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  موجز

نية مبـسألة    تقريري املواضيعي الثاين إىل جملس حقوق اإلنسان بصفيت املقررة اخلاصة املع           هذه الوثيقة هي   
 من  الفصل الثاينربزوُي. ١/١٠٢قرر جملس حقوق اإلنسان  مبعمالًالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، الذي أقدمه 

 رد فعل بشأن العنف ضد املرأة و      الفصل الثالث مؤشرات   ويقترح. ٢٠٠٧ األنشطة اليت قمت هبا يف عام        التقرير
  .ذا العنفإزاء هالدول 
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   مقدمة-  أوالً

 فيما يلي تقريري الثـاين إىل  عنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، أقدُماملاصة اخلقررة  املبصفيت    - ١
؛ أمـا يف    ٢٠٠٧ هبا يف عام     األنشطة اليت قمتُ    الفصل الثاين من التقرير    وقد أوجزُت يف   .جملس حقوق اإلنسان  
هذا العنف من أجل إزاء  الدول ردود فعل ضد املرأة و املرتكبقياس العنفل مؤشرات ناقُشالفصل الثالث، فإين أ

  .)١(وضع حد له

مـدعاة   ات انتـهاك  بشأن موجزات ١وتتضمن اإلضافة    . انتباه اجمللس إىل إضافات هذا التقرير      أوّجُهو  - ٢
 تلـك   إليها انتباه احلكومات املعنية، وردودَ    ، ُوجِّه   قوق اإلنسان ذات صلة بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه        حل

 ٤ غانا، واإلضافة    إىل بعثيت عن    تقريراً ٣ اجلزائر؛ واإلضافة    عن بعثيت إىل    تقريراً ٢وتتضمن اإلضافة    .احلكومات
، أعرض مؤشرات بشأن العنف ضد املرأة، وهو ٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ ويف اإلضافة إىل بعثيت عن تقريراً

  .)٢(هذا التقريرالذي ينبين عليه وضوع امل

   األنشطة- نياً ثا
   بعثات تقصي احلقائق- ألف 

يف الفترة (، وغانا )يناير/ كانون الثاين٣١ إىل ٢١من يف الفترة ( بزيارة إىل اجلزائر ، قمُت٢٠٠٧يف عام   - ٣
بـدعوة مـن    ) يوليه/ متوز ٢٧ إىل   ١٦من  يف الفترة   (، ومجهورية الكونغو الدميقراطية     )يوليه/ متوز ١٤ إىل   ٧من  

  .ةاحلكومات املعني

وقد .  وطاجيكستان الحقاً  ٢٠٠٨فرباير  /وسأقوم ببعثتني رمسيتني إىل اململكة العربية السعودية يف شباط          - ٤
 بزيارات إىل لكي أقوم   ستان  زنستان، وقريغي ات إىل حكومات األردن، وأوزبكستان، وتركم     اطلبتوجهُت أيضا ب  

  .بلداهنا

   اجلمعية العامة- باء 

ضافة إىل إبالغـي  باإلو . الكلمة أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامةتناولُتأكتوبر، / تشرين األول٢٥يف   - ٥
 هبا، ومبالحظـايت األوليـة      البعثات اليت قمتُ   عن   ٢٠٠٦ي لعام   اجلمعية العامة باالستنتاجات الواردة يف تقارير     

م هبـا اخلطابـات     خَد اليت ُتست  الطُرق على   ، ركزتُ ٢٠٠٧ هبا يف عام     الزيارات القطرية اليت قمتُ   املستمدة من   
 ضد املرأة على  املرتكبر العنفْصوالنماذج املستندة إىل الثقافة حلرمان املرأة من املساواة يف التمتع حبقوقها أو لقَ      

                                                      

 . للمركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية الدميقراطية على دعمه املقدم يف شكل منحةامتناين عن أعرُب )١(

 London (ليز كيلـي، مـن جامعـة لنـدن املتروبوليـة          اجلامعية   بالشكر إىل األستاذة     أتوجُه )٢(
Metropolitan University(،  ةثها املتعلقو على حب، ربيكا دافينبور، ولورنا كينيدي، ومرياندا هورفاثكل منيدعمها 

 .٥ ترد يف اإلضافة كماباملؤشرات 
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ستخدم الثقافة كأداة من أدوات األشكال اجلديدة الضطهاد املرأة، سواء أُلبست نزعـة             واليوم، تُ . اجملال الثقايف 
 عن طابعها املتنوع    سياسية، متغاضيةً   هذه الُنُهج الثقافة كمسألة جامدة ومتجانسة وال       عرضوَت. شرقية أو غربية  

  ثقافاتنـا هو أن حنترم على أن النيل من حقوق املرأة ليس خياراً؛ فالتحدي الذي نواجهه       وأكدُت. ر دوماً واملتغيِّ
تمسك باملعايري العامليـة حلقـوق      أن ن ، و  باسم الثقافة  القمعية استراتيجيات ملقاومة املمارسات     إعداد مع   املتنوعة

  إجيـاد   اجلمعية العامة أيضا إىل تشجيع     ودعوُت. رفض األحكام القائمة على النظرة العرقية الضيقة      مع  اإلنسان  
  .تنسيق أقوى فيما بني مجيع آليات األمم املتحدة املنشأة من أجل تعزيز النهوض باملرأة

   املشاورات اإلقليمية- جيم 

ويسرين أن أشري يف    .  مشاورات إقليمية مع منظمات غري حكومية      ر السنوات املاضية، حضرتُ   على غرا   - ٦
  .٢٠٠٧هذا التقرير إىل أن ثالثة من هذه املشاورات أجريت يف عام 

  كـل مـن     أوروبية يف لندن، نظمها     مشاورةً يناير، حضرتُ / كانون الثاين  ١٣ إىل   ١١ففي الفترة من      - ٧
ت املشاورة على العنف األسري وقد ركزَّ. النسائية ومجاعة الضغط النسائية األوروبيةالتحالف الوطين للمنظمات 

  .اجلنسي وحالة املهاجرات والالجئات

 نظمها املركز الدويل للتثقيف يف جمـال حقـوق           مشاورةً مايو، حضرتُ / أيار ١٢ إىل   ٧ويف الفترة من      - ٨
 متعلقة شت مسائلونوِق. رجيا، وأرمينيا، وأذربيجان يف تبليسي، وشاركت فيها نساء من جو  )إيكيتاس(اإلنسان  

  . باألشخاصالعنف يف أوقات الرتاعات املسلحة والعنف األسري واالجتارب

  مشاورةً ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ينظمها سـنوياً        سبتمرب، حضرتُ / أيلول ١٤ إىل   ١٢ويف الفترة من      - ٩
مسائل ذات جريت املشاورة يف مانيال، وركزت على وأُ. نون والتنميةمنتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقا

 .صلة بالعوملة والعسكرة

   اجتماعات أخرى- دال 

 يرد ذكر   ،اصة يف أنشطة عديدة يف تركيا وأماكن أخرى       اخلقررة  امل، شاركُت بصفيت    ٢٠٠٧طوال عام     - ١٠
  .فيما يليبعضها 

 الدورة احلادية واخلمسني للجنة وضع املرأة       مارس، حضرتُ / آذار ٢فرباير إىل   / شباط ٢٧ففي الفترة من      - ١١
 يف عدد من األنشطة اليت نظمتها حكومات وكيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة          يف نيويورك وشاركتُ  املعقودة  

ومشلت تلك األنشطة حلقة نقاش بشأن جرائم الشرف، والعنف ضد الفتيـات، ووأد             . ومنظمات غري حكومية  
 حلقة نقاش عقدهتا جلنة وضع املرأة بشأن      إضافة إىل   شرات، وإصالح جملس حقوق اإلنسان،      املؤمسألة  اإلناث، و 
قة على املـستويني    متابعة لدراسة األمني العام املعمّ     :ع أشكال العنف ضد املرأة    ـى مجي ـاء عل ـالقض"موضوع

  ."الوطين والدويل



A/HRC/7/6 
Page 6 

 

 معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية       االجتماع السنوي جمللس إدارة    أبريل، حضرتُ / نيسان ١٧ و ١٦ويف    - ١٢
 ، سلطات حملية   أنشطة عامة، وقابلتُ    سياق  الكلمة يف  تناولُت إىل بارما حيث     توجهُتاالجتماعية يف جنيف، مث     

مـايو،  / أيار ١٨ و ١٧ويف  .  دورة تدريبية للمحامني تتعلق بالصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق املرأة          وحضرُت
  . الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية يف نيويورك أمام املنتدى كلمةًألقيُت

اإليدز يف  / اجتماع التحالف العاملي املعين باملرأة وفريوس نقص املناعة البشرية         يوليه، حضرتُ / متوز ٣ويف    - ١٣
ت نريويب، مث مؤمتر القمة النسائي الدويل املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، الذي نظمته مجعية الـشابا                

 أن األنشطة خالل هذه أكدُتواإليدز، /املسيحية العاملية والتجمع الدويل للمصابات بفريوس نقص املناعة البشرية
  . العنف ضد املرأةباجلهود الرامية إىل القضاء علىاإليدز هلا ارتباط وثيق /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

 بدعوة من معهد رينري يف فيينا مشاورات مع رئيس أجريُتأكتوبر، / تشرين األول٤ إىل ٢ويف الفترة من   - ١٤
 خالله بتنـاول     قمتُ اً عامّ  نشاطاً برملان النمسا، وعدة مسؤولني حكوميني، ومنظمات غري حكومية، وحضرتُ        

  .مسألة التقاطعات القائمة بني الثقافة والعنف ضد املرأة

نبول من أجل وضع حـد      استامت يف   ظِّية اليت نُ   يف احلملة الدول   نوفمرب، شاركتُ / تشرين الثاين  ٢٦ويف    - ١٥
 أمام مؤمتر جملس أوروبـا يف        كلمةً ديسمرب، ألقيتُ / كانون األول  ٧ إىل   ٦ويف الفترة من    . لقتل النساء ورمجهن  

 كلمة رئيسية يف ويف وقت الحق من الشهر نفسه، ألقيُت. ستراسبورغ بشأن خدمات دعم ضحايا العنف العائلي
  .مبناسبة اليوم الدويل حلقوق اإلنسان حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأةمسألة  تناولُت فيها بالقاهرة اجلامعة األمريكية

   فريق اخلرباء املعين بدارفور- هاء 

 يف فريق اخلرباء املعين بدارفور، ، شاركُت٢٠٠٧ديسمرب /أبريل إىل كانون األول/خالل الفترة من نيسان  - ١٦
 ، املتابعة الفعالة لتنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة بدارفورلضمان ٤/٨اإلنسان املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق 

 اعتمدها اجمللس وجلنة حقوق اإلنسان وآليات حقوق اإلنسان األخرى التابعة لألمم املتحدة، ولتعزيز   بالصيغة اليت 
لنهائي على اجمللس يف دورته وأجرى الفريق اجتماعات منتظمة مع حكومة السودان وعرض تقريره ا. ذلك التنفيذ

  ).A/HRC/6/19(السادسة 

   الصحفيةوالبيانات الرسائل - واو 

 حلقوق ّدعاة انتباهها إىل انتهاكات ُمأُلِفُت رسالة إىل احلكومات ٥٩ خالل الفترة موضع التقرير، وجهُت  - ١٧
  .رسائل، مبا يف ذلك االجتاهات حتليل هلذه ال١ويرد يف اإلضافة .  على الرسائل ردا٣٣ً  منهااإلنسان وتلقيُت

 خمتلفة، بشأن أحداث، أصدرت، باالشتراك مع مقررين خاصني آخرين، بيانات صحفية ٢٠٠٧ويف عام     - ١٨
أبريل بشأن القلق إزاء اعتقال مخسة من       / نيسان ٥مارس؛ ويف   / آذار ٨ اليوم الدويل للمرأة يف       مبناسبة مبا يف ذلك  
 تعديل القوانني التمييزية ضـد  تدعو إىلن كانوا بصدد مجع توقيعات حلملة  حقوق اإلنسان يف طهرا عناملدافعني  

ي مقديشيو،  ـ ف املتمرديند القتال بني القوات اإلثيوبية والصومالية وجمموعات        مايو بشأن جتدُّ  / أيار ١املرأة؛ ويف   
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 ٢٥ ضد املـرأة يف      اليوم الدويل للقضاء على العنف    مبناسبة  مما أدى إىل حدوث خسائر يف األرواح وإصابات؛ و        
  .ديسمرب/ كانون األول١٠نوفمرب؛ ومبناسبة يوم حقوق اإلنسان يف /تشرين الثاين

   مؤشرات العنف ضد املرأة-  ثالثاً
لنهوض حبقـوق اإلنـسان     ل ناجحة نقطة انطالق لعنف املرتكب ضد املرأة كان مبثابة       ا تناول مسألة إن    - ١٩

للنموذج واملمارسة السائدين يف     ل تدرجيي ّوإجياد حت لى الصعيد العاملي، و    املرأة ع  ئةعبأتاح ت  حيث ،املتعلقة باملرأة 
 املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         إجراءاهتاجمال حقوق اإلنسان، وتوجيه أعمال األمم املتحدة و       

  .دول أعمال الدولحتديد اإلطار العام جلبطء لكن خبطى أكيدة إىل بأدى كما ضد املرأة، 

عالن القـضاء علـى      إ تضمن،  ١٩٩٣ إىل املكاسب اليت حتققت يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام            استناداًو  -٢٠
العنـف ضـد    ارتكاب   ملنع   ة الواجب العناية احلرص على  الدول إىل    ا أول تعريف رمسي للمشكلة ودع     )٣(العنف ضد املرأة  

وإضافة إىل ذلك، ُدعيت احلكومـات إىل تعزيـز         . ات إىل الضحايا  املرأة، ومحايتها منه، وحماكمة اجلناة، وتقدمي تعويض      
  .البحث ومجع البيانات وجتميع اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، وتشجيع البحث بشأن أسباب العنف وعواقبه

 ت ذات الـصلة   ل حسب الفئا  فصَّ، وتُ جمع البيانات منهجياً  ل تقييم امتثال الدول هلذه االلتزامات حيثما تُ       ُهْسوَي  -٢١
وعالوة علـى    .)٤(فزع يف هذه البيانات فيما يتعلق بالنساء والفتيات       ومع ذلك، يوجد نقص مُ    . نشر دورياً ُت، و باملوضوع

  .)٥(متفق عليها لتقييم التقدم احملرز على مر الزمن ذلك، ال توجد على الصعيد الدويل مؤشرات أو معايري مرجعية

 االنتباه إىل ضرورة وضع مؤشرات      ، وجهتُ ٢٠٠٤ه إىل جلنة حقوق اإلنسان يف عام        مُت قدّ ي األول الذي  يف تقرير و  -٢٢
، الـذي  ٤٦/٢٠٠٤ من القرار ٢٥املقترح يف الفقرة   ذا  ذ هب وقد أُخِ . إزاءهالدول  ردود فعل    ضد املرأة و    املرتكب لقياس العنف 

اآلراء، مبشاركة كاملة من مجيع الـدول األعـضاء،          يف اعتبارها ضرورة التوصل إىل توافق دويل يف           فيه اللجنة، واضعةً   قرََّرت
لدول األطـراف  إىل اتطلب إىل املقررة اخلاصة أن تقدم وخاصة أن بشأن وضع مؤشرات وإجياد سبل لقياس العنف ضد املرأة،       

  .)٦( مؤشرات العنف ضد املرأة والتدابري املتخذة للقضاء على هذا العنفبشأنمقترحات توصيات 

 مبعايري حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك        ، مسترشداً املطلوبةهذا التقرير املقترحات    َيعرِض  ك،  وبناء على ذل    - ٢٣
 وال. املعايري الواردة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإعالن القضاء على العنف ضد املرأة                

                                                      

 .٤٨/١٠٤قرار اجلمعية العامة  )٣(

 منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع     (التقدم احملرز يف اإلحصاءات :٢٠٠٥املرأة يف عام  )٤(
A.05.XVII.7(. 

 اخلاصة السابقة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل ضرورة وضع           ، أشارت املقررة  ١٩٩٩يف عام    )٥(
 .لعنف ضد املرأةإزاء ا الدول ردود فعلمؤشرات لرصد 

إىل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة أيضا ) ١٨الفقرة  (٦١/١٤٣طلبت اجلمعية العامة، يف قرارها  )٦(
االستفادة من العمل الذي قامت به املقررة اخلاصة املعنية وضع جمموعة من املؤشرات املمكنة بشأن العنف ضد املرأة، مع 

 .مبسألة العنف ضد املرأة
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 بشأن كيفية تعريف وقياس أشكال ذ أمد طويلاملطروحة منهذا التقرير إجياد حل للمناقشات األكادميية ُيدَّعى يف 
املرتكب ل ومقترحات بشأن قياس العنف      هَم ما تُ   يتناول مسائل ومواضيع كثرياً    فالتقرير من ذلك،    وبدالً. العنف

  .إزاءه الدول ورد فعلضد املرأة 

ذه املؤشرات أهنا   فترض يف ه  وُي . إجراء مقارنات بني البلدان    تتيحح جمموعة حمدودة من املؤشرات      قتَرُتو  - ٢٤
  .اًن البلدان من تقييم تقدمها ذاتيمكِّ السياقات احمللية وُتفهمضمن ت قاً إىل حبوث وطنية أكثر تعّمستؤصَّل استناداً

. جريت مشاورات مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة باملوضوع       أُكما   سابقة دراسات وتقارير    تعرضسُتاو  - ٢٥
 اإلضافة وترد يف .)٧(طلب معلومات عن جهودها فيما يتعلق بوضع املؤشراتل استبيان إىل الدول األعضاء لرِسوأُ
  .لت أساس هذا التقرير ورقة حبثية شاملة شك٥ّ

   املؤشرات- ألف 

   تعريف-  ١

لتغري  ا بيِّن يُ على حنو ة كبرية من املعلومات يف رقم واحد         كميّ وجِز يُ بيانات  من عناصر  عنصر"املؤشر هو     - ٢٦
ـ       رَبُي وهو خيتلف عن اإلحصاءات يف أنه     . )٨(ناحلاصل على مر الزم     و أمـر  ط عادة مبعيار أو معيار مرجعي، وه

والغرض من وضع مؤشر هو إتاحـة  . ى هذا العنف ضد املرأة للقضاء عل املرتكب العنف  مسألة ضروري يف حالة  
لكن املؤشـرات    . للسياسات، وقياس ورصد التقدم احملرز، وحتفيز مجع البيانات بصورة منتظمة ومنهجية           توجيه

.  على االستقراء املستمد من دراسات أكثر تفصيالًيقوم أن الكثري منها ليست بدائل عن البحث املتعمق، خصوصاً
؛ لـذا فـإن     تناوهلا أن داللتها فيما يتعلق بالعمليات واألسباب ضعيفة نسبياً        ة  عين التجرد يف املؤشرات وبساط    يو

  . األطر التفسريية الالزمةيتيحانالن املؤشرات وي يكّمالتحليل حسب نوع اجلنس والبحث االجتماع

   املبادرات احلالية- ٢

 مقترحات عديدة تتناول مؤشرات العنف ضد املرأة يف إطار وكاالت األمم املتحـدة واهليئـات                توجد  - ٢٧
 أن التركيز قد ومع أنه ال يوجد توافق يف اآلراء يف هذا الصدد، إال. اإلقليمية واحلكومات ومنظمات اجملتمع املدين

دولية أقوى العرفية املقاعدة ال أن ذلك راجع بدرجة كبرية إىل  عنف العشري، ومرّد ظاهرةعلى قياس عموماًانصب 

                                                      

 من وسط أوروبا، ٧ من غرب أوروبا، و    ٥( من املنطقة األوروبية      رداً ٢٥، ورد    رداً ٦٣من بني    )٧(
 ٤مالية، و من أمريكا الش٥( من األمريكيتني ١٣، و) أوروبا من جنوب  ٣، و  أوروبا  من مشال  ٤ من شرق أوروبا، و    ٤و

احملـيط  و آسيا    منطقة  من ٨ من أفريقيا، و   ٩ من املنطقة العربية، و    ١٠، و ) من أمريكا اجلنوبية   ٤من أمريكا الوسطى، و   
 .جيبةانظر املرفق لالطالع على قائمة باجلهات املُ .اهلادئ

)٨( Beck, T. (1999), Using Gender-Sensitive Indicators: A Reference Manual for Governments 

and Other Stakeholders. Kent: Commonwealth Secretariat: 7. 
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وتشمل الُنُهج عرب الوطنية استعراضات جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا وشـبكة            . فيما يتعلق هبذا اجلانب   
  .)١٠(دراستني متعدديت األقطار بشأن انتشار الظاهرةإضافة إىل ، )٩(نسانالتنسيق املتعلق بانتهاكات حقوق اإل

 لربط حقوق اإلنسان  املبذولةهوداجلإىل إضافة  ،وضع مؤشرات عاملية حلقوق اإلنسانل  أيضاً جارالعملو  - ٢٨
 املتحـدة   واقترحت مفوضية األمـم   .  األهداف اإلمنائية لأللفية   من حنو أفضل   كما يتضح على  مبؤشرات التنمية،   

مـد يف هـذا    اعُتهو تصنيف يف سياق مؤشرات حقوق اإلنسان، و  مفيداً السامية حلقوق اإلنسان كذلك تصنيفاً    
 -  االجتماعيـة  الدالالت لتجنب أي خلط مع "مؤسسي" مبصطلح "هيكلي"لكن استعيض عن املصطلح     (لتقرير  ا

 :)١١()االقتصادية األكثر شيوعا للمصطلح األول

 ووجـود    صكوك قانونيـة   اعتماد/ تشري إىل التصديق على صكوك قانونية      ،يةاهليكلاملؤشرات    ●
 اآلليات املؤسسية األساسية الالزمة إلعمال حقوق اإلنسان

 السياساتية والـربامج والتـدخالت احملـددة؛        األدوات تشري إىل    ،املتعلقة بالعمليات املؤشرات    ●
  وإعماهلاواإلجراءات اليت تتخذها الدول واألفراد حلماية احلقوق

. عمال احلقـوق إلق يتوثتتيح ال، وهي مقاييس مباشرة أو غري مباشرة        النتائجب املتعلقة   ؤشراتامل  ●
 . حقوق اإلنسانداخل مع، بسبب التراً ما تكون هذه املؤشرات أبطأ تغّيوكثرياً

أمـا املؤشـر اهليكلـي      لنتائج،  با اً متعلقاً  ضد املرأة مؤشر    املرتكب  العنف قياُس، اعُترب   يف هذا التقرير  و  - ٢٩
 . الدوليدالن على ردود فعل فإهنما واملؤشر املتعلق بالعمليات) املؤسسي(

 ستخدم املؤشرات؟ُت ملاذا - ٣

باالجتهادات ، املرتبطة    من التزامات حقوق اإلنسان     ضد املرأة التزامٌ    املرتكب إن وضع مؤشرات للعنف     - ٣٠
تطلب من الدول، يف مجلة أمور، ضمان       األمر الذي ي   ،)١٢(ة الواجبة بدأ العناي مبالقانونية يف جمال حقوق اإلنسان و     

ملعلومات ايتطلب ذلك جتميع ال و. مستمدة من الواقعىل بيانات دقيقة إهة ملكافحة العنف   استناد التدخالت املوجّ  

                                                      

  ،)٢٠٠٦(فرقة العمل املعنية بالعنف ضد املرأة التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبـا               )٩(
 www.cahrv.uni -osnabrueck.de. 

 منظمة الصحة العاملية؛     اليت أعدهتا  ،صحة املرأة والعنف العائلي   ب املتعلقةالدراسة املتعددة األقطار     )١٠(
   ،    ٢٠٠٨                ستنـشر يف عـام    (           ، فنلنـدا  HUENİضـد املـرأة،     املرتكـب   الدراسة االستقصائية الدولية املتعلقة بالعنف      

Violence against Women: An International Perspective, Johnson, H; Ollus, N. & Nevala, S(. 

:  االمتثال لصكوك حقوق اإلنسان الدولية مؤشرات رصد مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،       )١١(
 .٢٠٠٦، استنتاجات وتوصيات مشاورة اخلرباء الثانية

 معيار العناية الواجبة بوصـفه أداة للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة               انظر تقريري بشأن     )١٢(
)E/CN.4/2006/61.( 
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البيانـات   إمكانية تناول  املتخصصنيصانعي القرارات غري    ل تتيحملؤشرات اليت   ا  جتميع  أيضاً بل،   فحسب الدقيقة
 .وتتيح إخضاع التدخالت للرقابة العامة

ـ     بت الدول اليت أجابت على االستبيان الذي عرضتُ       رّحقد  و  - ٣١ ت عـن   ه عليها مبشروع املؤشرات، وأعرَب
إىل  البيانات وجتميعها ونشرها؛      معايري مرجعية؛ ومجعِ    أمهية وضعِ  دعمها القوي لوضع مقاييس عرب وطنية، مربزةً      

ت الدول إىل تقـدمي     ودَع. قييم التقدم الذي حترزه الدول والتقدم احملرز فيما بني الدول          وهي ت  جانب مسألٍة أهم  
 ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف ضد الفتيات، وطالبت بأن تكـون              املرتكب  مجيع أشكال العنف   لتناولمقترحات  

. ، ومتجاوزة ألدىن قاسم مشترك    قتطبياملؤشرات سليمة من الناحية املنهجية واملفاهيمية، وذات مغزى، وقابلة لل         
املتـسم   والتوجيـه الـتقين    التعاريف مرات متكررة، على غرار مسألة القدرات          عدم اتساق  وورد ذكر مسألة  

أو جتميع أنواع أخرى /وطرحت بعض الدول مسألة الثقافة والتقاليد كحاجزين يعيقان القيام ببحوث و. بالشفافية
 .من البيانات

 للعنـف ضـد املـرأة        مشتركاً  فهماً ، خالل املنتديات احلكومية الدولية    ، اعتماد الدول  بالتايل، سيتيح و  - ٣٢
  البيانات على الصعيد الوطين والدويل وإعـالمِ       ات الرامية إىل توحيدِ   ر املباد حتفيَز وتعزيز  من املؤشرات    وجمموعةً

 .هود حول هذه املشكلةاجل اجلمهور العام وتعبئِة

 والتحدياتاملعايري 

املؤشـرات  يف حني أن    و.  نسبياً يسهل تطبيقه  بدقة وعلى حنو     " للقياس قابالً" املؤشر ينبغي أن يكون      إن  - ٣٣
فال يتعلق األمر فقـط     .  تعقيداً  والنتائج أكثرُ  املتعلقة بالعمليات ، فإن املؤشرات    ليست صعبة هبذا املعىن   املؤسسية  
بل يتعلق  ال،  / أسئلة ُيجاب عليها بنعم    بطرح ،"انشعورها باألم " أو   "متكني املرأة "وضع مقياس لدرجة    بإمكانية  

  .ممكنة للقيام بذلككثرية  بوجود طرق

 :لتلخيص السمات الرئيسية للمؤشرات اجليدة) SMART ("مقبول"ستخدم املختصر وُي  - ٣٤

 دحدَُّم  ●

 ابل للقياسق  ●

 سيط ب  ●

 جيهو  ●

 . حمدده إطار زمينل  ●

دولية حلقوق اإلنسان، اليت ينبغي اللمؤشرات لمعايري إىل سان ذلك  املفوضية السامية حلقوق اإلنطّورتو  - ٣٥
 :أن تكون

 وجيهة وصحيحة وموثوقة  ●



A/HRC/7/6 
Page 11 

 بسيطة وحسنة التوقيت وقليلة العدد  ●

 قائمة على معلومات موضوعية وآليات لتوليد البيانات  ●

 صلة ذات الصاحلة للمقارنة الزمنية واملكانية وممتثلة للمعايري اإلحصائية الدولية  ●

 .من املتغريات ذات الصلة باملوضوعميكن تفصيلها حسب نوع اجلنس والعمر وغري ذلك   ●

 : هلذه املؤشرات ضد املرأة، ميكن أن نضيف السمات التالية املرتكبوفيما يتعلق بالعنف  - ٣٦

 الشاملة حقوق اإلنسان واملبادئ  املتعلقةلتزاماتاالراسخة يف أن تكون   ●

 قبولة دولياًقائمة على تعاريف م  ●

 .تائج مغلوطةن للتوصل إىل إلساءة تفسريها أو  جماالًتتركال   ●

 قياس العنف ضد املرأة

   ضـد    املرتكـب  إعداد دراسات استقصائية يف جمال اجلرمية تتعلق بطبيعـة العنـف          "عيت الدول إىل    ُد  - ٣٧
لكن دراسة األمني   . نف ضد املرأة  ميع أشكال الع  جل بالتصدي؛ ومنذ البداية، كانت هذه الدعوة تتعلق        )١٣("املرأة

 ٦٨ -   بلداً ٥٠العام أشارت إىل أنه رغم إجراء دراسات بشأن انتشار الظاهرة يف أوساط السكان يف أكثر من                 
  املرتكبالعنفب املتعلقالنتائج   مؤشرُرْصر قَرِّوُب . عنف العشرييقتصر على تناول فإن معظمها -  ١٩٩٥منذ بلداً 

 احلالة وأن عنف العشري هو أكثر فيما يتعلق هبذه أكثر جة مؤداها أن البيانات متاحةٌحبعشري ضد املرأة على عنف ال
وهذا النهج ال يكتفي بتجاهل املعايري الواردة يف إعالن القضاء على العنف ضد             . أشكال العنف ضد املرأة شيوعاً    

 األشكال األخرى للعنف ضد املـرأة       ناولاليت تت ث  و البح قلة إىل    نظراً املرأة فحسب، بل إنه قد ال يكون دقيقاً       
 دراسات دولية عديـدة،  أتيحت لنافلو  . )انظر أدناه ( بني التعاريف البحثية والسياساتية لعنف العشري        والتباينات

أشـكال العنـف    ، وسياقات العمل والتعليم، لرمبا استنتجنا أن التحرش اجلنسي هو أكثرالنساءتشمل الفتيات و 
على سبيل املثال، خلصت دراسة أملانية حديثة بشأن انتشار الظاهرة إىل أن نـسب              ف. شيوعاً املرأةضد  املرتكب  

 .)١٤( حايلاملرتكب من جانب عشريالتحرش اجلنسي تفوق بأربعة أمثال نسب العنف اجلسدي أو اجلنسي 

 ضد رتكب امل العنفلتقديرات حجمنتشار الظاهرة كوسيلة لتحديد أدق  الوبرزت الدراسة االستقصائية - ٣٨
 خـالل  معدل االنتـشار  ومدى احلياة معدل االنتشار : من خالل قياسني خمتلفنياملرأة، الذي ُيقيَّم نطاقه عموماً

. تعرضن للعنـف  يالنساء اللوايت   نسبة   كمعدل، ، الذي ُيحدَّد   انتشار الظاهرة  ويبني. األشهر االثين عشر املاضية   

                                                      

 .٥٢/٨٦قرار اجلمعية العامة  )١٣(

أوساط املهاجرات ونسباً أعلى جلميـع      استنتجت الدراسة أيضا معدالت أعلى لعنف العشري يف          )١٤(
 ).Hageman-White, 2005: 305(طالبات اللجوء /أشكال العنف يف أوساط البغايا والسجينات والالجئات
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، هـي   "عنف العشري ل يتعرضن أربع نساء     كل امرأة واحدة من  "، مثل   ذكرها كثرياً واألرقام الرئيسية اليت يتكرر     
 العنـف ضـد املـرأة نتيجـة     معدالت يف ولو كان لنا أن نشهد اخنفاضاً    .  احلياة مدى انتشار الظاهرة    معدالت

 انتشار الظاهرة   يف معدالت  تناقص    مالحظة للسياسات والتدخالت اجلديدة، فإن رصدها سوف يتسىن من خالل        
على  السكان جلميعلة ثَِّم تكون أكثر موثوقية عندما تكون عينات البحث ُماملعدالتوهذه .  عشر شهراً اثينخالل

 .أفضل وجه ممكن

 هتاخطورجتمع  ،  ة أشكالٌ أخرى متكرر   تكونوبعض أشكال العنف ضد املرأة ليست سوى أحداث عابرة؛ وقد             -٣٩
فهـم علـى حنـو مـتغري باعتبـاره           الـذي يُ   -جم العنف   وح.  الفعل  يف حد ذاته وتكرار    أوجه الضرر  بني وتأثريها
عنـف  ف :"التـصرفات "  طابع قياس أشكال العنف اليت يغلب عليهامن  هو مستوى مطلوٌب-واإلزمان /التواتر/احلوادث

اإلساءة اجلنـسيني أمـر     / يف هذا الصدد، لكن العنف     العشري واملالحقة والتحرش اجلنسي هي من األمثلة األكثر وضوحاً        
 عنـف العـشري     موضوع عما شهده  بكثري   قلّتوشهد جمال قياس العنف اجلنسي مستجدات منهجية        . أيضاًاً  كثري يتكرر

 توافق يف اآلراء يف  ال يوجدوسيلزم العمل على حنو متواصل لضمان توافر بيانات مقارَنة ما دام. وتشويه األعضاء التناسلية
. الغتصاب واألشكال األخرى للعنف اجلنسي وبشأن ما يشكل اغتصاباًجمال البحث أو القانون الوطين بشأن احلدود بني ا

لكـل  عوامل  وهي   الرضا والظروف اإلكراهية،     دف على حنو متغري من زاوية استعمال القوة وعدم وجو         عرَّفاالغتصاب يُ 
 . األسئلة وحتليل البياناتصياغةآثار خمتلفة فيما يتعلق بمنها 

فاملمارسات ليست أكثر    :االستغالل اجلنسي على حتديات خاصة    ب  املتعلق بالنساءوينطوي قياس االجتار      - ٤٠
 فحسب، بل حىت التعريف الدويل معقد، ويصعب على الباحثني تطبيقه بقدر ما يصعب على املـسؤولني                 تستراً

 بشأن  بدأ مع ذلك ببعض املسائل املدرجة يف الدراسات االستقصائية        قد  االبتكار املنهجي   لكن  . احلكوميني إثباته 
 . والدراسات املتعلقة باملهاجرين غري القانونيني)١٥(العنف ضد املرأة

املستجدات اهلامة يف جمال البحث املتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لألنثى االتفـاق عـرب      بني  من  كان  و  - ٤١
ار الظاهرة يف أوساط     لتقدير انتش   جديداً  أدق وهنجاً  الوطين الذي مت التوصل إليه بشأن تعريف أتاح بدوره توثيقاً         

وتتضمن الدراسة املتعددة األقطار اليت أجنزهتا منظمة الصحة العاملية بشأن عنف العـشري             . )١٦(جمتمعات الشتات 
 . من املسائل املتعلقة بالزواج القسري وزواج األطفال والزواج املبكرجمموعةً

 يتعلق بأي من السلوكات     على سؤال  "منع"ب  ة إىل اإلجاب   انتشار عنف العشري استناداً    معدالت ُتحسبو  - ٤٢
 الشخص ضحيةً، يكفي فقط على سبيل املثال أن يكون قد تعرض "حسبُي"ولكي  :املدرجة يف قائمة للسلوكات

ومع أن دقة القياس أمر هام من الناحية املنهجية، وأن األرقام الرئيسية أسهمت بدون شك يف                . للدفع مرة واحدة  
 ضد  عترب عنفاً  هو ما إذا كانت مجيع احلوادث املنفردة ينبغي أن تُ          ذي يبقى مطروحاً  إذكاء الوعي، فإن السؤال ال    

                                                      

 Violence Against Girls in Africa: A، ٢٠٠٦منتدى السياسات العامة إزاء الطفل األفريقي،  )١٥(

Retrospective Survey in Ethiopia, Kenya and Uganda. 

 A Statistical Study to Estimate the Prevalence of Female Genital Mutilation inانظـر  )١٦(

England and Wales (www.forwarduk.org.uk/download/96). 
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ويف سياق قطاع املنظمات غري احلكومية، . املرأة يندرج يف التعريف الوارد يف إعالن القضاء على العنف ضد املرأة
بعض الدراسات تسلم هبذه التعقيدات     بدأت  قد  و". السيطرة اإلكراهية   أمناط  من اًمنط"رب العنف العائلي    لطاملا اعتُ 

 "اإلساءة العائلة اجلـسيمة " )١٧(فت دراسة آيرلنديةوعّر. وتستخدم حتليل البيانات الستكشاف أمناط أكثر تعقيداً   
حتمل أن  تسبب، أو يُ  يمنط من أمناط السلوك اجلسدي أو العاطفي أو اجلنسي بني شريكني يف عالقة محيمية               " بأهنا
فت احلوادث الصغرية كأحداث معزولة ذات أثر بسيط أو بدون ؛ ويف املقابل، عرَّ" وخيمةبية نتائج سلتسبب، يفي

ستنتاجات اإلمجالية النتشار الظاهرة فحسب، بـل       اال مل يقتصر على  خنفاض  ا تطبيق هذه التحاليل إىل      وأدى. أثر
أن تكـون   عشري يعادل احتمال    ل القائل إن احتمال أن يكون الرجال ضحية لعنف ال          االستنتاج املضلِّ  أيضاًمشل  

 .النساء ضحية هلذا العنف

ضد املرأة املرتكب تناول األشكال املتعددة للعنف ل اليت جيريها األخصائيون الدراسات االستقصائية وتتيح  - ٤٣
  . للضررودفعع سريورة العنف مع ما يترتب على ذلك من محاية ووقاية تتبُّ

 املبادئ التوجيهية املنهجية

 اآلراء بشأن املمارسات اجليدة فيما       يف إجياد مواقف قائمة على توافق    ،  املبّينة آنفاً  احملاذير   مع ذلك، مبراعاة  ميكن    -٤٤
أمراً ال خيلو من  "االعتداء؟/ ما للعنف يوماًهل تعرضتِ "سؤال من قبيل     والتوحيد جيعل من     .يتعلق بقياس العنف ضد املرأة    

 اإلفصاح  تعيق  أمور قد  فعدد األسئلة وشكلها ومضموهنا   . دراية مسألة    البحث  يف وبالتايل، فإن صياغة األسئلة   . صعوبات
 اليت ُيتفادى  املتعددة، وأكثرها فعالية هي القوائم احملددة سلوكياً    االستفساراتواألسئلة املنفردة أقل فعالية من      . سهلهت قدو

  ."عنف" أو "اعتداء" أو "اغتصاب" مصطلحات مثل ذكرفيها 

  :تراعى فيها املعايري التاليةعندما راسات االستقصائية التوصل إىل استنتاجات أدق وأكثر فائدة وتتيح الد  - ٤٥

 إلفصاح عن طريق أسئلة حمددة سلوكياًاد فرص تعدُّ  ●

 إدراج طائفة من أشكال العنف ضد املرأة  ●

ملعـايري   تعاريف متعددة، مبا يف ذلك ا      حسبستقصائية حبيث تتيح التحليل     الدراسات ا إعداد ال   ●
 الدولية املعترف هبا

 مدى احلياةوأطر زمنية )  شهرا١٢ً(اعتماد أطر زمنية حديثة   ●

بذل اختيار حجم كاف يضمن موثوقية االستنتاجات و       :عيناتالألخذ   اعتماد أطر ممثِّلة وشاملة     ●
 وأخذها يف االعتبار األكثر تعرضاًجهود للوصول إىل الفئات 

                                                      

)١٧( Watson, D. & Parsons, S. (2005), Domestic Abuse of Women and Men in Ireland, 

National Crime Council. 
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 اترها وخطورهتا حيثما يكون ذلك ذا أمهيةقياس احلوادث اليت تقع وتو  ●

 .خالقيةاألمارسة قوة امل  ●

 النتـشار   أغراض الدراسات االستقصائية  فيما يتعلق ب   هبا   املسلَّم املعايري األخالقية    إجيازوميكن    - ٤٦ 
  :)١٨( فيما يليالظاهرة

  تضمن السريةمأمونةإجراء االستجواب يف ظروف   ●

 مما يبني واملنشورة فوظة مجيع البيانات احملإخالءة، مبا يف ذلك  السري  لضمان بروتوكوالتوجود    ●
 هوية األشخاص

 املعلومات، مع إتاحة فرص الستخالص اً جيدتدريباًبات مدربات جوِسَتاالعتماد على ُم  ●

بني على اخلوض أو عدم اخلـوض يف مناقـشات   صياغة األسئلة واألدوات بعناية حلمل املستجوَ     ●
 رحية بشأن العنفص

 .الدراسة االستقصائيةإجراء عقب  ذلك شخاص الذين قد حيتاجون إىلأللشورة امل/دعمال إتاحة  ●

 :على مجع بيانات تتعلق مبا يلي يف الدراسات االستقصائية املتعلقة بانتشار الظاهرة وينبغي احلرص  - ٤٧

  األساسيةالسمات الدميوغرافية  ●

 باجلُناةالعالقة   ●

  فيها العنف ضد النساءارُتكب السياقات احلياتية اليت  ●

 اإلبالغ وطلب املساعدة وعراقيل ذلك  ●

 .أشكال الضرر وتأثريه  ●

إىل تنـاول مـسألة    وصوالً تبدأ من التدابري الفورية والصحية ن أن تشمل هذه الفئة األخرية أموراً  ويتعّي  - ٤٨
 يف احلياة العامة واخلاصة، مبا يف ذلك ما ق العنف من متتع النساء والفتيات حبقوقهن وحرياهتن األساسيةضيِّكيف ُي

كفـل  ت فاألوىل:  شهراً ١٢ وبتدابري مدهتا    مدى احلياة ويوصى بتدابري   . يتعلق باإلدماج االجتماعي وسبل العيش    
تناول حاالت العنف اخلطرية اليت حتدث خالل الطفولة أو يف مرحلة مبكرة من البلوغ، متسببة يف عواقب مدى                  

                                                      

)١٨( Co-ordination Action on Human Rights Violations, “Perspectives and standards for 

good practice in data collection on violence against women”. Paper for Data collection as a prerequisite for 

effective policies to combat violence against women conference, CoE, Lisbon, 5 July 2007. 
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النـساء، وخباصـة    زاد احتمال إقـدام     هل  (ية فتتيح وسيلة لتتبع االجتاهات فيما يتعلق باإلبالغ         احلياة؛ أما الثان  
، )البيانات الرمسية؟ ما يرد يف    ما هي الفجوة املوجودة بني ما تقوله النساء و        (، والتوثيق   ) اإلبالغ؟  على الشابات،

 .وتأثري تغري السياسات

سيما   دقة، والما ُيّدعى من تعزيز سند زيادة عدد احلاالت املكتشفة و األكرب حجماًاملُمثِّلةعينات الوتتيح   - ٤٩
عينات يف اجملتمعات اليت ال تتاح فيها       تناول هذه ال  لكن يصعب   . لالختيار العشوائي   املقبولة عايرياملعند استخدام   

هذه  أو تكون -  اهلاتف يكتلأعداد كبرية من ممأو /أو التسجيل االنتخايب و/ التعداد السكاين و- بيانات االختيار 
 والنقـل   لتمويل ا  مسألة  املنهج األفضل، فإن   هي البلد   على صعيد ورغم أن التغطية اجلغرافية     . غري دقيقة البيانات  

 يف دراسة منظمة الصحة     الواردةوقرارات مثل تلك    .  مستحيالً والسياقات السياسية ميكن أن جتعل من ذلك أمراً       
 إحـدامها حـضرية واألخـرى مـن         -  يف منطقتني     اختيار العينات عشوائياً   تمثلة يف املالعاملية املتعددة األقطار،    

 . أفضل توافق ممكن عندما تكون املوارد حمدودةهي - الريف /األقاليم

 يعتـرب أن    وكان النهج التقليدي املتبع سابقاً    . وتؤثر كيفية إدارة الدراسات االستقصائية على اإلفصاح        - ٥٠
ويف وقت   . اإلفصاح يشجع على   أمر بني حسب نوع اجلنس والعمر والعرق،     ءمة املستجوِ االتصال املباشر، مع مال   

فس أمهية االتـصال إن مل يكـن        لسرية ن ل ويبدو أن    ، إفصاح أعلى  معدالتالحق، أتاحت أساليب أخرى بلوغ      
 والنماذج املرأة  كل من الدراسات االستقصائية اليت جيريها األخصائيون بشأن العنف ضدنت فعاليةُ وتبّي.)١٩(أكثر

ورغـم أن الدراسـات   . االستبيانية املصممة بعناية يف الدراسات االستقصائية املتعلقة بالصحة أو ضحايا اجلرائم    
االستقصائية ُتذكي الوعي مبسألة العنف املرتكب ضد املرأة وتتيح االبتكار املنهجي، إال أهنا مكلفة ومل تلتزم أي                 

 االسـتبيانية  النماذجويف الوقت ذاته، تشتمل  .م، وهو أمر ضروري للمؤشراتدولة بعد بإجرائها على حنو منتظ
 -  أهنا ممارسة جيدة  بعدين من األبعاد اليت نعرف حالياًيفسيما احتمال حدوث تقليص تدرجيي  على مساوئ، وال

 .)٢٠(ن أشكال العنف املرتكب ضد املرأةأي تعدد األسئلة وتناول طائفة م

، والعمليـات نتائج  بال ة مؤشرات رئيسية متعلقة    االستبيانية اليت جتمع بني مخس     النماذجومن األمثلة على      - ٥١
 املتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، املـستخدم يف أدوات التقيـيم            النموذُج االستبياين  ،وتتناول االجتاهات 

 املتعلقـة    اجملموعـات  ةة املتعـدد   والدراسة االستقـصائي   ،الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية   (السريعة  
 .)٢١(  بلدا١٤ًيف ) باملؤشرات

                                                      

)١٩( Walby, S. (2005) “Improving the statistics on violence against women”, Statistical 

Journal of the United Nations, UNECE, 22, 4: 193-216. 

)٢٠( UNECE Task Force on Measurement of Violence Against Women, Analysis of national 

surveys (ECE/CES/GE.30/2006/6).  

 www.measuredhs.com/topics/gender/FGC-CD/start.cfm; African Child Policy Forumانظـر   )٢١(
(2006), Born to High Risk, Violence Against Girls in Africa. 
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  : االستبياين ما يليالنموذج تناولوي  - ٥٢

 انتشار تشويه األعضاء التناسلية  ●

 على نطاق مخس شرائح عمرية مخاسية السنوات بالنـسبة           الذي ُيحسب  ، للنتائج قياس رئيسي 
 ٤٩ و١٥للنساء املتراوحة أعمارهن بني 

 ع البنات فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسليةحالة مجي  ●

هت أعضاؤهن  وِّ، لتتبع التغريات احلديثة، مبا يف ذلك أعمار البنات، وهل شُ          ي للنتائج قياس ثانو 
 ويف أي عمر حدث ذلك

 )االستئصال ("املفتوح"والتشويه ) اخلتان التخييطي ("املغلق"النسبة املئوية للتشويه   ●

 يث أشكال تشويه األعضاء التناسلية لدى النساء البالغات وبناهتنتناول االجتاهات من ح

 منفذو تشويه األعضاء التناسلية  ●

 تتبع أي اجتاه حنو عمليات أكثر تطبيباً

دعم أو معارضة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف أوساط النساء والرجال الـذين تتـراوح                 ●
  سنة٤٩ و١٥أعمارهم بني 

 .شاف أي تغري يف األعرافملواقف الستكاقياس 

لنتـائج  املتعلقـة با    املؤشـرات  وهي مزيج من  . قاس مؤشرات مؤسسية إضافية على املستوى احمللي      وُت  - ٥٣
 جيعل من    السياسات احلالية، األمر الذي    عمليات يف   املرسخةاملؤسسية،  املؤشرات  وواملؤشرات املتعلقة بالعمليات    

 .جتدر اإلشارة إليه  مثاالًهذه اخلطوة

 متعلقة بانتشار الظاهرة طائفة حمدودة من أشكال العنف املرتكب ضد  كثريةولإلجياز، فقد تناولت حبوث  - ٥٤
 األكثـر    هـي  املنهجية املتعلقة بعنف العشري    و . الطائفة بأكملها   قليلة  دراسات استقصائية  يف حني تناولت  املرأة،  
املمارسات التقليدية  "سيما تلك املسماة     والقياس،  ربت بعض أشكال العنف أقل تالؤما مع ال       ، يف حني اعتُ   تطوراً
، سواء باستعمال أداة واحدة أو عن  وحملياً عاملياًويظل ضمان قياس مجيع أشكال العنف ضد املرأة حتدياً ."الضارة

 . االستبيانية احملددةالنماذجطريق جمموعة من 
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  مؤشرات قياس العنف ضد املرأة -  باء

وهو القضاء علـى    اً   يف هذا اجملال ينبغي أن يكون على أساس اهلدف املعترف به دولي            تقييم التقدم احملرز    - ٥٥
واختاذ قرار منذ البداية حبصر مقاييس النتائج يف عنف العشري، حسبما اقترح البعض، ال يعـين                . العنف ضد املرأة  

اهات، مبرور الوقت، بالنـسبة     توثيق االجت اً  تعميق االختالل احلايل يف املعرفة فحسب، بل جيعل من املستحيل أيض          
  .)٢٢(ملؤشر النتائج األكثر جوهرية

وليس من الواقعي، ألسباب منطقية ومنهجية على السواء، حماولة مواءمة مقترحات متعددة لقياس العنف   - ٥٦
 إجراء دراسات استقصائية بطريقة مماثلة وبكل       ،بلدانالوكان من املستحيل، حىت يف دراسات متعددة        . ضد املرأة 

عملية توحيد متزنة وقائمة "وعليه، فنحن حباجة إىل . دقة، وذلك بسبب اختالف املوارد املتاحة والسياقات الثقافية
 أو أسئلة أو بيانات قابلة للمقارنة؟ ويف  استبيانيةفهل حنن حباجة إىل دراسات استقصائية أو مناذج. "على البحوث

 اجلوانب األربعة، فإن املؤشرات الدولية ال تتطلـب سـوى           حني يرغب خرباء املنهجيات يف استخدام مجيع هذه       
وبّين التحليل الالحق الذي مشل مخس دراسات أوروبية أجرته شبكة أعمال التنسيق بشأن     . بيانات قابلة للمقارنة  

ويوحي ذلك باحلاجة إىل إجراء دراسـات       . انتهاكات حقوق اإلنسان أن التحليل قد تنشأ عنه إمكانية املقارنة         
ووافـق  : شف جمموعة من التعريفات، مبا يف ذلك املتعلقة بالنظم القانونية احمللية واملعايري املتفق عليها دولياً              تستك

وباملقابل، سيسمح ذلك للمجتمع الدويل بوضع تعريف . )٢٣(على هذا التوجه بعض الباحثني يف جمال انتشار العنف
  . نية املتعلقة بانتشار العنفعاملي للعنف ضد املرأة يتوقع أن تطبقه املقاييس الوط

  مؤشر العنف اخلطري ضد املرأة - ١

اً ميكن تطبيقه إحصائي   املقترح الرئيسي هو التوصل إىل اتفاق دويل بشأن تعريف العنف اخلطري ضد املرأة              - ٥٧
 لتتبع باستخدام جمموعة من طرائق االستقصاءات، وميكن قياسه مدى احلياة باعتباره املقياس األساسي، واستخدامه

داد لتقدمي التقارير وتوافر الـدعم،      ـة، ويشمل ذلك االستع   ـاملاضياً  االجتاهات السائدة خالل االثين عشر شهر     
غـض  /ومها وسيلتان تبينان ما طرأ من حتسن على ردود فعل الدول، كما تبينان تناقص التسامح مع االنتهاكات            

  . الطرف عنها

. لدواعي القلقاً أة مجيع أحداث العنف، وهو بذلك قد يكون مثريولن يشمل مؤشر العنف اخلطري ضد املر  - ٥٨
عـن البحـوث النوعيـة        ويف واقع األمر، ال ميكن أن يكون أحد املؤشرات شامالً لكل شيء، وهو ليس بديالً              

وتكفل التوصية . ومثة حاجة إىل دراسات من هذا القبيل على املستوى الوطين من أجل وضع مؤشر دويل. والكمية
 طائفة واسعة من أشكال العنف ضد املرأة وتسعى إىل احتواء الكثري من اجلدل السياسي والقانوين والتقين                 تضمني

                                                      

مؤشرات قياس العنف ضد املرأة، ورقة مقدمة إىل جلنة األمـم املتحـدة   (، Walby S. (2007)انظر  )٢٢(
 Indicators to measure violence against women, paper for UNECE expert) مشاورة اخلرباءاالقتصادية ألوروبا، 

consultation, www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.30/2007/mtg1/wp.1.e.pdf. 

)٢٣( See Tjaden, P. (2005), Defining and measuring violence against women: Background, 

issues and recommendations, Statistical Journal of the United Nations, UNECE, 23 (3-4): 217-224.  
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ويتيح هذا املؤشر، بوصفه املؤشر املركب الوحيد، إمكانية دجمـه يف           . الذي قد يعوق إحراز تقدم يف هذا الصدد       
  : وتكمن فوائد هذا املؤشر يف اآليت. ني اجلنساين، ومقياس التمكدليل التنمية املرتبط بنوع اجلنسمؤشرات أخرى ك

 اجلمع بني مقاييس انتشار وتواتر وخطورة العنف  ●

يكفل أن العنف الذي ُيمارس للسيطرة على املرأة خيضع إىل القياس، وأن املساواة املزعومة بني                 ●
  التذرع هبا لتقويض تقدم السياساتميكناجلنسني ال 

ية طويلة األمد اليت ال ميكن تسويتها بشأن كيفية تعريف العنف ضد            يتجنب االختالفات السياس    ●
ـ              عـن املرأة   اً  طريق السعي إىل حتقيق توافق آراء جديد، مع التسليم بأن التعريفات األوسع نطاق

 سيستمر استخدامها من جانب الدول ويف البحوث األكادميية

ن من األرجـح    إ خمتِلف السياقات، إذ     حيد من التأثري الناتج عن تفاوت معدالت قلة التبليغ يف           ●
  أعمال العنف اخلطرية عنالكشف 

 يف حني يكفل مؤشر القياس اً،من التوثيق بصورة متسلسلة زمنياً  شهر١٢  السوف ميكن مقياس   ●
تشويه (مدى احلياة عدم استبعاد األحداث اليت تقع مرة واحد يف احلياة ومتتد تبعاهتا مدى احلياة                

 ).زواج األطفال، واالغتصاب/لية لإلناث، اإلكراه على الزواجاألعضاء التناس

وعلى الرغم من احلاجة إىل مزيد من النقاش بغية جتويد هذا املفهوم، فإن املقاييس العامة اليت قد يشتمل                    - ٥٩
  :عليها مؤشر العنف اخلطري ضد املرأة تتضمن ما يلي

 خالل فتريت الطفولة أو النضج، وتـشويه   )٢٤(إكراه جنسي /اعتداء جنسي خطري  /اغتصابأية حادثة     ●
 اإلكراه على الزواج، واالجتار واالستغالل اجلنسي/األعضاء التناسلية لإلناث، وزواج األطفال

 باجلرائم السلوكية، فإن عنف العشري أو املطاردة أو التحرش اجلنسي ستدرج علـى              يتعلقوفيما    ●
تعريفات حتليلية وردت يف دراسات أُجريت أو تواترها، وذلك بناء على /أساس مدى خطورهتا و

 .)٢٥(يف آيرلندا وفنلندا

                                                      

يستخدم هذا املصطلح يف بعض القوانني الوطنية وهو يشري إىل أركان اجلرائم اليت حددهتا احملكمة اجلنائية  )٢٤(
   -  اجلرائم ضـد اإلنـسانية       - روما األساسي    من نظام    ٧، مقترنة باملادة    )١- )٢٢)(ب(٨أركان اجلرمية، املادة    (الدولية  

 ).االغتصاب) (ز)(١(

)٢٥( Watson, D. & Parsons, S. (2005), Domestic Abuse of Women and Men in Ireland, National 

Crime Council; Piispa, M. (2002), The Complexity of Patterns of Violence Against Women in Heterosexual 

Partnerships, Violence Against Women, vol. 8, No. 7: 873-900. 
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  :واملؤشرات األساسية للنتائج هي  - ٦٠

نـاء علـى دراسـة    ب(املاضية اً  شهر١٢  ال الاليت تعرضن لعنف خطري خالل فترة       اإلنـاث نسبة    ●
 )استقصائية للسكان

 ). على دراسة استقصائية للسكانبناء ( الاليت تعرضن لعنف خطري يف أي وقت مضى اإلناثنسبة   ●

وقُّدم هذا املقترح بغية تيسري إحراز تقدم، وهو يستند إىل النموذج الذي تبينت صالحيته بالنسبة ملسألة                  - ٦١
وقد كان االتفاق بشأن التعريفات الدولية للعنف هو الذي مكّن البحوث ورسم . تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

  . التقدم بصورة متآزرةالسياسات واملؤشرات من 

وسيتضمن املستوى األول   . وبأخذ توافر البيانات يف االعتبار، ُيعتزم وضع نظام امتثال متعدد املستويات            - ٦٢
يف اً  وهي املقاييس األكثر شيوع- عنف العشري، واالغتصاب واالعتداء اجلنسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث        

املمارسات الـضارة املتـصلة     : الالحقة يف أشكال قلما جيري قياسها وهي      وستضاف املستويات   . الوقت الراهن 
  . بالزواج؛ والتحرش اجلنسي واملطاردة؛ واالجتار واالستغالل اجلنسي؛ واإليذاء اجلنسي للفتيات

ويتوقع أن تتجه الدول حنو زيادة قياس مجيع أشكال العنف ضد املرأة من أجل وضع معـدالت دقيقـة                     - ٦٣
وقيام الدول بذلك، إما عن طريق دراسات استقصائية منتظمة جيريها          .  اخلطري بغية مقارنتها دولياً    حلوادث العنف 

   هـو قـرار ُيتخـذ علـى     اً،أو عن طريق مناذج تستخدم بصورة أكثر تـواتر    ) كل مخس سنوات  (متخصصون  
  . املستوى احمللي

  مؤشر قتل النساء - ٢

والبيانـات  . و غري مشمول مبنهجية قياس انتشار العنف      القتل هو أعنف أشكال العنف ضد النساء، وه         - ٦٤
املتعلقة بالقتل هي من أدق إحصائيات العدالة اجلنائية، مع أن كثري من البلدان تفتقر إىل إحصائيات رمسية موثوقة    

لقتـل  ا: وهناك عدد من أشكال قتل النساء املطابقة للتعريف الوارد يف دراسة أجراها األمني العام             . يف هذا اجملال  
بسبب عنف العشري؛ والقتل بدوافع جنسية؛ وقتل البغايا؛ والقتل باسم الشرف؛ ووأد اإلناث؛ وحاالت املـوت                

واملؤشر الدويل الثاين املقترح هو وضع مؤشر يتعلق بقتل النساء ويستوجب تفصيل بيانات حاالت              . بسبب املهر 
  ."القائمة على اجلنس"القتل احلالية حبسب نوع اجلنس، إىل جانب وضع رمز للفئات 

ويف حني توجد حاجة إىل بذل بعض اجلهود األولية لوضع وتطبيق الفئات اجلديدة، فإن ذلك قد يتحول                   - ٦٥
. بالتفاوتات احمللية اً  بسرعة إىل عملية روتينية توفر معلومات هامة ال تتعلق باألمناط عرب الوطنية فحسب، بل أيض              

 من التفكري فتشمل حتديد حجم الوفيات النفاسية وحاالت االنتحار الـيت            أما التحديات اليت ستحتاج إىل املزيد     
اً واختالل نسبة الذكور إىل اإلناث يشكالن ضرب "اختفاء النساء "ُتعزى إىل العنف ضد املرأة، وحتديد ما إذا كان 

  . من ضروب العنف ضد املرأة
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باستخدام مؤشر وطـين    (ناث بسبب قتل النساء     واملؤشر الثاين للنتائج هو االجتاه امللحوظ يف وفيات اإل          - ٦٦
  ).يتعلق بقتل النساء

  املؤشر االجتماعي للتسامح - ٣

إذا أُريد القضاء على العنف ضد املرأة أو كبحه، تصبح احلاجة ماسة إىل تناول العوامل اليت تشجع على                    - ٦٧
من دون هوادة وجتعل الدول غري قادرة فالتسامح مع هذا العنف يوجد بيئة ثقافية متكنه من االستمرار . هذا العنف

ومن منظور حقوق اإلنسان، يؤدي مثل هـذا الوضـع إىل اسـتمرار    . على التصرف بالقدر الواجب من اليقظة     
وحنن حباجة إىل فهم أعمق للطرق اليت يتشكل هبا العنف الذي يـدمي             . انتهاكات حقوق اإلنسان من دون رادع     

ففي حني يزداد تصميم النساء على كشف وجماهبة العنـف املوّجـه            : حلاليةوجود التسلسالت اهلرمية اجلنسانية ا    
وهذا يتطلب التأكيد على استقصاء هذه املسائل       . ضدهن، فإن مفاهيم الرجال وأفعاهلم تبدو أكثر مقاومة للتغيري        

ريق منـاذج  إما يف إطار دراسات استقصائية تتعلق بانتشار العنف إذا كانت تتضمن جميبني من الذكور، أو عن ط   
واألساس هلذه القياسات هو األسئلة املتعلقة بتقصي . تستحدث لدجمها يف استقصاءات متواترة للمواقف االجتماعية

الفهم والوعي ومستويات التسامح، وما إذا كان اجمليبون على علـم بـشخص وقـع ضـحية، واسـتعداهم                   
  . اإلبالغ/للتدخل

حسبما جـرى   (لة على تراجع التسامح مع العنف ضد املرأة          وجود أد  ىواملؤشر الثالث للنتائج هو مد      - ٦٨
  ).قياسه عن طريق االستقصاءات الوطنية، وحتليله حسب الفئات السكانية الرئيسية

  املؤشرات املتعلقة بردود فعل الدول - جيم

 قياس إىل حد ما مناً إن وضع مؤشرات تتعلق بردود فعل الدول جتاه العنف ضد املرأة هي أمر أقل تعقيد  - ٦٩
منع العنف واحلمايـة منـه      :    باملسؤوليات الواضحة احملددة يف القانون الدويل فيما يتعلق          العنف، وذلك بسبب  

  . كما ال يوجد جدل أكادميي بشأن املعايري والُنُهج املستخدمة. ومقاضاة مرتكبيه وتعويض ضحاياه

اً وقد تتيح أيض. زه من تقدم مع مرور الوقتواملؤشرات املقترحة هنا ستسمح لفرادى البلدان بتتبع ما حتر  - ٧٠
من املعايري القياسية اليت توضـع يف       اً  آلليات الرصد الدولية، كاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، إطار          

   .االعتبار عند النظر يف ردود فعل الدول

  : نسانوترد املعايري الدنيا التالية يف شىت الوثائق املتعلقة حبقوق اإل  - ٧١

 ن الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان القضاء على التمييز ضد املرأة وغريها ماتفاقيةالتصديق على   ●

  بشأن مساواة املرأة وإلغاء القوانني التمييزيةدستوريةتقدمي ضمانات   ●

سياسة تنفيذية بشأن العنف ضد املرأة إىل جانب قاعدة أدلة قوية، مع تـوفر              /وضع خطة عمل    ●
ياسية للتنفيذ يربهن عليها رصد خمصصات يف امليزانية والتنفيذ يف الوقت املناسب وحتديد إرادة س

 مسارات واضحة للمسؤولية
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 قانوين فعال وتشريع وقانون إجرائي تتيح الوصول إىل العدالة وسـبل االنتـصاف              إطاروضع     ●
 واحلماية والتعويض

 هجترمي مجيع أشكال العنف ضد املرأة ومقاضاة مرتكبي  ●

 زيادة توعية واستجابة املهنيني واملوظفني  ●

 لكفالة تقدمي الدعم وخدمات املناصرة عن طريق املنظمات غري احلكومية، مبا يف             مـوارد ختصيص    ●
ذلك توفري مركز إيواء، وخطوط اتصال هاتفي لتقدمي املساعدة، واملناصرة، وتقـدمي املـشورة              

 وخدمات أخرى

 وضع برامج لزيادة التوعية وبرامج وقاية  ●

  اهليكلية فيما يتعلق بتعزيز النهوض باملرأةاالختالالتمعاجلة   ●

 .جتميع البيانات ومقارنتها ونشرها، مبا يف ذلك تقييم السياسات وبرامج البحوث األساسية  ●

، وميكن ترمجـة الكـثري منـها إىل         ومتتد املعايري لتشمل املقاييس املؤسسية واملقاييس املتعلقة بالعمليات         - ٧٢
؛ فعلى سبيل املثال، ال يكفي إصالح القانون التـشريعي          وهذه املعايري مترابطة أيضاً   . متطلبات تقنية للمؤشرات  

ويتطلب الوصول إىل   .  وكذلك آليات التقييم والرصد    اً،ووضع سياسات عامة؛ فالتنفيذ مسألة حامسة األمهية أيض       
  .كوميةاحلب املوظفني واملهنيني إىل جانب وجود قطاع قوي من املنظمات غري سبل االنتصاف توعية وتدري

أما مؤشرات العمليات فتتناول التدخالت، وتبّين إعمال احلقوق عن طريق تدابري توفري احلماية وسـبل                 - ٧٣
الت الـيت  وتعتمد دقة هذه املؤشرات، إىل حد كبري، على أن تكفل الدول تسجيل مجيع احلا     . االنتصاف والوقاية 

ومع عدم التقليل مـن شـأن التحـديات    . جرى التبليغ عنها وحتديدها، مع إمكانية تتبعها عن طريق نظام تتبع          
 لتجميع البيانات واإلدارة الغرض منها تتبـع األولويـات      املطروحة، توجد كثري من األمثلة لدول تستخدم نظماً       

وليس للبلدان املتقدمة أعذار . رأة ال ختتلف عن ذلكالسياساتية عن طريق مؤشرات، كما أن مسألة العنف ضد امل
تذكر تربر افتقارها إىل نظم فعالة لتتبع احلاالت، أو جتعلها غري قادرة على تفصيل بيانات نظام العدالة حبسب نوع 

  .اجلنس وأشكال العنف

  :وقد طورت هذه املؤشرات مع مراعاة العوامل التالية  - ٧٤

 الدول إثقال كاهل إىلأال تؤدي   ●

 األوسع املتعلق بالعنف ضد املرأةاألعمال أن تربز جدول   ●

 أن ُتربط بااللتزامات مبوجب القانون الدويل  ●

 . عن املمارسات الواعدة مبا نعرفه أصالًأن تكون ذات صلة  ●



A/HRC/7/6 
Page 22 

 

ويف حني أن وضع جمموعة مؤشرات معقدة للغاية وتتطلب توفر بيانات غري متاحة يف الوقـت الـراهن                    - ٧٥
ي إىل تقليل التعاون إىل احلد األدىن، فإن تقليل املعايري أكثر مما ينبغي سيكون على السواء، وبصورة غـري                   سيؤد

واملقترحات هي نقطة بداية لتطوير عمليات الرصد . منصفة، يف صاحل البلدان املتقدمة ولن حيث على إحداث تغيري
وقد وضعت هذه املقترحات يف منـوذج       . لتزامات الدولية واإلبالغ، وهي حتدد املعايري الدنيا للوفاء باحلقوق واال       

للتوقعات املتمثلة يف أن البلدان املتقدمة ينبغي أن تتمكن من االنتقال بسرعة مـن             اً  متعدد املستويات، ويضع وزن   
، وأن هذه البلدان يف طريقها إىل إحـراز         )ينبغي أن تكون قد بلغت ذلك املستوى      (‘ ٥‘إىل املستوى  ‘٣‘املستوى

كما أن تقدمي تقارير كل سنتني عن املؤشرات الوطنية سينعش مـشروع            . ‘٢‘ و ‘١‘م فيما يتعلق باملستويني     تقد
  مؤشرات العنف ضد املرأة خارج آليات األمم املتحدة وحيفز الدول على الوفـاء بالتزاماهتـا املتعلقـة بـإيالء                   

  .العناية الواجبة

  مؤشرات مؤسسية - ١

 شىت بتسجيل التصديق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، كـشعبة             على الرغم من قيام مصادر      - ٧٦
النهوض باملرأة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مل ُيسجل التصديق على اتفاقيات إقليمية ذات صلة، وضمانات 

. لق بتحقيق املساواةدستورية تتعلق مبساواة املرأة، وما إذا كان العنف ضد املرأة يدخل يف إطار جدول أعمال يتع     
وسيؤدي اجلمع بني هذه التدابري إىل توفري بيانات هامة يف هذا السياق عن كيفية فهم العنف ضد املرأة وتعامـل                    

تدابري متكاملة لتناول مسألة العنـف ضـد        "ويستوجب منهاج عمل بيجني أن تتخذ الدول        . أجهزة الدولة معه  
ويبدو من اليسري نسبياً تقييم ما إذا كانت هناك خطـة  .  عمل، ويستحسن أن يكون ذلك عن طريق خطة      "املرأة

تنفيذ هذه اخلطة بشكل صارم وربطها باهلدف املتمثل يف القضاء على مجيع أشكال اً عمل، إال أن من الواجب أيض
العنـف العـائلي    /العنف املرتيل /وتركز الكثري من اخلطط يف الوقت الراهن على عنف العشري         . العنف ضد املرأة  

 مع توفر هياكل أساسـية ومـوارد        -  وهي جماالت حظيت باالهتمام األكرب على الصعيد الدويل          -  )٢٦(االجتارو
  .من تقييم تلك اجلوانباً وبالتايل، ال بد أيض. حمدودة لكفالة التنفيذ

إىل  ولكي تتسم خطة ما بالفعالية، ال بد أن متتد من احلكومة إىل الوزارات وأن يستمر امتدادها نـزوالً                   - ٧٧
ووجود هيئات تنسيقية وشخصيات قيادية أو مؤثرة يف الوزارات والوكاالت يهيئ السبل للتطبيق  . املستوى احمللي 

وتتضح هنا مرة أخرى معظم التطورات املتعلقة بعنف العشري، وتتضح يف بعض البلـدان التطـورات                . واالبتكار
بع احمللي، كنهج مدجمة ملواجهة العنف ضد املرأة، مع أن   وقلما ُتستخدم هذه األنشطة، ذات الطا     . املتعلقة باالجتار 

  وينبغي تنـاول هـذه املـسائل يف        . )٢٧(ذلك يتيح إمكانية االقتصاد يف األموال وجيعلها أكثر فعالية كنهج كلي          
  .التقارير الوطنية

                                                      

)٢٦( Lovett, J. (2005), Briefing document on strategic approaches to addressing Violence 

against Women. Amnesty UK. 

)٢٧( End Violence Against Women (2006), Making the Grade? The Second Annual 

Independent Analysis of Government Initiatives on Violence Against Women. Available from 

www.endviolenceagainstwomen.org.uk/documents/making_the_grade06.pdf. 
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ما يلزم من واستوجب منهاج عمل بيجني والوثائق الالحقة أن تراجع الدول إطارها القانوين، وأن تتخذ         - ٧٨
  :وتشمل املتطلبات احملددة كفالة ما يلي. التدابري لكفالة تناول القانون اجلنائي واملدين جلميع أشكال العنف

 ة، وال ميكن التكفري عنه بالزواجاالغتصاب جرمية ضد الشخص وليس ضد القيم األخالقيأن   ●

 جترمي العنف العائلي وعنف العشري  ●

 واستغالهم يف اجلنسجترمي االجتار باألطفال   ●

 . الضارةتناول املمارسات  ●

إىل مقاييس تتعلق اً ومثة حاجة أيض. واخلطوة األوىل لكفالة وصول النساء إىل العدالة هي إصالح القوانني  - ٧٩
  . بالعمليات لتناول تقدمي التقارير، والتسجيل، واملقاضاة والرتاهة اإلجرائية

  مؤشرات مقترحة

واملعايري القياسـية هـي   . ات األساسية املعايري الدنيا واحلاجة إىل مقاييس أكثر مرونة    تتناول هذه املؤشر    - ٨٠
ويرد يف مجيع . التصديق على االتفاقيات ذات الصلة من دون إبداء حتفظات، ووضع وتنفيذ اآللية املناسبة والرصد

  .املؤشرات شرط أن تشمل املقاييس مجيع أشكال العنف ضد املرأة

  :املقترحة هيواملؤشرات   - ٨١

 التصديق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة  ●

  التصديق على االتفاقية دون إبداء حتفظات  - ١

  التصديق على الربوتوكول االختياري  - ٢

  التصديق على االتفاقية مع إبداء القليل من التحفظات  - ٣

مع موضوع وغـرض  التصديق على االتفاقية مع إبداء حتفظات هامة، وهو ما يتعارض     - ٤
  )١٦ و٢كأن جيري إبداء حتفظات على املادتني (االتفاقية 

  مل جير التصديق على االتفاقية بعد  - ٥

 التصديق على االتفاقيات اإلقليمية ذات الصلة  ●

  التصديق على مجيع االتفاقيات من دون إبداء حتفظات  - ١

  التصديق على مجيع االتفاقيات مع إبداء حتفظات هامة  - ٢
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  تصديق على بعضها من دون إبداء حتفظاتال  - ٣

  التصديق على بعضها مع إبداء حتفظات هامة  - ٤

  مل جير التصديق على االتفاقيات بعد  - ٥

 االعتراف القانوين بعدم التمييز وباملساواة بني اجلنسني  ●

إنشاء وزارة لديها موارد لتنفيذ خطة عمل بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة بوصفها   - ١
  ية يف جمال املساواة بني اجلنسنياتيجية رئيسسترا

  إنشاء وزارة لديها موارد لتنفيذ خطة عمل بشأن ببعض أشكال العنف ضد املرأة  - ٢

التنسيق فيما بني الوزارات يف جمال السياسات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك بني   - ٣
  مجيع الوزاراتجهات رفيعة املستوى يف 

  نسوية معنية بتنفيذ السياسات املتصلة باملساواة بني اجلنسنيوجود منظمات   - ٤

  تضمني الدستور الوطين عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان  - ٥

 وضع خطة عمل بشأن العنف ضد املرأة  ●

  فر هلا املوارد الالزمة للتنفيذوضع خطة تتو  - ١

   للجوانب اجلنسانيةمع حتليل صريحوضع خطة تشمل مجيع أشكال العنف   - ٢

  . وضع خطة تشمل بعض أشكال العنف مع حتليل صريح للجوانب اجلنسانية  - ٣

وضع خطة تقوم برصدها هيئة رقابة خارجية مستقلة مكلفة بوالية حمددة تتعلق بالعنف   - ٤
  )ية تتعلق بالعنف ضد املرأةمرصد وطين، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مكلفة بوال(ضد املرأة 

   خطة بأطر زمنية وأهداف واضحةوضع  - ٥

 جترمي مجيع أشكال العنف ضد املرأة والتعامل معها على أهنا جرائم خطرية  ●

  التحرش اجلنسي واملطاردة  - ١

  العنف املرتيل  - ٢

  املمارسات الضارة  - ٣
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  االغتصاب، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي  - ٤

  .د املرتيلاالجتار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي واالستعبا  - ٥

  مؤشرات العمليات - ٢

  الوصول إىل العدالة واإلبالغ

 لضحايا انتهاكات حقوق اإلنـسان وكفالـة        )٢٨(من االلتزامات الرئيسية للدول توفري سبل االنتصاف        - ٨٢
إيـالء العنايـة     من إعالن القضاء على العنف ضد املرأة، ُتدعى الدول إىل         ) ج(٤ويف املادة   . وصوهلم إىل العدالة  

  .جبة للتحقيق يف أفعال العنف ضد املرأة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهمالوا

عـن طريـق    ) أو احلرمان منها  (ميكن إعمال احلقوق    : وتتناول العدالة اإلجرائية طرق عمل نظم العدالة        - ٨٣
 معاملة فعلى سبيل املثال، يقضي احلق يف الكرامة بضرورة معاملة النساء الاليت يشتكني من العنف. عمليات رمسية

فمعاملة الشخص باحترام وتزويده مبعرفة حقوقه وواجباته يعيد إليه بعض الثقة           . إنسانية، وتصديقهن واحترامهن  
 إىل أن املمارسـة     )٢٩( يف الواليات املتحدة األمريكية    وتوصلت حبوث أُجريت مؤخراً   . اليت خسرها بسبب العنف   

وعليه، فإن  . ي إىل تفاقم األضرار النامجة عن التعرض لألذى        تؤد فهيالسيئة هلا تأثري أكرب من املمارسة احلسنة،        
كما . احلق يف االنتصاف جيب أن يشتمل على ضمانات حلماية حقوق الضحايا يف مجيع مراحل العملية القضائية               

جيب أن ُيراعي التبليغ مبادئ الكرامة والرتاهة واخلصوصية الشخصية واالحترام، واحلرص على أن تكون التدابري               
  . لرئيسية هي مراعاة السرّية وإمكانية تقدمي الشكاوى إىل موظفاتا

بتخفيض حاالت العنف ضد املرأة ال يعين فقط أن وكاالت الدولة مل تسجل احلاالت، بل اً والقيام تقليدي  - ٨٤
حبـاالت  فتبليغ املؤسسات التابعة للدولـة  . أن النساء ال يعتربن أنفسهن جديرات باحلماية واإلنصافاً يعين أيض 

وعليـه، فـإن    . العنف وقيام هذه املؤسسات بالتبليغ عنه حيوي لكفالة إنصاف ضحايا العنف ومعاقبة مرتكبيه            
  علـى مـستويات التبليـغ      اً  البيانات الصادرة عن املؤسسات ال تطلعنا على مستويات العنف فحسب، بل أيض           

  .ومعايري التسجيل

ة التبليغ ومقاضاة مرتكيب العنف ضد املرأة، فإن النتائج ال وعلى الرغم من وجود سياسات ترمي إىل زياد  - ٨٥
زاد التبليغ إىل حد كبري يف بعض الواليات القضائية، لكن طرأ تغيري حمدود بالنسبة : يف االجتاه املقصوداً تسري دائم

العنـف  /بولوحظت هذه األمناط فيما يتعلق بعنف العشري وعمليات االغتـصا         . أو اإلدانة /للمالحقة القضائية و  

                                                      

 .٦٠/١٤٧انظر قرار اجلمعية العامة  )٢٨(

)٢٩( Campbell, R., et. al. (2001), Social reactions to rape victims: Healing and hurtful effects on 

psychological and physical health outcomes, Violence & Victims, 16: 287-302.  
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أما تساقط القضايا . )٣٠(اجلنسي، مع تراجع معدالت اإلدانة يف حاالت العنف اجلنسي يف كثري من البلدان املتقدمة
يظهر معدل :  فهو مؤشر قوي يشري إىل عدة أبعاد-  نسبة القضايا اليت تسقط من النظام قبل أن تبت فيها حماكم - 

بأن الدول تواجه العنف بفعالية؛ ونسبة القضايا اليت ُنِظر فيها وأدت إىل            اً  التبليغ ما إذا كانت املرأة تزداد اعتقاد      
  . صدور إدانات هي مقياس يبني ما إذا كان تغيري السياسات قد أحدث تأثرياً

ويف حني جرت الدعوة إىل تفصيل اإلحـصاءات        . وتتسم البيانات اإلدارية بأمهية حيوية يف هذا الصدد         - ٨٦
مهل الدور الذي تؤديه البيانات اإلدارية يف تسليط الضوء على اإلجراءات اليت تتخذها             حبسب نوع اجلنس، فقد أُ    

ة لتحقيـق حـسن اإلدارة وفقـاً ملبـادئ          ـتزود واضعي السياسات بالبيانات املطلوب    "الدولة، ومع ذلك فهي     
  ات فعالة وقوية تستخدم ويكمن التحدي الرئيسي يف احلصول على بيان. )٣١("االستقاللية والعدالة والرتاهة والسرّية

  . لوضع مؤشرات

ودقة البيانات اإلدارية حيوية لتتبع التقدم، وتكون الوزارات املعنية بالعدل واملساواة مسؤولة عن كفالة                - ٨٧
وال جيري تسخري املهـارات،     . أو احملوسبة / املدونة على الورق و    - وجود نظم فعالة لتسجيل واستعادة البيانات       

لكفالة قيام هيئات رمسية جبمع وحتليل اً تاماً املكاتب الوطنية لإلحصاء تسخري/القانونية للوكاالتواملوارد والصفة 
وبدأ كثري من البلدان يف توفري بيانات عن العنف ضد النساء عن طريق عمليات اإلبالغ مبوجب اتفاقية                 . البيانات

 )٣٢(بلدان حتّول إىل تقدمي تقارير مفصلة كل سنتنيالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، إال أن القليل من ال
  . أو جتاوز التركيز املفرط على عنف العشري/و

شك فيه أن البيانات املتعلقة بالعدالة اجلنائية تكون أكثر دقة عندما يوجد قانون حمـدد لـردع                  ومما ال   - ٨٨
.  تفصيل البيانات حبسب نوع اجلـنس      أشكال العنف ضد املرأة، أو على األقل يف احلاالت اليت يسهل فيها نسبياً            

وهذه واحدة من املزايا اليت يوفرها، على سبيل املثال، استحداث جرائم حمددة تتعلق بالعنف املـرتيل، واالجتـار                  
 كما حيدث يف ،وضع احلاالت يف فئات أكثر مشوالًاً وميكن أيض. ألغراض االستغالل اجلنسي واإلكراه على الزواج

ومثة حتدي خاص يكمن يف أن التعريفات اإلدارية تـستخدم          . أن عنف العشري والعنف املرتيل    كثري من البلدان بش   
فال ُيفصح عـن اجلـاين أو الـضحية أو عـن            . مصطلحات حمايدة فيما يتعلق بنوع اجلنس مثل العنف األسري        

عامل أساسي،  وتكون الدول يف موقف أضعف عندما يتعلق األمر بتقييم مدى حتول نوع اجلنس إىل               . املالبسات
  .لتجهيز القضايا ونتائجها بالنسبةاً ليس بالنسبة للتعرض لألذى والضرر فحسب، بل أيض

                                                      

)٣٠( Still a forgotten issue” available from : “Rape, )2003. (L, Regan& . L, Kelly

tten The Forgo: Rape, )2001. (Regan L& . L, and Kelly; pdf.Attritn/RubsPubs/downloads/com.rcne.www

Issue? A European Research and Networking Project, Child and Women Abuse Studies Unit, University of 

North London. 

)٣١( Me, A. (2006), “Challenges in measuring violence against women within the framework of 

official statistics across countries”. Paper at Royal Statistical Association.  
)٣٢( For a model through violence against women observatories, see the European Women’s 

Lobby proposals available from the website www.womenlobby.org.  
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  : وعلى املستوى الوطين، ينبغي جتميع البيانات اإلدارية عن الفئات التالية  - ٨٩

 احلاالت املبلغ عنها، والعمليات القانونية ونتائجها بالنسبة جلميع أشكال العنف ضد املرأة  ●

عدد وأنواع األوامر الصادرة بالنسبة ألشكال العنف ضد املـرأة، وعـدد            : أوامر توفري احلماية    ●
 األوامر اليت مل ُتحترم

 بناء القدرات عن طريق التدريب ووضع نظم إدارية جديدة  ●

: املساندة، وتوزيعها اجلغرايف، واالستفادة منها والطلبات اليت مل تـتم تلبيتـها           حجم خدمات     ●
صرة وتقدمي اخلدمات مـن     تفية للمساعدة، ومرافق إيواء، وخدمات إرشادية، واملنا      خطوط ها 
 مركز واحد

 عمل احلماية على الصعيدين الوطين واحمللي  ●

الفرز الروتيين يف مرافق صحية وغريها من أجل التعرف املبكر على احلاالت، ومدى تغطية هذا                 ●
  املرأةالفرز جلميع أشكال العنف ضد

 الواعدة ومدى تعميمهامارسات تقييم امل  ●

توفري موارد خمصصة ملسألة العنف ضد املرأة كجزء من امليزانيات الوطنية واحمللية، مبا يف ذلـك                  ●
 خمصصات البحوث

حتديد ما إذا كان جملموعات النساء والفتيات املستضعفات واملعزوالت إمكانية الوصول املتساوي   ●
 .إىل الدعم والعدالة

  ةمؤشرات مقترح

 نسبة احلاالت املبلغ عنها اليت مل تـؤد إىل          - سوف يكون مؤشر العمليات األساسي هو تساقط القضايا           - ٩٠
ويتطلب ذلك تتبع معدالت اإلبالغ واملالحقة القضائية واإلدانـة  . توقيع أي شكل من أشكال العقوبة حبق اجلناة    

  .على أساس سنوي

أهنا اخنفاض يف التسامح مع العنف وزيادة يف ممارسـة املـرأة    وقد ُينظر إىل زيادة معدالت اإلبالغ على          - ٩١
حتُسن تسجيل احلاالت، إذا كان هناك عدم تطابق طفيف بني          اً  وقد ُتظهر هذه املعدالت أيض    . حلقها يف اإلنصاف  

  .اجلرائم املسجلة وبيانات اإلبالغ اليت ُجمعت يف إطار دراسات تتعلق بانتشار العنف

إذا أدت  اً  القضائية ال ينبغي أن تعكس زيادة اإلبالغ فحسب، بل هي تزيـد أيـض             ومعدالت املالحقة     - ٩٢
  .اإلصالحات القانونية واإلجرائية إىل إحداث التأثري املطلوب
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وباملثل، ينبغي أن تظل معدالت اإلدانة ثابتة عند حد أدىن وأن تزيد إذا كانت اإلصالحات اإلجرائيـة                   - ٩٣
من معدالهتا بالنسبة للجرائم األخرى، ال سيما وأن هوية اجلاين تكون معروفة يف           وال ينبغي أن تكون أدىن      . فعالة

  . كثري من احلاالت

  : وهذه املؤشرات هي  - ٩٤

 )للبيانات اإلدارية اليت يوفرها نظام العدالة اجلنائيةاً تقاس وفق(زيادة معدالت اإلبالغ   ●

  زيادة اإلبالغ عن مجيع أشكال العنف ضد املرأة  - ١

  ادة اإلبالغ عن معظم أشكال العنفزي  - ٢

  زيادة اإلبالغ عن بعض أشكال العنف  - ٣

  معدالت إبالغ ثابتة بالنسبة لبعض أشكال العنف  - ٤

  معدالت إبالغ ثابتة بالنسبة ملعظم أشكال العنف  - ٥

للبيانـات  اً  تقاس وفق (اخنفاض معدالت التساقط بالنسبة للمالحقة القضائية واإلدانة واإلبالغ           ●
 )ارية اليت يوفرها نظام العدالة اجلنائيةاإلد

  زيادة معدالت املالحقة القضائية واإلدانة بالنسبة جلميع أشكال العنف ضد املرأة  - ١

  زيادة معدالت املالحقة القضائية واإلدانة بالنسبة لبعض أشكال العنف ضد املرأة  - ٢

  كال العنف ضد املرأةمعدالت ثابتة للمالحقة القضائية واإلدانة بالنسبة جلميع أش  - ٣

  معدالت ثابتة للمالحقة القضائية واإلدانة بالنسبة لبعض أشكال العنف ضد املرأة  - ٤

  .تناقص معدالت املالحقة القضائية واإلدانة بالنسبة لبعض أشكال العنف ضد املرأة  - ٥

  .طلبات هذا املؤشرويلزم أن تقدم الدول معلومات بشأن طائفة من أشكال العنف ضد املرأة لكي تليب مت  - ٩٥

  محاية الضحايا

للدعم واملناصرة لديها معظم البيانـات      اً  إن املنظمات غري احلكومية اليت تلجأ إليها النساء والفتيات طلب           - ٩٦
ويتعني على غالبية هذه املنظمات تقدمي إحصائيات إىل اجلهات املاحنة، وعندما متكنها            . املتعلقة بالعنف ضد املرأة   

عن القدرات واالستفادة   اً  أكثر تواتر  اء شبكات وحتالفات، تقوم بتقدمي تقارير عامة سنوية تكون        املوارد من إنش  
وتشكل هذه التقارير عناصر هامة لتقييم احتياجات الدعم اليت متت أو مل تتم تلبيتها، لكنها جيـب أن             . من املنح 

د تكون هلم صالت متشعبة بواحدة مـن        عائالت ق /فاحلاالت هي أفراد  . "احلالة"تستند إىل تعريف واضح ملفهوم      
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وينبغي للدولة أن تشجع، مع توفري   . اخلدمات، وقد يؤدي مقياس التدخالت إىل حساب احلالة نفسها عدة مرات          
وعلى الصعيد الدويل، حنن حباجة . املوارد الضرورية، على التحقق بصورة منتظمة من حجم واستخدام نظم الدعم

الناجني الذين ميكنهم الوصول إىل      -  ات يف تقدمي الدعم، مع حساب نسبة الضحايا        يربز التفاوت  "مؤشر دعم "إىل  
  . خدمات مالئمة

يف توفري اخلربة العملية والدعم، ويف العمل كجـسر بـني           اً  حيوياً  وتؤدي املنظمات غري احلكومية دور      - ٩٧
ري مالجئ ومراكز إيواء، تقول     ومع أن أشهر شكل من أشكال الدعم هو توف        . الضحايا والوكاالت التابعة للدولة   

كثري من النساء إن األهم هو توفري خط هاتفي للمساعدة يتيح عدم الكشف عن اهلويـة إىل جانـب إمكانيـة                     
وتستخدم خطوط هاتفية للمساعدة تغطي طائفة من أشكال العنف ضد املرأة، وهي تشكل . استكشاف اخليارات

  .حجر الزاوية يف تقدمي املساعدة

أو تستخدم لتغطية جمموعة    /ح ردود الفعل الكلية واملدجمة جمموعة من اخلدمات يف مكان واحد و           وقد تتي   - ٩٨
حباالت عنف العشري، فإن الفتيات والنـساء       اً  ويف حني ترتبط مراكز اإليواء عموم     . من أشكال العنف ضد املرأة    

ذاء اجلنسي، واإلكراه على الـزواج،      ملثل هذه املالذات للفرار، على سبيل املثال، من اإلي        اً  الشابات حيتجن أيض  
وقد . وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واالستغالل يف اجلنس، وعمليات االجتار بالضحايا داخل أو خارج البلد             

تقتضي كل واحدة من هذه اجلرائم توفري رعاية صحية وجتميع أدلة جنائية، وهو ما يستوجب توفري خدمات قائمة 
راكز مساعدة ضحايا االعتداء اجلنسي؛ ومتتد هذه اخلدمات يف بعض الواليات القضائية      على الرعاية الصحية، كم   

  . لتشمل ضحايا عنف العشري واألطفال

والدعم طويل األجل الذي قد حتتاج إليه كثري من ضحايا العنف قلما جيد االهتمام أو الدعم الذي جتده                    - ٩٩
ي االهتمام باملهارات واملعارف املتعلقة بتـأثري الـصدمات         ومن اجلوهر . اخلدمات اليت تقدم يف أوقات األزمات     

عن العنف يتطلب اعتماد اً ومتكني النساء من العيش بعيد. وكيفية تأثريها على احترام الذات واإلقصاء االجتماعي
ـ         . برامج للتعليم والتدريب وتوفري أسباب العيش املستدامة هلن        دت وقد ثبت أن برامج الدفاع عن النفس اليت أُع

  . للنساء فعالة يف القضاء على آثار اخلوف اليت تتسبب يف إضعافهن

وينبغي أن يذهب قياس خدمات الدعم إىل أبعد من حساب عدد مراكز اإليواء أو املالذات ليحـصي                    - ١٠٠
اً وهناك أيـض  . نطاق اخلدمات، ونسبة توزيعها بالنسبة لكل فرد من السكان ويف مجيع املناطق اجلغرافية للدول             

وتشري كثري من املنظمات غري احلكومية إىل أن احلاجة إىل خـدماهتا تفـوق              . مسألة الطلبات اليت مل تتم تلبيتها     
إمكانياهتا؛ فمراكز اإليواء أصبحت مليئة واخلطوط اهلاتفية للمساعدة مشغولة باستمرار، وتوجد قوائم انتظـار              

مكاتب اإلحصاء الوطنية وشبكات خدمات الدعم أن /االتويتعني على وك. ملقابلة احملامني والباحثني االجتماعيني
  . على وضع منهجية قوية لتقييم االحتياجات والطلبات اليت مل تتم تلبيتهااً تعمل سوي
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أن لديها نظم دعم شاملة جلميع أشكال العنف ضد املـرأة وتـوفر             اً  وال ميكن أن تدعي أي دولة تقريب        - ١٠١
ويلزم حساب املعايري يف هذا الصدد . )٣٣(ية والريفية جلميع الشرائح االجتماعيةالوصول املتساوي يف املناطق احلضر

وعلى سبيل املثال، فإن توفر عدد قليل       . بالرجوع إىل حجم السكان وانتشار العنف ضد املرأة على الصعيد احمللي          
إذا كانت هذه   اً  كون كبري يف بلد صغري، إال أن العدد املطلوب من هذه املراكز ي          اً  من مراكز اإليواء يكون مالئم    

أو إذا /املراكز هي اخلدمة الوحيدة املتاحة لضحايا عنف العشري وضحايا األشكال األخرى من العنف ضد املرأة و              
ويف كثري من الواليات القضائية، طّورت أسـاليب        .  شهراً ١٢    الكانت معدالت انتشار العنف عالية خالل فترة        

. ددة من العنف، بينما تقدم اخلدمات بطريقة كلّية يف واليات قضائية أخرىاالستجابة خدمات رعاية ألشكال حم
وعلى الصعيد الوطين، يلزم وضع مؤشر للدعم جيري فيه حساب الوصول إىل اخلدمات حبسب القدرة، واملعدالت 

ة يف تقرير تقين  وسوف ترد مقاييس املؤشر بدق    .  شهراً ١٢    الالسكانية والنتائج املتعلقة بانتشار العنف خالل فترة        
  .توافق عليه الدول

 حنو ما إذا كانت اخلدمات متاحة مـن دون          اً،واحُتج بأن املؤشرات ينبغي أن تتناول مسائل أكثر تعقيد          - ١٠٢
وتوجد . مقابل مادي، وما إذا كانت متاحة على مدار الساعة طوال األسبوع وميكن جلميع النساء الوصول إليها               

نعم الغرض منه تقييم هـذه املـسائل، إال أن         /ال    بُيجاب عليه   اً   تستخدم استبيان  )٣٤(دراسة أجراها جملس أوروبا   
مجيعها تفي هبذه   /معظمها/بعضها/ أن واحدة من اخلدمات    ‘نعم  ‘  بفهل تعين اإلجابة    . موضوع القياس غري واضح   

يس هامة يلزم تقييمها علـى      إىل هذه املسائل، لكنها ُتعد مقاي     اً  تطبيق مؤشر دويل فعال استناد     املعايري؟ وال ميكن  
  . املستوى الوطين، مبا يف ذلك توافر اخلدمات للفئات احملرومة

  مؤشر مقترح

  . مؤشر احلماية هو عبارة عن زيادة يف مؤشر خدمات الدعم ويشري إىل توسع اخلدمات املتخصصة  - ١٠٣

ديد أنواع اخلدمات، أشكال وسوف يوضع املؤشر بناء على بيانات وطنية جيب أن ُتسجِّل، إىل جانب حت    - ١٠٤
  : وسوف يشمل املؤشر، على أقل تقدير، ما يلي. العنف اليت تعاجلها هذه اخلدمات

عدد ساعات استخدام اخلط اهلاتفي لتقدمي املساعدة وُتحسب على أساس عدد خطوط اهلاتف               ●
 وساعات عملها

 العائالت/فرادمراكز اإليواء وُتحسب على أساس عدد األماكن املتاحة لأل/املالجئ  ●

                                                      

)٣٣( See Coy, M; Kelly, L. and Foord, J. (2007), Map of Gaps, available from 

www.endviolenceagainstwomen.org.uk/documents/Map_of_Gaps.pdf, for a methodology of how to map the 

availability of violence against women support services..  
)٣٤( Council of Europe (2006), Combating violence against women: Stocktaking study on the 

measures and actions taken in Council of Europe Member States. 
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 املركز املوحد لتقدمي املشورة وخدمات الدعم/املناصرة  ●

 اخلدمات اإلرشادية املتخصصة اليت تقدم الدعم طويل األمد  ●

 خدمات الدعم املتخصصة املقدمة للمجموعات احملرومة واملساعدة املقدمة إىل الفتيات  ●

 دورات تثقيف النساء يف جمال الدفاع عن النفس  ●

 .الريفية/لى سكان املناطق احلضريةاخلدمات على املناطق اجلغرافية وعتوزيع   ●

  الوقاية

على الرغم من أن الوقاية هي من صميم ُنُهج األمم املتحدة إزاء العنف ضد املرأة، وهتدف إىل القـضاء                     - ١٠٥
 اجلهود املبذولة حاالت وتعاجل. عليه يف هناية األمر، فهي من اجلوانب الضعيفة يف ردود فعل الدول جتاه هذا العنف

  . من توفري الوقاية األساسية خمصصة، مع التركيز على زيادة التوعية بدالً

واملواقف اليت ينطلق منها العنف ضد املرأة عصية على التغيري وتتطلب بذل جهود على األمد الطويل، إىل   - ١٠٦
م أي حكومة إىل اآلن باجلمع بـني هـذه          ومل تق . جانب قيام احلكومات باختاذ إجراءات واضحة ملالحقة اجلناة       

ومل ُيعلن بعد أن العنف ضد املرأة يشكل قضية ذات أولوية يف            . اإلجراءات بفعالية لفترة امتدت أكثر من سنتني      
جمال الصحة العامة، ومل نعثر على أمثلة لربامج تعليمية وطنية تتناول مجيع أشكال العنف ضد املرأة جرى دجمها يف 

وقد وضعت كثري من الربامج الدراسية ومناذج التدخالت اليت ينحـصر معظمهـا يف              . سية لألطفال املناهج الدرا 
  . ما تنفذ على املستوى احمللي بواسطة منظمات غري حكوميةاً أشكال عنف حمددة وغالب

 وتوجد بعض األمثلة من بلدان نامية تطمح إىل إحداث تغيريات جوهرية ضرورية للقضاء على العنف ضد  - ١٠٧
 )٣٦(يف أوغندا) Raising Voices ("اجلهر باآلراء" وشبكة )٣٥(يف آسيا) We can ("إننا قادرون"تعمل شبكة : املرأة

وال تستند هذه . على مسألة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث) Tostan(يف جمال العنف، بينما تركز منظمة توستان 
ثقيف اجملتمع املدين فحسب، بل أيضاً من أجل بناء حركـات  اجلهات إىل الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان بغية ت    

  . مجاهريية تضم النساء والرجال امللتزمني باحلد من التسامح مع العنف ضد املرأة وانتشاره

ومتتد تدابري الوقاية من تنظيم محالت جمتمعية ومحالت يف وسائل اإلعالم اجلماهريي بغرض احلـد مـن                   - ١٠٨
لسياسات املدرسية اليت حتث على عدم العنف واحترام حقوق اإلنسان وحتقيق املزيد مـن              العنف ضد املرأة، إىل ا    

ومن األفضل تناول هذه النماذج املختلفة على املستوى الوطين مع . املساواة بني اجلنسني يف األدوار اليت يقومان هبا
رية من السكان ومعرفة مـا إذا  اقتراح وضع مؤشرات دولية الغرض منها تقييم التدخالت اليت تستهدف نسبة كب      

واجلدير بالذكر مرة أخرى أن جمرد إحصاء عدد األطفـال أو           . كانوا يتعاملون مع العنف على أنه قضية واحدة       
                                                      

)٣٥( www.wecanendvaw.org.  
)٣٦( www.raisingvoices.org.  
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 يستوجب "مرضاً"فالعنف ضد املرأة ليس : مالئماًاً البالغني الذين يستفيدون من مشاريع خمصصة ال يشكل مقياس
ولن تسهم التدخالت يف . قف وممارسات وأمناط عالقات قائمة منذ أمد بعيدالتحصني ضده، بل هو كامن يف موا 
  . من برنامج وقاية خمطط ويتسم باالنسجام والتنسيقاً القضاء على العنف ما مل تكن جزء

  :مؤشرات مقترحة  - ١٠٩

 وجودة محلة على نطاق القطر إلشاعة الوعي بالعنف ضد املرأة  ●

  اجهة مجيع أشكال العنف ضد املرأةمحلة وطنية سنوية متكررة ملو  - ١

  محلة وطنية سنوية متكررة ملواجهة أنواع حمددة من أشكال العنف ضد املرأة  - ٢

  محلة وطنية واحدة ملواجهة مجيع أشكال العنف ضد املرأة  - ٣

  محلة وطنية واحدة ملواجهة أنواع حمددة من أشكال العنف ضد املرأة   - ٤

  ع أشكال العنف ضد املرأةمحلة حملية سنوية ملواجهة مجي  - ٥

 املناهج الدراسية مسألة الوقاية من العنف تضمني  ●

  دمج الوقاية من مجيع أشكال العنف ضد املرأة يف مجيع املناهج الدراسية على املستوى الوطين  - ١

  دمج الوقاية من بعض أشكال العنف ضد املرأة يف مجيع املناهج الدراسية على املستوى الوطين  - ٢

  ل الوقاية من مجيع أشكال العنف ضد املرأة يف برامج حمددة على املستوى الوطينتناو  - ٣

  تناول الوقاية من بعض أشكال العنف ضد املرأة يف برامج حمددة على املستوى الوطين  - ٤

  .أي مما ذُكر أعاله، لكنه يقتصر على مناطق حملية  - ٥

  التدريب

التمييز والعدالة اإلجرائية يعتمدان على ممارسـات فـرادى         من املسلم به منذ أمد طويل أن كفالة عدم            - ١١٠
وبناء على ذلك، يـصبح التـدريب       . املهنيني الذين يتحكمون يف الوصول إىل سبل االنتصاف وخدمات الدعم         

 فهو يكفل وضع -  وللتدريب عدد من األبعاد   . والرصد من العناصر األساسية فيما يتعلق بتوخي احلرص الواجب        
للموظفني اجلدد، إىل جانب توفري التدريب أثنـاء اخلدمـة          اً  شأن العنف ضد املرأة ُتدّرس تلقائي     مناهج دراسية ب  

. ومن الضروري توفري التدريب األساسي للجميع وتوفري تدريب أعمق بالنسبة للمتخصصني. للموظفني املوجودين
رد القيام بإحصاء عـدد     فمج. كما يشكل وضع منهج دراسي أساسي وتدريسه أقوى اإلمكانات إلحداث تغيري          

األشخاص الذين ُدربوا ال ُيعد مؤشراً؛ ويلزم باألحرى أن يكون املقياس هو النسب املئوية للمـوظفني اجلـدد                  
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يتعلق جبميع أشكال العنف ضد املرأة وبأشكال حمددة        اً  أكثر عمق اً  وتدريباً  أساسياً  والقدامى الذين يتلقون تدريب   
  .من هذا العنف

  :حةمؤشرات مقتر  - ١١١

 زيادة قدرة املهنيني على مواجهة العنف ضد املرأة بطريقة مالئمة  ●

نسبة اجملندين اجلدد يف الشرطة واملوظفني اجلدد يف ميادين العمل االجتماعي، والطـب         - ١
الذين يدرسون املنـهج    ) املعلمون(، والتعليم   )األطباء، واملمرضون وغريهم  (النفسي، والصحة   

  شكال العنف ضد املرأةاألساسي املتعلق جبميع أ

وضع منهج دراسي أساسي، ُمعد حبسب املهنة، يتعلق جبميع أشكال العنف ضد املرأة               - ٢
 والطب النفـسي،    وتدريسه لرجال الشرطة وللعاملني يف ميادين القانون، والعمل االجتماعي،        

  والصحة، والتعليم

، واألطباء، واملمرضـني،    النسبة احلالية من رجال الشرطة، والقضاة، واملدعني العامني         - ٣
  يتعلق جبميع أشكال العنف ضد املرأة) ملدة ثالثة أيام على األقل(اً واملعلمني الذين تلقوا تدريب

 النسبة احلالية من رجال الشرطة، والقضاة، واملدعني العامني، واألطباء واملمرضـني،             - ٤
  ببعض أشكال العنف ضد املرأةيتعلق ) ملدة يومني على األقل(اً واملعلمني الذين تلقوا تدريب

ملدة يومني علـى األقـل      اً  املاضية، تدريب اً   شهر ١٢    العدد املهنيني الذين تلقوا، خالل        - ٥
  .يتعلق بأي شكل من أشكال العنف ضد املرأة

  تتبع املمارسات الواعدة - ٣

  . املمارسـات الواعـدة  مـن  اً تربز الدراسة اليت أجراها األمني العام وكثري من املنشورات األخرى عدد          - ١١٢
وال توجد حىت اآلن قاعدة معلومات كبرية لتحويل هذه املمارسات إىل مؤشرات دولية، ولكن ينبغي قياسها على 

وينبغي للدول القيام، كحد    . املستوى الوطين، مع إمكانية االستفادة منها يف املستوى التايل من املؤشرات الدولية           
  . تقدمي بيانات عنها عندما يكون هلا تأثري على تدعيم وإعمال حقوق اإلنسانأدىن، بتتبع املمارسات التالية و

وضع تدابري للحماية، وال سيما أوامر احلماية مبوجب القانون املدين من عنف العشري، واملطاردة ومحاية                 - ١١٣
مل إجراءات احلماية   وتش. الفتيات من اإليذاء اجلنسي، واإلكراه على الزواج، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث          

  : األخرى ما يلي

إعطاء النساء ضحايا االجتار مهلة للتفكري ونقلهن على وجه السرعة إىل أماكن إقامة يف بلداهنن                 ●
 أو يف بلد املقصد

 لطلب اللجوءاً من ضروب االضطهاد اجلنساين وسبباً اعتبار العنف ضرب  ●
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 )٣٧(مبن فيهن املهاجرات حديثاًإتاحة الوصول املتساوي جلميع النساء املقيمات،   ●

نسبة مرافق اإليواء اليت هلا سياسات بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك املرافـق املخصـصة          ●
 للمعوقني، والسجون، ومالجئ األطفال

نسبة املدارس، واخلدمات العامة، وأماكن العمل ومنظمات القطاع اخلاص اليت هلا سياسـات               ●
 تتعلق مبنع التحرش اجلنسي

 .حملاكم بأفضل ما لديهم من األدلةتوفري احلماية والدعم لتمكني الضحايا من تزويد ا  ●

وميكن . وُيعد التخصص ممارسة جيدة يف الوكاالت التابعة للدولة ويتيح إمكانية أكرب إلقامة العدل واجلرب  - ١١٤
وحدات متخصصة لفحـص    دوائر شرطة متخصصة لتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات؛ و       : توثيق توافر ما يلي   

؛ وحماكم خاصاًاً األدلة اجلنائية وجتميع األدلة؛ ومدعون عامون متخصصون؛ وقضاة ووكالء قضائيون تلقوا تدريب 
ويلـزم  . متخصصة؛ ووحدات متخصصة لتقدمي الدعم واملساندة للضحايا تكون مرتبطة بنظم وعمليات العدالة           

و بالكثري من أشكال العنف، وحتديد ما إذا كان هلا تأثري فيما            تناول ما إذا كانت اخلدمات تتعلق بشكل واحد أ        
  . يتعلق بالوصول إىل العدالة

ما ُتغفل وال جيري تناوهلا بصورة كافية عنـد تقـدمي           اً  ويتحمل الطب الشرعي مسؤوليات حمددة كثري       - ١١٥
  : وعلى الصعيد الوطين، ينبغي تقييم ما يلي. خدمات لضحايا العنف

 لعالج بالنسبة ملن تعرضوا إلصابات حديثة العهدالوصول إىل ا  ●

 إجراء حتريات روتينية بغية التعرف على حوادث العنف يف وقت مبكر  ●

 توفري خرباء أدلة جنائية مدربني  ●

احلصول على موانع احلمل يف احلاالت الطارئة، ووسائل الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق                ●
 هاض اآلمن، إذا أرادت الضحية ذلكشرية، واإلجفريوس نقص املناعة الب/اجلنس

 ب األساسية ملشاكل الصحة العقليةالتسليم بأن العنف ضد املرأة هو من األسبا  ●

الناجني الذين   -  توفري خدمات آمنة للمرضى اخلارجيني واملقيمني يف املستشفيات من الضحايا           ●
 .يعانون من مشاكل عقلية

                                                      

حديثاً من يشمل ذلك أال يكون الوصول إىل حقوق الرعاية االجتماعية حكراً على النساء الاليت وصلن  )٣٧(
  . أجل الزواج، وعدم حتديد أعمار متفاوتة للزواج
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  تاالستنتاجات والتوصيا - رابعاً
ُتستمد من التزامات  إن هذه املقترحات املتعلقة مبؤشرات العنف ضد املرأة وردود فعل الدول جتاهها     - ١١٦

ومثة حاجة إىل إجنـاز     . الدول املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومن فهم املؤشرات وضرورة االنطالق من قاعدة أدلة           
 توجيهات تقنية وإجراء دراسات جتريبية وبناء       الكثري بغية االنتقال من املقترحات إىل التنفيذ، وال سيما وضع         

ومبجرد االنتهاء من ذلك، توجد يف عمل األمم املتحدة الكثري من اجملاالت لالستفادة من املؤشرات . القدرات
وينبغي إحراز تقدم يف تنفيذ هذا املشروع عن طريق فريق . فيما يتصل بالعنف ضد املرأةاً القابلة للمقارنة دولي

ل صغري يضم ممثلني عن وكاالت وآليات ذات صلة تابعة لألمم املتحدة، وعن دوائـر أكادمييـة                 خرباء عام 
ويتعني على هذه اجملموعة إعـداد      . وخرباء من البلدان املتقدمة والنامية متخصصني يف جمال العنف ضد املرأة          

ـ    ة باملوارد   ـة ُتنفّذ يف أوضاع غني    ـالكتيب التقين واإلشراف على مشاريع جتريبي      ي ـأو شحيحة املوارد ف
وينبغي تنقيح الكتيب التقين بعد تنفيذ      . هلا تاريخ أطول أو أقصر يف جمال التعامل مع العنف ضد املرأة            بلدان

  .املشاريع التجريبية

وينبغي أن تكون العملية املتزامنة مع ذلك هي توفري الدعم إلدارة نظم البيانات على املستوى الوطين،   - ١١٧
مكاتب اإلحصاء الوطنية /ات النسوية الوطنية املسؤولية الرئيسية عن املشروع، مبشاركة وكاالتوتتوىل املنظم

مكاتـب  /وُيتوقع وضع املؤشرات الوطنية والدولية، عند االقتضاء، بواسـطة وكـاالت          . والشركاء املعنيني 
شك  ومما ال . األكادمييةاإلحصاء الوطنية اليت تعمل مع خرباء مستقلني من املنظمات غري احلكومية والدوائر             

مكاتب اإلحصاء يف   /فيه أن مثة حاجة إىل شركات حتقق املنفعة املتبادلة وجتمع بني قانونية ومصداقية وكاالت             
وفهم وإبداع الباحثني واملنظمات غري احلكومية املتخصصني يف جمال العنف          ) وليس مجيعها (الكثري من الدول    

نشاء جلان دائمة جتمع خرباء اإلحصاء، والباحثني املهتمني مبسألة العنف          ومن اإلمكانيات املتاحة إ   . ضد املرأة 
ضد املرأة، واملنظمات النسوية الوطنية وموردي اخلدمات، وتكون مهمتها هي كفالة جتميع البيانات املتعلقة              

  .باملؤشر وتشجيع ومتكني ثقافة البحث

يبدو أن مستويات العنف تزيـد      : "لعنف ضد املرأة  مفارقة ا "ويف اخلتام، ال بد من توجيه االنتباه إىل           - ١١٨
 تغيري القوانني، وزيادة احلماية، وتوفري موارد خلدمات الدعم -  على الرغم من زيادة اجلهود اليت تبذهلا الدول

وزيادة . للغايةاً ويعود السبب إىل أن التبليغ األويل كان يف األساس متدني. اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية
ليغ املؤسسات مبا يقع من عنف واإلفصاح عنه يف دراسات استقصائية ال ينبغي أن تكون متوقعة فحسب، بل تب

ينبغي أن ُتفهم على أهنا مؤشر على جناح مواجهة التسامح مع العنف وزيادة إحساس النساء بأن هلن احلق يف                   
  .احلماية وسبل االنتصاف
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