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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 

      اإلحصاءات اجلنسانية: بنود للِعلْم
متابعة توصيات أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة بـشأن             

  لقياس العنف ضد املرأةاملؤشرات اإلحصائية 
  تقرير األمني العام    

  
  موجز  

قدم فريق أصدقاء الرئيس املعين باملؤشرات اإلحصائية لقياس العنف ضد املرأة تقريـره               
). E/CN.3/2009/13 (٢٠٠٩األول إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا األربعني املعقـودة يف عـام             

عبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة بـدء وتـسيري       والحقا لذلك، طلبت اللجنة اإلحصائية إىل ش      
األعمال الالزمـة لـصوغ جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة إلنتـاج اإلحـصاءات املتعلقـة بـالعنف                     
ــة واإلضــافية، ومــصادر        ــار املواضــيع اجلوهري ــهجيا كــامال الختي ــرأة تكــون نرباســا من ضــد امل

ياغة األسئلة، ومجيع املسائل األخـرى      البيانات، والتصنيفات اإلحصائية املناسبة، والنواتج، وص     
وامتثـاال هلـذا الطلـب، وضـعت شـعبة اإلحـصاءات            . ذات الصلة بشأن قياس العنف ضد املـرأة       

ويعـرض هـذا التقريـر وقـائع واسـتنتاجات االجتمـاع االستـشاري              . مشروع املبادئ التوجيهيـة   
 تــشرين ١٠ إىل ٨الســتعراض مــشروع املبــادئ التوجيهيــة، املعقــود يف بــريوت يف الفتــرة مــن  

  . ، إىل جانب عرض جممل للمبادئ التوجيهية نفسها٢٠١١نوفمرب /الثاين
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 بـشأن تكثيـف اجلهـود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال        ٦١/١٤٣يف قرار اجلمعيـة العامـة        - ١
العنــف ضــد املــرأة، طلبــت اجلمعيــة إىل اللجنــة اإلحــصائية أن تقــوم، بالتــشاور مــع جلنــة وضــع 

دة من العمل الذي قامت به املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف ضـد املـرأة                املرأة، ومع االستفا  
وأســبابه وعواقبــه، بوضــع واقتــراح جمموعــة مــن املؤشــرات املمكنــة بــشأن العنــف ضــد املــرأة،   

. بغــرض مــساعدة الــدول علــى تقيــيم نطــاق العنــف ضــد املــرأة ومــدى تفــشِّيه وتــواتر حدوثــه  
ــشأت اللج   ــا هلــذا اهلــدف، أن ــرئيس يف دورهتــا التاســعة     وحتقيق ــق أصــدقاء ال ــة اإلحــصائية فري ن

، مث ُوسِّعت عـضويته  )٣٩/١١٦، الفصل األول، الفرع باء، املقرر      E/2008/24انظر  (والثالثني  
 دولــة مــن ١٥ويتــألف الفريــق مــن ممثلــي . الحقــا وفقــا لتوجيهــات مكتــب اللجنــة اإلحــصائية

ــدول األعــضاء   ــا، (ال ــا، وبلغاري ــا،   أســتراليا، وإيطالي ــد، وتركي ــسوانا، وتايلن ــنغالديش، وبوت  وب
، والواليــات )الــرئيس(وشــيلي، والــصني، وغانــا، وكنــدا، وكوســتاريكا، ومــصر، واملكــسيك  

. ، مـــع قيـــام الـــشعبة اإلحـــصائية يف األمـــم املتحـــدة مبهمـــة أمانـــة الفريـــق)املتحـــدة األمريكيـــة
شـعبة  : العمـل بـصفة مـراقبني   وباإلضافة إىل ذلك، وافقت كيانـات األمـم املتحـدة التاليـة علـى         

تـشكل حاليـا    (النهوض بـاملرأة بـإدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة التابعـة لألمانـة العامـة                  
، واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه             )جزءا من هيئة األمم املتحدة للمرأة     

ة، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، وعواقبــه، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــ  
واللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، واللجنــة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيــة ومنطقـة البحـر الكــارييب،        
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب             

  . آسيا، ومنظمة الصحة العاملية
الـــرئيس تقريـــرهم األول إىل اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا األربعـــني وقـــدم أصـــدقاء   - ٢
)E/CN.3/2009/13 .(   واعتمـــدت اللجنـــة جمموعـــة املؤشـــرات املقترحـــة املعروضـــة يف التقريـــر

باعتبارها جمموعة مؤقتة وخطوة أوىل، وطلبـت إىل أصـدقاء الـرئيس مواصـلة األعمـال املتعلقـة                   
  ). ٤٠/١١٠األول، الفرع باء، املقرر ، الفصل E/2009/24(بإجناز املؤشرات 

وامتثاال لطلب اللجنة، عقـد فريـق أصـدقاء الـرئيس اجتماعـا، تـشارك معـه يف تنظيمـه                      - ٣
وهـو مـا يعكـس دور املكـسيك مـن حيـث أهنـا        (املعهد الوطين املكسيكي لإلحصاء واجلغرافيـا   

ــرئيس    ــدقاء الـ ــق أصـ ــة فريـ ــوىل رئاسـ ــدة،    ) تتـ ــاألمم املتحـ ــصاءات بـ ــعبة اإلحـ ــوذوشـ ك يف لـ
وتتعلـق  . )١(٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١١ إىل   ٩أغواسالينتيس، املكسيك، يف الفترة مـن       

االســتنتاجات الرئيــسية الــيت خلــص إليهــا االجتمــاع بإجنــاز جمموعــة املؤشــرات اإلحــصائية          

__________ 
ــاع    )١(   ــر االجتمـــــــــــــــ ــشبكي  ) ESA/STAT/AC.193/L.3(تقريـــــــــــــــ ــع الـــــــــــــــ ــاح يف املوقـــــــــــــــ متـــــــــــــــ

http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw/docs/finalreport.pdf.  
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اجلوهرية لقياس العنف ضد املرأة باستخدام االستقصاءات اإلحصائية وصوغ مبـادئ توجيهيـة             
  . حصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأةإلنتاج اإل

وتلبية للطلب الصادر من فريق أصدقاء الرئيس، اضـطلعت الـشعبة اإلحـصائية بـاألمم                 - ٤
. املتحــدة بإعــداد مــشروع املبــادئ التوجيهيــة إلنتــاج اإلحــصاءات املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة 

املنهجي الشامل بـشأن اختيـار   وُصمِّم مشروع املبادئ التوجيهية على حنو يكفل توفري التوجيه          
املواضــيع، ومــصادر البيانــات، والتــصنيفات اإلحــصائية املناســبة، والنــواتج، وصــياغة األســئلة،   
ومجيع املسائل األخرى ذات الصلة بشأن إجراء االستقصاءات اإلحـصائية لقيـاس العنـف ضـد                

صاءات اإلحـصائية   دور االستقـ  ) أ: (ويتألف مشروع املبادئ التوجيهية من سـتة فـصول        . املرأة
التخطــيط ) ج(مفــاهيم وتعــاريف العنــف ضــد املــرأة؛ و  ) ب(املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة؛ و  

تنفيـذ  ) هــ (تـصميم االسـتبيانات؛ و   ) د(إلجراء استقصاء إحصائي بشأن العنف ضد املـرأة؛ و      
وإضــافة إىل ذلــك، يتــضمن املــشروع عــدة  . معاجلــة البيانــات وحتليلــها ) و(االستقــصاءات؛ و 
يعرض صيغ اجلدولة املوصى هبا بناء علـى جمموعـة املؤشـرات       ) املرفق الثالث (مرفقات، أحدها   

  . اإلحصائية اليت وضعها فريق أصدقاء الرئيس وأقرهتا اللجنة اإلحصائية
وحرصــا علــى أن يكــون االســتعراض األول ملــشروع املبــادئ التوجيهيــة استعراضــا          - ٥

عـا استـشاريا يف مقـر اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة             شامال، نظمت الشعبة اإلحـصائية اجتما     
وحـضر هــذا  . ٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين الثــاين ١٠ إىل ٨لغـريب آسـيا، يف بـريوت يف الفتــرة مـن     

، وإيطاليـا، وبلغاريـا،     )الـرئيس (املكـسيك   : االجتماع سبعة مـن أعـضاء فريـق أصـدقاء الـرئيس           
اع أيـضا أرمينيـا وعمـان وكينيـا،         وشـاركت يف االجتمـ    . وبنغالديش، وتركيـا، وغانـا، ومـصر      

وكذلك اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا واهليئـة املنـشأة             
  . حديثا املسماة هيئة األمم املتحدة للمرأة

وُصمِّمت صيغة االجتماع على حنو يتـيح إجـراء اسـتعراض تفـصيلي ملـشروع املبـادئ                   - ٦
ُعقدت سبع جلسات ركزت كل منها على فصل من فرادى فصول املـشروع             فقد  . التوجيهية

وعلى املرفق الثالـث، وافُتتحـت ببيـان اسـتهاليل، أعقبـه عـرض مقـدم مـن احملـاور الرئيـسي، مث                    
  . مناقشة عامة واستعراض لفروع الفصل فرعا فرعا

نـــة والتقريـــر الـــشامل هلـــذا االجتمـــاع متـــاح بوصـــفه وثيقـــة معلومـــات أساســـية للج    - ٧
  : وميكن إجياز النقاط الرئيسية املتفق عليها خالل االجتماع فيما يلي. اإلحصائية
ــه نــص ســليم وشــامل        )أ(   ــة إىل أن ــادئ التوجيهي ــيم مــشروع نــص املب خلــص تقي

ومطابق الحتياجات البلدان الـيت ستـستفيد مـن املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بقيـاس العنـف ضـد                     
لتوجيهية يف سياق أعمال فريق أصدقاء الرئيس، وهـي تـستند إىل            وجيري إعداد املبادئ ا   . املرأة
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ومت تنـسيق األعمـال     . القائمة احلالية املعتمدة للمؤشـرات اإلحـصائية لقيـاس العنـف ضـد املـرأة              
املتعلقة باملبادئ التوجيهية مع األعمال املتصلة بإعداد عنصر إحصائي يف ظل إشراف مـشروع              

، وهـو مـشروع تلقـى التوجيـه هـو       )٢(اء علـى العنـف ضـد املـرأة        اللجان اإلقليمية املتعلق بالقـض    
  اآلخر من فريق أصدقاء الرئيس؛ 

ميكــن جتميــع التعليقــات واالقتراحــات الــيت طُرحــت أثنــاء االجتمــاع يف عــدة    )ب(  
طلبات متعلقة بإعادة تنظيم بِْنية عدة فـصول وإعـادة ترتيـب الفـروع داخـل فـصل                  ‘ ١’: فئات

ــه؛ و  ــات مؤ‘ ٢’بعينـ ــة     طلبـ ــدا مـــن حيـــث َعْنونـ ــر حتديـ ــة أكثـ ــادئ التوجيهيـ ــل املبـ ــا جعـ داهـ
االستقصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، مع تاليف التوجيهات العامة اليت قد ال تكـون منطبقـة       

حـــذف ‘ ٣’؛ و )مثـــل حتريـــر البيانـــات بطريقـــة البطاقـــات الـــساخنة(يف هـــذه احلالـــة حتديـــدا 
املرفــــق، يف شــــكل اســــتبيان منــــوذجي؛ صــــياغات األســــئلة مــــن مــــنت الــــنص ووضــــعها يف 

ــا؛       ‘٤’ و ــاره اســتبيانا منوذجي ــة باعتب ــصر الــذي أعــده مــشروع اللجــان اإلقليمي اســتخدام العن
قَْصر صيغ اجلدولة املوصى هبا على الصيغ اليت ستستوىف املؤشرات كما اعتمـدها فريـق               ‘ ٥’ و

  . تعليقات حمددة على مشروع النص‘ ٦’أصدقاء الرئيس؛ و 
ا يتعلــق بــصيغ اجلدولــة املوصــى هبــا الــيت ســتدرج يف املبــادئ التوجيهيــة، خلــص  وفيمــ  - ٨

االجتماع إىل أهنا ينبغي أن تقتصر على الصيغ الـيت تتـيح إنتـاج املؤشـرات الـيت اعتمـدها فريـق                      
  : أصدقاء الرئيس، وهي كما يلي

عنــف املعـّدل اإلمجــايل واحملــّدد حــسب الفئــة العمريــة للنــساء الــاليت تعّرضــن لل   )أ(  
   األخرية، مصنَّفا حسب شدة العنف والعالقة مبرتكبه وتواتره؛ ١٢البدين خالل األشهر الـ 

املعـّدل اإلمجــايل واحملــدَّد حــسب الفئــة العمريــة للنــساء الــاليت تعّرضــن للعنــف    ) ب(  
  البدين أثناء حياهتن، مصنَّفا حسب شدة العنف والعالقة مبرتكبه وتواتره؛ 

احملــدَّد حــسب الفئــة العمريــة للنــساء الــاليت تعّرضــن للعنــف و املعـدل اإلمجــايل   ) ج(  
   األخرية، مصنَّفا حسب شدة العنف والعالقة مبرتكبه وتواتره؛ ١٢اجلنسي خالل األشهر الـ 

املعـّدل اإلمجــايل واحملــدَّد حــسب الفئــة العمريــة للنــساء الــاليت تعّرضــن للعنــف    )د(  
  عنف والعالقة مبرتكبه وتواتره؛ اجلنسي أثناء حياهتن مصنَّفا حسب شدة ال

املعّدل اإلمجايل واحملدَّد حسب الفئة العمرية للنساء املعاشرات الـاليت تعّرضـن              )هـ(  
 األخـرية، مـصنَّفا   ١٢أو البدين من عـشري حـايل أو سـابق خـالل األشـهر الــ               /للعنف اجلنسي و  

  حسب تواتر العنف؛ 
__________ 

  .www.un.org/regionalcommissions/rewomen.htmlيرد وصف هذا املشروع يف املوقع الشبكي   )٢(  
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عمرية للنساء املعاشرات الـاليت تعّرضـن       املعّدل اإلمجايل واحملّدد حسب الفئة ال       )و(  
ــسي و  ــسب     /للعنـــف اجلنـ ــصنَّفا حـ ــاهتن، مـ ــاء حيـ ــابق أثنـ ــايل أو سـ ــشري حـ ــن عـ ــدين مـ أو البـ

  العنف؛  تواتر
املعـّدل اإلمجــايل واحملــدَّد حــسب الفئــة العمريــة للنــساء الــاليت تعّرضــن للعنــف    )ز(  

   األخرية؛ ١٢النفسي من العشري خالل األشهر الـ 
ل اإلمجــايل واحملــدَّد حــسب الفئــة العمريــة للنــساء الــاليت تعّرضــن للعنــف املعـدّ   )ح(  

   األخرية؛ ١٢االقتصادي من العشري خالل األشهر الـ 
املعّدل اإلمجـايل واحملـدَّد حـسب الفئـة العمريـة للنـساء الـاليت تعّرضـن لتـشويه                     )ط(  

  . أعضائهن التناسلية
ه املناسب يف صيغ اجلدولة املوصى هبـا، أكـد          وفيما يتعلق حبساب معدالت االنتشار على الوج      

، ينبغــي أن يكــون القاســم هــو )ط(و ) د(إىل ) أ(االجتمـاع علــى أنــه يف حالــة املؤشــرات مــن  
إىل ) هــ (العدد اإلمجايل للنـساء مـن سـن اخلامـسة عـشرة فمـا فـوق، ويف حالـة املؤشـرات مـن                        

  . اشرات، ينبغي أن يكون القاسم هو العدد اإلمجايل للنساء املع)ح(
إلمتام األعمال املتعلقـة باملبـادئ التوجيهيـة لعمليـة إنتـاج اإلحـصاءات املتـصلة                وسيلزم    - ٩

بالعنف ضد املرأة، إدماج مجيع املدخالت الصادرة عن االجتماع االستشاري، وهو مـا ُيتوقَّـع              
ــاين    ــة كــانون الث ــول هناي ــاير /إجنــازه حبل ــة لالســتعرا   . ٢٠١٢ين ــة النهائي ض وســتلي ذلــك اجلول

التقديري من جانب مجيع األعضاء واملراقبني يف فريق أصدقاء الرئيس وغريهـم مـن املـشاركني                
يف االجتمــاع االستــشاري، ليــتم بعــدها تــصدير مــشروع املبــادئ التوجيهيــة للتحريــر النــهائي    

  . والطباعة
  


	اللجنة الإحصائية
	الدورة الثالثة والأربعون
	28 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012
	البند 4 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*
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	متابعة توصيات أصدقاء رئيس اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة بشأن المؤشرات الإحصائية لقياس العنف ضد المرأة
	تقرير الأمين العام
	موجز
	قدم فريق أصدقاء الرئيس المعني بالمؤشرات الإحصائية لقياس العنف ضد المرأة تقريره الأول إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الأربعين المعقودة في عام 2009 (E/CN.3/2009/13). ولاحقا لذلك، طلبت اللجنة الإحصائية إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بدء وتسيير الأعمال اللازمة لصوغ مجموعة من المبادئ التوجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة تكون نبراسا منهجيا كاملا لاختيار المواضيع الجوهرية والإضافية، ومصادر البيانات، والتصنيفات الإحصائية المناسبة، والنواتج، وصياغة الأسئلة، وجميع المسائل الأخرى ذات الصلة بشأن قياس العنف ضد المرأة. وامتثالا لهذا الطلب، وضعت شعبة الإحصاءات مشروع المبادئ التوجيهية. ويعرض هذا التقرير وقائع واستنتاجات الاجتماع الاستشاري لاستعراض مشروع المبادئ التوجيهية، المعقود في بيروت في الفترة من 8 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إلى جانب عرض مجمل للمبادئ التوجيهية نفسها. 
	1 - في قرار الجمعية العامة 61/143 بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، طلبت الجمعية إلى اللجنة الإحصائية أن تقوم، بالتشاور مع لجنة وضع المرأة، ومع الاستفادة من العمل الذي قامت به المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بوضع واقتراح مجموعة من المؤشرات الممكنة بشأن العنف ضد المرأة، بغرض مساعدة الدول على تقييم نطاق العنف ضد المرأة ومدى تفشِّيه وتواتر حدوثه. وتحقيقا لهذا الهدف، أنشأت اللجنة الإحصائية فريق أصدقاء الرئيس في دورتها التاسعة والثلاثين (انظر E/2008/24، الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 39/116)، ثم وُسِّعت عضويته لاحقا وفقا لتوجيهات مكتب اللجنة الإحصائية. ويتألف الفريق من ممثلي 15 دولة من الدول الأعضاء (أستراليا، وإيطاليا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبوتسوانا، وتايلند، وتركيا، وشيلي، والصين، وغانا، وكندا، وكوستاريكا، ومصر، والمكسيك (الرئيس)، والولايات المتحدة الأمريكية)، مع قيام الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بمهمة أمانة الفريق. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت كيانات الأمم المتحدة التالية على العمل بصفة مراقبين: شعبة النهوض بالمرأة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة (تشكل حاليا جزءا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة الصحة العالمية. 
	2 - وقدم أصدقاء الرئيس تقريرهم الأول إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الأربعين (E/CN.3/2009/13). واعتمدت اللجنة مجموعة المؤشرات المقترحة المعروضة في التقرير باعتبارها مجموعة مؤقتة وخطوة أولى، وطلبت إلى أصدقاء الرئيس مواصلة الأعمال المتعلقة بإنجاز المؤشرات (E/2009/24، الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 40/110). 
	3 - وامتثالا لطلب اللجنة، عقد فريق أصدقاء الرئيس اجتماعا، تشارك معه في تنظيمه المعهد الوطني المكسيكي للإحصاء والجغرافيا (وهو ما يعكس دور المكسيك من حيث أنها تتولى رئاسة فريق أصدقاء الرئيس) وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، وذلك في أغواسالينتيس، المكسيك، في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2009(). وتتعلق الاستنتاجات الرئيسية التي خلص إليها الاجتماع بإنجاز مجموعة المؤشرات الإحصائية الجوهرية لقياس العنف ضد المرأة باستخدام الاستقصاءات الإحصائية وصوغ مبادئ توجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. 
	4 - وتلبية للطلب الصادر من فريق أصدقاء الرئيس، اضطلعت الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة بإعداد مشروع المبادئ التوجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وصُمِّم مشروع المبادئ التوجيهية على نحو يكفل توفير التوجيه المنهجي الشامل بشأن اختيار المواضيع، ومصادر البيانات، والتصنيفات الإحصائية المناسبة، والنواتج، وصياغة الأسئلة، وجميع المسائل الأخرى ذات الصلة بشأن إجراء الاستقصاءات الإحصائية لقياس العنف ضد المرأة. ويتألف مشروع المبادئ التوجيهية من ستة فصول: (أ) دور الاستقصاءات الإحصائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛ و (ب) مفاهيم وتعاريف العنف ضد المرأة؛ و (ج) التخطيط لإجراء استقصاء إحصائي بشأن العنف ضد المرأة؛ و (د) تصميم الاستبيانات؛ و (هـ) تنفيذ الاستقصاءات؛ و (و) معالجة البيانات وتحليلها. وإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع عدة مرفقات، أحدها (المرفق الثالث) يعرض صيغ الجدولة الموصى بها بناء على مجموعة المؤشرات الإحصائية التي وضعها فريق أصدقاء الرئيس وأقرتها اللجنة الإحصائية. 
	5 - وحرصا على أن يكون الاستعراض الأول لمشروع المبادئ التوجيهية استعراضا شاملا، نظمت الشعبة الإحصائية اجتماعا استشاريا في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، في بيروت في الفترة من 8 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وحضر هذا الاجتماع سبعة من أعضاء فريق أصدقاء الرئيس: المكسيك (الرئيس)، وإيطاليا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وتركيا، وغانا، ومصر. وشاركت في الاجتماع أيضا أرمينيا وعمان وكينيا، وكذلك اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والهيئة المنشأة حديثا المسماة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	6 - وصُمِّمت صيغة الاجتماع على نحو يتيح إجراء استعراض تفصيلي لمشروع المبادئ التوجيهية. فقد عُقدت سبع جلسات ركزت كل منها على فصل من فرادى فصول المشروع وعلى المرفق الثالث، وافتُتحت ببيان استهلالي، أعقبه عرض مقدم من المحاور الرئيسي، ثم مناقشة عامة واستعراض لفروع الفصل فرعا فرعا. 
	7 - والتقرير الشامل لهذا الاجتماع متاح بوصفه وثيقة معلومات أساسية للجنة الإحصائية. ويمكن إيجاز النقاط الرئيسية المتفق عليها خلال الاجتماع فيما يلي: 
	(أ) خلص تقييم مشروع نص المبادئ التوجيهية إلى أنه نص سليم وشامل ومطابق لاحتياجات البلدان التي ستستفيد من المبادئ التوجيهية المتعلقة بقياس العنف ضد المرأة. ويجري إعداد المبادئ التوجيهية في سياق أعمال فريق أصدقاء الرئيس، وهي تستند إلى القائمة الحالية المعتمدة للمؤشرات الإحصائية لقياس العنف ضد المرأة. وتم تنسيق الأعمال المتعلقة بالمبادئ التوجيهية مع الأعمال المتصلة بإعداد عنصر إحصائي في ظل إشراف مشروع اللجان الإقليمية المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة()، وهو مشروع تلقى التوجيه هو الآخر من فريق أصدقاء الرئيس؛ 
	(ب) يمكن تجميع التعليقات والاقتراحات التي طُرحت أثناء الاجتماع في عدة فئات: ’1‘ طلبات متعلقة بإعادة تنظيم بِنْية عدة فصول وإعادة ترتيب الفروع داخل فصل بعينه؛ و ’2‘ طلبات مؤداها جعل المبادئ التوجيهية أكثر تحديدا من حيث عَنْونة الاستقصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، مع تلافي التوجيهات العامة التي قد لا تكون منطبقة في هذه الحالة تحديدا (مثل تحرير البيانات بطريقة البطاقات الساخنة)؛ و ’3‘ حذف صياغات الأسئلة من متن النص ووضعها في المرفق، في شكل استبيان نموذجي؛ و ’4‘ استخدام العنصر الذي أعده مشروع اللجان الإقليمية باعتباره استبيانا نموذجيا؛ و ’5‘ قَصْر صيغ الجدولة الموصى بها على الصيغ التي ستستوفى المؤشرات كما اعتمدها فريق أصدقاء الرئيس؛ و ’6‘ تعليقات محددة على مشروع النص. 
	8 - وفيما يتعلق بصيغ الجدولة الموصى بها التي ستدرج في المبادئ التوجيهية، خلص الاجتماع إلى أنها ينبغي أن تقتصر على الصيغ التي تتيح إنتاج المؤشرات التي اعتمدها فريق أصدقاء الرئيس، وهي كما يلي: 
	(أ) المعدّل الإجمالي والمحدّد حسب الفئة العمرية للنساء اللاتي تعرّضن للعنف البدني خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، مصنَّفا حسب شدة العنف والعلاقة بمرتكبه وتواتره؛ 
	(ب)  المعدّل الإجمالي والمحدَّد حسب الفئة العمرية للنساء اللاتي تعرّضن للعنف البدني أثناء حياتهن، مصنَّفا حسب شدة العنف والعلاقة بمرتكبه وتواتره؛ 
	(ج)  المعدل الإجمالي والمحدَّد حسب الفئة العمرية للنساء اللاتي تعرّضن للعنف الجنسي خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، مصنَّفا حسب شدة العنف والعلاقة بمرتكبه وتواتره؛ 
	(د) المعدّل الإجمالي والمحدَّد حسب الفئة العمرية للنساء اللاتي تعرّضن للعنف الجنسي أثناء حياتهن مصنَّفا حسب شدة العنف والعلاقة بمرتكبه وتواتره؛ 
	(هـ) المعدّل الإجمالي والمحدَّد حسب الفئة العمرية للنساء المعاشرات اللاتي تعرّضن للعنف الجنسي و/أو البدني من عشير حالي أو سابق خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، مصنَّفا حسب تواتر العنف؛ 
	(و) المعدّل الإجمالي والمحدّد حسب الفئة العمرية للنساء المعاشرات اللاتي تعرّضن للعنف الجنسي و/أو البدني من عشير حالي أو سابق أثناء حياتهن، مصنَّفا حسب تواتر العنف؛ 
	(ز) المعدّل الإجمالي والمحدَّد حسب الفئة العمرية للنساء اللاتي تعرّضن للعنف النفسي من العشير خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة؛ 
	(ح) المعدّل الإجمالي والمحدَّد حسب الفئة العمرية للنساء اللاتي تعرّضن للعنف الاقتصادي من العشير خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة؛ 
	(ط) المعدّل الإجمالي والمحدَّد حسب الفئة العمرية للنساء اللاتي تعرّضن لتشويه أعضائهن التناسلية. 
	وفيما يتعلق بحساب معدلات الانتشار على الوجه المناسب في صيغ الجدولة الموصى بها، أكد الاجتماع على أنه في حالة المؤشرات من (أ) إلى (د) و (ط)، ينبغي أن يكون القاسم هو العدد الإجمالي للنساء من سن الخامسة عشرة فما فوق، وفي حالة المؤشرات من (هـ) إلى (ح)، ينبغي أن يكون القاسم هو العدد الإجمالي للنساء المعاشرات. 
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