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 ٢٠٠٥نساء العامل 

 اإلحصاءات الالتقدم يف جم
 

تحدة،  بتوقيت شرق الواليات امل٠٠/١٢ قبل الساعة ا حيظر نشره– صحيفة وقائع
  ٢٠٠٦ يناير/ الثاينكانون ١٨يوم 

 

تكـشف ظـاهرة     ، رغـم بـطء تقـدمها،      ءات الرمسيـة  اإلحصا
  الرأي العامأمام املرأةالعنف ضد 

 

ل جماال تواجه فيه عملية مجع البيانات مصاعب كبرية، وإن  متثاملرأةتظل ظاهرة العنف ضد 
 ة الشؤون االقتصاديإدارة ما جاء يف تقرير صدر عن حسبكان قد شهد تقدما واضحا، 

 .باملرأة املتعلقة اإلحصاءات عن حالة  املتحدةاألمماالجتماعية ب

  وإجراءاتت  تقدم كبري يف وضع منهجياإحرازوعلى مدار السنوات العشر املاضية، مت 
وقد أدى اعتماد منهاج عمل بيجني عام . املرأةمجع البيانات املتعلقة بظاهرة العنف ضد 

وطنية عن ظاهرة ) مسوح( ازدياد عدد البلدان اليت جتري دراسات استقصائية إىل ١٩٩٥
 استراليا،(، وإن كان عدد البلدان اليت جتريها بصورة منتظمة ال يزال قليال املرأةالعنف ضد 

 ).وكندا، والواليات املتحدة، على سبيل املثال

التقدم احملرز يف : ٢٠٠٥  يف عامنساء العاملوحسب ما جاء يف التقرير الذي حيمل عنوان 
 من البلدان أو ٢٠٤ بلدا أو منطقة من بني ٦٨أجرى ما ال يقل عن  ،*تجمال اإلحصاءا

، منها ١٩٩٥  منذ عاماملرأة ضد ظاهرة العنفاملناطق اليت تناوهلا التحليل مسوحا لظاهرة 
 .  منطقة مشل املسح فيها تغطية وطنية كاملةأو بلدا ٣٨

،  املتحدةاألمم الشؤون االقتصادية واالجتماعية بإلدارة التابعة اإلحصائيةوتقول الشعبة 
 ميثل املرأةظاهرة العنف ضد  بإثارةاليت أعدت التقرير، إن اهتمام الدراسات واملسوح اآلن 

 يف تصنيف الظاهرة باعتبارها مشكلة اجتماعية حمددة، وإخراجها من منطقة األوىلة اخلطو
 . عليهااألضواءالظل وتسليط 
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ظاهرة  املناطق اليت أجرت مسحا واحدا على األقل لأوعدد البلدان : ١-٥الشكل 
 ٢٠٠٣-١٩٩٥ يف الفترة املرأةالعنف ضد 

احد على األقل بتغطية مسح و مسح واحد على األقل املنطقة اجلغرافية

 وطنية كاملة

 ٤ ١٣ أفريقيا
 ١٠ ١١  الشماليةأمريكا
 ٥ ٨  اجلنوبيةأمريكا
 ٨ ١٥ آسيا

 ٨ ١٧ أوروبا
 ٣ ٤ أوقيانوسيا

 ٣٨ ٦٨ جمموع العامل  

 

، وال املرأة العنف ضد إلحصاءات نظام ثابت إىل ال يزال معظم البلدان يفتقر ومع ذلك،
 أووغياب .  مجع للبيانات الرمسية عن هذه املسألةأي ى الدويلجيري حاليا على املستو

 الالزمة يعرقل اجلهود املبذولة لتصميم برامج ملكافحة هذه األساليب أو اإلحصاءاتنقص 
 . املشكلة ورصد تقدم تلك اجلهود

 املتعلقة بالعنف اإلحصاءاتيف حني حتققت جوانب حتسن كبرية يف ’’ويقول التقرير، 
، املرأة للعنف ضد األخرى األشكال املوثوق ا عن الكثري من اإلحصاءاتفإن . ..املرتيل 

 من جانب اجلهات الرمسية، ال تزال املرأةمبا يف ذلك االجتار بالنساء والفتيات والعنف ضد 
 .‘‘نادرة

وقد اختذ عدد من املبادرات الدولية، مثل الدراسة اليت أجرا منظمة الصحة العاملية يف 
، مما ساعد يف اجلهود املبذولة من أجل وضع )١( والعنف املرتيلاملرأةلدان عن صحة عشرة ب
 موثوق ا إحصاءاتمن أجل مجع ) املسوح( موحدة للدراسات االستقصائية أساليب

 .وميكن املقارنة بينها على الصعيد الدويل

 تـــستخدمها نأ املختلفـــة الـــيت ميكـــن األســـاليبويتنـــاول التقريـــر بالتحليـــل جمموعـــة مـــن  
احلكومـــات جلمـــع البيانـــات املتعلقـــة ـــذه املـــسألة، مثـــل املـــسوح الـــسكانية املتخصـــصة، 

ــات    وإحــصاءات ــشرطة واحملــاكم، وغــري ذلــك مــن البيان ــة ال ــسجالت  اإلداري ــل ال  مــن قبي
ورغم التكلفة املرتفعة نـسبيا للمـسوح املتخصـصة، يقـول التقريـر إـا تنـتج أكثـر                   . الصحية

 . والفتياتالنساء املوثوق ا واملفصلة عن مدى انتشار ظاهرة العنف ضد اإلحصاءات

                                                 
ع     )١    ( بكة     en/stydy_multicountry_who/violence/gender/int.who.www://http/انظر الموق ى ش  عل

 .اإلنترنيت
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، من حيث املرأةإن معظم املسوح تدرس بالتفصيل ظاهرة العنف ضد ’’ويقول التقرير، 
، مبا يوفر قدرا هائال من املعلومات عن طابع واليات ونتائجها وأسبااطبيعتها وتارخيها 

ا، ويسمح بتحديد عوامل اخلطر والعوامل اليت ترتبط  العنف اليت جتري دراستهأشكال
 .‘‘بالعنف

 مثل هذه التفاصيل، وكثريا ما إىل الشرطة واحملاكم وإحصاءات اإلداريةوتفتقر السجالت 
 البيانات املتعلقة بأعمار إىل عن مجيع حاالت العنف وتفتقر اإلبالغتعاين من عدم 

 . العنفلأعماالضحايا ونوع اجلنس والعالقة مبرتكيب 

ويشجع التقرير البلدان على تطوير قدرا على مجع وجتهيز ونشر البيانات ذات النوعية 
 مثل سجالت – اإلدارية وحتسني نوعية البيانات املرأةاجليدة عن ظاهرة العنف ضد 

 .املرأة لتوفري معلومات أفضل عن ظاهرة العنف ضد –الشرطة واحملاكم 

بناء الشراكات وعمليات التشاور يتمثل يف  ... إجيايبجتاه وقد استجد ا’’ويقول التقرير، 
وقد . ‘‘اإلمنائيالقوية بني مؤسسات رسم السياسات ومقدمي اخلدمات وهيئات التعاون 

 عملية التشاور يف حتسني االستفادة من البيانات يف جماالت الدعوة ورسم أسهمت
 .السياسات

 

 :بـى االتصال جالستفسارات وسائط اإلعالم، ُير

Renata Sivacolundhu 
Development Section 

T: +1 212 963 2932 
: mail-eorg.un@mediainfo  
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 ١٩٩١ منذ عام  المتحدةاألممقتصادية واالجتماعية في  الشؤون االبإدارة اإلحصائيةتقوم الشعبة 
وتضمنت األعداد الثالثة السابقة تجميع .  بانتظام مرة آل خمس سنواتنساء العالمبإعداد تقرير 

 نقص إلى األعداد السابقة وأشارت.  على نطاق العالمالمرأةالمتعلقة بوضع وتحليل البيانات 
 ٢٠٠٥نساء العالم في عام ولذلك، فإن .  حسب نوع الجنس الرسمية المتاحة المصنفةاإلحصاءات

 الوطنية، اإلحصاءات البيانات المتاحة حاليا وتقييم التقدم المحرز في توفير ينفرد باستعراض وتحليل
بالتقديرات التي أعدت على المستوى الدولي، فيما يتصل بالشواغل الجنسانية خالل وذلك بالمقارنة 

 الوطنية عن الشواغل اإلحصاءات مدى توفر األولويبين الجدول المرفق  .الثالثين سنة الماضية
 لكثير من المؤشرات التي تضمنها األرقامويتضمن الجدول المرفق الثاني أحدث . الجنسانية الرئيسية

 اإلضافية بعض المؤشرات إلى باإلضافة، وإحصاءاتاتجاهات : ٢٠٠٠نساء العام في عام تقرير 
    .اء والرجالالمتصلة بوضع النس
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