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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ي (٣البند 
        ت اجلنسانيةاإلحصاءا: لمناقشة واختاذ القراربنود ل

تقرير أصدقاء رئيس اللجنة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة عـن مؤشـرات                   
  العنف ضد املرأة

    
  مذكرة من األمني العام    

، يتـشرف األمـني     **عمال بطلـب مـن اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني                 
دة عن مؤشرات العنـف ضـد        يف األمم املتح   لعام بإحالة تقرير أصدقاء رئيس جلنة اإلحصاءات      ا

  . من هذا التقرير اإلجراءات املقترح على اللجنة اختاذها٣٦وترد يف الفقرة . املرأة

 
  

  *  E/CN.3/2009/1.  
، الفــصل )E/2008/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٨انظــر الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،    **  

 . ألف-األول 
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  مقدمة  -أوال   
ــة اإلحــصائية يف قراراهــا       - ١ ــة مــن اللجن ــة العام ــشأن تكثيــف  ٦١/١٤٣طلبــت اجلمعي  ب

نـة وضـع املـرأة،      اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، أن تقـوم بالتـشاور مـع جل               
مستفيدة مـن عمـل املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه، بوضـع                     
واقتراح جمموعة من املؤشـرات املمكنـة بـشأن العنـف ضـد املـرأة، قـصد مـساعدة الـدول علـى                   

وهلــذه الغايــة، أنــشأت اللجنــة . تقيــيم نطــاق العنــف ضــد املــرأة ومــدى تفــشيه وتــواتر حدوثــه 
، فريق أصدقاء الـرئيس وهـو مكـون         )٣٩/١١٦املقرر  (اإلحصائية يف دورهتا التاسعة والثالثني      

إيطاليــا وبلغاريــا وبوتــسوانا وتايلنــد وشــيلي وغانــا وكنــدا  : لــدول األعــضاء التاليــةلمــن ممثلــي 
وإضـافة  . ، مع عمل شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة كأمانـة للفريـق         )الرئاسة(واملكسيك  

شـعبة النـهوض بـاملرأة،    : ، وافقت اهليئات الدولية التالية علـى أن تعمـل بـصفة مراقـب    إىل ذلك 
 واملقـررة اخلاصـة لألمـم املتحـدة     ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامـة   و

 ، ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           ،املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه     
ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب      ــا واللجن ــة االقتــصادية ألوروب واللجن

  .واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومنظمة الصحة العاملية
  

  اخللفية  -ثانيا   
يل طلبت اللجنـة اإلحـصائية، يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني، مـن أصـدقاء الـرئيس تـسه            - ٢

التـــداول يف هـــذا األمـــر بتقـــدمي تقريـــر إىل اللجنـــة يف دورهتـــا األربعـــني يقتـــرح عليهـــا قائمـــة  
باملؤشـرات األساســية املقــصود هبــا مـساعدة الــسلطات الوطنيــة علــى تقيـيم نطــاق العنــف ضــد    

  .املرأة ومدى تفشيه وشدته
املعين مبؤشـرات   استند أصدقاء الرئيس يف مداوالهتم على وقائع اجتماع فريق اخلرباء           و  - ٣

، ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول١٠ إىل ٨قيــاس العنــف ضــد املــرأة، املعقــود يف جنيــف، مــن   
وكــذا املناقــشات الــيت دارت يف احلــوار املــشترك بــني اللجنــة اإلحــصائية، يف دورهتــا الــثالثني،   

ــة واخلمــسني، مبــا يف ذلــك تقريــر املقــررة اخلاصــة امل     ــة وجلنــة وضــع املــرأة، يف دورهتــا الثاني عني
  ).A/HRC/7/6/Add.5 (٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٥بالعنف ضد املرأة املؤرخ 

والتمست الرئاسة واألمانة اإلسهام من مجيع أعضاء الفريق ومراقبيـه وتـرد إسـهاماهتم                - ٤
  .يف هذا التقرير

ــه شــعبة         - ٥ ــذي نظمت ــق اخلــرباء، ال ــيت حــددها اجتمــاع فري كمــا أن قائمــة املؤشــرات ال
ــاملرأة  واللجنـــــة االقتـــــصادية ألوروبـــــا وشـــــعبة اإلحـــــصاءات والـــــذي عقـــــد   النـــــهوض بـــ
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، استخدمت كمنطلق للمناقـشة ومـن أجـل مـسامهة األعـضاء             ٢٠٠٧أكتوبر  /األول تشرين يف
وتستند قائمة املؤشرات أساسا إىل معيارين، مهـا تـوفر البيانـات         . املشاركني املوضوعية والتقنية  

ــوطين وخطــورة العنــف نفــسه    ــر   و. علــى املــستوى ال ــواردة يف تقري ــألف القائمــة بــصيغتها ال تت
  :اجتماع فريق اخلرباء مما يلي

  
  العنف البدين    

اللوايت تعرضن للعنف البـدين     ) إىل العدد اإلمجايل للنساء   (النسبة املئوية للنساء      )أ(  
؛ والفاعـل   )شـديد /متوسـط (وينبغي أن يصنف هذا املؤشـر العنـف أيـضا           . خالل السنة األخرية  

مــرة  (والتــواتر؛ )ســلطة تابعــة للدولــة  /غريــب/شــخص آخــر معــروف  /آخــرقريــب /عــشري(
  ).مرات كثرية/بضع مرات/واحدة

اللوايت تعرضن للعنف البـدين     ) إىل العدد اإلمجايل للنساء   (النسبة املئوية للنساء      )ب(  
، الفاعــل )شــديد/متوســط(وينبغــي أن يــصنف هــذا املؤشــر العنــف أيــضا   . علــى مــدى العمــر 

مـــرة (؛ والتــواتر  )ســلطة تابعــة للدولــة   /غريــب /خص آخــر معـــروف شــ /قريــب آخــر  /محــيم (
  ).مرات كثرية/بضع مرات/واحدة

  
  العنف اجلنسي    

ــساء     )ج(   ــة للنــ ــسبة املئويــ ــساء  (النــ ــايل للنــ ــدد اإلمجــ ــن  ) إىل العــ ــوايت تعرضــ اللــ
وينبغــي أن يــصنف هــذا املؤشــر كــذلك . ةاالعتــداء اجلنــسي خــالل الــسنة األخــري/لالغتــصاب

؛ والتـواتر   )سلطة تابعـة للدولـة    /غريب/شخص آخر معروف  /قريب آخر /عشري(حسب الفاعل   
  ).مرات كثرية/بضع مرات/مرة واحدة(

ــساء     )د(   ــة للنــ ــسبة املئويــ ــساء  (النــ ــايل للنــ ــدد اإلمجــ ــن  ) إىل العــ ــوايت تعرضــ اللــ
وينبغي أن يـصنف هـذا املؤشـر كـذلك حـسب      .  مدى العمر علىاالعتداء اجلنسي /لالغتصاب

مـرة  (والتـواتر   ) سـلطة تابعـة للدولـة     /غريـب /شـخص آخـر معـروف     /رقريب آخ /عشري(الفاعل  
  ).مرات كثرية/بضع مرات/واحدة

  
  عنف العشري    

اللـوايت  ) إىل العدد اإلمجايل للنساء اللـوايت اختـذن عـشريا         (النسبة املئوية للنساء      )هـ(  
 .تعرضــن للعنــف البــدين أو اجلنــسي مــن جانــب عــشري حــايل أو ســابق خــالل الــسنة األخــرية   

  ).مرات كثرية/بضع مرات/مرة واحدة(ينبغي أن يصنف هذا املؤشر كذلك حسب التواتر و
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اللـوايت  ) إىل العدد اإلمجايل للنساء اللـوايت اختـذن عـشريا         (النسبة املئوية للنساء      )و(  
 وينبغـي   . مـدى العمـر     على عانني من العنف البدين أو اجلنسي من جانب عشري حايل أو سابق           

  ).مرات كثرية/بضع مرات/مرة واحدة( كذلك حسب التواتر أن يصنف هذا املؤشر
  

  )١(املمارسات الضارة    
  ختان اإلناث

وينبغـي أن   . )الالئـي تعرضـن للختـان     إىل العدد اإلمجايل للنساء     (النسبة املئوية     )ز(  
  .يصنف هذا املؤشر كذلك حسب السن

  الزواج املبكر
 اللـوايت تقـل أعمـارهن عنـد       ) للنـساء  إىل العدد اإلمجايل   ( النسبة املئوية للنساء    )ح(  

  .  سنة١٨الزواج عن 
  

  التقييم التقين  -ثالثا   
  املعايري  )أ(  

ذكــر أصــدقاء الــرئيس أن قائمــة املؤشــرات ووقــائع اجتمــاع فريــق اخلــرباء تعــد جهــدا    - ٦
جديرا بالثناء ومنطلقا ممتازا للدخول يف مناقشة مفصلة؛ وقد يسرت عمل فريـق األصـدقاء إىل                

 ومسامهته الغنية واملثمرة، وأيضا سـائر املنـشورات الـيت    )٢(بري نتائج اجتماع فريق اخلرباء    حد ك 
  ،)٣(أنتجتها األمم املتحدة حول هذا املوضوع

_________________ 
إن نـسبة النـساء     ”:  الجتمـاع فريـق اخلـرباء، أرفقـت هبـذا العنـوان الفرعـي احلاشـية التاليـة                  يف التقرير األصلي    )١(  

ــدان الــيت        ــان اإلنــاث ميكــن قياســها بواســطة استقــصاءات ســكانية وذلــك فقــط يف البل اللــوايت أخــضعن خلت
 وسـيلة   وإذا كـان العـدد كـذلك، ال تكـون االستقـصاءات بالعّينـة             . يكون فيها عدد املختنات ضئيال جـدا       ال

وميكــن أيــضا أن تــستخدم البيانــات املــستمدة مــن اإلحــصاءات   . مالئمــة وينبغــي اســتعمال أســاليب أخــرى 
  .“الوطنية ألغراض املؤشرات املتعلقة بالزواج املبكر

، وفرت الورقة املقدمة من فرقة       مؤشرات لقياس العنف ضد املرأة     -تقرير اجتماع فريق اخلرباء     باإلضافة إىل     )٢(  
حتليـل االستقـصاءات الوطنيـة الـيت        تابعة للجنة االقتصادية ألوروبـا املعنيـة بقيـاس العنـف ضـد املـرأة،                العمل ال 

، أفـضل إسـهام   ECE/CES/GE.30/2006، أجرهتا بلدان مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني لقياس العنف ضـد املـرأة      
  .يف عمل أصدقاء الرئيس

، ٢٠٠٦دراسـة مـن األمـني العـام، منـشورات األمـم املتحـدة،        من القول إىل الفعل، : وقف العنف ضد املرأة    )٣(  
  . وفرت مواد غزيرة للمناقشة
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وأخـــضع أصـــدقاء الـــرئيس املؤشـــرات املقترحـــة لتقيـــيم صـــارم، آخـــذين يف االعتبـــار   - ٧
تـصلة بـالعنف ضـد املـرأة، مـع          التجارب الوطنية املكتسبة يف مجع وجتهيز ونشر اإلحـصاءات امل         

. مراعــاة أن معظــم الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة غــري معتــادة علــى الوقــوف علــى هــذه الظــاهرة    
ويقترح أصـدقاء الـرئيس أيـضا سـبال ميكـن هبـا حتـسني جتميـع خمتلـف املؤشـرات، وذلـك مـثال                         

الئمـة،  باقتراح مفاهيم وتعاريف أشد صرامة وتصنيفات حسب نوع العنف وأيضا املـصادر امل            
  .سواء أكانت استقصاءات أم سجالت إدارية

ــرئيس إىل أن اجملموعــة       - ٨ ــيم املؤشــرات املقترحــة، خلــص أصــدقاء ال وعنــد مناقــشة وتقي
 ووضــع اإلجــراءات املالئمــةاألساســية ينبغــي، علــى العمــوم، أن تفــي بعــدد مــن املعــايري، مثــل  

، من أجل تلبية االحتياجـات إىل جهـاز         الالزمة ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه، واستئصاله       
سياســـــي ولرســـــم الـــــسياسة، وضـــــمان اجلـــــدوى مـــــن الناحيـــــة اإلحـــــصائية، وإمكانيـــــة   

سهولة الفهم والتفسري والتقدير، وحتقيق مستوى معـني مـن القابليـة للمقارنـة علـى                /االستيعاب
  .الصعيد الدويل

وعـة املـسائل املتعلقـة    وعلى األخص، قـّيم أصـدقاء الـرئيس تلـك املؤشـرات مقابـل جمم              - ٩
  :)٤( التايلالترتيب والدقة واالنطباق العام حسب واملالئمةبالقياس والتفسري 

  هل من السهل قياسه وتفسريه؟  )أ(  
  هل هو مالئم ودقيق؟  )ب(  
  هل ينطبق على اجلميع؟  )ج(  

وتعكـــس قابليـــة املعلومـــات اإلحـــصائية للتفـــسري مـــدى تـــوفر املعلومـــات التكميليـــة     - ١٠
وتتــضمن هــذه   . انــات الفوقيــة الــضرورية لتفــسريها واســتخدامها االســتخدام املناســب      والبي

املعلومات عادة املفاهيم األساسية واملتغريات، والتصنيفات املـستعملة، ومنهجيـة مجـع البيانـات         
  .وجتهيزها، ومؤشرات أو معايري دقة املعلومات اإلحصائية

. استجابتها الحتياجات العمـالء احلقيقيـة   املعلومات اإلحصائية درجة     مالئمةوتعكس    - ١١
واملقصود هبا هـو معرفـة مـا إذا كانـت املعلومـات املتاحـة تلقـي الـضوء علـى املـسائل الـيت هتـم                            

ــتغرية للمـــستعملني  . املـــستعملني ــة أمـــر ذايت ويتوقـــف علـــى االحتياجـــات املـ ــيم املالئمـ . وتقيـ
ــز       ــو أن ت ــة ه ــسلطات اإلحــصائية الوطني ــه ال ــذي تواجه ــوازن االحتياجــات  والتحــدي ال ن وت

_________________ 
، الطبعـة الرابعـة، الـصادر    Statistics Canada Quality Guidelines هذه األوصاف مأخوذة من املنشور املعنون   )٤(  

ــشرين األول ــوبر /يف ت ــاح ٢٠٠٣أكت ــشبكي  واملت ــع ال ــى املوق -www.statcan.ca/english/freepub/12-539: عل

XIE/12-539-XIE03001.pdf.  
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ــم         ــستطاع أهـ ــدر املـ ــيب قـ ــامج يلـ ــاج برنـ ــتملني إىل إنتـ ــاليني واحملـ ــستعملني احلـ ــضاربة للمـ املتـ
  . قلة املوارد القيود الناجتة عناجات يف نطاقتيحاال
 املعلومات اإلحصائية، فهي الدرجة اليت تصف هبـا املعلومـات وصـفا صـحيحا               دقةأما    - ١٢

ومن املعتـاد أن متييزهـا مـن حيـث اخلطـأ الـذي              . علومات أن تقيسها  الظاهرة اليت ُيقصد هبذه امل    
اخلطـأ  ( جتزئتها إىل مكـونني مهـا االحنيـاز           على  وقد جرت العادة   ،يقع يف التقديرات اإلحصائية   

وميكن أيضا وصفها من حيث مصادر اخلطأ الرئيسية الـيت          ). اخلطأ العشوائي (والتغاير  ) املنتظم
  ).مثل التغطية واملعاينة، وعدم االستجابة، واالستجابة(دقة ُيحتمل أن تتسبب يف عدم ال

ــيم        - ١٣ ــرئيس، أساســا بتقي ــام أصــدقاء ال ــيم املؤشــرات، ق وعــالوة علــى ذلــك، ولــدى تقي
جــدوى املؤشــرات مــن ناحيــة إمكانيــة تطبيقهــا داخــل الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة، وهــم يعــون 

 الظــاهرة االجتماعيــة حتديــدا  هــذهويــدركون متامــا أوجــه قــصور ذلــك النظــام عــن حتديــد مثــل
  .مناسبا كميا
وهناك تقدير عام آخر ومنطلق آخر يـستدل منـهما أن أصـدقاء الـرئيس أيـدوا مفهـوم                     - ١٤

التركيز على العنـف البـدين واجلنـسي ضـد املـرأة لـصلته الوثيقـة باملوضـوع وألن اجلميـع مهـتم                    
  .اآلن به
  

  املفاهيم والتعاريف والتصنيفات  -باء   
أثــار أصــدقاء الــرئيس جمموعــة كاملــة مــن األســئلة واملــسائل التقنيــة املتــصلة باملفــاهيم     - ١٥

ت إحــــصائية ومؤشــــرات إحــــصائية والتعــــاريف والتــــصنيفات الــــضرورية الســــتحداث أدوا
  .دوليا منسقة
، حّددوه بأنه فعل يوقع ضررا ماديا ببـدن         للعنف البدين ولدى تعريف أصدقاء الرئيس       - ١٦
، هاسلّم به أيضا أن من األفضل والـضروري حتديـد أنـواع الـسلوك العنيفـة وعـد                 ومن امل . املرأة

عوضا عن االتكال على تعريف فضفاض، وال سـيما مـن ناحيـة تـصميم االستقـصاء لكـي يـتم         
وعليه، فإن أفعاال مثل اخلبط والعض والركل والـصفع والـدفع           . التعرف على العنف ضد املرأة    

نق واالعتـداء بأشـياء وأسـلحة خمتلفـة، تـدخل كلـها يف نطـاق            واإلزاحة واملَْسك والضرب واخل   
  .هذه الفئة

ويعتــرف أصــدقاء الــرئيس اعترافــا واضــحا بــضرورة وضــع تــصنيف إحــصائي موحــد     - ١٧
وسوف يستلزم مثل هـذا التـصنيف الـوايف         . لتلك األفعال يدخل يف نطاق مفهوم العنف البدين       

 مبزيـد مـن العمـل لتحقيـق ذلـك التـصنيف، نظـرا              إدراج حّدة العنف البدين، ومن الالزم القيـام       
 العنـف يـسفر      مـا إذا كـان     إىل أن مقاييس احلـّدة ميكـن أن تكـون ذات جانـب موضـوعي، أي               
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عن كدمات وعظام مكـسرة واحلاجـة إىل العـالج الطـيب أو دخـول املستـشفى؛ وجانـب ذايت،            
 قاسـني مـن وضـع    ذلك أن بعض الضحايا ميكن أن يعتربوا الـصفعة مـسألة خطـرية جـدا وأهنـن                

كــذلك، ففــي حالــة اإليــذاء املتكــرر، مــن اجللــّي أن حــدوث عنــف . خــشني فيــه علــى حيــاهتن
ــرية    ــب خطـ ــضي إىل عواقـ ــثال   (يفـ ــة، مـ ــساعدة طبيـ ــستلزم مـ ــة    ) تـ ــّدة العامـ ــسألة احلـ ــثري مـ يـ

  .اإليذاءات لكل
ــرئيس     - ١٨ ــّرف أصــدقاء ال ــسي وع ــف اجلن ــى      العن ــرأة عل ــار امل ــدف إىل إجب ــل يه ــه فع  بأن

ويتكـون العنـف اجلنـسي مـن عـدد       ). أو بدون رضـاها   (اك يف أفعال جنسية رغم إرادهتا       االشتر
من األفعال املختلفة، مثل إرغامها على إتيان أفعال جنـسية غـري مرغوبـة أو أي نـشاط جنـسي                    

حماولة االغتصاب، واالغتـصاب، واالغتـصاب املـشدد؛ واإلكـراه          : ترى األنثى أنه مهني ومذل    
  .جلنسي مع الغري أو مقابل مال أو سلععلى ممارسة النشاط ا

وكمــا هــي احلــال بالنــسبة للعنــف البــدين، أوصــى أصــدقاء الــرئيس بالقيــام مبزيــد مــن     - ١٩
العمل بغية اسـتحداث تـصنيف إحـصائي للعنـف اجلنـسي قابـل للمقارنـة علـى الـصعيد الـدويل            

ناسـبة السـتخالص    تسترشد به السلطات اإلحصائية الوطنية يف تـصميم األدوات اإلحـصائية امل           
وسوف يـتعني أن مييـز ذلـك التـصنيف، بـني خمتلـف أفعـال العنـف اجلنـسي،                    . العنف ضد املرأة  

وقد يلزم أن يكون للتصنيف فرعان مييز هبمـا بـني االغتـصاب       . وأن يدرج درجة حّدته مصنفةً    
  .وحماولة االغتصاب من جهة، واألفعال األخرى، من جهة أخرى

 بوصـــفها مكونـــا رئيـــسيا للقيـــاس العالقـــة مـــع الفاعـــلإىل وأشـــار أصـــدقاء الـــرئيس   - ٢٠
أو عـشري سـابق أو عـشري أسـبق     اإلحصائي للعنـف ضـد املـرأة؛ وتـشري هـذه العالقـة إىل عـشري           

 الــسلطة احلكوميــة  أحــد أفــرادإىل أحــد األقــارب أو أحــد املعــارف أو الــزمالء يف العمــل أو أو
أو اجلنـسي الـذي يرتكبـه عـشري     /وومثة تـشديد خـاص علـى العنـف البـدين       . شخص غريب  أو

) الـزواج (حايل أو سابق، وهو شخص تقيم معـه امـرأة عالقـة جنـسية، سـواء بأسـلوب رمسـي                     
 تـــتم بـــني بعالقـــة معاشـــرة متفـــق عليهـــا، وتـــستثىن مـــن هـــذا اللقـــاءات الَعَرضـــية أو الـــيت   أو

  .وآخر حني
نـسي، أشـار أصـدقاء      وكما هو احلال بالنسبة للتصنيفات ألغـراض العنـف البـدين واجل             - ٢١

ــدويل      ــة علــى الــصعيد ال ــرئيس إىل احلاجــة إىل اســتحداث تــصنيف إحــصائي يــصلح للمقارن ال
  .للعالقة مبرتكيب الفعل وأوصوا بأن يركز العمل مستقبال على تلبية هذه احلاجة أيضا

مبفهــوم  “ األخــريةالــسنة ”وأوصــى أصــدقاء الــرئيس بــأن ُيــستعاض عــن مــصطلح         - ٢٢
ومـن الـضروري أيـضا التوسـع يف مفهـوم           . “ األخرية ثين عشر شهرا  اال” إحصائي مألوف مثل  

  . له مدلوالت خمتلفة فيما يتعلق بسن املرأة، ألن“مدى العمر”
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  مصادر اإلحصاءات  - جيم   

أشــار أصــدقاء الــرئيس إىل االستقــصاءات املتخصــصة علــى الــصعيد الــوطين باعتبارهــا    - ٢٣
غري أنه، ونظرا ملشاكل املوارد، سوف تكـون        . ا دقيقا أنسب أداة لقياس العنف ضد املرأة قياس      

ويف كلتــا . النمــاذج اجليــدة التــصميم داخــل استقــصاء عــام أو لغــرض آخــر أداة مناســبة أيــضا  
 ُيـشترط أن تفـي مبتطلبـات        ،للحفاظ على السرية واألمن ملن جتـري معهـم مقـابالت           و احلالتني،

  . األعراف املتشددة بالنسبة للسرية والسالمة
ومثة مصدر أخر للبيانات له عالقة باملصادر اإلداريـة، هـو بالدرجـة األوىل عبـارة عـن                    - ٢٤

سجالت الشرطة والقضاء والصحة، وأيضا مجيع اخلدمات اليت تعتين بالضحايا مثـل سـجالت              
  .واملالجئ األخرى“ الدور اآلمنة”
ظـاهرة العنـف   ويف هذا السياق، الحظ أصدقاء الرئيس أنه، وإن كـان مـن املؤكـد أن                - ٢٥

. ضد املرأة ليست حديثة النشأة، فإن اتباع هنج استراتيجي ومنتظم لقياسه ومكافحته لكـذلك             
ومن املهم بنفس القدر كمؤشرات للتحديد على صعيد عام، توفري تعليمـات منهجيـة مكتملـة                
ترمــي إىل تــسهيل االضــطالع بقياســات إحــصائية للعنــف ضــد املــرأة تكــون منتظمــة ودقيقــة     

  .  داخل النظم اإلحصائية الوطنية باستخدام مجيع مصادر اإلحصاءات املتاحةومناسبة
وقد أجرى عدد من السلطات اإلحصائية الوطنية استقصاءات إحصائية بـشأن العنـف               - ٢٦

ضــد املــرأة، ســواًء كتطبيقــات منفــردة أو كجــزء مــن استقــصاءات اإليــذاء أو االستقــصاءات     
روة مــن املعــارف التجريبيــة جــديرة بــأن ينتفــع هبــا نظــرا وهــذه الثــ. االجتماعيــة العامــة الغــرض

حمتــوى االستقــصاء وتقنيــات : لكثــرة عــدد املــسائل الــصعبة الــيت ال تــزال قائمــة يف هــذا الــشأن
الفرز، واملعاينة، ونوع االستقصاء، ونوع املقابلة، وتدريب القائمني باملقابلـة، وضـمان سـالمة       

ئر االستقـصاءات االجتماعيـة، وحتليـل البيانـات،         من جتري معهم مقـابالت، والـروابط مـع سـا          
  .وهذا على سبيل املثال ال احلصر

شـعبة  يف أن تطلـب مـن       ولذلك، يوصـي أصـدقاء الـرئيس أن تنظـر اللجنـة اإلحـصائية                 - ٢٧
 يف األمم املتحدة أن تستحدث، علـى أسـاس التجـارب الوطنيـة والدوليـة احلاليـة،                  ءاتاإلحصا

 تكـون أسـلوبا منـهجيا    ية إلنتاج اإلحصاءات عن العنف ضد املـرأة املبادئ التوجيهجمموعة من   
 اختيـار املواضـيع اجلوهريـة واإلضـافية، ومـصادر البيانـات، والتـصنيفات                يف كامال ُيسترشد بـه   

  .اإلحصائية ذات الصلة، والنواتج، وصياغة األسئلة ومجيع املسائل األخرى املتعلقة باملوضوع
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  من املؤشرات الدولية لقياس العنف ضد املرأة اجملموعة األساسية   -رابعا   
يوصي أصدقاء الـرئيس بـأن تكـون اجملموعـة التاليـة مـن املؤشـرات بـشأن العنـف ضـد                        - ٢٨

  :املرأة منطلقا ملباشرة املزيد من العمل فيما يتصل بتحديد أنسب القياسات
 للعنـف   املعدل اإلمجايل واملعدل حبـسب الفئـة العمريـة للنـساء الالئـي تعرضـن                - ١  

وتـواتر  ) مرتكبيـه ( شهرا األخرية، حبـسب شـدة العنـف، والعالقـة مبرتكبـه              ١٢البدين خالل الـ    
  .حدوثه

املعدل اإلمجايل واملعدل حبـسب الفئـة العمريـة للنـساء الالئـي تعرضـن للعنـف                   - ٢  
  . وتواتره) مرتكبيه(البدين طوال حياهتن، حبسب شدة العنف والعالقة مبرتكبه 

إلمجايل واملعدل حبـسب الفئـة العمريـة للنـساء الالئـي تعرضـن للعنـف                املعدل ا   ‐ ٣  
  .وتواتره) مبرتكبيه( شهرا األخرية حبسب العالقة مبرتكبه ١٢اجلنسي خالل الـ 

املعدل اإلمجايل واملعدل حبـسب الفئـة العمريـة للنـساء الالئـي تعرضـن للعنـف                   ‐ ٤  
  .وتواتره) همبرتكبي(العالقة مبرتكبه حبسب اجلنسي طوال حياهتن 

املعدل اإلمجايل واملعدل حبـسب الفئـة العمريـة للنـساء الالئـي تعرضـن للعنـف                   ‐ ٥  
ـــ      ــا أو ســابقا خــالل ال  شــهرا ١٢اجلنــسي أو البــدين حبــسب مــا إذا كــان العــشري عــشريا حالي

  .األخرية حبسب التواتر
عنـف  حبـسب الفئـة العمريـة للنـساء الالئـي تعرضـن لل            املعدل اإلمجايل واملعدل      ‐ ٦  
  .حبسب التواترعشريا حاليا أو سابقا طول احلياة  حبسب ما إذا كان العشري  أو البديناجلنسي

ــداخالن مــع املؤشــرات األربعــة        - ٢٩ ــأن املؤشــرين األخرييــن مت ــرئيس ب ويــسلم أصــدقاء ال
بيـد أن عنـف العـشري حيتـاج إىل تناولـه مـستقال              .  أهنما يشكّالن جمموعة فرعية منـها      إذاألوىل،  

  .  ألثره السيئ على املرأة وعلى نسيج األسرة يف كافة اجملتمعاتنظرا
  :وفيما يلي تعريف املصطلحات  - ٣٠

 سـنة أو تزيـد ممـن        ١٥ هو نسبة النساء الالئي تبلغ أعمارهن        :املعدل اإلمجايل   )أ(  
  العــدد اإلمجــايل للنــساء الالئــي تبلــغ أعمــارهن مقــسوما علــىاجلنــسي /تعرضــن للعنــف البــدين

  مئويـة أو كنـسبة ) ، مـثال ١٠ مـن    ١(وميكـن أن يقـدم هـذا املعـدل ككـسر            . تزيـد و  سنة أ  ١٥
   ؛)مثال  يف املائة من اجملموع،١٠(

 عمــر معــني ممــن تعرضــن  يف هــو نــسبة النــساء :املعــدل حبــسب الفئــة العمريــة   )ب(  
فئــات (لنــساء مــن نفــس الفئــة العمريــة إلمجــايل لعــدد امقــسوما علــى الاجلنــسي /للعنــف البــدين
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وميكن أن يقـدم هـذا املعـدل        ).  سنة ١٥ة تبلغ كل فئة منها مخس سنوات ابتداًء من سن           عمري
   ؛) يف املائة من اجملموع، مثال١٠ ( مئويةأو كنسبة) ، مثال١٠ من ١(ككسر 
الالئــي تبلـــغ  النـــساء  هـــو نــسبة  :املعــدالت الكليـــة والنوعيــة لعنـــف العــشري     )ج(  

سـابق   البـدين أو اجلنـسي مـن عـشري حـايل أو         ن تعرضـن للعنـف      ممـ  سنة أو أكثـر      ١٥أعمارهن  
مـن هلـن عـشري       سـنة أو أكثـر       ١٥لنـساء الالئـي تبلـغ أعمـارهن         ل مقسوما على العـدد اإلمجـايل     

  .عشري كان هلن أو
نتيجـة  ، ريثمـا تـصدر       مؤشـرين وارتـأوا أهنمـا      مبواصـلة تقيـيم   وأوصى أصـدقاء الـرئيس        - ٣١

  .الزواج املبكر وختان اإلناث: ، ومهاى هبااملوص قد يصبحان جزءا من اجملموعة ،املداوالت
 لتقـدير العنـف ضـد املـرأة، الحـظ           كبديل يـستعان بـه    وخبصوص ظاهرة الزواج املبكر       - ٣٢

ــزا أشــد علــى املــستوى       ــرئيس أن هــذه الظــاهرة مــن الظــواهر الــيت تــستوجب تركي أصــدقاء ال
مجيـع أشـكال التمييـز ضـد        لى   القضاء ع  باتفاقيةاعترافا منهم   ،   أصدقاء الرئيس  كما أن . الدويل
بـالنظر  ، بوضـوح،    ٣٩ إىل   ٣٦، الفقـرات    )٥(٢١، اختـصت الـزواج املبكـر، يف توصـيتها           املرأة

 اللجنــة اإلحــصائية وســائر هيئــات األمــم حيثــون حالــة املــرأة، علــى ةاحملتملــإىل عواقبــها الــسيئة 
علـق بتعريـف الـزواج     دويل فيمـا يت   اتفـاق   إبـرام  املتحدة املختصة على مؤازرة العمل الرامـي إىل       

 تقيـيم هـذه الظـاهرة       مبواصـلة لـذا، يوصـي أصـدقاء الـرئيس         . يف سياق العنف ضـد املـرأة      املبكر  
  .وبإدراجها يف اجملموعة املوصى هبا

 اجلميـع، فإنـه يـستلزم       ه يلحق بـاملرأة أشـد الـضرر؛ ورغـم أنـه ال ميارسـ              وختان اإلناث   - ٣٣
 تقيــيم هــذه الظــاهرة مبواصــلةصــدقاء الــرئيس وهلــذا، يوصــي أ. لفداحتــهاهتمــام اجلميــع نظــرا 

  .وبإدراجها يف اجملموعة املوصى هبا
كمـا هـو احلـال بالنـسبة لقتـل      ونظرا خلطورة العنف ضد املرأة الذي بلغ أقصى مـداه،             - ٣٤

 عمومــا، وقتــل الزوجــات خــصوصا، يقتــرح أصــدقاء الــرئيس، اعترافــا منــهم بــضرورة  اإلنــاث
لظــواهر علــى املــستويني الــوطين والــدويل، ولكــي تتخــذ البلــدان التقــدير التقــرييب لنطــاق تلــك ا

 أن   وأسـبابه وعواقبـه،    تدابري مالئمة، ووفقا القتـراح املقـررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة                
املعـدل  ”:  أال وهـو توىل عناية خاصة إلمكانية األخذ مبؤشر حمدد يضاف إىل اجملموعة املقترحة      

 أفعــال قتــل اإلنــاث يف الــسنة، موزعــة د هبــذا املؤشــر جممــوع وُيقــص. “الــسنوي لقتــل اإلنــاث
ــسي و    ــداء اجلن ــة باالعت ــان حــسب الفاعــل، والعالق ــاجرة    تبي ــة مت ــضحية عامل ــا إذا كانــت ال م

مــات تؤخــذ مــن الــسجالت اجلنائيــة  مــن معلو وهــذا املؤشــر ال ميكــن أن ُيــستمد إال . بــاجلنس
_________________ 

الوثائق الرمسية  (؛  ١٩٩٤انظر تقرير جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن دورهتا الثالثة عشرة، املعقودة يف                 )٥(  
  )). ألف-، الفصل أوال A/49/38( ٣٨للجمعية العامة، احمللق رقم 



E/CN.3/2009/13  
 

08-64295 11 
 

مراجعة أدواهتـا الوطنيـة لتـسجيل هـذه     وهكذا، من األساسي أن تشرع البلدان يف       . الصحية أو
 املـشار إليهـا أعـاله، أي الفاعـل والتـورط يف االعتـداء اجلنـسي            للـصفات األحداث استخالصـا    

  .)٦(ومهنة الضحية
وفضال عن ذلك، حدد أصدقاء الرئيس عددا من املظـاهر األخـرى للعنـف ضـد املـرأة                    - ٣٥

 كمواضــيع ممكنــة مــن أجــل أن تقــيم إىل الــيت يــتعني إخــضاعها ملزيــد مــن التقيــيم والــيت حتتــاج 
ــاس ــستوىالقيـ ــى املـ ــسي     علـ ــل العنـــف النفـ ــدويل، مثـ ــوطين واإلقليمـــي والـ ــوطين والـ  دون الـ

ــة واملالحقــةواالقتــصادي،   والتمييــز بــاإلكراه، والــزواج ، والعنــف البــدين واجلنــسي يف الطفول
سي ضـد املـرأة علـى      وأثر حدوث العنف اجلن    ، واملتاجرة بالنساء  ،والعنف االقتصادي يف العمل   

اإليدز، وتقـدير عوامـل اخلطـر؛ وتقـدير         /األمراض املنقولة جنسيا وفريوس نقص املناعة البشرية      
 إىل  مدى اعتراف النساء بالعنف املسلط باعتباره جرمية، ونـسبة العنـف املـستتر غـري املبلـغ عنـه                  

 الـذي حيـدد   مـل   ويوصي أصدقاء الـرئيس بـأن يظـل الع        .  حىت داخل اجملتمع احمللي    بللسلطات  ا
ة للــسنوات اخلمــس القادمــة، إىل  تلــك املؤشــرات وغريهــا يف طليعــة أنــشطة اللجنــة اإلحــصائي  

  .تتحقق التشكيلة الكاملة من املؤشرات الدولية بشأن العنف ضد املرأة أن
  

  اإلجراءات املقترح على اللجنة اإلحصائية اختاذها  -خامسا  
  : اللجنة اإلحصائية ما يليقد تقرر  - ٣٦

 علــى طريــق بوصــفه خطــوة أوليــة  واالعتــراف بــه هبــذا التقريــرالترحيــب  )أ(   
  استحداث املؤشرات اإلحصائية الالزمة لقياس العنف ضد املرأة؛

 العنف ضد املـرأة، بـصيغتها     لقياس املؤشرات اإلحصائية املقترحة     واعتماد  )ب(   
  ر زيادة التوسع؛، كمجموعة مرحلية يف انتظا من هذا التقرير٢٨املقدمة يف الفقرة 

تطلــب إىل أصــدقاء الــرئيس مواصــلة العمــل بــشأن اســتحداث املؤشــرات   )ج(   
  متشيا مع التوصيات الواردة يف هذا التقرير ورفع التقارير بانتظام إىل اللجنة اإلحصائية؛

تطلــب إىل شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة أن تبــدأ وُتجــري العمــل    )د(   
املبادئ التوجيهية إلنتاج اإلحصاءات املتعلقة بـالعنف ضـد          من   املتعلق باستحداث جمموعة  

 ومــصادر ،ختيــار املواضــيع اجلوهريــة واإلضــافية   ال كــامالتكــون نرباســا منــهجيا    املــرأة
 املــسائل ومجيــع، وصــياغة األســئلة والنــواتجالبيانــات، والتــصنيفات اإلحــصائية املناســبة،  

  .ذات الصلةاألخرى 
  

_________________ 
إلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف        تعزيز ومحاية مجيع حقوق ا    ”استنادا إىل     )٦(  

ذلك احلق يف التنمية، تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، يـاكني إيرتـورك،    
ن  كـــانو٢٩، املؤرخـــة A/HRC/7/6 الوثيقـــة “مؤشـــرات بـــشأن العنـــف ضـــد املـــرأة ورد فعـــل الـــدول إزاءه

  .، املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان، يف دورته السابعة، األمم املتحدة٢٠٠٨يناير /الثاين


