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  اللجنة اإلحصائية
    الدورة الثانية واألربعون  

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 

ض اسـتعرا : بنود للمناقـشة واختـاذ القـرار      
        اإلحصاءات اجلنسانية: الربامج

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

  
  مذكرة من األمني العام    

  
ــة اإلحــصائي     ــاء علــى طلــب اللجن ، الفــصل E/2009/24انظــر (ة يف دورهتــا األربعــني  بن

ــرئيس عــن مؤشــرات العنــف       ) ألــف- أوال ــر أصــدقاء ال ــة تقري ــام بإحال ــشرف األمــني الع ، يت
اع أصـدقاء الـرئيس الـذي       لـص إليهـا اجتمـ     التقرير النتـائج الرئيـسية الـيت خ       ويعرض   .املرأة ضد

ــانون األول  ــد يف ك ــسمرب /ُعق  يف أغواســكاليينتس، املكــسيك، ومقترحــا خبــصوص   ٢٠٠٩دي
وُيرجـــى مـــن اللجنـــة أن حتـــيط . سيـــضطلع بـــه أصـــدقاء الـــرئيس مـــن عمـــل يف املـــستقبل مـــا
  .بالتقرير علما
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تقرير أصدقاء رئيس اللجنة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة عـن مؤشـرات                   
  املرأة العنف ضد 

   معلومات أساسية  - أوال  
ــة اإلحــصائية، يف قراراهــا      - ١ ــة العامــة إىل اللجن ــشأن تكثيــف  ٦١/١٤٣طلبــت اجلمعي  ب

اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، أن تقوم، بالتشاور مـع جلنـة وضـع املـرأة،                   
 العنــف ضــد املــرأة ومــع االســتفادة مــن العمــل الــذي قامــت بــه املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبــسألة  

وأســبابه وعواقبــه، بوضــع واقتــراح جمموعــة مــن املؤشــرات املمكنــة بــشأن العنــف ضــد املــرأة،   
. بغــرض مــساعدة الــدول علــى تقيــيم نطــاق العنــف ضــد املــرأة ومــدى تفــشيه وتكــرار حدوثــه

ء فريـَق أصـدقا    )١(وحتقيقا هلـذه الغايـة، أنـشأت اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني                 
. الرئيس الذي جرى بعد ذلك توسيع عضويته بناء على توجيهـات مكتـب اللجنـة اإلحـصائية                

ــا وبلغاريــا وبــنغالديش  : وهــو يتــألّف مــن ممــثلني عــن الــدول األعــضاء التاليــة    أســتراليا وإيطالي
ــدا وكوســتاريكا ومــصر واملكــسيك       ــا وكن ــا وشــيلي والــصني وغان ــد وتركي ــسوانا وتايلن وبوت

 املتحـدة األمريكيـة، مـع قيـام شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة مبهـام                    والواليـات ) الرئيس(
وباإلضـافة إىل ذلـك، وافـق كـل مـن كيانـات األمـم املتحـدة التاليـة علـى القيــام           . أمانـة الفريـق  

شـعبة النـهوض بـاملرأة بـإدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة التابعـة لألمانـة                   :بدور املراقـب  
خلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه، ومكتـب األمـم املتحـدة                    العامة، واملقـّررة ا   

املعين باملخدرات واجلرمية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتـصادية ألوروبـا، واللجنـة          
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا                

  .  اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، ومنظمة الصحة العامليةواحمليط
طلبــت اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا التاســعة والــثالثني مــن أصــدقاء الــرئيس تــسهيل      - ٢

قائمـة مؤشـرات    تقريـرا يقتـرح     إىل اللجنة يف دورهتا األربعني      بأن يقّدموا   التداول يف هذا األمر     
العنـف ضـّد املـرأة     املـدى الـذي بلغـه        مساعدة السلطات الوطنية علـى تقيـيم         إىلهتدف  أساسية  

  .انتشاره وشّدتهمعدل و
قــدم فريــق أصــدقاء الــرئيس تقريــره األول إىل اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا األربعــني      - ٣

واعتمدت اللجنة جمموعة املؤشرات املقترحة اليت تضمنها التقرير كمجموعـة مؤقتـة             .للمناقشة

__________ 
ألول، ، الفــصل ا)E/2009/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٨الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   )١(  

  .٣٩/١١٦الفرع باء، املقرر 
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طوة أوىل، مع طلبها يف الوقت نفسه من أصدقاء الـرئيس مواصـلة الـسعي إىل إجنـاز العمـل                    وخ
  .املّتصل باملؤشرات

  
ــرئيس، أغوا     -ثانيا    ــدقاء الــــ ــاع أصــــ ــائع اجتمــــ ــوجز وقــــ ــمــــ   كاليينتس،ســــ

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١-٩
حـصاء  أصدقاء الرئيس يف اجتماع شارك يف تنظيمه معهـد املكـسيك الـوطين لإل          التقى    - ٤

واجلغرافيا وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، يف أغواسكاليينتس، املكـسيك، يف الفتـرة مـن               
عـضوا يف فريـق    أحد عـشر    وشارك يف االجتماع    . )٢(٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١ إىل   ٩

أسـتراليا وبلغاريـا وبـنغالديش وتايلنـد وتركيـا وشـيلي والـصني وكوسـتاريكا                 :أصدقاء الرئيس 
ــات       ومــصر وا ــا عــرب تكنولوجي ــشاركة إيطالي ــع م ــة، م ــات املتحــدة األمريكي ملكــسيك والوالي

وباإلضـافة إىل ذلـك،      .االتصاالت حيث جرى تبادل التعليقات واالقتراحـات معهـا إلكترونيـا          
ــم املتحــدة          ــة األم ــا، وجلن ــصادية ألوروب ــم املتحــدة االقت ــة األم ــن جلن ــب كــل م شــارك كمراق

ومنطقـة البحـر الكـارييب، وشـعبة النـهوض بـاملرأة بـاألمم املتحـدة                االقتصادية ألمريكا الالتينيـة     
  .ومنظمة الصحة العاملية

جرت يف االجتماع مناقـشة متعّمقـة ومفـّصلة للمؤشـرات اإلحـصائية املتعلقـة بـالعنف               - ٥
ضد املرأة استنادا إىل حتليل االحـصاءات والبيانـات الفوقيـة الـيت ُجمعـت مـن خـالل دراسـات                     

كمــا متّخــض عــن تعليقــات   .ة ودوليــة أجريــت خبــصوص العنــف ضــد املــرأة استقــصائية وطنيــ
واقتراحات بشأن منـوذج السـتبيانات الدراسـات االستقـصائية أُعـّد يف إطـار مـشروع أقـاليمي                   

  .من مشاريع حساب التنمية معين بالقضاء على العنف ضد املرأة
  

  لص إليها االجتماعيت خالنتائج الرئيسية ال    
ــالعنف  جمـــددا ع االجتمـــاأكـــد   - ٦ أن الـــسبيل األمثـــل إىل مجـــع اإلحـــصاءات املتعلّقـــة بـ

املرأة بنجـاح هـو إجـراء دراسـة استقـصائية مـستقلّة باسـتخدام عّينـة إحـصائية مـن النـساء                     ضد
بـالعنف  ينبغي النظر بعناية يف موضوع إدماج منـوذج خـاص           تؤخذ هلذا الغرض خصيصا، وأنه      

ملوجــودة مــن قبــل، وأال يــتم هــذا إال يف حــال انعــدام   ضــد املــرأة يف الدراســات االستقــصائية ا 
ميكـن  ؛ وحّتـى يف مثـل هـذه احلالـة ال            ملوضـوع هلـذا ا  إمكانية إجراء دراسة استقـصائية مكّرسـة        

إرفـــاق النمـــوذج إال بـــأنواع معّينـــة مـــن الدراســـات االستقـــصائية، ويفـــّضل أن تكـــون هـــذه  
  .صّحيةاستقصاءات دميغرافية و

__________ 
ــاع   )٢(   ــر االجتمـــــــ ــى امل) ESA/STAT/AC.193/L.3(تقريـــــــ ــاح علـــــــ ــايل متـــــــ ــروين التـــــــ ــع اإللكتـــــــ : وقـــــــ

http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw/docs/finalreport.pdf.  
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االستقصائية، خلص االجتماع إىل وجوب مواصـلة استكـشاف   إىل جانب الدراسات      - ٧
إحصاءات عن العنف ضد املـرأة مـن قبيـل       القدرة على تقدمي    املصادر اإلدارية اليت تكون لديها      

ويف ذلـك    .اآلمنـة ومـا إىل ذلـك      املـالوذ   إحصاءات الشرطة واحملاكم واملستشفيات وسـجالت       
الــسياق، أقــّر أصــدقاء الــرئيس بأنــه يلــزم االضــطالع مبزيــد مــن العمــل خبــصوص هــذه املــصادر 

  .الثانية من والية أصدقاء الرئيساملرحلة ميثل أن هذا العمل وانتهوا إىل واملؤشرات 
 اللجنة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة،      اكلّفتهم هب للمهمة اليت   تلبيةً من أصدقاء الرئيس       - ٨
األساسـية للدراسـات االستقـصائية املتعلقـة        ؤشـرات   املهـا   حّددوا املؤشرات التاليـة باعتبار    هنم  فإ

  :ضد املرأةبالعنف 
للعنـف  تعّرضـن  للنـساء الـاليت   العمريـة  الفئـة  حـسب  واملـوّزع  املعّدل اإلمجايل     )أ(  

  ؛هوالعالقة مبرتكبه وتواترالعنف شدة  األخرية، حسب ١٢البدين خالل األشهر الـ 
للعنـف  ن الـاليت تعّرضـ  لنـساء  ل العمريـة  ةحـسب الفئـ  املـوّزع  املعّدل اإلمجايل و    )ب(  

  ؛ه والعالقة مبرتكبه وتواترالعنفشدة حياهتن، حسب طوال البدين 
للعنـف  تعّرضـن  الـاليت  لنـساء  لالعمريـة  الفئـة  حـسب  واملـوّزع  املعّدل اإلمجايل     )ج(  

  ؛ه والعالقة مبرتكبه وتواترعنفالشدة  األخرية، حسب ١٢اجلنسي خالل األشهر الـ 
للعنـف  تعّرضـن  الـاليت  لنـساء  ل العمريـة  ةحـسب الفئـ  املـوّزع  املعّدل اإلمجايل و    )د(   
  ؛ه والعالقة مبرتكبه وتواترالعنفشدة حياهتن، حسب طوال اجلنسي 
الــاليت املعاشــرات لنــساء ل العمريــة ةحــسب الفئــ املــوّزع واملعــّدل اإلمجــايل    )هـ(  
 األخـرية،   ١٢سـابق خـالل األشـهر الــ          من عشري حـايل أو    البدين  أو  /نسي و للعنف اجل تعّرضن  

  العنف؛حسب تواتر 
الــاليت املعاشــرات لنــساء ل العمريــة ةحــسب الفئــ املــوّزع واملعــّدل اإلمجــايل    )و(  
حيـاهتن، حـسب تـواتر      طـوال   سـابق    مـن عـشري حـايل أو      البـدين   أو  /للعنـف اجلنـسي و    تعّرضن  
  العنف؛

للعنـف  الـاليت تعّرضـن   لنـساء  ل العمريـة  ةحـسب الفئـ  املـوّزع  وايل  املعّدل اإلمج   )ز(  
   األخرية؛١٢شري خالل األشهر الـ النفسي من الع

للعنـف  الـاليت تعّرضـن   لنـساء  ل العمريـة  ةحـسب الفئـ  املـوّزع  واملعّدل اإلمجايل     )ح(  
   األخرية؛١٢شري خالل األشهر الـ االقتصادي من الع

عّرضـن لتـشويه    حـسب الفئـة العمريـة للنـساء الـاليت ت          ع  املوّزواملعّدل اإلمجايل     )ط(  
  .أعضائهن التناسلية
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املبـادئ التوجيهيـة    املقترح حملتوى املنشور املعنـون      العام  ناقش أصدقاء الرئيس املخطّط       - ٩
  . وعلّقوا عليه وأقّروه)٣(إلعداد إحصاءات العنف ضد املرأة

  
  س يف املرحلة املقبلة مقترح باألعمال اليت سيضطلع هبا أصدقاء الرئي    

املرحلة األوىل من عمل الفريق من حتديد اجملموعـة األساسـية وجمموعـة إضـافية               تتألّف    - ١٠
املبـادئ  مـن املؤشـرات اإلحـصائية املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة وإعـداد املنـشور الـدويل املعنـون            

املبــادئ رض وســُتختتم هــذه املرحلــة بعــ    .التوجيهيــة إلعــداد إحــصاءات العنــف ضــد املــرأة     
 وتقرير االجتماع الثاين ألصدقاء الرئيس على اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحـدة يف              التوجيهية

  . ٢٠١٢فرباير /دورهتا الثالثة واألربعني يف شباط
 .أّما بالنسبة للمرحلة الثانية، فقد اّتفق أصدقاء الرئيس على مواصلة العمل يف جبـهتني               - ١١

 كــان ينبغــي أن ُتــدرج يف اجملموعــة األساســية املؤشــرات الــيت يكــون   البحــث فيمــا إذاأوالمهــا 
مــصدر بياناهتــا الــسجالت اإلداريــة وســجالت اجملتمــع املــدين، كمــا هــو احلــال بالنــسبة لقتــل    

أّمـا اجلبهـة الثانيـة فهـي إعـداد توصـيات لـضمان تكييـف جمموعـات                  .على سبيل املثـال   اإلناث  
 مصادرها السجالت اإلدارية، مثـل إحـصاءات اجلرميـة،          البيانات اإلحصائية اليت يكون من بني     

ــرأة         ــف ضــد امل ــام، وإحــصاءات العن ــسانية بوجــه ع ــصدرا لإلحــصاءات اجلن ــشكّل م ــث ت حبي
  .خاص بوجه
لدى قيام فريـق أصـدقاء الـرئيس بـذلك، يتعـّين عليـه أن ينـّسق عـن كثـب مـع مـا هـو                        - ١٢

أخــرى راميــة إىل حتــسني الــسجالت مقــّرر لعــّدة ســنوات قادمــة مــن مبــادرات دوليــة وإقليميــة 
وباإلضــافة إىل ذلــك، أقــر االجتمــاع بــأن هنـاك وفــرة مــن اخلــربات الوطنيــة يف جمــال   .اإلداريـة 

االستعانة بسجالت القضاء والـشرطة واملستـشفيات إلعـداد اإلحـصاءات بوجـه عـام، وينبغـي                 
 .هـذه العمليـة  استعراض هذا األمر بشكل منهجي لتحديد التحّديات اليت تشمل كامـل نطـاق            

قابلــة وينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص لتــأثري التــشريعات الوطنيــة علــى إمكانيــة إعــداد إحــصاءات  
بـــشأن العنـــف ضـــد املـــرأة بواســـطة بيانـــات مـــستمّدة مـــن   للمقارنـــة علـــى الـــصعيد الـــدويل  

  .اإلدارية املصادر
مــع وقــّرر أصــدقاء الــرئيس استكــشاف إمكانيــة اســتحداث عمليــة عامليــة متجانــسة جل   - ١٣

  .البيانات اإلحصائية املتعلّقة بالعنف ضد املرأة وفقاً ملبادرة من رئيس الفريق
  

__________ 
  .http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw/default.htm: املوقع اإللكتروين التايلمتاح على   )٣(  


