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ل النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير بالضرورة وجهات نظر البنك الدولي، أو مجلس  إخالء المسؤولية: ال تشكِّ
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والمشاورات التي أسفرت عنه. 
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1- مقدمة 
لمؤشر  المقترحة  الداالّت  من  لمجموعة  خلفية  التقرير  هذا  يقدم   
عالمي يقيس مدى احتواء أفراد مجتمع الميم.  وتمثل هذه المؤشرات 

أحدث خطوة في إعداد مؤشر احتواء أفراد مجتمع الميم. 

الميول  ومزدوجي  والمثليين،  المثليات،  إلى  الميم  مجتمع  يشير 
الجنسية، والمتحولين جنسيا، وثنائيي الجنس. ويتعذر بشدة تعيين 
مصطلح يشير إلى التوجه الجنسي، والهوية الجنسية أو التعبير عن 
الميول الجنسية، والخصائص الجنسية في مختلف الثقافات المتباينة 
الميم«  »أفراد مجتمع  هنا مصطلح  ونستخدم  الوطنية.  والسياقات 
المشتركة:  التحديات  بعض  تواجه  لكنها  واسعة  مجموعة  ألنها 
والهوية  الجنسي  التوجه  بسبب  والعنف  والتمييز،  العار،  وصمة 
الجنسية أو التعبير عنها والخصائص الجنسية. وهذا التعريف ال هو 
حصري وال نهائي؛ فغيره من المفاهيم أو المصطلحات أو الهويات 
التصورات  تتطور  وربما  مختلفة،  سياقات  في  صلة  ذا  يكون  قد 

واألفكار بشأنها بمرور الوقت.

بدأت عملية وضع مؤشر احتواء أفراد مجتمع الميم في عام 5102، 
مكتب  مع  بالشراكة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  عقد  عندما 
من  مجموعة  مع  اجتماعات  اإلنسان،  لحقوق  السامي  المفوض 
الخبراء من قطاعات مختلفة وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة 
المؤشر  هذا  قابلية  على  التأكيد  إلى  باإلضافة  مؤشر.1  إعداد 
جانبين  عن   2015 مشاورات  أسفرت  ومالئمته،  لالستمرار 
لالحتواء  العملي  التعريف  على  اتفاق  المؤشر:  لهذا  رئيسيين 
ألغراض المؤشر، واتفاق حول أبعاد الحرية اإلنسانية التي ينبغي 

أن يشملها ويقيسها هذا المؤشر. 

يستند التعريف العملي لالحتواء الذي أسفرت عنه تلك العملية إلى 
نُهج االحتواء التي يستخدمها كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

والبنك الدولي: 

النتائج  وتحقيق  الفرص  إلى  »الوصول 
حسبما  الميم،  مجتمع  بأفراد  الخاصة 
المجموعة،  احتواء  مؤشر  في  وردت 
والمؤشرات  البشرية  التنمية  عن  فضالً 
من  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  األخرى 
الوصمة  من  متعددة  أشكال  من  يعانون 

1   يرد مزيد من الشرح لعملية وخلفية وضع تعريف االحتواء وأبعاد 

المؤشر في ورقة المناقشة، »قياس احتواء أفراد مجتمع الميم: زيادة الوصول 
إلى البيانات وبناء قاعدة األدلة«، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، سبتمبر/أيلول 

2016

مؤشر  يقيس  أن  .وينبغي  والتمييز. 
االحتواء مدى وجود هذه الفرص والنتائج 
يتعلق  وفيما  عام  بشكل  بلد،  كل  في 

بمجموعات معينة داخل بلد ما.«  

  )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، قياس 
احتواء أفراد مجتمع الميم: زيادة إمكانية 
الوصول إلى البيانات وبناء قاعدة األدلة، 

ورقة مناقشة، سبتمبر/ أيلول 2016(

توافق المشاركون في مشاورات 2015 على األبعاد الخمس األكثر 
أهمية للحرية اإلنسانية كي يتم تضمينها في المؤشر وهي: الصحة، 
والمدنية،  السياسية  والمشاركة  والتعليم،  االقتصادية،  والرفاه 
واألمن الشخصي والعنف. بينما تم تحديد مجاالت معرفية أخرى 
على أنها مهمة لمجتمعات الميم، فقد كان هناك اتفاق واسع على أن 

هذه األبعاد الخمس تشكل األولويات القصوى.

عالوة على مجاالت االتفاق هذه، سلط المشاركون في مشاورات 
الالحقة  للمراحل  الرئيسية  االعتبارات  أيًضا على  الضوء   2015
تتفاعل  كيف  أو  التداخل،  دور  الحظوا  أوالً،  المؤشر.  إلعداد 
والطبقة،  الجنسية،  والميول  بالنوع،  المرتبطة  المتعددة  الهويات 
حياة  وتشكل  الهويات  من  وغيرها  واإلثنية،  والعرق،  والطائفة، 
أفراد مجتمع الميم. ثانيا، شددوا على أن الداالت يجب أن تراعي 
التي  المختلفة  بالمجموعات  الخاصة  والنتائج  الفرص  التفاوت في 
يشملها المصطلح الجامع لمجتمع الميم، مما يجعل تصنيف النتائج 
حسب المجموعة هدفًا مرغوبًا. أعرب المشاركون عن أملهم في أن 
يتم التعامل مع بواعث القلق المتعلقة بالمصطلح الجامع خالل إعداد 

المؤشر. 

في عام 2017، بدأت الخطوة التالية في العملية بوضع مجموعة 
المؤشر.   في  الميم  أفراد مجتمع  احتواء  درجة  لقياس  الداالت  من 
تعكس الداالت المقدمة هنا العديد من المناقشات مع الجهات المعنية، 
هذه  على  التوافق  إلى  أدت  والتي  التالي،  القسم  في  الموضحة 

الداالت. 

تتناول ورقة المعلومات األساسية هذه العملية والمعايير واالعتبارات 
أفراد مجتمع  احتواء  داالت مؤشر  إعداد  في  المستخدمة  األخرى 
الميم. يصف القسم 2 عملية المشاورات، ويناقش القسم 3 الغرض 
من المؤشر، فيما يبحث القسم 4 في الغرض من الداالت، وجميعها 
أسهم في توجيه عملية إعداد المؤشر. يصف القسم 5 طريقة تحديد 



س
ت والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا وثنائيي  الجن

ّت لمؤشر احتواء المثليا
مجموعة داال

2

This image was not translated to 
Arabic

مؤشر من

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CÍVICA

EDUCACIÓN

SALUD

SEGURIDAD PERSONAL Y VIOLENCIA

BIENESTAR ECONÓMICO



3

القسم 6  ويناقش  تنقيحها في وقت الحق.  تم  التي  األولية  الداالت 
 7 القسم  أما  المختلفة.   الداالت  أنواع  في  والضعف  القوة  نقاط 
وأمن  الخصوصية  مسائل  حول  األولية  األفكار  بعض  فيطرح 
البيانات، واستخدام المؤشر، وجودة البيانات. فيما يصف القسم 8 

كيفية عرض المجموعة النهائية من الداالت المقترحة. 

لالطالع على تعريفات وقيود إطار عمل »مجتمع الميم«، يرجى 
الرجوع إلى »قياس احتواء أفراد مجتمع الميم: زيادة الوصول إلى 
المتحدة  البيانات وبناء قاعدة األدلة«، ورقة مناقشة برنامج األمم 
المعلومات  ورقة  وألغراض   .6102 سبتمبر/أيلول  اإلنمائي، 
األساسية هذه، نستخدم بشكل عام االختصار »أفراد مجتمع الميم« 
دون التمييز بين المجموعات، على الرغم من أنه من الممكن أن 
يكون قياس ما أكثر مالءمة أو أصلح لبعض المجموعات أكثر من 

غيرها في هذه المرحلة أو في المستقبل. 

والتعبير عن  الجنسية،  والهوية  الجنسي،  »التوجه  اختصار  يشير 
الميول الجنسية، والخصائص الجنسية« إلى التصنيفات العامة- كل 
الناس لديهم توجه جنسي وهوية جنسية وخصائص جنسية. ويشير 
توجه  لديهم  الذين  األشخاص  إلى  الميم«  مجتمع  »أفراد  اختصار 
جنسي أو هوية جنسية أو مجموعة من الخصائص الجنسية المهمشة 
. في حين أنه من الصعب وصف المصطلحات عبر سياقات ثقافية 
ينبغي  التي  العامة  التعريفات  بعض  يلي  فيما  متنوعة،  ووطنية 
تفسيرها على نطاق واسع لتكون بمثابة نقاط انطالق للموافقة على 

التعريفات في المرحلة التالية من إعداد المؤشر:

التوجه الجنسي يمكن أن يشير إلى  الهوية الذاتية 	 
جنس  و/أو  الجنس  نفس  من  أشخاص  إلى  واالنجذاب 
مختلف أو سلوك جنسي مع أشخاص من نفس الجنس و/
أو جنس مختلف.  في هذا التقرير، نستخدم تعبير  مثلي 
الذين  األشخاص  إلى  لإلشارة  الجنس  ومثلية  الجنس 
ينجذبون في األساس أو يمارسون الجنس مع أشخاص من 
من  فهم  الجنس   مغايرو  األشخاص  أما  جنسهم؛  نفس 
الجنس  من  أشخاص  مع  الجنس  يمارسون  أو  ينجذبون 
اآلخر؛ ومزدوجو الجنس هم الذين ينجذبون أو يمارسون 
الجنس مع أشخاص من كال الجنسين. 

• يعتبر 	 شخص  كان  إذا  ما  تعكس  الجنسية  الهوية 
نفسه ذكرا أو أنثى أو أي شيء آخر، مثل عديمي الهوية 
الجنسية. ولدى المتحولين جنسياً هوية جنسية ال تتوافق 
مع جنسهم عند الوالدة. 

• التعبير عن الميول الجنسية يشير إلى كيفية تعبير 	
الناس عن األنوثة أو الذكورة في مظهرهم أو خطابهم أو 
غير ذلك من السلوكيات. قد يعبر األفراد عن أنفسهم بطرق 
لخطر  يعرضهم  مما  الوالدة،  عند  جنسهم  مع  تتناسب  ال 
هويتهم  النظر عن  بغض  والتمييز،  والعنف  العار  وصمة 
الجنسية أو توجههم الجنسي. وفي مصطلح »أفراد مجتمع 
األشخاص  جنسيا«  »بالمتحولين  يقصد  الجامع  الميم« 
المعين  الذين يحملون هويات جنسية تختلف عن جنسهم 
ميول  عن  يعبرون  الذين  األشخاص  وكذلك  الوالدة  عند 
جنسية ال تتناسب مع جنسهم المعين عند الوالدة. 

• الخصائص الجنسية تشير إلى الجوانب البيولوجية 	
التي تتعلق بالجنس وتنقسم إلى الخصائص الجنسية األولية 
الموجودة  هي  األولية  الجنسية  والخصائص  والثانوية.  
عند الوالدة - الكروموسومات والغدد التناسلية والهرمونات 
الخصائص  أما  والداخلية.  الخارجية  التناسلية  واألعضاء 
مثل  البلوغ،  سن  في  تتطور  التي  فهي  الثانوية  الجنسية 
وكتلة  آدم،  وتفاحة  والعانة،  الوجه  وشعر  الثديين، 
العضالت، والقوام، وتوزيع الدهون. يعتبر الشخص ثنائيي 
الجنس إذا كانت خصائصه الجنسية عن الوالدة أو خالل 
فئتي  المعتادة عن  المفاهيم  مع  تتناسب  ال  البلوغ  مرحلة 
هذه  يحملون  الذين  األشخاص  بعض  اإلناث.  أو  الذكور 
الجنس«  »ثنائيو  أنهم  على  صراحة  يعّرفون  الخصائص 
بينما ال يحدث ذلك مع آخرين، لكننا ندرج كال النوعين تحت 
مصطلح »ثنائيي الجنس« ضمن أفراد مجتمع الميم.

بشكل عام، هذه المفاهيم أكثر تعقيًدا مما يمكن مناقشته تماًما هنا، 
ومن المهم مالحظة أن المصطلحات والهويات تختلف عبر الثقافات 

واللغات وكذلك مع مرور الوقت. 
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2- عملية التشاور إلعداد الداالت

وهيئات  اإلنسان  بحقوق  المعنية  األطراف  المتعددة  الوكاالت  من 
التنمية، وهيئات إنمائية ثنائية، وأعمال تجارية، وأوساط أكاديمية، 
المسودة  حول  مالحظات  لتقديم  دعوتهم  تمت  المدني  والمجتمع 
الثانية. وتم وضع أفراد في واحدة من مجموعات األبعاد الخمسة. 
ثم التقت كل المجموعات افتراضيا على مدى أسبوعين في نوفمبر/
تشرين الثاني، باستخدام منصة إلكترونية لتبادل التعليقات والوثائق. 
ناقشت  جماعية.   هاتفية  مكالمة  في  مجموعتين  أفراد  اجتمع  كما 
للداالت  العلمية  الصحة  مختلفة  لقطاعات  المنتمية  المجموعات 
المقترحة، وتحديات القياس، ومصادر البيانات الممكنة. قامت كل 
مجموعة بإعداد تقرير يتضمن توصيات بشأن التنقيحات أو الحذف 
أو اإلضافات، والتي تم استخدامها بعد ذلك لتنقيح مسودة الداالت. 

للداالت  الثالثة  المسودة  باستعراض  قام  المباشرة:   المشاورات 
المشاركين من  أكثر من 04 خبيرا من بين مجموعة ُمختارة من 
مع  االستشارات  في  شاركوا  الذين  الخبراء  ومن  المدني  المجتمع 
قطاعات مختلفة، باإلضافة إلى خبراء آخرين من مصادر مماثلة. 
اجتمعت هذه المجموعة لمدة يومين ونصف اليوم في مشاورات، 
شارك في تنظيمها البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
وُعقدت في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن من 13 إلى 15 
المشاورات،  من  األول  اليوم  في   .2017 األول  ديسمبر/كانون 
اجتمعت كل مجموعة الستعراض واقتراح التنقيحات على المسودة 
في  الحال  هو  كما  نفسها  المجموعات  داخل  العمل  وكان  الثالثة، 
جوالت المشاورات السابقة. في اليوم الثاني، تم استعراض ومناقشة 
كل مجموعة من الداالت في جلسة عامة، مما ساهم في الخروج 
التفصيلية  المالحظات  إعداد  تم  إضافية.   واقتراحات  بأفكار 
للمجموعة الصغيرة وللمناقشات العامة من أجل الجولة النهائية من 

التنقيحات.

تمثل هذه الوثيقة المسودة الرابعة للداالت وتعكس التعديالت التي 
اقترحتها المشاورات الثالث. 

تضمن إعداد الداالت ثالث مشاورات:  مشاورات عبر اإلنترنت 
اإلنترنت مع مجموعة من  المدني، ومشاورات عبر  المجتمع  مع 
مع  مباشرة  مشاورات  وأخيرا  مختلفة،  قطاعات  من  الخبراء 
الخبراء. بعد كل جولة مشاورات، تم تنقيح مسودة الداالت استجابة 

للمالحظات من أجل الجولة التالية.  

مشاورات المجتمع المدني: بعد االنتهاء من مسودة أولية للداالت 
في سبتمبر/أيلول 2017، قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك 
بتنظيم  المدني  المجتمع  منظمات  من  ثالث  مع  بالشراكة  الدولي 
ندوات عبر اإلنترنت للحصول على مالحظات بشأن المسودة من 
منظمات المجتمع المدني التي تمثل مجتمع الميم في أكتوبر/تشرين 
وضع  المدني  المجتمع  من  المدعوين  لجميع  كان   .2017 األول 
استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة وهم: 
االتحاد السويدي لحقوق أفراد مجتمع الميم، ومنظمة )أوت رايت 
أكشن إنترناشيونال(، ورابطة المثليات والمثليين ومزدوجي الميول 
الجنسية والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.  دعت هذه المنظمات 
مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني للمشاركة في سلسلة 
من الندوات عبر اإلنترنت والمناقشات حول مسودة الداالت. وقد 
واإلسبانية.  والفرنسية  اإلنجليزية  باللغات  الداالت  مسودة  أتيحت 
لالستماع  لآلخرين  اإلنترنت  عبر  للندوات  تسجيالت  توفير  وتم 
واحدة  تمهيدية  ندوة  اإلنترنت  عبر  الندوات  شملت  الحقًا.  إليها 
الحق(،  وقت  في  آخرون   200 وشاهدها  شخصا   55 )حضرها 
وندوة واحدة عن كل بعد من األبعاد الخمسة )بلغ مجموع المشاركين 
فيها 165، على الرغم من أن بعض األفراد ربما حضروا أكثر من 
القلق  بواعث  الثالثة  المدني  المجتمع  شركاء  لخص  وقد  ندوة(. 
وأوجه التعديل واقترحوا إضافات في تقرير استخدم فيما بعد لتنقيح 

مسودة الداالت. 

المسودة  صدرت  مختلفة:  قطاعات  من  خبراء  مع  المشاورات 
الثانية للداالت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ليراجعها خبراء من 
قطاعات مختلفة. شملت هذه المشاورات 65 موضوعا تهم خبراء 
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3- الغرض من مؤشر احتواء أفراد مجتمع 
الميم

فهم الغرض من وراء مؤشر احتواء أفراد مجتمع الميم مسألة مهمة 
الختيار وتصميم الداالت.  وبشكل عام، بدأ برنامج األمم المتحدة 
أوالً، زاد وضوح وصمة  اثنين.  العملية في سياقين  اإلنمائي هذه 
العار والعنف والتمييز ضد أفراد مجتمع الميم سواء بسبب تطور 
األبحاث  العالم وتزايد  كثيرة من  أجزاء  في  االجتماعية  الحركات 
حول حياة مجتمع الميم وإن ظلت هذه األبحاث صغيرة. وللمضي 
على  الضوء  تلقي  أن  والبحوث  البيانات  من  لمزيد  يمكن  قدًما، 
التحديات التي يواجهها أفراد مجتمع الميم، وأن تحسن السياسات 
والبرامج التي تهدف لدمج هؤالء األفراد في جميع جوانب الحياة 
بشكل أفضل. ثانياً، إن التعهد في جدول أعمال 2030 »بعدم إغفال 
األولويات  من  للقياس  القابل  االحتواء  مسائل  يجعل   – أحد« 
القصوى، على الرغم من عدم ذكر مجتمع الميم بشكل محدد في 

أهداف التنمية المستدامة. 

بالطبع، يمكن استخدام المؤشر نفسه بطرق عديدة أخرى تتماشى 
مع تلك األغراض. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون مؤشر احتواء 
مجتمع الميم مقياسا للنتائج، وقد تدرس األبحاث المستقبلية العوامل 
التي تسهل أو تعيق احتواء مجتمع الميم، مثل مستوى الديمقراطية 
أو المساواة بين الجنسين في بلد ما. قد تقوم دراسات أخرى بتحليل 
ما إذا كان المؤشر مقياسا لنتائج أخرى، مثل ما إذا كانت البلدان 
أقوى أو صحة  باقتصاد  تتمتع  الميم  األكثر احتواء ألفراد مجتمع 

أفضل بشكل عام. 

الشكل 2 مشاورات مباشرة عن داالت مؤشر احتواء مجتمع الميم
 )تصوير سيد عبد السالم/مجموعة البنك الدولي(

فــي هــذا الســياق، الغــرض المباشــر لمؤشــر احتــواء أفــراد مجتمــع الميــم 
ــددة  ــم وجهــات نظــر متع ــدان وتقدي ــع البل ــي جمي ــواء ف ــاس االحت هــو قي

حول البيانات:

• مقارنة درجة االحتواء الشاملة بين البلدان.	

• قيــاس التقــدم صــوب تحقيــق االحتــواء بمــرور الوقــت داخــل البلــدان 	
أو المناطق أو على مستوى العالم.

• وضع معايير للبلدان لتحقيق مستويات جديدة من االحتواء.	

• توضيــح أيــن تشــتد الحاجــة إلــى المــوارد إلتاحــة المجــال أمــام 	
ــا  ــا، كم ــم ودعمه ــع المي ــراد مجتم ــة البشــرية المســتدامة ألف التنمي

هو موضح من خالل مقاييس النتائج في المؤشر.

هــذه األغــراض التــي ترتــب أولويــة المقارنــات بيــن البلــدان ومــع مــرور 
الوقــت هــي األغــراض األساســية المســتخدمة فــي وضــع مســودة الــداالت 

الواردة أدناه.

وأخيرا، سيكون من اآلثار المهمة إلعداد المؤشر زيادة الطلب على 
بيانات ذات جودة عالية بشأن أفراد مجتمع الميم.  ويمكن استخدام 
البيانات الالزمة لداالت المؤشر في أنواع عديدة أخرى من الدراسات 
األكثر تفصيال عن احتواء أفراد مجتمع الميم بشكل عام أو مجموعات 
داالت  أن  من  الرغم  على  لذلك،  السكانية.  المجموعة  تلك  ضمن 
الميم ستكون مقياسا واسعا  أفراد مجتمع  المؤشر الخاص باحتواء 
للمستوى العام لالحتواء في بلد ما في وقت ما، فمن المرجح أيضا 
أن تقود عملية إعداد المؤشر إلى بيانات يمكن استخدامها في تحقيق 

فهم أعمق للتجارب المتنوعة ألفراد مجتمع الميم داخل بلد ما.
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بالنظر إلى أبعاد عملية االحتواء المنصوص عليها في هذه المرحلة 
لمدى  مقاييس  الداالت هو وضع  الغرض من  فإن  المشروع،  من 
احتواء أفراد مجتمع الميم في كل بعد. وحيث أن تعريف االحتواء 
لديه  كل شخص  أن  يعني  »االحتواء  أن  إلى  يشير  أعاله  المحدد 
أن  المرء على  الفرص )بما في ذلك قدرة  الحصول على  إمكانية 
يفعل ويكون ما يختاره( وأنه قادر على اتخاذ خيارات تؤدي إلى 

نتائج تتفق مع الكرامة اإلنسانية.«2 

من  مجموعة  من  الداالت  الختيار  معايير  عدة  على  اعتمدنا  لقد 
االحتماالت.  لكن هذه المعايير قدمت إرشادات عامة وليس مجرد 
الداالت  وتفي  مؤشر.  اقتراح  سيتم  كان  إذا  لما  محددة  متطلبات 
المقترحة هنا بأكبر قدر ممكن من هذه المعايير، على الرغم من أن 
نطاق هذه المعايير يجعل الوفاء بها جميعا أمرا مستحيال. كما أن 
خالل  المختلفة  القطاعات  وخبراء   المدني  المجتمع  مالحظات 
المشاورات ساعدت أيضا على إثراء تقييماتنا لمدى مالئمة مسودة 

الداالت للمعايير. 

االرتباط بعملية االحتواء: يجب أن ترتبط كل دالة بوضوح 
بفرصة أو نتيجة ذات صلة بالبعد الذي تقيسه. 

يمكن تصنيف الداالت حسب مجموعات مجتمع الميم، على 
تكون  أن  ينبغي  أمكن،  وحيثما  النظرية:  الناحية  من  األقل 
مقاييس الفرص والنتائج قابلة للتصنيف.  ومع ذلك، نالحظ 
للبحث  جديدة  أساليب  وضع  سيتطلب  التصنيف  هذا  أن 
ومصادر جديدة للبيانات من أجل تصنيف مقاييس النتائج، 
يكون  وقد  الوقت.  لبعض  ممكنا  التصنيف  يكون  ال  قد  لذا 
القوانين  أن  إذ  سهولة،  أكثر  الفرص  مقاييس  تصنيف 
األساسية  الفئات  كل  أو  بعض  تحدد  أن  يمكن  والسياسات 
الميول  عن  والتعبير  الجنسية  والهوية  الجنسي،  للتوجه 
الجنسية، والتغيرات في الخصائص الجنسية.

ُتدرج داالت كافة المجموعات في مكان ما: يجب أن تتضمن 
مظلة  تحت  تنضوي  فئة  كل  مجملها  في  الداالت  مجموعة 
بكل  فردي  مؤشر  كل  يتصل  ال  ربما  لكن  الميم،  مجتمع 
المجموعات. على سبيل المثال، فقد ال تكون بعض المقاييس 
المهمة لألشخاص المتحولين جنسيا أو ثنائيي الجنس ذات 

2   »قياس احتواء أفراد مجتمع الميم« الصفحات 9 و10.

الجنسية،  الميول  مزدوجي  أو  المثليين  أو  بالمثليات  صلة 
أكثر  المقاييس  بعض  تكون  قد  أيضا،  بالعكس.  والعكس 
مالءمة للنساء الالئي يعشن بهوية جنسية تتفق مع جنسهن 
ذات  ليست  لكنها  المتحوالت جنسيا  النساء  أو  الميالد  عند 
صلة مباشرة بالرجال الذين يعيشون بهوية جنسية تتفق مع 
جنسهم عند الوالدة. وتعكس هذه الداالت الخاصة بمجموعات 
مثل  المجموعات،  لبعض  خاصة  أهمية  ذات  قضايا  معينة 
الجنسية  الميول  ومزدوجي  المثليين  للرجال  اإليدز  وباء 
للعمليات  الالإنسانية  الممارسة  أو  جنسيا،  والمتحولين 
األطفال  إعادة  أجل  من  العالجات  من  وغيرها  الجراحية 
ثنائيي الجنس إلى »حالتهم الطبيعية«. وأتاحت المشاورات 
مع المجتمع المدني ومع خبراء القطاعات المختلفة في عام 
2015 وفي خريف عام 2017 للمجموعات تحديد مجموعة 
واسعة من الداالت ذات الصلة. 

الداالت  تكون  أن  يجب  البلدان:  لمختلف  الداالت  مالءمة 
مالئمة لمجموعة كبيرة من البلدان ويجب أن يكون لها نفس 
المعنى واألهمية في كل بلد. ويجب أن تكون الداالت متسقة 
وقابلة للمقارنة الزمنية والمكانية. 

بسهولة  الداالت  تتسم  أن  ينبغي  االنتشار:  وقابلية  الفائدة 
الفهم وترتبط بأهداف مجموعة واسعة من األطراف المعنية 
التي قد تستخدم المؤشر لتقييم ومتابعة االحتواء. 

جدوى قياس دالة ما:   يجب أن تستند الداالت إلى البيانات 
زمنية  فترة  خالل  جمعها  يمكن  التي  أو  بالفعل  المتوفرة 
معقولة وبقدر معقول من الموارد المالية. أيضا، يجب جمع 
البيانات على أساس منتظم وبطريقة مماثلة في كل بلد. 

يعتبر المعيار األخير- الجدوى- هو األكثر تحديا من نواٍح عديدة. 
نتابع هنا عملية مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، التي تسلم بأن 
بعض الداالت المقترحة المهمة قد ال تكون قابلة للقياس مع البيانات 

المتاحة حاليا، ونصنف داالتنا من خالل قياس مبدئي للجدوى:

4- الغرض من الداالت والمعايير العامة
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5- طرق تحديد الداالت
من  واسعة  مجموعة  على  اعتمدنا  المقترحة،  الداالت  إلعداد 
في  البحوث  وإجراء  التدريس  في  خبرتنا  جانب  إلى  المصادر، 
التخصصات التي تتناول هذه األبعاد ومن المدخالت المستقاة من 
المشاورات. بدأنا بالداالت المقترحة ضمن المشاورات التي جرت 
وراجعنا  الميم.  مجتمع  أفراد  احتواء  مؤشر  عن   2015 عام  في 
مفاهيم  يقيس  منها  أي  لمعرفة  المستدامة  التنمية  أهداف  مؤشرات 
ثم  الميم.   مجتمع  سياق  مع  مفيد  بشكل  تعديلها  ويمكن  مماثلة 
استعرضنا وثائق العديد من المؤشرات القائمة للعثور على داالت 

• يمك��ن 	 ش��كل  ف��ي  بالفع��ل  موج��ودة  البيان��ات  األول:  المســتوى 
الف��ور. عل��ى  اس��تخدامه 

• المســتوى الثاني:البيان��ات موج��ودة بش��كل م��ا )مث��ل وج��ود أو ع��دم 	
وج��ود قان��ون أو سياس��ة(، ولك��ن الم��وارد ضروري��ة لجم��ع البيان��ات.

• المســتوى الثالث:البيان��ات غي��ر موج��ودة ف��ي ع��دد كبي��ر م��ن البل��دان، 	
ف��ي  الثال��ث  المس��توى  يش��ير  وم��وارد.  وقت��ا  جمعه��ا  وس��يحتاج 
األس��اس إل��ى ال��داالت الت��ي تتطل��ب بيان��ات يت��م جمعه��ا م��ن خ��الل 
اس��تقصاءات ع��ن أف��راد مجتم��ع المي��م أو مس��وح س��كانية تتضم��ن 
أس��ئلة ع��ن التوج��ه الجنس��ي والهوي��ة الجنس��ية والتعبي��ر ع��ن المي��ول 
الجنس��ية والخصائ��ص الجنس��ية. يق��وم ع��دد صغي��ر م��ن البل��دان 
حالي��ا بجم��ع بيان��ات مس��حية ع��ن التوج��ه الجنس��ي نحتاجه��ا لبع��ض 
ال��داالت، ولك��ن ال يوج��د بل��د لدي��ه بيان��ات ع��ن عين��ة ممثل��ة م��ن 
الس��كان أو م��ن أف��راد مجتم��ع المي��م يمكنه��ا تصني��ف النتائ��ج حس��ب 
التوج��ه الجنس��ي، والهوي��ة الجنس��ية والتعبي��ر ع��ن المي��ول الجنس��ية، 

و الخصائ��ص الجنس��ية. 

احتواء  أو  الميم  مجتمع  أفراد  احتواء  لقياس  االستخدام  شائعة 
مجموعات أخرى. واستعنّا بدراسات معنية بأفراد مجتمع الميم  عن 
والمشاركة  والعنف،  والتعليم،  االقتصادي،  والتحليل  الصحة، 
حكومية  غير  منظمات  أعدتها  تقارير  استعرضنا  كما  السياسية. 
وهيئات حقوق اإلنسان حول قضايا مجتمع الميم وقيّمنا توصيات 
هذه التقارير بشأن الداالت المحتملة لالحتواء، ونقحنا قائمة الداالت 
بناء على المشاورات. وبالتالي، تعكس الداالت المقترحة مزيجا من 

المصادر، بعضها جديد أو مقتبس من المصادر الموجودة. 
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6- نقاط القوة والضعف في مجموعة الداالت 
المحتملة 

القوة  نقاط  مناقشة  المرجعية  الدراسة  لهذه  األخرى  المهام  من 
والضعف في أنواع مختلفة من الداالت. 

قياس الفرص: أحد الفروق المهمة المشار إليها في التعريف العملي 
إلى  الفرص  تشير  والنتائج.  الفرص  بين  بالتمييز  يتعلق  لالحتواء 
ألفراد  وتتيح  مختلفة  قطاعات  تفتح  قد  معينة  قوانين  أو  شروط 
الرعاية  أو  الوظائف  على  للحصول  أكر  إمكانية  الميم  مجتمع 
المثال. ورغم  سبيل  التعليمية، على  البرامج  أو  المناسبة  الصحية 
ذلك ال يضمن وجود هذه الفرص بالضرورة ألفراد مجتمع الميم 
تحقيق نتائج أكثر إيجابية. فعلى سبيل المثال، قد ال يتم تنفيذ أو إنفاذ 
أمام  أخرى  حواجز  هناك  تكون  قد  أو  كافية،  بدرجة  ما  سياسة 
برنامج  في  للتسجيل  المطلوب  الكافي  غير  اإلعداد  مثل  المرء، 

تعليمي. 

باإلضافة إلى ذلك، قد يكون للفرص تأثير انتقائي على بعض أفراد 
مجتمع الميم، مثل حرية الزواج من شخص من نفس الجنس مما 
من  أو  نفسه  الجنس  من  شركاء  لديهم  من  رئيسي  بشكل  يساعد 
يسعون لمثل هذا االعتراف القانوني. قد تكون القدرة على اغتنام 
الفرص أكبر إذا كان أفراد مجتمع الميم يتمتعون بمزايا أخرى، مثل 
الثروة أو كونهم ذكورا، أو من يمكنهم توظيف مستشار قانوني أو 

يواجهون حواجز أقل من مصادر أخرى للتهميش. 

القوة.  نقاط  ما مع  إلى حد  الداالت  الضعف هذه في  نقاط  تتوازن 
إتاحة الفرص هي الهدف الرئيسي للعديد من منظمات مجتمع الميم. 
قيمة  له  الحقوق  في  المساواة  أو  التمييز  عدم  مبدأ  إرساء  أن  كما 
السياسات  أو  القانون  ويمنح  الميم.  مجتمع  ألفراد  وعملية  رمزية 
إلى وضع  الوصول  يُحرمون من  الميم، ممن  شخصا من مجتمع 
معين، وسيلة للجوء للقضاء وإضافة سلطة أخالقية للطعن في هذا 
االستبعاد. كما أن بعض مقاييس الفرص متاحة بسهولة في مختلف 

البلدان، مما يسهل مرحلة قياس إعداد المؤشر. 

هو  هنا  المقترحة  الداالت  من  العام  اآلخر  النوع  النتائج:  قياس 
مقياس للنتائج. بمعنى أن تعزيز الفرص هو وسيلة لتحقيق غاية – 
حصول الفرد فعليا على قدر من الصحة والتعليم والرفاه االقتصادي 
والسالمة والمشاركة السياسية والمدنية يتسق مع الكرامة اإلنسانية. 
في  الخمسة  األبعاد  تشمل  التي  األكاديمية  التخصصات  وساهمت 

مجاالت دراستها في وضع الكثير من المقاييس المحتملة لكل بعد. 
األخرى  الدولية  والمنظمات  والهيئات  المتحدة  األمم  قامت  كما 

بتطوير مقاييس نتائج في مؤشرات أخرى. 

ومع ذلك، فإن لجميع هذه المقاييس نقاط قوة وضعف. إن تجميع 
المتوسطة  القيمة  مثل  واحد،  رقم  في  باألفراد  الخاصة  المقاييس 
للمكاسب الشخصية، تتيح طريقة بسيطة بديهية لمعرفة كيف يعيش 
أفراد مجتمع الميم مقارنة بغيرهم. لكن إحصائية واحدة ال يمكن أن 
تمثل بالكامل نطاق التجارب، حتى لو تم تصنيفها حسب المجموعة. 
توزيع  مثل  المقياس،  قيم  انتشار  لتعكس  أخرى  داالت  تصميم  تم 
الدخل، ولكن هذه المقاييس ليست دائما سهلة الفهم، وهذه األنواع 
التباين  في  االختالفات  عكست  ما  إذا  فقط  مفيدة  المقاييس  من 
الميم. إن معظم أبعاد  القائمة في احتواء أفراد مجتمع  االختالفات 
الحياة اإلنسانية متعددة األوجه لدرجة أن مقياسا - أو حتى اثنين أو 
ثالثة - ال يمكن أن يعكس بشكل مناسب ما هو المقصود  »بالصحة« 
المقترحة هنا، بطرق  المقاييس  لذا، فإن  أو »الرفاه االقتصادي«. 

عديدة، هي مقاييس غير مباشرة لمختلف جوانب أبعاد المؤشر. 

غياب  هو  النتائج  بمقاييس  المتعلقة  الرئيسية  الضعف  نقطة  ولعل 
النتائج  مقاييس  معظم  لتقييم  العلمية  الناحية  من  سليمة  بيانات 
المقترحة. ولتقييم مقاييس النتائج الدقيقة لسكان بلد واحد، سنحتاج 
التوجه  مقاييس  تتضمن  مسح  وأداة  السكان  من  ممثلة  عينة  إلى 
الجنسي والهوية الجنسية والتعبير عن الميول الجنسية والخصائص 
الجنسية،  إلى جانب أسئلة حول مقاييس النتائج المناسبة. يجب أن 
البلدان، ويجب  بين  فيما  المقاييس متسقة بشكل معقول  تكون هذه 
الحالي  الوقت  في  البلدان.  من  كبيرة  مجموعة  من  البيانات  جمع 
يجمع عدد قليل من البلدان بيانات عالية الجودة عن أفراد مجتمع 
الميم يمكن استخدامها في بضعة مقاييس مقترحة، ولكن ال يوجد بلد 
واحد يجمع بيانات وطنية ضرورية وعالية الجودة عن األشخاص 
المتحولين جنسيا أو ثنائيي الجنس. يتم إعداد واختبار بعض أساليب 
للبيانات  أسرع  تطور  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  الجديدة  المسح 
ويجب  الميم،  مجتمع  أفراد  احتواء  عن  عالمي  بمؤشر  الخاصة 
مواصلة هذا العمل جنبا إلى جنب مع التعاون مع مجموعة واسعة 

من الشركاء في مجال األبحاث. 

القيم المطلقة أو النسبية لقياس النتائج:  يثير قياس النتائج أسئلة  
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ذات المستويات المنخفضة من الترهيب في المدارس ستكون أكثر 
أمانا للطالب من أفراد مجتمع الميم. في عام 2015، قال %5.7 
من الطالب األستراليين في دراسة دولية »لقد تعرضت للضرب أو 
الترهيب من قبل طالب آخرين« في حين تحدث 2.3% فقط من 
الطالب في ألمانيا عن تعرضهم لمثل هذا الترهيب )منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي، 2016(. ومع ذلك، من الممكن أن 
يكون الطالب األلمان من أفراد مجتمع الميم يتعرضون لمستويات 
تصنيف  بدون  أستراليا.   في  بنظرائهم  مقارنة  الترهيب  من  أكبر 
المرتبط  الترهيب  على  تحديدا  يركز  سؤال  بدون  أو  البيانات، 
ال  الجنسية،  العالقات  أو  الجنسية  بالهوية  الخاصة  بالتصورات 
يمكن أن نستنتج بشكل موثوق أي بلد لديه مستويات أقل من ترهيب 
طالب أفراد مجتمع الميم. لذلك، فإن الداالت المقترحة تكاد ترتبط 

جميعا بمجتمع الميم. 

إمكانية وضع مؤشرات فرعية: من المهم أن نقر بأن هناك بعض 
في  البلدان  بين  االختالفات  تعكس  التي  الواضحة  البديلة  الطرق 
القوانين وفي الرأي العام. هناك داالت مرتبطة بالقوانين والسياسات 
في كل بعد تقريبا، مما يجعلها مقاييس للفرص، في معظم الحاالت. 
بُعد  في  تركيزها  في  تتمثل  لتوزيعها  بديلة  استراتيجية  وهناك 
هذا  فرعي. وسيتيح  في شكل مؤشر  والمدنية  السياسية  المشاركة 
كيفية  في  للنظر  خيارات  عدة  مع  السياسات،  من  المزيد  تغطية 
تجميعها في مقياس واحد. وبالمثل، بدالً من وجود دالة عامة واحدة 
للرأي العام داخل بلد ما، يمكن وضع مؤشر فرعي لوصمة العار 

للحصول على إجابات ألكثر من سؤال للرأي العام. 

إضافية وتتطلب اتخاذ قرارات. هل يجب أن تكون النتائج مطلقة، 
هل يمكن تحديد مستوى من النتائج »يتسق مع الكرامة اإلنسانية«؟. 
وفاء  أو  كفاية  مسألة  وكأنه  االحتواء  يبدو  النظرية،  الناحية  من 
بمعيار محدد. في بعض األحيان يكون هذا المستوى واضحا. فقد 
نرغب في أن يحصل جميع أفراد مجتمع الميم على مستوى دخل 
الطبية  للرعاية  مصدر  لديهم  يكون  أن  أو  الفقر  معدل  من  أعلى 
بين  الفقر  معدالت  في  انخفاضا  تشهد  التي  البلدان  أما  المستمرة. 
برعاية  المجتمع  هذا  أفراد  فيها  يتمتع  التي  أو  الميم  مجتمع  أفراد 

صحية أفضل فتعتبر أكثر احتواء لهم.  

لكن مقاييس االحتواء قد تتطلب أيضا طريقة لمعايرة االحتواء عبر 
البلدان. على سبيل المثال، يمكن أن يكون متوسط دخل أحد أفراد 
مجتمع الميم في البلد )س( أعلى منه في البلد )ص(. ولكن إذا كان 
متوسط دخل كل السكان أعلى في البلد )س(، فقد ال نعتبر هذا البلد 
من  )ص(.  بالبلد  مقارنة  الميم  مجتمع  ألفراد  احتواء  أكثر  تلقائيا 
الممكن أن تكون هناك فجوة كبيرة في الدخل بين أفراد مجتمع الميم 
واألشخاص الذين يمارسون الجنس مع شركاء من الجنس اآلخر. 
لذلك، فإن بعض الداالت المقترحة تقيس نتائج أفراد مجتمع الميم 
مقارنة بمتوسط النتائج بالنسبة للبلد بأسره، األمر الذي يضع مقياسا 

للمساواة في النتائج بصورة تعكس حجم االحتواء. 

الداالت الشاملة مقارنة بالداالت الخاصة بمجتمع الميم: خيار آخر 
فيما يتعلق بمقاييس النتائج ومقاييس الفرص هو ما إذا كان مقياس 
جيدا  مقياسا  يكون  أن  يمكن  السكان-  لجميع  مقياس  وهو  شامل- 
الحتواء أفراد مجتمع الميم. على سبيل المثال، قد نستنتج أن البلدان 



س
ت والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا وثنائيي  الجن

ّت لمؤشر احتواء المثليا
مجموعة داال
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7- بعض المخاوف العامة المتعلقة بالمضي 
قدما

ومن بواعث القلق أيضا كيف يمكن استخدام النتائج في زيادة وصم 
أفراد مجتمع الميم. على سبيل المثال، في البلدان التي جمعت بيانات 
البيانات  استخدمت  العقلية،  الصحة  ونتائج  الجنسي  التوجه  عن 
)التي تظهر بشكل عام تقريبا ارتفاع معدل اإلصابة باالكتئاب بين 
أفراد مجتمع الميم مقارنة بعامة السكان( للمطالبة »بعالج« المثلية 
بدال من حل قضايا التمييز والرفض الثقافي التي تسبب االكتئاب. 
يجب الموازنة بين هذه المخاوف والمنافع التي يمكن تحقيقها من 
خالل جمع البيانات. لتخفيف بعض هذه المخاوف، يجب توضيح 
سياق أي عرض مبدئي لنتائج المؤشر بعناية ومناقشته ضمن أطر 
مع  العمل  من  المؤشر  جودة  ستستفيد  كما  واالستبعاد.  االحتواء 
المنظمات المحلية والدولية المعنية بمجتمع الميم وخبراء االتصاالت 

بشأن عرض نتائج المؤشر ونشرها.

كيف نضمن جودة البيانات؟

البيانات  جودة  لضمان  والتوصيات  اإلرشادات  من  العديد  هناك 
ويجب الرجوع إلى هذه اإلرشادات خالل جميع مراحل إعداد هذا 
بعين  القياسية  اإلرشادات  من  الكثير  تأخذ  ال  ذلك،  ومع  المؤشر. 
عن  البيانات  جمع  عند  تنشأ  قد  التي  الخاصة  المخاوف  االعتبار 
أفراد مجتمع الميم. فمثال، لم يتم تقييم العديد من المقاييس المعيارية 
الثبات  حيث  من  المؤشر  في  إدراجها   في  التفكير  يمكن  التي 
والصدق بين فئات مجتمع الميم. وعالوة على ذلك، قد تكون هناك 
وتوحيدها،  واختبارها  جديدة  وتعريفات  مقاييس  لوضع  حاجة 
وينبغي أن يصاحب المؤشر مجموعة من المبادئ التوجيهية لجمع 

البيانات.

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يترجم المؤشر إلى العديد من اللغات 
أيضا  البلدان ولكن  بين  فقط  ليس  الثقافية  يراعي االختالفات  وأن 
داخلها. فقد تشكل االختالفات الثقافية واللغوية تحديات كبيرة لجودة 
البيانات، على الرغم من أن هذه التحديات ال تقتصر على دراسة 
التقارير  وإعداد  البيانات  جمع  ألن  ونظراً  الميم.  مجتمع  أفراد 
سيمثالن أمرا جديداً لبعض هذه المجموعات السكانية )والبلدان(، 
مستمر  تقييم  عملية  استحداث  فيجب  المناطق،  بعض  في  خاصة 
بعض  في  المحدودة  اإلحصائية  القدرات  لحقيقة  إدراكا  للجودة 
المدني طوال  المجتمع  المفيد إشراك  البلدان. وبالتالي سيكون من 

العملية لزيادة ضمان جمع بيانات ذات جودة عالية.

مهمة  قضايا  عدة  المشاركون  ناقش  الشخصية،  المشاورات  في 
بجمع  المخاوف  هذه  تتعلق  اإلعداد.  عملية  خالل  بالمؤشر  تتعلق 

البيانات وأمنها وعرضها وجودتها: 

كيف نحمي الخصوصية ونضمن األمن؟ 

بيانات، من المهم دائما ضمان حماية  كما هو الحال مع جمع أي 
تخضع  البيانات.  هذه  يقدمون  الذين  األشخاص  وأمن  خصوصية 
لعملية مراجعة  الباحثون  يجريها  التي  البيانات  معظم جهود جمع 
تضمن حماية »البشر«، لكن عمليات المراجعة هذه ال تتفهم دائما 
مخاوف الخصوصية واألمن الخاصة بأفراد مجتمع الميم. بالنسبة 
لمجتمع الميم، تنبع المخاوف اإلضافية من حقيقة أنهم يصنفون في 
)ويُجبرون  كمرضى  سلوكهم،  أو  هويتهم  بسبب  األحيان،  بعض 
على العالج الطبي( أو كمجرمين )ويخضعون لالحتجاز/المالحقة 
هناك  يكون  أن  خاص  نحو  على  المهم  من  وبالتالي،  القضائية(. 
وعي أكبر بمخاوف أفراد مجتمع الميم فيما يتعلق بجمع البيانات، 
ونقلها وتخزينها، وتحليل البيانات، وإعداد التقارير/نشر النتائج. قد 
تكون هناك مخاوف إضافية متعلقة باألمن الرقمي )والتي تتطور 
بسرعة( والتي ينبغي التحقيق فيها قبل الدعوة إلى جمع أي بيانات. 
في  سرقتها  أو  األفراد  بيانات  اختراق  كيفية  بشأن  المخاوف  تعد 
البلدان التي تُجِرم أفراد مجتمع الميم مثيرة للقلق بشكل خاص. لذلك 
البيانات أو يشارك في  من المهم التأكد من أن أي شخص يراجع 
جمعها يتلقى تدريبا مناسبا على المعاملة األخالقية للبشر، وأيضا 
المبادئ  وضع  ويمكن  الميم.  مجتمع  بأفراد  الخاصة  المخاوف 
المعنيين  غير  والعلماء  البيانات  )لعلماء  عليها  المتفق  التوجيهية 
بالبيانات على حد سواء( الخاصة بجمع بيانات أفراد مجتمع الميم 

على المستوى الدولي إلى جانب إعداد المؤشر.

كيف تُستخدم الداالت والمؤشر؟

مع أي جهد كبير لجمع البيانات مثل المؤشر المقترح هنا، سيكون 
من المهم تجريب المؤشر للمساعدة في تحديد جدواه. لذلك، سيكون 
الخبراء )وكذلك  إشراك  وينبغي  التجريبية حاسما،  البلدان  اختيار 
أفراد المجتمع( من البلدان والمناطق التي يتم فيها تجريب المؤشر 
طوال العملية. يجب اختيار البلدان التجريبية على أساس العديد من 
الخصائص بما في ذلك الموقع الجغرافي وتَقبّل المؤشر. لن يضمن 
يمكنهم  بل  فحسب،  المؤشر  صدق  اإلقليميون  الخبراء  هؤالء 
ممن  وغيرهم  السياسات  لواضعي  النتائج  تفسير  في  المساعدة 

يرغبون في استخدام المؤشر. 
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8- دليل لقائمة بالداالت المقترحة

كل دالة(، ويتم وصف الدالة نفسها في العمود الثالث. يضع العمود 
الرابع الدالة في أحد مستويات الجدوى التي تم وصفها سابقا.

يعرض العمود الخامس تقييما حول صلة كل دالة بأهداف التنمية 
العمود  أما  يبررها.  أو  الدالة  السادس  العمود  يشرح  المستدامة. 

السابع فيقترح مصادر البيانات المحتملة.

بعد العمود السابع، هناك خمسة أعمدة بعنوان مثلية، مثلي، مزدوج 
الميول الجنسية، متحول جنسيا، ثنائيي الجنس.  

تشير عالمة X في أحد هذه األعمدة إلى أن الدالة يمكن قياسها في 
هذه المجموعة نظريا على األقل.  

ال يُقصد من العالمات الموجودة في األعمدة الخمسة األخيرة أن 
تعكس بواعث قلق كل مجموعة والتي ذكرت سابقا.  الداالت ذات 
بين  اإليدز  )مثل  الصحة  أبعاد  في  مدرجة  معينة  بفئات  الصلة 
المثليين ومزدوجي الميول الجنسية من الرجال والمتحولين جنسيا(، 
والرفاه االقتصادي )استقاللية المرأة بالنسبة للمثليات(، والمشاركة 
الجنسية  بالهوية  االعتراف  متطلبات  )مثل  والمدنية  السياسية 
الجنس(،  وثنائيي  جنسيا  بالمتحولين  الخاصة  الوثائق  وتحديث 
جراحات  من  القانونية  الحماية  )مثل  والعنف  الشخصي  واألمن 
وعالجات »إلعادة« ثنائيي الجنس إلى »طبيعتهم«(.  ملحق: قائمة 

بالداالت المقترحة.

تم  التي  المقترحة  بالداالت  قائمة  المرفق  البيانات  جدول  يعرض 
ومع  المدني  المجتمع  مع  التشاور  من  جوالت  ثالث  بعد  تنقيحها 
خبراء من مختلف القطاعات. هناك خمسة أقسام، واحد لكل بعد من 
والتعليم،  والعنف،  الشخصي  واألمن  الصحة،  االحتواء:  أبعاد 

والرفاه االقتصادي، والمشاركة السياسية والمدنية.  

في كل قسم، يتم إدراج جانب من جوانب أبعاد االحتواء في العمود 
األول. يضم العمود الثاني اسم الدالة ورقمها )لتسهيل مناقشة 

• يمك��ن 	 ش��كل  ف��ي  بالفع��ل  موج��ودة  البيان��ات  األول:  المســتوى 
الف��ور. عل��ى  اس��تخدامه 

• ــد 	 ــل يوج ــال، ه ــا )مث ــكل م ــرة بش ــات متوف ــي: البيان ــتوى الثان المس
قانــون أو سياســة(، ولكــن المــوارد ســتكون ضروريــة 

• المســتوى الثالــث: البيان��ات غي��ر متوف��رة ف��ي ع��دد كبي��ر م��ن البلدان، 	
وس��يحتاج جمعه��ا وقت��ا وموارد.
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9- ملحق: قائمة الداالت المقترحة

 1 . التعليم

-مستوى الجدوىالدالةاسم الدالةمظهر االحتواء

هدف 
التنمية 

المستدامة
التعليق )التبرير، 
التفسير، القضايا(

المصادر المحتملة 
للبيانات

بيئات التعليم 
اآلمنة

النسبة المئوية معدل الترهيب
للطلبة من أفراد 

مجتمع الميم 
الذين تعرضوا 

للعنف أو 
الترهيب 

الجسدي أو 
النفسي أو 

الجنسي خالل 
االثني عشر 
شهرا السابقة

3 )الجزئية 1 في 
المستقبل القريب(

4.a  تم تكييف هذا المقياس
ليتسق مع دالة 

الموضوعات المحتملة 
لهدف التنمية 

المستدامة 4أ 2 بشأن 
توفير »بيئات تعليم 

آمنة وشاملة وفعالة« 
والدالة المحتملة 

لمبادرة »اإللهام« 
INSPIRE، وهي 

مبادرة عالمية إلنهاء 
العنف ضد األطفال. 

يمكن أن تمثل هذه 
الدالة نسبة لمعدل 

طالب مجتمع الميم 
إلى معدل جميع 

الطالب.

سيشمل المسح الصحي 
العالمي لطالب المدارس 

الذي تجريه منظمة 
الصحة العالمية لألطفال 
الذين تتراوح أعمارهم 

بين 13 و 17 عاما أسئلة 
عن الهوية الجنسية 

والسلوك الجنسي في 
نموذج موسع، مما يتيح 

نقل هذه الدالة إلى 
المستوى 1 لطالب 

مجتمع الميم. ومع ذلك، 
لم يتم االتفاق حتى اآلن 

على أي أسئلة تعكس 
الهوية الجنسية أو هوية /
حالة  ثنائيي الجنس، لذا 

ستكون هناك حاجة لمزيد 
من العمل، وربما جمع 

البيانات من خالل 
المجتمع المدني. كما أن 

سؤال المسح الصحي 
العالمي لطالب المدارس 
سيكون اختياريا. مصدر 
آخر محتمل للبيانات هو 

بيانات مسح السلوك 
الصحي ألطفال 

المدارس، التي تم جمعها 
في بلدان أوروبية وبلدان 

أمريكا الشمالية.
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 1 . التعليم

-مستوى الجدوىالدالةاسم الدالةمظهر االحتواء

هدف 
التنمية 

المستدامة
التعليق )التبرير، 
التفسير، القضايا(

المصادر المحتملة 
للبيانات

1-2 السياسات  
المناهضة للترهيب

وجود قانون أو 
نص دستوري أو 
سياسة أو لوائح 

تمنع وتعالج 
الترهيب 

والمضايقات ضد 
الطالب في 

النظام التعليمي 
على أساس فعلي 

أو متصور 
للتوجه الجنسي، 

والهوية الجنسية، 
والتعبير عن 

الميول الجنسية، 
والخصائص 

الجنسية.

2a.4 قد يؤدي وجود
سياسات مناهضة 
للترهيب إلى منع 

ترهيب طالب مجتمع 
الميم. يمكن أن يكون 
هذا المقياس مؤشرا 

غير مباشر عن  
معدل الترهيب. يجب 

أن تحدد الصياغة 
النهائية مستويات 
التعليم المشمولة 
وتحديد مستوى 

مركزية السياسات 
)على سبيل المثال، 

وطنية أو محلية( 
يجب أن يأخذ المقياس 

في االعتبار محتوى 
وجودة السياسات 

المعمول بها.

ال توجد مصادر بيانات 
حالية معروفة؛ يمكن أن 
يشمل القياس استبيانات 

لخبراء قانونيين وسلطات 
وطنية وشركاء غير 

حكوميين، على سبيل 
المثال، أو مراجعة 
القوانين واألحكام 

الدستورية والسياسات، 
إلخ.

1-3 تطبيق   
سياسات مكافحة الع
نف...................
......................
......................
......................
......................

29.............

النسبة المئوية 
للمدارس التي 
لديها سياسات 

شاملة لمنع 
ومعالجة العنف 

والترهيب 
المرتبط بالتوجه 
الجنسي والهوية 
الجنسية والتعبير 

عن الميول 
الجنسية 

والخصائص 
الجنسية. 

3a.4 السياسات التي توصي
بها اليونسكو. 

سيتطلب القياس 
تعريف »العنف« ، 

»السياسات المدرسية 
الشاملة« ومستوى 

التعليم؛ تشمل تقارير 
اليونسكو  )2016( 

على توصيات. ال 
توجد مصادر بيانات 
حالية معروفة؛ يمكن 

أن يشمل القياس 
استبيانات لخبراء 
قانونيين وسلطات 

وطنية ومحلية 
وشركاء غير 

حكوميين، على سبيل 
المثال.

قد تدرج األسئلة في 
أدوات اإلحصاء 

المدرسي، أو تجيب عنها 
عينة ممثلة من المدارس. 

تعد مؤشرات تقديم 
الخدمات التابعة للبنك 

الدولي مصدراً محتمالً 
لجمع البيانات.
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 1 . التعليم

-مستوى الجدوىالدالةاسم الدالةمظهر االحتواء

هدف 
التنمية 

المستدامة
التعليق )التبرير، 
التفسير، القضايا(

المصادر المحتملة 
للبيانات

الحصول على 
التعليم

1.4 سياسات 
مناهضة التمييز، 

الطالب

وجود قانون أو 
نص دستوري أو 
سياسة أو لوائح 

تحظر التمييز 
ضد الطالب في 

مؤسسات تعليمية 
على أساس 

التوجه الجنسي، 
والهوية الجنسية، 

والتعبير عن 
الميول الجنسية، 

والخصائص 
الجنسية.

يتيح وجود قانون 24.5
لمكافحة التمييز 

الفرص التعليمية 
لطالب من أفراد 
مجتمع الميم. عند 

إعداد المقاييس، من 
الضروري أن تكون 

أعلى الدرجات 
مخصصة للحصر 

الصريح للتوجه 
الجنسي والهوية 

الجنسية والتعبير عن 
الميول الجنسية 

والخصائص الجنسية 
أو للطالب من أفراد 

مجتمع الميم في قائمة 
المجموعات 

المشمولة.

ال توجد مصادر بيانات 
حالية معروفة؛ يمكن أن 
يشمل القياس استبيانات 

لخبراء قانونيين وسلطات 
وطنية وشركاء غير 

حكوميين، على سبيل 
المثال، أو مراجعة 
القوانين واألحكام 

الدستورية والسياسات، 
إلخ.

1.5 تطبيق سياسات  
مناهضة التمييز، 

الطالب

وجود آليات 
محددة )وطنية أو 

محلية( لإلبالغ 
عن حاالت 

التمييز والعنف 
والترهيب ضد 

الطالب 
المرتبطة بالتوجه 
الجنسي والهوية 
الجنسية والتعبير 

عن الميول   
الجنسية 

والخصائص 
الجنسية، بما في 

ذلك الحوادث 
التي يرتكبها 
ممثلون عن 

قطاع التعليم مثل 
المدرسون 

وموظفو 
المدارس 
اآلخرون.

هذه الدالة مقياس غير 34.5
مباشر لتنفيذ سياسات 
أو قوانين ضد التمييز 

المؤسسي من قبل 
قطاع التعليم، بما في 
ذلك التمييز من قبل 
المعلمين والموظفين 

اآلخرين في المدرسة 
على سبيل المثال.

ال توجد مصادر بيانات 
حالية معروفة؛ يمكن أن 
يشمل القياس استبيانات 

لخبراء قانونيين وسلطات 
وطنية وشركاء غير 

حكوميين، على سبيل 
المثال، أو مراجعة 
القوانين واألحكام 

الدستورية والسياسات، 
إلخ.
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 1 . التعليم

-مستوى الجدوىالدالةاسم الدالةمظهر االحتواء

هدف 
التنمية 

المستدامة
التعليق )التبرير، 
التفسير، القضايا(

المصادر المحتملة 
للبيانات

1-6 التحصيل  
الدراسي: استكمال 

المرحلة الثانوية

النسبة المئوية 
من أفراد مجتمع 

الميم الذين أكملوا 
التعليم الثانوي 

إلى النسبة 
المئوية لمجموع 

السكان الذين 
أتموا مرحلة 

التعليم الثانوي.

3 4.1;
4.5

معدلة لتناسب 
التعريف األكثر 

استخداما من قبل 
الهيئات الدولية لقياس 

التحصيل الدراسي.

ال توجد مصادر بيانات 
حالية معروفة. يمكن 

قياسها في مسح سكان 
لمجتمع الميم، باستخدام 
فئة عمرية معينة، مثل 
الفئة العمرية 34-25، 

للتعرف على درجة 
الوصول إلى التعليم.

1.6 التحصيل  
الدراسي: استكمال 

المرحلة االبتدائية

النسبة المئوية 
من أفراد مجتمع 

الميم الذين 
أكملوا التعليم 
االبتدائي إلى 

النسبة المئوية 
لمجموع السكان 

الذين أتموا 
مرحلة التعليم 

االبتدائي.

3 4.1;
4.5

مصممة لتحديد أثر 
التهميش المبكر 

ألطفال مجتمع الميم.

ال توجد مصادر بيانات 
حالية معروفة. يمكن 

قياسها في مسح سكان 
لمجتمع الميم، باستخدام 
فئة عمرية معينة، مثل 
الفئة العمرية 34-25، 

للتعرف على درجة 
الوصول إلى التعليم.

1-7 مناهج تراعي المعارف
التنوع

وجود مناهج 
دراسية تشمل 
معلومات عن 

التوجه الجنسي 
والهوية الجنسية 

و التعبير عن 
الميول الجنسية 

والخصائص 
الجنسية.

تمشيا مع المعايير 34.7
والممارسات التعليمية 

القياسية، فإن هذه 
المناهج ستكون قائمة 

على األدلة لضمان 
الدقة وستكون مناسبة 
للسن لتلبية احتياجات 

الفئات العمرية 
المختلفة. تعكس هذه 
الدالة إمكانية إدراج 

المحتوى المرتبط 
بالتوجه الجنسي 
والهوية الجنسية 

والتعبير عن الميول 
الجنسية والخصائص 

الجنسية في عدة 
مواضيع ، مثل التربية 

الجنسية أو تعليم 
حقوق اإلنسان أو 

الحقوق المدنية

ال توجد مصادر بيانات 
حالية معروفة. يمكن 

جمعها مع الجهود 
المبذولة لجمع البيانات 
حول المقاييس األخرى 
المستندة إلى المدارس، 
ربما من خالل األسئلة 

المضافة إلى أدوات 
التعداد المدرسي.
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2. المشاركة السياسية والمدنية

مستوى الدالةاسم الدالةمظهر االحتواء
الجدوى

هدف 
التنمية 

المستدامة
التعليق )التبرير، 
المصادر المحتملة للبياناتالتفسير، القضايا(
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2-1 عدم االعتراف 
تجريم سلوك 

المثليين 

النشاط الجنسي الذي 
يتم بالتراضي بين 

بالغين من نفس الجنس 
ليس غير مشروع.  

التركيز على السلوك 110.3
ليشمل من هم خارج 

مجتمع الميم.

مراجعة القانون الوطني 
المطلوب لوجود هذه السياسات 
مثل رابطة المثليات والمثليين 

ومزدوجي الميول الجنسية 
والمتحولين جنسيا وثنائيي 

الجنس.

xxxxx

عدم تجريم  
التعبير 

عن الميول 
الجنسية

ال يوجد في البلد قوانين 
م األشخاص على  ُتجرِّ

أساس تعبيرهم عن 
ميولهم الجنسية.

التركيز على التعبير 210.3
ليشمل األشخاص غير 

المتوافقين جنسيا والذين 
ال يعرفون على أنهم 

متحولون جنسيا.

مراجعة القانون الوطني 
المطلوب لوجود هذه السياسات 
مثل رابطة المثليات والمثليين 

ومزدوجي الميول الجنسية 
والمتحولين جنسيا وثنائيي 

الجنس.

   x 

  3-2
االعتراف 

القانوني 
بالهوية 
الجنسية

الناس لهم الحق في 
اختيار جنسهم.

210.3; 
16.9

تعكس االعتراف الوطني 
بالحق في اختيار الهوية 

الجنسية.  ال ينبغي 
أن يتضمن االعتراف 

متطلبات مثل التعقيم أو 
التدخل الطبي أو الطالق 

أو التشخيص/ التقييم 
النفسي، كما ال ينبغي 
أن يتطلب أي شروط 

تأهيل متعلقة بالخصائص 
الجنسية.

مراجعة القانون الوطني 
المطلوب لوجود هذه السياسات 
مثل رابطة المثليات والمثليين 

ومزدوجي الميول الجنسية 
والمتحولين جنسيا وثنائيي 

الجنس. انظر أيضا تقارير من 
الرابطة )“تقرير المسح القانوني 

للمتحولين جنسيا”(، وتقرير 
برنامج  األمم المتحدة اإلنمائي 

)“االعتراف القانوني بالهوية 
الجنسية” في آسيا( وتقرير مركز 
التقاضي بالجنوبي األفريقي عن 

المنطقة.

   xx

2-4 عملية 
لتحديث 

نوع الجنس 
/ الهوية 

الجنسية في 
الوثائق

توفر بروتوكوالت 
مركزية لتحديث 

نوع الجنس / الهوية 
الجنسية في الشهادات 

الرسمية.

 1/210.3; 
16.9

توفر عملية  إدارية  أو 
نظاما لتغيير المستندات 

الرسمية لتناسب 
الهوية الجنسية الحالية. 

البروتوكوالت ليست 
ضرورية على المستوى 
الوطني ولكن يجب أن 
تكون واضحة ويمكن 
للجميع الوصول إليها.

مراجعة القانون الوطني 
المطلوب لوجود هذه السياسات 
مثل رابطة المثليات والمثليين 

ومزدوجي الميول الجنسية 
والمتحولين جنسيا وثنائيي 

الجنس. انظر أيضا تقارير من 
الرابطة )“تقرير المسح القانوني 

للمتحولين جنسيا”(، وتقرير 
برنامج  األمم المتحدة اإلنمائي 

)“االعتراف القانوني بالهوية 
الجنسية” في آسيا( وتقرير مركز 
التقاضي بالجنوبي األفريقي عن 

المنطقة.

xx
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2. المشاركة السياسية والمدنية

مستوى الدالةاسم الدالةمظهر االحتواء
الجدوى

هدف 
التنمية 

المستدامة
التعليق )التبرير، 
المصادر المحتملة للبياناتالتفسير، القضايا(

لية
مث

لي
مث

ة 
سي

جن
 ال

ول
لمي

ج ا
دو

مز
سيا

جن
ل 

حو
مت

س 
جن

 ال
ئي

ثنا

  5-2
االحتواء 

اإلحصائي 

مقاييس التوجه الجنسي 
والهوية الجنسية 

والتعبير عن الميول 
الجنسية والخصائص 

الجنسية مدرجة 
في نظم التقارير 

اإلحصائية وتسمح 
بحساب إحصاءات 

المؤشر عن الصحة 
والتعليم والنتائج 

االقتصادية والعنف 
والمشاركة السياسية.

 تقييم ما إذا كانت أنظمة217.18
 التقارير موجودة وما إذا
 كانت تشمل جمع البيانات
 عن وضع أفراد مجتمع
 الميم أو االضطهاد
 بسبب التوجه الجنسي أو
 الهوية الجنسية أو التعبير
 عن الميول الجنسية أو
 الخصائص الجنسية.
 سيكون من الممكن أيضا
 قياس المجموعات التي تم
 إدراجها في اإلحصاءات
 بشكل منفصل، وكذلك
 ما إذا كانت جميع أبعاد
 يجب أن المؤشر مدرجة.
 يكون لدى البلدان أيًضا
 سياسات للحفاظ على أمن
 البيانات وحمايتها من
االستغالل.

مراجعة ممارسات منظمات 
اإلحصاء الوطنية.

xxxxx

حرية التعبير 
وتكوين الجمعيات

2-6 قانون 
تقييدية

وجود القوانين التي 
تقيد حرية التعبير 
والمشاركة المدنية 
وتكوين جمعيات 

ترتبط بالتوجه الجنسي 
والهوية الجنسية  

والتعبير عن الميول 
الجنسية والخصائص 

الجنسية.

قياس وجود قانون  1
إقصائي صريح يتعلق 

بالتوجه الجنسي والهوية 
الجنسية والتعبير 

عن الميول الجنسية 
والخصائص الجنسية. 

مراجعة القانون الوطني 
المطلوب لوجود هذه 

السياسات. رابطة 
المثليات والمثليين 
ومزدوجي الميول 

الجنسية والمتحولين 
جنسيا وثنائيي الجنس 

للتوجه الجنسي )وأحيانا 
الهوية الجنسية(. تشمل 
ما يسمى قوانين “دعاية 

المثليين”. 

مراجعة القانون الوطني 
المطلوب لوجود هذه السياسات. 

رابطة المثليات والمثليين 
ومزدوجي الميول الجنسية 
والمتحولين جنسيا وثنائيي 

الجنس.

xxxxx

2-7-أ  
المنظمات 

غير 
الحكومية 

المعنية 
بأفراد 

مجتمع الميم 
المسموح بها 

القانون يجيز تسجيل 
المنظمات غير 

الحكومية التي تعزز 
مصالح أفراد مجتمع 

الميم.

ترصد نقص الحواجز  1
القانونية أمام التسجيل 
إلى جانب الممارسات 

الفعلية في كل بلد يسمح 
بالتسجيل. تقترن مع 

الدالة على الوجود الفعلي 
للمنظمات غير الحكومية 

المعنية بمجتمع الميم.

مراجعة القانون الوطني 
المطلوب لوجود هذه السياسات. 

رابطة المثليات والمثليين 
ومزدوجي الميول الجنسية 
والمتحولين جنسيا وثنائيي 

الجنس.

xxxxx
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2. المشاركة السياسية والمدنية

مستوى الدالةاسم الدالةمظهر االحتواء
الجدوى

هدف 
التنمية 

المستدامة
التعليق )التبرير، 
المصادر المحتملة للبياناتالتفسير، القضايا(

لية
مث

لي
مث

ة 
سي

جن
 ال

ول
لمي

ج ا
دو

مز
سيا

جن
ل 

حو
مت

س 
جن

 ال
ئي

ثنا

2-7-ب  
المنظمات 

غير 
الحكومية 

المعنية 
بأفراد 

مجتمع الميم 
المسموح بها 

وجود منظمة وطنية 
واحدة على األقل 

معنية ب)1( حقوق 
أفراد مجتمع الميم، 

و)2( حقوق المتحولين 
جنسيا، و)3( حقوق 
ثنائيي الجنس تعمل 

بحرية 

قد تكون نفس المنظمة  2
لكن مع وجود وثائق 

تخص األنشطة المتعلقة 
بكل فئة. ستقل قيمتها ما 
لم تغطي الفئات الثالث. 
تشير المنظمات التي ال 
يمكنها العمل بحرية إلى 

وجود حدود لحرية تكوين 
الجمعيات والتعبير.

العمل مع منظمات المجتمع 
المدني الدولية، المعلومات 

األخيرة جمعتها منظمة أوت 
رايت أكشن إنترناشيونال

xxxxx

2-8 أفراد التمثيل السياسي
مجتمع الميم 
في البرلمان

النسبة المئوية ألعضاء 
البرلمان أو أي هيئة 

تمثيلية وطنية منتخبة 
الذين يعلنون صراحة 
أنهم من مجتمع الميم

15.5; 
16.7

يمكن مقارنتها مع معدل 
انتشار أفراد مجتمع 

الميم، ولكن بما أن ذلك 
غير متاح في معظم 

البلدان )سيكون مقياسا 
للجدوى من المستوى 
3(، وال يزال بإمكانه 

تفسير مستويات أعلى من 
هذه الدالة على أنه يشير 

إلى وجود قدر أعلى 
من االحتواء. يجب أن 

يأخذ القياس في االعتبار 
إمكانية حدوث تقلبات 

مرتبطة بأعداد صغيرة، 
ربما عن طريق التجميع 
بمرور الوقت أو إعداد 
مقياس مرجعي )على 
سبيل المثال “أكثر من 

واحد”(.

مشروع قيادة األمم المتحدة 
للحقوق، والتمثيل

xxxxx

 2-9 أ/ب/الرأي العام
ج/د القبول 
االجتماعي 
لالختالفات 
في التوجه 

الجنسي 
والهوية 
الجنسية 
والتعبير 

عن الميول 
الجنسية 

والخصائص 
الجنسية.

النسبة المئوية لألفراد 
في بلد ما الذين 

يعتقدون أن أ. المثلية 
الجنسية، ب. مزدوجي 

الميول الجنسية، ج. 
المتحولين جنسيا، 
د. االختالف في 

الخصائص الجنسية 
أمور مقبولة اجتماعيا

ستقترن مع أربعة مقاييس  3 ;1
مختلفة لالتجاهات التي 

ترصد قبول المثلية 
الجنسية، ومزدوجي 

الميول الجنسية، 
والمتحولين جنسيا، 

ووجود اختالفات في 
الخصائص الجنسية. 

سيتطلب القياس وضع 
مصطلحات مناسبة 

لمختلف البلدان.

توجد مجموعة متنوعة من 
األسئلة حول االستطالعات التي 

تشمل عدة بلدان، على سبيل 
المثال استقصاء Pew للمواقف 
العالمية والمسوح العالمية للقيم 

ورابطة المثليات والمثليين 
ومزدوجي الميول الجنسية 
والمتحولين جنسيا وثنائيي 

الجنس ومنظمة آر آي دبليو آي 
للمسوح العالمية. معظمها يعالج 

فقط القضايا المتعلقة “بالمثلية 
الجنسية”.

xxxxx
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3. الرفاهة االقتصادية

مظهر 
مستوى الدالةاسم الدالةاالحتواء

الجدوى
هدف 

التنمية 
المستدامة

التعليق )التبرير، التفسير، 
المصادر المحتملة للبياناتالقضايا(

لية
مث

لي
مث

سية
جن

 ال
ول

لمي
ج ا

دو
مز

سيا
جن

ل 
حو

مت
س

جن
 ال

يي
نائ

ث

توفر 
الوظائف

3-1 قانون 
التوظيف 

غير 
التمييزي

وجود قانون أو 
نص دستوري أو 
سياسة أو لوائح 

تحظر التمييز 
على أساس التوجه 
الجنسي، والهوية 
الجنسية، والتعبير 

عن الميول الجنسية، 
والخصائص الجنسية 

في أماكن العمل 
بالقطاعين العام 
والخاص على 

المستوى الوطني.

تزيد القوانين غير التمييزية 110.3
من الفرص المتاحة ألفراد 

مجتمع الميم في مكان العمل، 
ويعكس االحتواء في القطاعين 
العام والخاص النطاق الكامل 
للعمالة. يمكن أن يشمل ذلك 

وجود سياسة في والية /إقليم/ 
سياسة محلية أيضا لوضع متغير 

النسبة المئوية المشمولة، ولكن 
قد يتطرق إلى المستوى 2. كما 

يجب أن يشمل المقياس على 
االستقطاعات إذا تم السماح 
باستثناءات )مثل اإلعفاءات 

الدينية( أو إذا لم تكن التغطية 
كاملة، يمكن وضع هذا أيضا في 

المستوى 2.

مراجعة القانون الوطني 
والسوابق القضائية والسياسيات 

األخرى المطلوبة لوجود هذه 
السياسة ومن بين ذلك بيانات 

من مثل رابطة المثليات 
والمثليين ومزدوجي الميول 
الجنسية والمتحولين جنسيا 

وثنائيي الجنس ومركز 
السياسات العالمية.

xxxxx

3.2 تطبيق  
قانون 

التوظيف 
غير تمييزي

وتتحمل هيئة وطنية 
للمساواة أو مؤسسة 

وطنية لحقوق 
اإلنسان المسؤولية 

عن التعامل مع تهم 
التمييز في العمل 
المرتبط بالتوجه 
الجنسي والهوية 

الجنسية والخصائص 
الجنسية.

يعد تحديد المسئولية عن تنفيذ 210.3
القانون الخطوة األولى نحو 

التطبيق. ينبغي النظر في 
الهيئات دون الوطنية؛ ينبغي 

أن تتسق هذه الدالة مع التغطية 
الجغرافية لدالة وجود قانون عدم 

التمييز في التوظيف.

مراجعة القانون الوطني  
والممارسات المطلوبة لوجود 

هذه السياسات. تجمع وكالة 
االتحاد األوروبي للحقوق 

األساسية بعض البيانات لبلدان 
االتحاد حول هذه القضايا؛ كما 
تقوم Equinet ، وهي الشبكة 

األوروبية لهيئات المساواة، 
بجمع بعض البيانات للبلدان 

األوروبية.

xxxxx

3-3 تجارب  
التمييز في 

العمل

النسبة المئوية ألفراد 
مجتمع الميم الذين 
قالوا إنهم يعانون 

من التمييز في العمل 
خالل األشهر االثني 

عشر الماضية.

يقدم المزيد من المعلومات 310.3
المباشرة عن تجارب التمييز، ال 
سيما عندما ال يتم اإلبالغ عنها 

أو ال يمكن اإلبالغ عنها إلى 
هيئة وطنية للمساواة.

بعض بيانات أفراد مجتمع 
الميم متوفرة. النتائج عبر 

بلدان االتحاد األوروبي في 
مسح وكالة االتحاد األوروبي 
للحقوق األساسية، طرحت في 
بعض االستطالعات في كندا 

والواليات المتحدة.

xxxxx

3-4  معدل  
البطالة 
النسبي

النسبة المئوية 
للعاطلين من قوة 
العمل في مجتمع 

الميم إلى نسبة 
العاطلين من إجمالي 

قوة العمل.

يقيس معدل البطالة النسبة 38.5-{}-
المئوية لألشخاص في قوة العمل 
الذين يرغبون في العمل ولكنهم 
ال يجدون وظائف. هذا المقياس 

هو واحد ناقص معدل العمالة 
)يقاس كنسبة مئوية من قوة 

العمل(. يقيس المقياس النسبي ما 
إذا كان معدل البطالة أعلى من 

متوسط أفراد مجتمع الميم.

ال يوجد مصدر بيانات 
معروف، سوف يتطلب 

استقصاءات سكانية تشمل 
أسئلة عن التوجه الجنسي 

والهوية الجنسية والتعبير عن 
الميول الجنسية والخصائص 
الجنسية و/أو عينات ألفراد 

مجتمع الميم. 

xxxxx
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3. الرفاهة االقتصادية

مظهر 
مستوى الدالةاسم الدالةاالحتواء

الجدوى
هدف 

التنمية 
المستدامة

التعليق )التبرير، التفسير، 
المصادر المحتملة للبياناتالقضايا(

لية
مث

لي
مث

سية
جن

 ال
ول

لمي
ج ا

دو
مز

سيا
جن

ل 
حو

مت
س

جن
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يي
نائ

ث

  5-3
االستقالل 

االقتصادي 
للنساء 

استخدام مؤشر 
قائم للقيود القانونية 
على ملكية المرأة 

للعقارات أو الوصول 
إلى األصول أو 

حرية الحركة.

1 ،1.4 a
و5

 ترتبط الرفاهة االقتصادية 
للمثليات والرجال المتحولين 
جنسيا وغيرهم أفراد مجتمع 

الميم بشكل وثيق مع باالستقالل 
االقتصادي لجميع النساء، مثل 

الحق في التملك، والحصول 
على الخدمات المالية ، وحرية 

التنقل. وبدون هذه الحقوق 
واالستقاللية، فإن المثليات 

والنساء من مزدوجي الميول 
الجنسية والمتحولين جنسيا من 

الرجال والنساء سوف يواجهون 
صعوبات جمة في الحصول 

على الموارد االقتصادية الالزمة 
للعيش بعيدا عن هيكل األسرة 

المعتاد.

المؤشرات التي تقيس 
المؤسسات مثل مؤشر 
المؤسسات االجتماعية 

والهوية الجنسية )منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي( أو بيانات فريق 

النساء واألعمال والقانون في 
مجموعة البنك الدولي يمكن 
االستفادة منها إذا تم تحديثها 

بشكل دوري.

x xxx

الدخل 
الشخصي

3-6  معدل 
الفقر النسبي

النسبة المئوية من 
أفراد مجتمع الميم 

تحت خط الفقر إلى 
النسبة المئوية من 

إجمالي السكان تحت 
خط الفقر.

يعكس معدل الفقر عدد 31.2
األشخاص الذين يعيشون 

بمستويات منخفضة للغاية من 
الدخل، ويوضح المعدل النسبي 

ما إذا كان أفراد مجتمع الميم 
أكثر عرضة للفقر من الشخص 
العادي. وتشمل مسائل القياس 
اختيار خط الفقر الذي ينبغي 
استخدامه؛ وأيضا  قد يتعين 

تعديل تعريف األسرة المعيشية  
من أجل عائالت أفراد مجتمع 

الميم. 

ال يوجد مصدر بيانات 
معروف، سوف يتطلب 

استقصاءات سكانية تشمل 
أسئلة عن التوجه الجنسي 

والهوية الجنسية والتعبير عن 
الميول الجنسية والخصائص 
الجنسية و/أو عينات ألفراد 

مجتمع الميم. 

xxxxx

  7-3
المكاسب 
الفردية 
النسبية

نسبة متوسط 
المكاسب السنوية 

ألفراد مجتمع الميم 
إلى متوسط الدخل 

الفردي لمجموع 
السكان.

38.5; 
10.3

يوفر مقياسا لعدم المساواة في 
المكاسب على أساس التوجه 

الجنسي والهوية الجنسية 
والتعبير عن الميول الجنسية 

والخصائص الجنسية.

ال يوجد مصدر بيانات 
معروف، سوف يتطلب 

استقصاءات سكانية تشمل 
أسئلة عن التوجه الجنسي 

والهوية الجنسية والتعبير عن 
الميول الجنسية والخصائص 
الجنسية و/أو عينات ألفراد 

مجتمع الميم. 

xxxxx
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3. الرفاهة االقتصادية

مظهر 
مستوى الدالةاسم الدالةاالحتواء

الجدوى
هدف 

التنمية 
المستدامة

التعليق )التبرير، التفسير، 
المصادر المحتملة للبياناتالقضايا(
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جن
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مت
س

جن
 ال

يي
نائ
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الضمان 
االجتماعي

3-8  منافع 
متساوية

يوفر نظام المعاشات 
التقاعدية لموظفي 

الخدمة المدنية 
للشركاء من نفس 

الجنس نفس المزايا 
التي يقدمها لألزواج 

من الجنسين

مقياس غير مباشر للمساواة في 8.3 ;21.3
شبكة الضمان االجتماعي. إن 
اإلنصاف في نظام المعاشات 
التقاعدية للموظفين العموميين 

يعكس االحتواء في القطاع العام 
، والتأثير المحتمل للنماذج، 

والطريق المحتمل إلى االحتواء 
ضمن نظام تقاعدي لكبار السن 

في إطار ضمان اجتماعي أوسع. 
كما أن معاشات الشيخوخة 

قد ال تكون متاحة على نطاق 
واسع في بعض البلدان، ومن 

ثم ينصب التركيز المقترح على 
المعاشات التقاعدية لموظفي 

الخدمة المدنية. يتم تناول قضايا 
الوثائق التي قد تقيد وصول 

المتحولين جنسًيا إلى المزايا في 
مؤشر منفصل للوثائق.

مراجعة القانون الوطني  
والممارسات المطلوبة لوجود 

هذه السياسات.

xxxxx

مناخ أنشطة 
األعمال

 9-3
الشركات 

التي يملكها 
أو يديرها 

أفراد مجتمع 
الميم

عدد الشركات التي 
يملكها أو يديرها 

أفراد مجتمع الميم 
مقسمة على عدد 

سكان البلد )10000 
مرة(

قياس الخيارات االقتصادية 38.3
ومن بين ذلك الوصول إلى 

رأس المال مع التركيز على 
القطاع الرسمي. الملكية هي 

المقياس المفضل لالحتواء، قد 
تكون الشركات التي يقودها 

أفراد من مجتمع الميم مقياسا 
أفضل للوصول إلى وظائف في 

المستويات العليا.  يجب أن يكون 
أي مقياس بالنسبة لحجم السكان.

يمكن قياسها من خالل مسح 
الشركات أو إضافة أسئلة 

إلى االستطالعات الموجودة، 
مثل استقصاءات البنك الدولي 

المعنية بمؤسسات األعمال، 
والتي تستخدم لقياس ملكية 
المرأة لألعمال التجارية.  
شراكة محتملة مع  غرفة 

التجارة الوطنية ألفراد مجتمع 
الميم.

xxxxx
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4. الصحة

مظهر 
مستوى الدالةاسم الدالةاالحتواء

الجدوى
هدف 

التنمية 
المستدامة

التعليق )التبرير، 
التفسير، القضايا(

المصادر المحتملة 
للبيانات

لية
مث

لي
مث

سية
جن

 ال
ول

لمي
ج ا

دو
مز

سيا
جن

ل 
حو

مت
س

جن
 ال

يي
نائ

 ث

التشريعات 
والسياسيات 

الصحية التي 
تراعي التوجه 

الجنسي 
والهوية 
الجنسية 
والميول 
الجنسية 

والخصائص 
الجنسية

4-1 حماية 
المرضى 

بدون تمييز

وجود قوانين وسياسات عدم 
التمييز من جانب مقدمي الخدمات 

والتي تراعي على وجه التحديد 
التوجه الجنسي والهوية الجنسية 

والميول الجنسية والخصائص 
الجنسية )منع الحرمان من 

الرعاية واالعتراف بالحق في 
الرعاية للجميع بغض النظر عن 
التوجه الجنسي والهوية الجنسية 

والميول الجنسية والخصائص 
الجنسية(.

في بعض المجاالت قد  2
تكون هناك سياسات 
لحماية المرضى في 

األوساط الطبية. 

يمكن للدراسات 
المسحية لمقدمي 
الخدمات التأكد 

من وجود مثل هذه 
السياسات/القوانين. كما 

أن مراجعة القانون 
الوطني قد تؤدي لوجود 

هذه السياسة.

xxxxx

حماية  
السجالت 

الطبية

أساليب حماية السجالت 
والمعلومات موجودة

يمكن أن يشمل ذلك  2
أرشفة السجالت حتى 
يتمكن األشخاص من 

الوصول إلى السجالت 
الطبية منذ الطفولة )التي 
تهم بشكل خاص ثنائيي 

الجنس(.

يمكن فحص القوانين 
المحلية التي تحمي 
السجالت الطبية ، 

ويمكن إجراء مسح 
لمقدمي الخدمة 

بخصوص وجود 
أساليب لحماية السجالت 

الطبية، أو يمكن تقييم 
تقارير إساءة استخدام 

السجالت.

xxxxx

  4.3
الموافقة عن 

علم

يجب على المرضى تقديم موافقة 
عن علم وبدون أي ضغوط قبل 

إجراء الفحوصات الطبية )ال 
سيما فحوص الشرج واإليدز(

يمكن أن تأتي من   2
تقارير الفحص دون 

موافقة.

xxxxx

الحصول 
على الرعاية 
الصحية التي 

تراعي التوجه 
الجنسي 
والهوية 
الجنسية 

والتعبير عن 
الميول الجنسية 

والخصائص 
الجنسية.

4.4  تجربة 
المريض 

مع التمييز/
وصمة العار

نسبة األشخاص الذين يشعرون 
بالتمييز ضدهم على أساس 

التوجه الجنسي والهوية الجنسية 
والتعبير عن الميول الجنسية 

والخصائص الجنسية في أوساط 
الرعاية الصحية.

تحتاج أن تنبع من بيانات  3
المسح. يمكن أيضا تقييم 
الثقة في أوساط الرعاية 
الصحية باإلضافة إلى 

وجود التمييز.

 xxxxx
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4. الصحة

مظهر 
مستوى الدالةاسم الدالةاالحتواء

الجدوى
هدف 

التنمية 
المستدامة

التعليق )التبرير، 
التفسير، القضايا(

المصادر المحتملة 
للبيانات

لية
مث

لي
مث

سية
جن
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لمي
ج ا

دو
مز

سيا
جن

ل 
حو

مت
س

جن
 ال

يي
نائ

 ث

  4.5
االختالفات 
في التوجه 

الجنسي 
والهوية 
الجنسية 
والتعبير 

عن الميول 
الجنسية 

والخصائص 
الجنسية 

تعتبر صحية

تعتبر االختالفات في الخصائص 
الجنسية والتوجه الجنسي والهوية 

الجنسية والتعبير عن الميول 
الجنسية صحية في اإلرشادات  

والبروتوكوالت والتصنيفات 
الطبية.

يمكن تقييمها من خالل   2
فحص الممارسات 

المحلية إلدراج 
التشخيص الطبي 

للتوجه الجنسي والهوية 
الجنسية والميول 

والخصائص الجنسية 
في الجداول أو كفئات 
لتسديد اإلجراءات / 

العالج؛ أو عن طريق 
مسح مقدمي الخدمات 

بشأن معتقداتهم، أو 
فحص مناهج التدريب 

الطبي.

xxxxx

4.6 مصدر  
الرعاية

النسبة المئوية لألشخاص الذين 
لديهم مصدر محدد للرعاية 

المستمرة.

ربما مقياس أفضل  3
للوصول إلى الرعاية 

الصحية عن تغطية 
التأمين ولكن ال يتطرق 

لجودة الرعاية.

في الواليات المتحدة، 
توجد مثل هذه البيانات 
عن المثليات والمثليين 

ومزدوجي الميول 
الجنسية ولكن ليس 
للمتحولين وثنائيي 
الجنس من خالل 

استطالع وطني عن 
الصحة يستند إلى 

المقابالت. عادة ما 
يتم اإلبالغ عن هذه 

البيانات ذاتيا وستتطلب 
استطالعات ألفراد 

مجتمع الميم. قد 
يكون صعبا في جميع 
األوضاع االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية.

xxxxx

4-7 الرعاية  
المؤكدة 
للهوية 
الجنسية

وجود الرعاية المؤكدة للهوية 
الجنسية لمن يحتاجونها أو 

يرغبونها.

قد يكون من الصعب  1-2
تعريف معنى »الرعاية 

المؤكدة للهوية الجنسية« 
أو ما إذا كانت مثل هذه 
الخدمات موجودة ولكن 
يمكن النظر إلى معايير 
الرابطة العالمية لصحة 
المتحولين جنسيا. إذا تم 
تعريفها بشكل صحيح، 
فمن الممكن قياس هذه 
الرعاية إذا كان هناك 

مكان “معروف” لتقديم 
الخدمات.

يمكن تقييمها من خالل 
دراسة وجود عيادات 
ألفراد مجتمع الميم. 

ولكن من األفضل 
تقييمها من خالل 

دراسات استقصائية 
ألفراد من مجتمع الميم 

بشأن حصولهم على 
الرعاية المؤكدة للهوية 

الجنسية )مما يجعلها 
دالة من المستوى 3(. 

   xx
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4. الصحة

مظهر 
مستوى الدالةاسم الدالةاالحتواء

الجدوى
هدف 

التنمية 
المستدامة

التعليق )التبرير، 
التفسير، القضايا(

المصادر المحتملة 
للبيانات

لية
مث

لي
مث

سية
جن
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دو
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سيا
جن
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س
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4-8 فحص  
سرطان 

عنق الرحم

النسبة المئوية ألفراد مجتمع الميم 
الذين يتم فحصهم للكشف عن 

سرطان عنق الرحم وفقا ألحدث 
اإلرشادات.

تحتاج أن تنبع من بيانات  3
المسح.

 x xxx

الصحة 
والحقوق 
الجنسية 

واإلنجابية

4-9 معدل 
انتشار 
اإليدز

معدل انتشار اإلصابة باإليدز بين 
مجتمع الميم

قد تكون اإلصابات 1-33.3.1
الجديدة )العدوى( أكثر 

إثارة لالهتمام من 
اإلصابات الموجودة 

)االنتشار(. يمكن 
أن يمثل الوصول 

إلى العالج المضاد 
للفيروسات الرجعية دالة 

بديلة.

يمكن العثور على 
بعض بيانات االنتشار 

في بيانات برنامج 
األمم المتحدة المشترك 

المعني باإليدز لعام 
2017، حيث توجد 
بيانات لبعض فئات 

مجتمع الميم في بعض 
البلدان )هناك 66 بلدا 
لديها تقديرات للرجال 

الذين يمارسون الجنس 
مع رجال و 44 دولة 

لديها تقديرات للمتحولين 
جنسيا، وال توجد 

تقديرات لبقية الفئات(.

xxxxx

  10-4
الحصول 

على الرعاية 
الصحية  
اإلنجابية 

التي تراعي 
التوجه 

الجنسي 
والهوية 
الجنسية 
والتعبير 

عن الميول 
الجنسية 

والخصائص 
الجنسية.

وجود الرعاية الصحية  اإلنجابية 
التي تراعي التوجه الجنسي 

والهوية الجنسية والتعبير عن 
الميول الجنسية والخصائص 

الجنسية.

يمكن تقييمها من خالل  5.6 ;23.7
فحص وجود عيادات 
أفراد مجتمع الميم أو 
جميع أوساط الرعاية 
الصحية العامة التي 
تقدم خدمات الرعاية 

الصحية اإلنجابية. ولكن 
من األفضل تقييمها 
من خالل دراسات 

استقصائية ألفراد من 
مجتمع الميم بشأن 

حصولهم على الرعاية 
اإلنجابية )مما يجعلها 
دالة من المستوى 3(. 

xxxxx

  11-4
عمليات 

التعقيم

وجود التعقيم القسري واإلجباري 
الذي يؤثر على الصحة اإلنجابية 

وحقوق أفراد مجتمع الميم.

يمكن تقييم ذلك من خالل  2-3
فحص ما إذا كانت هناك 

حاالت موجودة في بلد 
ما خالل فترة زمنية 

محددة.

تجمع رابطة المثليات 
والمثليين ومزدوجي 

الميول الجنسية 
والمتحولين جنسيا 

وثنائيي الجنس 
معلومات عن التعقيم 

القسري في عدد كبير 
من البلدان. 

xxxxx



25

4. الصحة

مظهر 
مستوى الدالةاسم الدالةاالحتواء

الجدوى
هدف 

التنمية 
المستدامة

التعليق )التبرير، 
التفسير، القضايا(

المصادر المحتملة 
للبيانات
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األوضاع 
الصحية

 12-4
االكتئاب

توجد مقاييس كبرى   3انتشار االكتئاب
لالكتئاب لكن هذا 

يتطلب جمع بيانات عن 
طريق االستقصاءات، 
وإيجاد مقاييس صالحة 

عبر الثقافات.

xxxxx

  13-4
التقييم الذاتي 

للصحة

بشكل عام، هل ستقول إن 
صحتك... ممتازة ، جيدة جدا، 
جيدة، معقولة، سيئة )تصنيفات 
منظمة الصحة العالمية: “كيف 

حال صحتك بشكل عام؟” نطاق 
اإلجابة” جيدة جدا/ جيدة/ معقولة/ 

سيئة/ سيئة جًدا(

تتطلب دراسات   3
استقصائية على 

السكان. جرى تقييمها 
في بضعة بلدان )كندا، 

الواليات المتحدة، 
المملكة المتحدة. انظر 
إليوت إم إن، وكانوس 
دي إي، وبورخارت 

كيو وآخرين. األقليات 
الجنسية في إنجلترا 

تعاني من صحة أضعف 
ورعاية صحية أسوأ:  

مسح وطني  دورية 
الطب الباطني العام. 
2015;30)1(:9-

16. doi:10.1007/
s11606-014-

2905-y.(

xxxxx
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5. األمن والسالمة الشخصيةالسالمة الشخصية والعنف

مظهر 
مستوى الدالةاسم الدالةاالحتواء

الجدوى

هدف 
التنمية 

المستدامة

التعليق 
)التبرير، 
التفسير، 
القضايا(

المصادر المحتملة للبيانات

لية
مث

لي
مث

سية
جن

 ال
ول

لمي
ج ا

دو
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سيا
جن

ل 
حو

مت
س

جن
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السالمة البدنية 
والجسدية 
والنفسية.

تدخالت طبية 
إلعادة الوضع 
إلى “طبيعته”. 

القوانين واللوائح والقرارات 
القضائية التي تحمي من 

تدخالت طبية إلعادة الوضع 
إلى “طبيعته” والتي تتم 

قسرا  لألطفال الذين يولدون 
باختالفات في الخصائص 

الجنسية.

يجب النظر  2
أيضا في تقييم 
اإلنفاذ والتنفيذ 

المناسبين 
واالعتراف بأن 
بعض األطفال 

قد يقبلون 
بالتدخالت 

الطبية.

نادرة جدا، وبالتالي قد يكون من 
السهل نسبيا إحصاؤها. يمكن 

تقييمها من تقارير مجتمع الميم 
ومنظمات حقوق اإلنسان.

    x

5-2  “العالج  
التحويلي” 

القوانين واللوائح والقرارات 
القضائية والسياسات التي 
تحظر / تمنع / تحمي من 
“العالج التحويلي” للتوجه 
الجنسي والهوية الجنسية.

ربما يتم جمعها من تقارير مجتمع   2
الميم ومنظمات حقوق اإلنسان. من 
المحتمل أن تتضمن بيانات نوعية 

من عدد صغير من البلدان.

xxxx 

جرائم 
الكراهية/

التحريض 
على العنف

تشريعات جرائم 
الكراهية/

التحريض على 
العنف

إدراج الكراهية على أساس 
حقيقي أو متصور عن 

التوجه الجنسي والهوية 
الجنسية والميول والخصائص 

الجنسية  كعامل مشدد في 
القوانين واللوائح والقرارات 
القضائية والسياسات المتعلقة 
بجرائم الكراهية والتحريض 
على العنف التي تكون فيها 

التصورات الحقيقة أو المتخيلة 
عن هذه األمور دافعا لجرائم 

الكراهية.

قد يحتاج إلى  2
االختيار بين 

جرائم الكراهية 
والتحريض 

على العنف إذ 
ربما  يكونا 

مؤشرين كما 
هو مكتوب.

المصادر المحتملة للبيانات تشمل: 
ينشر مكتب المؤسسات الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة 
األمن والتعاون في أوروبا بيانات 

سنوية عن جرائم الكراهية. 
http://hatecrime.osce.

/org. وفي الواليات المتحدة يجمع 
مكتب التحقيقات االتحادي بيانات. 
https://ucr.fbi.gov/hate-

.crime/2016

xxxxx

العنف 
المرتبط 
بالتوجه 
الجنسي 
والهوية 
الجنسية 
والتعبير 

عن الميول 
الجنسية 

والخصائص 
الجنسية.

5-4 العنف 
الجنسي والبدني 

والنفسي.

نسبة األشخاص الذين تعرضوا 
للعنف البدني أو النفسي أو 
الجنسي في األشهر االثني 
عشر الماضية على أساس 

حقيقي أو متصور عن التوجه 
الجنسي والهوية الجنسية 

والتعبير عن الميول الجنسية 
والخصائص الجنسية.

سوف يتطلب استطالع آراء أفراد  316.1.3
مجتمع الميم حول تجاربهم األخيرة 

مع العنف. في الواليات المتحدة، 
يجمع المسح الوطني لضحايا 

الجريمة بيانات عن التوجه الجنسي 
والهوية الجنسية وتجارب العنف. 

xxxxx
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مظهر 
مستوى الدالةاسم الدالةاالحتواء

الجدوى

هدف 
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المستدامة
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التفسير، 
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5-5  العنف  
ضد المدافعين

النشطاء/المدافعون عن حقوق 
اإلنسان المرتبطة بالتوجه 
الجنسي والهوية الجنسية 

والتعبير عن الميول الجنسية 
والخصائص الجنسية الذين 
تعرضوا للعنف في االثني 

عشر شهرا الماضية. 

قد يكون من األسهل جمع األدلة   2
الخاصة بهذه الدالة في العديد 

من البلدان مقارنًة بداالت العنف 
األخرى المرتبطة بالتوجه الجنسي 

والهوية الجنسية والتعبير عن 
الميول الجنسية والخصائص 

الجنسية. يمكن لفئات مجتمع الميم 
ومنظمات حقوق اإلنسان أن تتولى 
مسألة المراقبة.  قد تنشأ مشاكل في 

التفسير.

xxxxx

اللجوء 
المرتبط 
بالتوجه 
الجنسي 
والهوية 
الجنسية 
والتعبير 

عن الميول 
الجنسية 

والخصائص 
الجنسية.

5-6 الحماية 
لطالبي اللجوء

يتم منح اللجوء لألشخاص 
الذين يتعرضون لالضطهاد أو 
لديهم خوف مبرر من التعرض 
لالضطهاد على أساس حقيقي 

أو متصور عن التوجه الجنسي 
والهوية الجنسية والتعبير عن 
الميول الجنسية والخصائص 

الجنسية.

يمكن تقييم القوانين المحلية   2
الخاصة بمن يمكنهم طلب اللجوء. 

ولمفوضية األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين قاعدة بيانات عن السوابق 
القضائية، فضالً عن قسم مخصص 

للتوجه الجنسي والهوية الجنسية 
)بما في ذلك قانون السوابق 
http://www. .)القضائية

.refworld.org/sogi.html

xxxxx

وصول أفراد 
مجتمع الميم 
إلى العدالة 

5-7 التدريب 
في قطاع 

العدالة

تتضمن برامج التدريب 
اإللزامية للمسؤولين القضائيين 

والمسؤولين في جهات 
إنفاذ القانون والمؤسسات 
اإلصالحية التدريب على 

حقوق اإلنسان والحماية من 
العنف المرتبط بأفراد مجتمع 

الميم والتوجه الجنسي والهوية 
والميول والخصائص الجنسية. 
 

إدراك أهمية  2
التدريب 

في النظام 
القضائي. 

يشمل إنفاذ 
القانون الجيش 

في البلدان 
التي يقوم فيها 
الجيش بإنفاذ 

القوانين.

يجب وضع عملية منهجية لجمع 
البيانات )المنهجية(.

xxxxx

5-8 الثقة في  
قطاع العدالة

نسبة أفراد مجتمع الميم الذين 
يقولون إنهم يثقون في أن 

النظام القضائي سيستجيب 
بطريقة مناسبة على العنف 

على أساس حقيقي أو متصور 
عن التوجه والهوية والميول 

والخصائص الجنسية.

يمكن إدراجها في االستقصاءات   3
الخاصة بتجارب أفراد مجتمع 

الميم مع العنف )ضروري لداالت 
أخرى(. يمكن تقسيمها إلى أسئلة 
على سبيل المثال: هل يثقون في 

أن النظام القضائي سيحقق/ يخضع 
للمحاكمة تقريرا، وحجم المخاطر 

المتصورة عن اإليذاء الثانوي، وهل 
سيحصل الضحايا على إنصاف من 

خالل النظام القضائي ، إلخ.

xxxxx



س
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مظهر 
مستوى الدالةاسم الدالةاالحتواء

الجدوى

هدف 
التنمية 

المستدامة

التعليق 
)التبرير، 
التفسير، 
القضايا(
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5-9 رصد  
العنف ضد 
مجتمع الميم

ترصد الهيئات المحلية حوادث 
العنف ضد أشخاص يختلفون 

من حيث التوجه والهوية 
والميول والخصائص الجنسية. 

ولدى عدد من  2
المؤسسات 

المستقلة 
والية لرصد 

حوادث العنف 
ضد أشخاص 
يختلفون من 
حيث التوجه 

والهوية 
والميول 

والخصائص 
الجنسية.

يجب وضع عملية منهجية لجمع 
البيانات )المنهجية(.

     

5-10 العنف  
ضد أفراد 

مجتمع الميم في 
بيئات مؤسسية

ترصد الهيئات المحلية حوادث 
العنف ضد أشخاص يختلفون 

من حيث التوجه والهوية 
والميول والخصائص الجنسية 

في أماكن االحتجاز 

مالحظة:  2-3
وتشمل “أماكن 

االحتجاز” 
)التي تم 
تحديدها 

وفقاً التفاقية 
مناهضة 
التعذيب( 

منشآت الصحة 
النفسية ومراكز 

الشرطة 
ومراكز 

االحتجاز.

ولدى عدد من المؤسسات المستقلة 
والية لمراقبة البيئات المغلقة 
)أجهزة تفتيش على الشرطة/

السجون، ومؤسسات حقوق اإلنسان 
الوطنية، واآلليات الوقائية الوطنية 
ضد التعذيب وما إلى ذلك(، على 

الرغم من أن تقاريرها ال يتم نشرها 
دوما  )مما يجعل بعض البيانات من 

المستوى 3(.

xxxxx

سياسات  
االحتجاز

وجود سياسات حماية رسمية 
تتعلق بالتوجه والهوية والميول 
والخصائص الجنسية في أماكن 
االحتجاز، بما في ذلك سياسات 
محددة الحترام الهوية الجنسية 
التي يحددها الشخص لنفسه   
وتعبير المتحولين جنسيا عن 

ميولهم.

يعكس جود سياسات الحترام   2
الهوية الجنسية والتعبير عن الميول 
الجنسية للمتحولين أثناء االحتجاز، 

وهو أمر بالغ األهمية: بيئات 
االحتجاز.

xxxxx




