستتبعالتمييز  ستهدف  يو   . المبنية بشكٍل مباشر أو غير مباشر على أسباب تمييز محظورة
، في الميدان السياسي  مع اآلخرين  أو ممارستها، على قدم المساواة   ذه الحقوق تمّتع بهللأو    ،األساسيةبحقوق اإلنسان والحريات  
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شكل من  أيضًا  هو    تحّرش.  وال1أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة 
يّتخذ   لكنه قدة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان.  أشكال التمييز، إذا ما استند إلى أسباب التمييز المحظور 

أشكااًل عديدة، منها السلوكيات أو اإليماءات اللفظية أو جسدية التي تفضي، أو ُيحتمل أن تفضي، إلى إزعاج شخص آخر،  
على    تحّرشينطوي ال  ،عادةً مسيئة.  إيجاد بيئة تخويفية أو عدائية أو  إلى  أو اإلساءة إليه، أو إهانته، أو الحط من قدره، أو  

 .2منفرد ال حادث الالسلوكيات، بيد أنه قد يّتخذ أحيانًا شكل  محّدد مننمط 

"وضع آخر" في   /"أسباب أخرى "فئة    ُتستخدميتناول القانون الدولي لحقوق اإلنسان قوائم عّدة من أسباب التمييز المحظورة. و 
إلشارة إلى أن هذه القوائم ليست شاملة، وأن اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان قد تعترف بأسباب أخرى. كما  ل  أسئلة المسح

أو نوع يسهم   اللون،  التي تشمل  التمييز  قائمة من أسباب  في تحديد  اإلنسان  لحقوق  الدولي  المعياري  اإلطار  استعراض 
الدين، أو الرأي السياسياإلجتماعي اللغة، أو  القومي أو    ، أو  أو االجتماعي، أو    العرقيأو غيره من اآلراء، أو األصل 

هوية النوع  الثروة، أو حالة الوالدة، أو اإلعاقة، أو السن، أو الجنسية، أو الحالة الزوجية واألسرية، أو الميل الجنسي أو  
الحالة االقتصادية واالجتماعية، أو الحمل، أو االنتماء إلى الشعوب ، أو الحالة الصحية، أو مكان اإلقامة، أو   اإلجتماعي

. لكن، من الناحية العملية، يصعب إدراج جميع أسباب التمييز التي يمكن 3األصلية أو األصول األفريقية، أو أي وضع آخر 
البي المعيشية. وبالتالي، يوصى جامعو  باألسر  الخاصة  المسوح  أسئلة  أسباب الكشف عنها من خالل  قوائم  بتحديد  انات 

الواردة    ،، واستنادًا إلى القائمة التوضيحية ألسباب التمييز المحظورةإمكانية أو سياق حدوثهاالممارسات التمييزية على أساس  
للتعبير عن األسباب األخرى التي قد ال تكون مُ  فئة "أسباب أخرى"  بالمنهجية، مع إضافة  المتعّلق  القسم  درجة  أدناه في 

 ح. و وضب

 
 : التعليقات والقيود

بين السكان عمومًا على الصعيد الوطني. لكنه ال يوّفر بالضرورة   تحّرشحجم انتشار التمييز وال  1.ب.16  المؤّشريستكشف  
. فعلى المؤّشرمعلومات عن نسبة انتشار التمييز في فئات سكانية محّددة، إذ يتوقف ذلك على أطار العينات المختارة لقياس  

بشأن التمييز على أساس اإلعاقة    سبيل المثال، إذا ُأدرجت اإلعاقة ضمن أسباب التمييز المختارة، فإن البيانات المستخلصة

 
. المادة األولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد راجع االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  1

(،  7و 6للجنة المعنية بحقوق اإلنسان )الفقرتان  18من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. التعليق العام  2المرأة )سيداو(. المادة 
 (. 7للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )الفقرة  20لعام رقم والتعليق ا

للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، نشرة األمين العام لألمم   20راجع، على سبيل المثال، التعليق العام رقم   2
 . بما في ذلك التحرش الجنسي، وإساءة استعمال السلطة( بشأن حظر التمييز والتحّرش، ST/SGB/2008/5المتحدة )

 :االطالع على مزيد من المعلومات عن أنواع التمييز المحظورة من القانون الدولي لحقوق اإلنسان علىوميكن  3
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/HumanRightsStandards.pdf   
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ر نطاق  لن تمّثل سوى نسبة مجموع السكان الذين يشعرون بأنهم تعّرضوا شخصيًا للتمييز على أساس اإلعاقة. وما لم يوفّ 
انتشار العّينة المختارة تغطيًة كافية لألشخاص ذوي اإلعاقة لقياس هذه الخاصية، ال يمكن فهم البيانات على أنها مؤّشر على  

 التمييز )على أساس اإلعاقة( بين السكان ذوي اإلعاقة. 
ال يستعرض التصورات العامة للمجيبين عن حجم انتشار التمييز عمومًا في بلد محّدد، بل يستند حصرًا إلى    المؤّشركما أن  

مييز تال  نيًا صدر في أي من حاالتقرارًا قانو   المؤّشرالتجربة الشخصية التي أبلغ عنها فرادى المجيبين بأنفسهم. وال ُيحّدد  
التي ال يعيشها المجيبون شخصيًا أو التي ال يرغبون في    تحّرشالمزعومة أو المثبتة، وال ُيشير إلى حاالت التمييز أو ال

  كنقطة انطالق للحّث على بذل المزيد من الجهود الرامية إلى فهم  المؤّشرالكشف عنها لجامعي البيانات. ينبغي اعتماد هذا 
بالشخص أو الكيان المسؤول عن التمييز أو المضايقة،    المستجيب)مثل موقع/سياق الحوادث، وعالقة    تحّرشأنماط التمييز وال

وتواتر الحوادث وشّدتها(. كما أن تحليل تداعيات هذه الممارسات والتدابير المّتخذة بشأنها على صعيد السياسات والتشريعات، 
 في المسوح الُمزمع تنفيذها. تحّرشمعنية بالتمييز واليستلزم مزيدًا من األسئلة ال

وفي هذا السياق، تنصح المفوضية السامية لحقوق اإلنسان جامعي البيانات بالمساهمة في عمليات تشاركية لتحديد أسس 
على حقوق اإلنسان وصياغات األسئلة وفقًا للسياق، على أن تسترشد في ذلك على المبادئ المبّينة في ُنُهج البيانات القائمة  

المّتبعة من المفوضية، والمنبثقة من معايير حقوق اإلنسان واإلحصاءات المّتفق عليها دوليًا. وُتعّد المؤسسات الوطنية المكّلفة 
التمييز شر  المساواة وعدم  أو  العمل مع    اً مثالي  كاً يبقضايا حقوق اإلنسان  البيانات على  لهذه األنشطة. كما ُيشجَّع جامعو 

منظمات المجتمع المدني التي تمّثل الفئات األكثر عرضة للتمييز أو التخّلف عن الركب، أو المنظمات التي يسهل وصولها  
 إلى هذه الفئات. 

 

 المنهجية
 طريقة االحتساب:

خالل االثني عشر شهرًا   تحّرشعدد المجيبين على أسئلة المسح الذين أبلغوا عن تعّرضهم شخصيًا لممارسات تمييزية أو  
 . 100السابقة ألسباب يحظر التمييز على أساسها، مقسومًا على العدد اإلجمالي للمشاركين في المسح، مضروبًا في 

االلِتباس في وقت حد أو  التداخل  الوحدة سؤالين محّددين هما: سؤال أول عن تجربة وللحٍد من أثر  المشكلة، تطرح  وث 
 :4، وسؤال ثان عن تجربته خالل االثني عشر شهرًا السابقةالسابقةخالل السنوات الخمس  تحّرشالمستجيب مع ال

خالل السنوات    تحّرشفي ]البلد[، هل تشعر أنك تعرضت شخصيًا ألي شكل من أشكال التمييز أو ال  :1السؤال   •
 [ )أو منذ أن كنت في البلد(، على األسس التالية؟ 5الخمس الماضية، أي منذ ]سنة إجراء المقابلة ناقص 

 
نمط يقضي باإلبالغ عن األحداث كما وأنها حدثت في وقت أقرب من وقت حدوثها الفعلي، وهي ظاهرة عادة ما تالحظ في   4

 الدراسات االستقصائية المتعلقة باإليذاء اإلجرامي. 
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خالل االثني   تحّرشو الفي ]البلد[، هل تشعر أنك تعرضت شخصيًا ألي شكٍل من أشكال التمييز أ  :2السؤال   •
 [، أليٍّ من هذه األسباب؟1عشر شهرًا السابقة، أي منذ ]شهر إجراء المقابلة[ ]سنة إجراء المقابلة ناقص 

 

النموذ الوحدة  موجز جوتوصي  تعريف  على  المستجيب  المقابلة  يجري  الذي  الشخص  ُيطِلع  بأن  المسح  من  المقترحة  ية 
المباشرة في طرح  تحّرشللتمييز/ال البيانات هذا التعريف. فتزويد المجيبين بمقّدمة    قبل  األسئلة، أو أن تتضمن آلية جمع 

وتذّكرها. بعد المشاورات مع الخبراء واالختبارات   تحّرشأساسية عن هذه المفاهيم من شأنه اإلسهام في تحسين فهم حوادث ال
  :المعرفية التكميلية، يوصى باعتماد النص التمهيدي التالي

على أساس المظهر، أو المولد،   تحّرشيجابية بالمقارنة مع اآلخرين، أو إذا تعّرضت للإيز إذا تلقيت معاملة أقّل  يحدث التمي
قدم المساواة مع اآلخرين،  إلى العمل أو السكن أو الرعاية    ىلفقد تُحرم من حق الوصول، ع  أو ألسباب أخرى.  دأو المعتق

الصحية أو التعليم أو الزواج أو الحياة األسرية أو نظام العدالة أو المحالت التجارية أو المطاعم أو أّي خدمات أو فرص  
ساءة إليك، أو إهانتك، كما قد تتعّرض إلى سلوكيات أو إيماءات تفضي، أو يُحتمل أن تفضي، إلى إزعاجك، أو اإل  أخرى.

 وكيات. لأو تدفعك إلى تجّنب أماكن أو أنشطة معيّنة تفادياً لمثل تلك الس

رها. أو التمييز لتيسير فهم الحوادث وتذكّ   تحّرشية المقترحة من المسح أيضًا بتقديم قائمة بأسباب الجتوصي الوحدة النموذ
باعتماد القائمة التوضيحية التالية ألسباب التمييز لألسباب التي وكنقطة انطالق، توصي المفوضية السامية لحقوق اإلنسان  

يحظرها القانون الدولي لحقوق اإلنسان، مع إضافة فئة "أسباب أخرى" للتعبير عن األسباب التي قد ال تكون مدرجة بشكل 
، من خالل عملية تشاركية ُتفيد واضح. كما توصي الوحدة باستعراض القائمة التوضيحية التالية وتكييفها وفقًا للسياق الوطني

 في تحديد فئات سكانية معّينة ومتطلبات جمع وتصنيف البيانات: 
 الجنس: امرأة أو رجل -1
 العمر: التمييز على أساس العمر باعتبار الشخص صغيرًا أو كبيرًا جدًا في السن.  -2
اإلعاقة مثل الصعوبة في الرؤية أو السمع أو المشي أو االنتقال اإلعاقة أو الحالة الصحية: التمييز على أساس حالة    -3

 أو التركيز أو التواصل أو اإلصابة بمرض أو ظروف صحية أخرى، وغياب الترتيبات التيسيرية المعقولة لمعالجة ذلك. 
، أو الثقافة، أو التقاليد،  العرقي  أو اللون أو اللغة: التمييز على أساس لون البشرة، أو المظهر البدني، أو األصل  العرق  -4

 أو اللغة األصلية، أو االنتماء إلى السكان األصليين، أو األصول األفريقية. 
الممارس ضد    -5 التمييز  أو  المولد،  بلد  أو  القومي،  أو األصل  الجنسية  أساس  التمييز على  الهجرة:  الوضع من حيث 

 ة، أو المهاجرين غير الحاملين للوثائق الالزمة، أو عديمي الجنسية. الالجئين، أو ملتمسي اللجوء، أو وضع الهجر 
اجتماعية أو اقتصادية  فئة  الوضع االجتماعي واالقتصادي: التمييز على أساس الثروة أو مستوى التعليم، االنتماء إلى    -6

 مختلفة أو ُتعّد فئة أدنى، أو امتالك، أو عدم امتالك، أرض أو منزل.  
الموقع الجغرافي أو مكان اإلقامة: التمييز على أساس اإلقامة في المناطق الحضرية أو الريفية، والمستوطنات الرسمية   - 7

 أو غير الرسمية. 
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 اعتناق، ديانة أو معتقدات دينية محّددة. الدين: التمييز على أساس اعتناق، أو عدم -8
الحالة الزوجية واألسرية: التمييز الممارس ضد العاذب/ العاذبة، أو متزوج/ متزوجة، أو مطلق/مطلقة، أو أرمل/أرملة،   -9

 أو الحامل، أو لديهم أطفال أو بدون أطفال، أو يتيم/يتيمة، أو مولودة من والدين غير متزوجين... 
: التمييز الممارس ضد المثليات والمثليون جنسًيا ومزدوجي الميل الجنسي   هوية النوع اإلجتماعينسي أو  الميل الج  -10
 .  هوية النوع اإلجتماعييري ومغ
االنضمام، أو عدم  الرأي السياسي: التمييز على أساس التعبير عن اآلراء السياسية، والدفاع عن حقوق اآلخرين، أو    -11

 إلى حزب سياسي أو نقابة. ،االنضمام
 أسباب أخرى   -12

 
 البيانات:  تفصيل

لهذا    فصلتُ  المجمعة  الهدف    المؤّشرالبيانات  مع  )الدخل،  17.18تمشيًا  المستدامة  التنمية  أهداف  نوع /الجنس   من 
العرقي، وحالة الهجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، وغير ذلك من خصائص لها  ، والعمر، والعرق، واألصل  األجتماعي

 أهميتها في السياقات الوطنية(.
 

 معالجة القَيم الناقصة:
 : مستوى البلدعلى  •

 ال تقديرات للقَيم الناقصة. 
 اإلقليمي والعالمي يينعلى المستو  •

 الناقصة. ال تقديرات للقَيم 
 

 المجاميع اإلقليمية: 
 غير متوّفر

 
 مصادر التباين:

تضطّلع مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بجمع البيانات من المصادر الوطنية فقط، أو من مصادر إقليمية، إذا ما  
 ال ُيفترض بالتالي ظهور اختالفات أو أوجه تباين. و  ،كانت متاحة/مناسبة

 ]رابط إلى التوجيهات الفنية[:والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطنيالمناهج  •
 : ضمان الجودة

 ]رابط إلى التوجيهات الفنية[ •



 2018آخر حتديث: :انون األول/ديسمرب 

للمكاتب اإلحصائية الوطنية المعنية بإطار مؤشرات أهداف التنمية تتشاور المفوضية مع جهات التنسيق التابعة   •
البيانات  التحّقق من توافر  المتحدة(، وذلك بهدف  الشعبة اإلحصائية باألمم  التي تحتفظ بها  )القائمة  المستدامة 

 الوطنية الالزمة لقاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ] رابط إلى التوجيهات الفنية[
 

 مصادر البيانات
 :الوصف

ات، والمسوح المتعّلقة باإليذاء، وغيرها من المسوح االجتماعية، المؤّشر ألسر المعيشية، مثل المسوح المتعّددة  اتوّفر مسوح  
 . المؤّشرمصدرًا رئيسيًا للبيانات المناسبة لهذا 

 جمع البيانات: 
 رغير متوفّ 

 ر البيانات توافّ 
 :الوصف

 ر  غير متوفّ 
 السالسل الزمنية: 

2019-2018-2017 
 

 الجدول الزمني
 : جمع البيانات

 رغير متوفّ 

 البيانات:  نشر
 2020الربع األول من العام 

 

 الجهات المزّودة للبيانات
المكاتب اإلحصائية الوطنية. إذا ُجمعت البيانات من مصدر غير المكاتب اإلحصائية الوطنية، ُترسل البيانات المجمعة إلى  

 التنمية المستدامة العالمية. المكاتب اإلحصائية الوطنية للتشاور قبل نشرها في قواعد بيانات أهداف 

 



 2018آخر حتديث: :انون األول/ديسمرب 

 الجهات المجمعة للبيانات
 مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

 

 المراجع
URL :www.ohchr.org   

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

 2020من فبراير  اعتباراً  مؤشرات ذات صلة 
 ما إذا كان ثمة أطر قانونية قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس  :5.1.1•
نسبة السكان الذين تعرضوا )أ( للعنف البدني و)ب( العنف النفسي و)ج( العنف الجنسي خالل االثني عشر   :16.1.3•

 شهرًا السابقة.
 وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقًا لمبادئ باريس.  : 16.أ. 1•
 نسبة السكان الراضين عن تجربتهم األخيرة في االستفادة من الخدمات العامة :16.6.2 •

 


