
نبذة عن قاعدة البيانات
يف 5 آذار/مارس 2009، أطلقت نائبة األمني العام، الدكتورة 

أش��ا - روز ميغريو، قاعدة بيان��ات األمني العام عن العنف 

ضد املرأة.

وق��د ُأنش��ئت قاعدة البيانات اس��تجابة لق��رار الجمعية 

العام��ة 143/61 ال��ذي دعت في��ه إىل تكثي��ف الجهود 

للقضاء عىل جميع أش��كال العنف ضد املرأة، وطلبت فيه 

إىل األمني العام إنش��اء قاعدة بيانات منّس��قة عن العنف 

ضد املرأة.

والغرض من قاعدة البيانات هو:

ثة عن  تيس��ري الوص��ول إىل معلوم��ات ش��املة ومحدَّ • 

التدابري التي تتخذها ال��دول األعضاء للتصّدي لجميع 

أشكال العنف ضد املرأة

زي��ادة فرص تب��ادل الخربات واملامرس��ات الواعدة يف  • 

مجال التصّدي للعنف ضد املرأة

تعزي��ز قاعدة املعارف إلتاحة االس��تجابة الفّعالة عىل  • 

مستوى السياسات ملنع العنف ضد املرأة والتصّدي له

 • تش��جيع التوّس��ع يف جمع البيان��ات املتعلقة بالعنف 

ضد املرأة وإتاحتها ونرشها، وتحليل تلك البيانات

تحس��ني تتب���ع االتجاهات يف مجال التص��ّدي للعنف  • 

ضد املرأة

وتح��ّدد قاعدة البيان��ات، وفقاً ملا تذكره ال��دول األعضاء، 

التدابري املتخذة تنفي��ذاً لحملة األمني العام ‘‘اتحدوا إلنهاء 

العن��ف ضد امل��رأة’’ التي تغط��ي الف��رة 2008 - 2015. 

ولالطالع عىل مزيد من املعلومات عن الحملة، ُيرجى زيارة 

.http://endviolence.un.org :املوقع التايل

حمتوى قاعدة البيانات
قاع��دة البيان��ات ه��ي أول ‘‘موق��ع جام��ع’’ للمعلومات 

املتعلق��ة باألن��واع التالية من التداب��ري املتخذة من جانب 

الدول األعضاء للتصّدي للعنف ضد املرأة:

اإلطار القانوين • 

السياسات والربامج • 

اآلليات املؤسسية • 

الخدمات املقدمة إىل النس��اء ضحايا العنف/الناجيات  • 

منه

التدابري الوقائية والتدريب الوقايئ • 

البحث والبيانات اإلحصائية • 

التداب��ري األخرى )مثل االش��راك يف املبادرات الدولية/ • 

اإلقليمية، وإنش��اء وح��دات رشطة وهيئ��ات تحقيق 

ومحاكم متخّصصة(

وتحت��وي قاع��دة البيان��ات أيض��اً ع��ىل معلوم��ات ع��ن 

 تقيي��م التدابري املتخ��ذة وعىل أمثلة للمامرس��ات الجيدة 

أو الواعدة.

وميكن البحث يف قاعدة البيانات بحسب:

نوع التدبري املتخذ • 

شكل )أشكال( العنف الذي يجري التصّدي له • 

البلد/املنطقة • 

السنة التي ُاتخذ فيها التدبري املعني • 

الكلمة )الكلامت( الرئيسية • 

ويستطيع مستخدمو قاعدة البيانات أن يبحثوا فيها بجميع 

اللغات الرس��مية الس��ت لألمم املتحدة. غري أن املعلومات 

املدرج��ة يف قاعدة البيانات ال تتواف��ر إاّل باإلنكليزية و/أو 

باللغة التي ُقّدمت بها.

االستبيان املوّجه إىل الدول األعضاء
املصدر الرئييس ملا ُي��درج يف قاعدة البيانات من معلومات 

هو الردود عىل االس��تبيان الذي ُأرسل إىل الدول األعضاء يف 

األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 2008.

واالستبيان متاح بجميع اللغات الرسمية الست لألمم املتحدة 

http://www.un.org/womenwatch/ :عىل العنوان التايل

.daw/vaw/v-q-member.htm

ع ال��دول األعضاء، ل��دى الرد عىل االس��تبيان، عىل  وُتش��جَّ

الرجوع إىل كل الكيانات املختّصة، عىل مختلف مس��تويات 

الحكومة )املس��توى االتحادي، و/أو مستوى الواليات، و/أو 

مس��توى املقاطعات، و/أو مستوى البلديات، و/أو املستوى 

املحيل(، وكذلك مختلف اإلدارات والوكاالت، مبا فيها مكتب 

اإلحصاء الوطني، والكيان��ات األخرى مثل منظامت البحث 

وجهات تقديم الخدمات.

ع ال��دول األعضاء الت��ي مل تقّدم بع��د ردودها عىل  وُتش��جَّ

االستبيان عىل أن تقوم بذلك يف أقرب فرصة ممكنة.

املصادر األخرى للمعلومات
باإلضافة إىل الردود عىل االس��تبيان، تشمل املصادر األخرى 

للمعلومات التي ُتدرج يف قاعدة البيانات ما ييل:

تقارير الدول األطراف إىل الهيئات املنش��أة مبعاهدات  • 

حقوق اإلنسان

املعلومات املقّدم��ة من الدول األعضاء يف إطار متابعة  • 

املؤمتر العامل��ي الرابع املعني باملرأة )1995(؛ واملقّدمة 

منها لتقارير األمني العام؛ والواردة يف البيانات التي تديل 

بها يف األمم املتحدة

املعلوم��ات املتاح��ة عن طريق كيان��ات األمم املتحدة  • 

املختّصة
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حتديث قاعدة البيانات
ث قاعدة البيانات بصفة مس��تمرة. وحرصاً عىل أن  س��ُتحدَّ

تكون املعلومات املتاحة يف قاعدة البيانات شاملة ومحّدثة 

ع الدول األعضاء عىل ما ييل: ودقيقة بقدر اإلمكان، ُتشجَّ

مواف��اة األمان��ة باملعلوم��ات الجديدة ح��ال توافرها،  • 

ويشمل ذلك:

تفاصيل ما ُيتخذ من تدابري جديدة – 
الن��ص الكام��ل للقوان��ني والسياس��ات والوثائق  – 

األخرى

تعيني منس��ق مس��ؤول عن االتصال باألمانة بشأن أّي  • 

مسائل تتعلق بقاعدة البيانات

وس��تواصل األمان��ة أيض��اً االس��تعانة باملص��ادر األخ��رى 

للمعلوم��ات املدرجة يف ه��ذا الكتّيب م��ن أجل تحديث 

قاعدة البيانات.

كيفية االتصال
تعمل شعبة النهوض باملرأة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتامعية باألمم املتحدة كأمانة لقاعدة البيانات.

وميك��ن االتصال بش��عبة النهوض بامل��رأة التابع��ة إلدارة 

الش��ؤون االقتصادي��ة واالجتامعي��ة باألم��م املتحدة عىل 

العنوان التايل:

DAW/DESA
2 UN Plaza,
DC2-12th Floor,
New York, NY 10017, USA 
Fax: +1-212-963-3463  

وعىل الدول األعضاء التي ترغب يف تحديث املعلومات املدرجة 

يف قاعدة البيانات، أو يف تقديم استفس��ارات أن توّجه رس��الة 

 vawdatabase@un.org :إلكرونية عىل العنوان التايل

عن شعبة النهوض باملرأة التابعة إلدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتامعية

تدع��م ش��عبة النه��وض بامل��رأة التابع��ة إلدارة الش��ؤون 

االقتصادية واالجتامعية األعامل التي تضطلع بها لجنة وضع 

 املرأة، واملجلس االقتص��ادي واالجتامعي، والجمعية العامة 

لألمم املتحدة بشأن املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

وتوّلت ش��عبة النه��وض باملرأة إعداد دراس��ة األمني العام 

املتعمق��ة ع��ن العنف ض��د امل��رأة )2006(، وهي تدعم 

اآلن متابعة هذه الدراس��ة، مبا يف ذلك األعامل الصادِر بها 

تكليٌف مبوجب قرارات الجمعية العامة 143/61 و133/62 

و155/63.

وتتضّمن الصفحة الشبكية لشعبة النهوض باملرأة املكرّسة للعنف 

 (http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw) ضد املرأة

طائفة من املوارد بشأن هذا املوضوع.

وفيام ييل بعض املنشورات املتاحة بهذا الشأن عىل الصفحة 

الشبكية للشعبة:

دليل الترشيعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، شعبة النهوض 

باملرأة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، 2009

تقرير اجتامع فريق الخرباء املعني مبؤرشات قياس العنف 

ضد املرأة، جنيف، 8 - 10 ترشين األول/أكتوبر 2008

إنهاء العنف ضد املرأة - من القول إىل الفعل. دراسة األمني 

العام )نيويورك: األمم املتحدة، 2006(

رس��الة إخبارية بعن��وان ”Words to Action“ ُتعنى بالعنف 

ضد املرأة، تعّدها فصلياً شعبة النهوض باملرأة التابعة إلدارة 

الشؤون االقتصادية واالجتامعية

 كتّيب أعّدته شعبة النهوض باملرأة، إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتامعية، األمم املتحدة، 2009
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 قاعـدة بيـانـات
 األمـيـن العـام

 لألمـم املتحـدة
 عـن العنـف
ضد املـرأة

 www.un.org/esa/vawdatabase

األمم املتحدة


