
S/2010/173  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
6 April 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

200410    200410    10-30514 (A) 
*1030514* 

  املرأة والسالم واألمن    
  

 تقرير األمني العام    
  

 مقدمة  -أوال   
الـذي  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩، اعتمد جملس األمن القرار      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٥يف    - ١

 ١٦٧٤ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ تأكيــد التزامــه بتنفيــذ القــرارات   مبوجبــهأعــاد
تنفيــذا متواصــال وتامــا ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٦(

وأعرب جملس األمن عن بالغ قلقه املتواصل إزاء اسـتمرار العقبـات        . وعلى حنو يعزز بعضه بعضا    
اليت تعترض إشراك املرأة بالكامل يف منع الرتاعات وحلها، واملشاركة يف احلياة العامة يف مرحلـة                

ؤخر أو حيول دون حتقيـق الـسالم الـدائم          م بأن هتميش املرأة ميكن أن ي      وسلّ .ما بعد انتهاء الرتاع   
 .واألمن واملصاحلة

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء لتنفيــذ قــراره لــسورحــب اجمل  - ٢
 . وشجعها على مواصلة تعزيز ذلك التنفيذ،على الصعيد الوطين

ــ  - ٣ ــهأن يقــدم إل”  مــن القــرار ١٧يف الفقــرة ب جملــس األمــن إىل األمــني العــام   وطل  يف ي
 أشهر جمموعة مـن املؤشـرات السـتخدامها علـى املـستوى العـاملي ملتابعـة تنفيـذ هـذا                     ٦غضون  
ميكن أن تكون مبثابة أساس مـشترك لتقـدمي التقـارير مـن قبـل كيانـات األمـم املتحـدة                     والقرار،  

ذات الــصلة، واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى، والــدول األعــضاء، بــشأن تنفيــذ القــرار  
قدم هذا التقريـر بنـاء     وُي .“وما بعده، لكي ينظر فيها اجمللس      ٢٠١٠يف عام   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

  .على هذا الطلب
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 )٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار جملس األمن رقم دور املؤشرات يف رصد تنفيذ   - ثانيا  

.  للتغيري ووسيلة ملعرفة الوضع الراهن والتقدم حنو اهلدف املنـشود           معامل متثل املؤشرات   - ٤
واملؤشـرات بالغـة    .ىل االجتاهات وتتيح تتبع التقدم احملرز حنو حتقيق النتائج املرجوة   وهي تشري إ  

  :، وهي تساعد يف ما يلي بالنسبة لفعالية الرصد والتقييماألمهية
  ؛واملشاريع اختاذ القرارات يف إدارة الربامجحتسني عملية   )أ(  
ــرز واإل ق  )ب(   ــدم احملــ ــاس التقــ ـــ يــ ــة مـ ــازات املتحققــ ـــ جنــ ــة نظـ ر خمتلــــف ن وجهــ
  املصلحة؛ أصحاب
  والنواتج واآلثار؛ وضيح االتساق بني األنشطة واملخرجاتت  )ج(  
  عن طريق بيان التقدم احملرز؛  مجيع أصحاب املصلحة جتاهضمان املساءلة  )د(  
  ؛املوظفنيء الربامج واملشاريع وتقييم أدا  )هـ(  
  . احلاجة إىل اختاذ إجراءات تصحيحية أو عالجية مدىحتديد  )و(  

ــة واســعة النطــاق ومتعــددة األوجــه هتــدف إىل     ُيعتــرب و  - ٥ ــمجتوضــع املؤشــرات عملي ع ي
ذات وهـي    .اإلحصاءات األساسية من كثري مـن اجملـاالت املختلفـة ومـن بـرامج مجـع البيانـات                 

  . ورسم السياسات والبحث والرصد واإلبالغالتخطيطقدر يف أنشطة ال ُتقيمة 
املؤشرات بإمكانية املساعدة يف حتديد جماالت التنفيـذ الـيت          ومتتاز اجملموعة الشاملة من       - ٦

 أساسـا   ، فيها أكثر أو أقـل     ح التنفيذ اجنكان  وتوفر معرفة اجملاالت اليت     . تتطلب اهتماما عاجال  
املؤشـرات الـيت ميكـن      بالتـايل، فـإن     و . أفضل املمارسات وأكثرها فعالية    لدمج أفضل الربامج يف   

 ،)٢٠٠٩ (١٨٨٩ يف قـرار جملـس األمـن          علـى النحـو املطلـوب      ،ى الـصعيد العـاملي    تطبيقها عل 
 وتنــسيقا مــن أجــل تنفيــذ هــذا بطــاوترا  فعاليــة اإلجــراءات خطــوة كــبرية حنــو تعزيــز أكثــرتعــد
 أن الغاية من جمموعة املؤشرات أن تكون مبثابـة تكملـة آلليـات               التأكيد على  ومن املهم . القرار

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥رار قالاإلبالغ التحليلية القائمة عن تنفيذ 
  

  عملية وضع جمموعة املؤشرات  -ثالثا   
 املعنيـة بـاملرأة   استجابة لطلب جملس األمن، قامت فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت            - ٧

، الــيت يرأســها األمــني العــام املــساعد واملستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية   والــسالم واألمــن
 ١٣٢٥حــسب القــرار قــين معــين باملؤشــرات العامليــة  والنــهوض بــاملرأة، بإنــشاء فريــق عامــل ت 

، من أجـل    قضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة   ، ينسق عمله مكتب املستشارة اخلاصة لل      )٢٠٠٠(
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بــدور  واضــطلع صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة   .حتديــد جمموعــة املؤشــرات املطلوبــة 
ووضع الفريـق العامـل جمموعـة مـن املبـادئ       . كيانا١٥القيادة التقنية للفريق العامل املكون من   
  :كما يليليسترشد هبا يف وضع املؤشرات وهي 

تحقيـق ومالئمـة    لل قابلـة حمـددة وقابلـة للقيـاس و        أن تكـون املؤشـرات     ضرورة  )أ(  
  ؛وحمددة املدة

 نوعية  ، واشتماهلا على خصائص   لفوارق بني اجلنسني  ل املؤشرات   ضرورة مراعاة   )ب(  
  ؛حمللي والوطين واإلقليمي والدويلدرة على تتبع التغريات على الصعد ا كيما تكون قا،ميةكو

نظم املؤشرات حبيث تتماشى مع الدعائم اخلمس إلطار خطة العمل علـى          أن تُ   )ج(  
  ؛)٢٠٠٠ (١٣٢٥ قرارالتنفيذ بشأن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨األمم املتحدة للفترة نطاق منظومة 

مـن عمليـة     تشاورية وأن تـستفيد   أن توضع املؤشرات من خالل القيام بعملية          )د(  
ــدة حيثمــا حــددت فجــوات يف جمــايل     . املؤشــرات القائمــةمــسح وأن توضــع املؤشــرات اجلدي

 .الرصد ومجع البيانات
  

 اإلطار املواضيعي  -ألف   
متحورت مجيع األنشطة اليت تضطلع هبا كيانـات األمـم املتحـدة يف إطـار خطـة العمـل                     - ٨

ــرة  املعلــى نطــاق   ــة للفت ــة،    ٢٠٠٩-٢٠٠٨نظوم  حــول مخــسة جمــاالت مواضــيعية هــي الوقاي
ووضـع الفريـق العامـل الـتقين        . واملشاركة، واحلماية، واإلغاثة واالنتعاش، واملبـادرات املعياريـة       

، واملـشاركة، واحلمايـة، واإلغاثـة       االت املواضـيعية هـي الوقايـة      مؤشرات يف أربعة من هـذه اجملـ       
، ، شـامال  ، وهـو املبـادرات املعياريـة      ضيعي اخلـامس  أن يكون اجملال املوا    حيث تقرر    ،واالنتعاش

  .درج من مث ضمن اجملاالت األربعة املختارةوأُ
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨وأوجــزت خطــة العمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة للفتــرة      - ٩

 علـى  )٤٢، الفقـرة  S/2007/567 (األهداف احملددة يف إطار كـل جمـال مـن اجملـاالت املواضـيعية        
 :النحو التايل

تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع أنـشطة واسـتراتيجيات منـع              :الوقاية  )أ(  
 ؛عالــة تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني نــشوب الرتاعــات، ووضــع آليــات إنــذار مبكــر وأنظمــة ف 

  ؛، مبا يف ذلك خمتلف أشكال العنف اجلنساينالرامية إىل منع العنف ضد املرأةوتعزيز اجلهود 
 ودعـم املـشاركة النـشطة والواعيـة للمـرأة يف مجيـع عمليـات                تعزيز :املشاركة  )ب(  
ــسالم  فــضال عــن متثيلــها يف عمليــات اختــاذ القــرارات الرمسيــة وغــري الرمسيــة علــى مجيــع          ،ال
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املستويات؛ وحتسني الـشراكات وإقامـة الـشبكات مـع اجملموعـات واملنظمـات احملليـة والدوليـة                  
 وتعيينهن يف الوظـائف العليـا يف األمـم املتحـدة،            العاملة يف جمال حقوق املرأة؛ وتوظيف النساء      

مبا يف ذلك وظائف املمثلني اخلاصني لألمـني العـام، ويف قـوات حفـظ الـسالم، مبـا يف ذلـك يف                       
  املدنيني؛صفوف األفراد العسكريني وأفراد الشرطة واملوظفني

 أو/، و مان سالمة النساء والفتيـات    تعزيز وتوسيع اجلهود املبذولة لض     :احلماية  )ج(  
أو كرامتـهن، وتعزيـز     /أو أمنـهن االقتـصادي، و     /أو رفـاههن، و   /صحتهن البدنيـة أو العقليـة، و      

 ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة، وتعميم املنظور اجلنساين يف اإلصالحات القانونية واملؤسسية؛

تعزيز الفرص املتساوية أمام النـساء للحـصول علـى آليـات             :اإلغاثة واالنتعاش   )د(  
  توزيع املعونات، مبا يف ذلك تلك اليت تتناول االحتياجـات احملـددة للنـساء والفتيـات                وخدمات

 .يف مجيع جهود اإلغاثة واالنتعاش
  

 العملية التشاورية  -باء   
عمليـة شـاملة وجامعـة جلمـع املعلومـات عـن املؤشـرات الـيت           بالفريق العامل الـتقين      بدأ  - ١٠

مـة األمـم املتحـدة ومـن جانـب احلكومـات الوطنيـة              كانت قيد االستخدام يف مجيع أحنـاء منظو       
 .مؤشـر  ٢ ٥٠٠ أكثـر مـن   وأفضت نتائج عملية املسح إىل احلصول على      .واملنظمات األخرى 

ووضـعت   .عمليـة واسـعة مـشتركة بـني الوكـاالت         يف   وجرى استعراض هلذه اجملموعـة األوليـة      
ــصفية بعــد إجــراء تقييمــات شــاملة    ــدول  وكــان اجملتمــع املــدين وا . قائمــة ت ــيني وال خلــرباء التقن

جريـت أيـضا مـشاورات مـع        وأُ .األعضاء من بني أصحاب املصلحة املـشاركني يف املـشاورات         
، ومـشاورات غـري رمسيـة مـع أعـضاء      ة على مستوى املـسؤولني الرئيـسيني      كيانات األمم املتحد  

  .جملس األمن
ج لعمليـة استـشارية      فإن قائمة املؤشرات الواردة يف هـذا التقريـر هـي تتـوي             على هذا، و  - ١١

 .واسعة وشاملة
  

  املؤشرات املقترحة  -رابعا   
ويرتبط كل مؤشر من املؤشـرات       .يقدم هذا الفرع وصفا موجزا للمؤشرات املقترحة        - ١٢

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قـراري جملـس األمـن        وبغيـة إبـراز كيفيـة توافـق املؤشـرات مـع            .هبدف حمدد 
وتتضمن اجلداول مـن    . يف هذين القرارين  فقرات ذات الصلة    الشار إىل   ، يُ )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و
 . عرضا أكثر تفصيال للمؤشرات٤ إىل ١
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 الوقاية    
منع انتـهاكات   و ،تقيس مؤشرات هذه الدعامة التقدم احملرز حنو منع نشوب الرتاعات           - ١٣

وتــستجيب هــذه . حقــوق اإلنــسان للنــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــسي واجلنــساين 
 إىل  ٥، ومـن    ٢ فقـرات ال) (٢٠٠٠ (١٣٢٥الواردة يف قرار جملس األمـن       املؤشرات للدعوات   

ــال( )٢٠٠٨ (١٨٢٠قــرار الو) ١٨ و ١٧ ، و١٤، و ١١ مــن أجــل رصــد  ) ١٥و  ٣ان فقرت
 تـــستجيب أيـــضا لـــضرورة وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة هـــي و . بانتظـــامحالـــة النـــساء والفتيـــات

وضــع نظــم لإلبــالغ عــن ومــن، وبروتوكــوالت حمــددة للجهــات الفاعلــة يف جمــايل العدالــة واأل
 كل من أفراد قوات حفظ السالم واجلهـات الفاعلـة           شأننتهاكات وضمان تطبيق املساءلة ب    اال

 .يف األمن الوطين
  

  عمال العنف اجلنسي يف البلدان املتضررة من الرتاعاتأوقوع  :١املؤشر     
 مجيـع أشـكال   منـع  وهـو ُيقتـرح لرصـد التقـدم احملـرز يف جمـال         ،ميثل هذا مؤشـرا لألثـر       - ١٤

وهــو يــشكل اســتجابة  .ســيما العنــف اجلنــسي واجلنــساين  ، والالعنــف ضــد النــساء والفتيــات 
ــرتنيل ــن ١٠  و٩ لفقــ ــرار ال مــ ــرتنيالو) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قــ ــن ٣و  ٢ فقــ ــرار ال مــ  ١٨٢٠قــ
وع نـ  حـسب   هافيصنتـ ، وميكن    استقصاءات  مجع البيانات الالزمة باستخدام    تموسي ).٢٠٠٩(

  .نهافيما بي السكان الفرعية اليت يقع العنف  فئات حسبالعنف اجلنسي، وكذلك
  

مدى إدراج بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم وبعثاهتـا الـسياسية اخلاصـة                   :٢املؤشر      
  ملعلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات يف تقاريرها الدورية

 والبعثـات الـسياسية اخلاصـة    تشكل التقارير الدورية املقدمة مـن بعثـات حفـظ الـسالم          - ١٥
 األمـم املتحـدة      أمانـة  مـصدرا هامـا مـن مـصادر معلومـات          عن البلـدان املتـضررة مـن الرتاعـات        

ــة  . وأعـــضاء جملـــس األمـــن  ــذا املؤشـــر إىل تتبـــع مـــدى حتديـــد وتـــسجيل ومعاجلـ  ويهـــدف هـ
حلالـة   تقـارير ا   إىلوسيستند املؤشـر    . االنتهاكات املرتكبة ضد حقوق اإلنسان للنساء والفتيات      

 ١٣٢٥قـرار   ال من   ١٧  و ٥ لفقرتنيلوهو يشكل استجابة     . لألمني العام  ةالقطري ريرا التق إىلو
 ).٢٠٠٩ (١٨٢٠قرار جملس األمن ال من ١٥فقرة الو) ٢٠٠٠(
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للنـساء والفتيـات الـيت تبلـغ هبـا هيئـات             عدد انتـهاكات حقـوق اإلنـسان       :)أ( ٣املؤشر      
 اهليئات بالتحقيق فيهاوحتال إليها وتقوم هذه  حقوق اإلنسان

ــدين يف إدارة    تإدراج ممــثال :)ب( ٣املؤشــر      ــسائية ومنظمــات اجملتمــع امل  املنظمــات الن
  هيئات حقوق اإلنسان وقيادهتا

م هذان املؤشران مدى رصد آليـات حقـوق اإلنـسان النتـهاكات حقـوق اإلنـسان                 يقّي  - ١٦
الــيت جيــري إحالتــها ملبلــغ عنــها ووىل اهتمــام خــاص لتغطيــة احلــاالت ا وســُي. للنــساء والفتيــات

 املنظمـات النـسائية يف إدارة هيئـات حقـوق اإلنـسان        توالتحقيق فيها، وكذلك ملشاركة ممثال    
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال من ١١  و٩ لفقرتنيلويشكل هذان املؤشران استجابة . وقيادهتا

  
زعم ُيــوبلــغ عنـها،  هاك اجلنـسيان امل النـسبة املئويــة حلـاالت االســتغالل واالنتـ    :٤املؤشـر      

، املــدنيني م والعــاملني يف اجملــال اإلنــساينحفــظ الــسالقــوات  علــى أيــدي أفــراد اهبــارتكا
   إحالتها والتحقيق فيها واختاذ إجراءات بشأهناتتموالعسكريني، و

وسـتكون هـذه     ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قـرار   ال مـن    ٨لفقـرة   ليشكل هذا املؤشـر اسـتجابة         - ١٧
حفـظ  قـوات    عـسكري، مـدين، مـن أفـراد       (ع مرتكـب اجلرميـة      النسبة املئوية مصنفة حسب نو    

، من قبيل اإلعـادة     اإلجراءات املتخذة  حسب نوع   وكذلك ،)السالم، عامل يف اجملال اإلنساين    
  .إىل الوطن

ــشغيعــدد التوجيهــات وإجــراءات ال  :)أ( ٥املؤشــر      ــصدرها لت  رؤســاء  املوحــدة الــيت ي
ن تــدابري حلمايــة حقــوق اإلنــسان تتــضموالعنــصر العــسكري يف عمليــات حفــظ الــسالم 

  للنساء والفتيات، ونسبتها املئوية
مـدونات  ية واألطـر الوطنيـة للـسياسات األمنيـة و         سكرعـدد األدلـة العـ      :)ب( ٥املؤشر      

 الــوطين الــيت األمــنبروتوكــوالت قــوات /ةوحــدل املتــشغيقواعــد الــسلوك وإجــراءات ال
  ، ونسبتها املئويةاتية حقوق اإلنسان للنساء والفتيتتضمن تدابري حلما

ــران    - ١٨ ــدف املؤش ــر  ا، إىل ج)ب( ٥  و)أ (٥يه ــب املؤش ــتجابة   ٤ن ــدى اس ــيم م ، إىل تقي
  انتهاكات حلقوق النساء والفتيـات     من غري الدول ألي   اعلة األمنية الدولية والوطنية و    اجلهات الف 

 )ب (٥و  ) أ( ٥ املؤشـران  ويتنـاول . ومدى خضوعها للمساءلة بشأهنا، متشيا مع املعايري الدولية       
استجابة قوات األمـن لالحتياجـات األمنيـة اخلاصـة للمـرأة يف سـياقات معينـة عـن طريـق حتديـد                       

ــة وقواعــد الــسلوك وإجــراءات ال     ــة العملي ــواردة يف التوجيهــات واألدل ــدابري اخلاصــة ال  لتــشغيالت
. ء والفتيـات  واملوارد األخرى اليت هتدف إىل منع وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان للنسا         املوحدة

 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال من ٦لفقرة لويشكل هذا املؤشر استجابة 
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 ١٣٢٥ قرارال صـلة بـ    هلـا عدد ونوع اإلجراءات اليت يتخذها جملس األمـن و         :٦املؤشر      
ــا في)٢٠٠٠( ــا، مب ــساء   ول دون تلــك الــيت حتــ ه ــسان للن ــهاكات حقــوق اإلن  وقــوع انت

   هلاىتصدوت ،والفتيات يف احلاالت املتأثرة بالرتاعات
وهـو   ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قـرار   ال مـن    ١٨ و ١٤ لفقـرتني ليشكل هذا املؤشر اسـتجابة        - ١٩

يهدف إىل تقييم مدى إبقـاء جملـس األمـن للقـضايا املتـصلة بـاملرأة والـسالم واألمـن قيـد نظـره                        
  .قرارال  منفقرتنيهاتني العلى النحو املبني يف  الفعلي

  
ع اختــاذ القــرارات يف املنظمــات اإلقليميــة ذات عــدد ونــسبة النــساء يف مواقــ :٧املؤشــر     

  ركة يف منع نشوب الرتاعاتتاملشوالصلة 
وميكـن   .يف التـصدي للرتاعـات داخـل مناطقهـا    تقوم املنظمات اإلقليمية بدور رئيـسي     - ٢٠

أن تتيح مشاركة املرأة يف مواقع اختاذ القرارات يف هذه املنظمات إضفاء منظـور جـساين علـى                  
 ١٣٢٥قـرار   ال مـن    ٢  و ١  لفقرتنيلويشكل هذا املؤشر استجابة      .مرحلة مبكرة املناقشات يف   

ــران كفـــلؤمـــل أن ييو ).٢٠٠٠(  األحكـــام الـــيت تعـــاجل االحتياجـــات    إدراج ٧ و ٦ املؤشـ
وآليـات منـع نـشوب الرتاعـات وأن          اخلاصة بالنساء والفتيات يف نظـم اإلنـذار املبكـر          والقضايا

 .ُيرصد تنفيذها
  

  املشاركة    
كفالــة إشــراك النــساء فيمــا يتعلــق ب رصــد التقــدم احملــرز دعامــة الههــذتتــيح مؤشــرات   - ٢١

وإدراج مصاحلهن يف عمليات صنع القرار ذات الصلة مبنع الرتاعات وإدارهتـا وتـسويتها، وفقـا          
وتـساعد املؤشـرات   ) ١٦ و ١٥ و   ٨ و   ٤-١الفقـرات   ) (٢٠٠٠ (١٣٢٥قـرار   الملا دعا إليـه     

  .ركة املرأة يف التوصل إىل اتفاقات السالم وبناء السالمأيضا على تقييم مدى مشا
  

عدد اتفاقات السالم اليت تتضمن أحكاما حمددة لتحسني أمن ووضع النـساء           :٨املؤشر      
  ، ونسبتها املئويةوالفتيات

ويتجــه القــصد مــن مؤشــر األثــر هــذا إىل معاجلــة إدراج مــصاحل النــساء والفتيــات يف       - ٢٢
ويــأيت هــذا املؤشــر اســتجابة  .تــصلة مبنــع الرتاعــات وإدارهتــا وتــسويتهاعمليــات صــنع القــرار امل

ــرار ال مــن ١٦ و ٨للفقــرتني  ــيت ينبغــي فيهــا اختــاذ   ،واجملــاالت احملــددة  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥ق  ال
تشمل اتفاقـات وقـف إطـالق النـار، وتـسوية           ،  ترتيبات ضرورية لتحسني أمن النساء والفتيات     

 االنتقاليــة يــات إعــادة اهليكلــة االقتــصادية، واالتفاقــات    املــسائل احلدوديــة، وعمل /املنازعــات
  .وعمليات حفظ السالم
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العدد والنسبة املئوية للنساء يف مواقع صـنع القـرار العليـا بـاألمم املتحـدة يف                  :٩املؤشر      
  البلدان املتأثرة بالرتاعات

دة يف البلـدان    مستوى اخلربة اجلنسانية يف عملية اختـاذ القـرار بـاألمم املتحـ             :١٠املؤشر      
  املتأثرة بالرتاعات

ــران    - ٢٣ ــأيت املؤش ــرتني  ١٠ و ٩وي ــتجابة للفق ــن ٤ و ٣ اس ــرار ال م  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥ق
ويهدف املؤشران إىل تتبع متثيل املـرأة ومـشاركتها يف بعثـات األمـم املتحـدة والبعثـات الدوليـة                    

شمل حبيـث تـ    ٩ؤشر   امل سيجري جتميع بيانات   و .األخرى ذات الصلة بالسلم واألمن الدوليني     
النـساء ونـسبتهن املئويـة       يف املناصب العليا بـاألمم املتحـدة، وعـدد            ونسبتهن املئوية  لنساءاعدد  

علـى مـستوى رتبـة      ( حفـظ الـسالم مـن العـسكريني واملـدنيني يف مواقـع صـنع القـرار                   من أفراد 
  ).ها فما فوق٥-عقيد أو برتبة ف

  
  مفاوضات السالم الرمسية يف رأةمستوى مشاركة امل ):أ (١١ؤشر امل    
مركــز استــشاري يف بدايـــة   /وجــود املـــرأة يف وضــع مراقــب رمســـي    ):ب (١١ؤشــر  امل    

  مفاوضات السالم وهنايتها
والقصد مـن وراء رصـد هـذه املؤشـرات هـو تتبـع متثيـل املـرأة ومـشاركتها الفعالـة يف                         - ٢٤

، )أ (١١نــسبة للمؤشــر وبال .مفاوضــات الــسالم الرمسيــة وغــري الرمسيــة وعمليــات بنــاء الــسالم 
ــة بــني الوســطاء واملفاوضــني يف مفاوضــات   نــساءينبغــي إيــالء اهتمــام لعــدد ال   ونــسبتهن املئوي

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥ قرارال من ٢ويعكس هذان املؤشران غايات الفقرة . السالم الرمسية
  

  مستوى املشاركة السياسية للمرأة يف البلدان املتأثرة بالرتاعات :١٢املؤشر     
وتـشمل   . للمرأة ومـشاركتها الفعالـة يف هياكـل احلكـم          همتتبع هذا املؤشر التمثيل امل    ي  - ٢٥

أولئـك الالئـي أدلـني      العناصر اخلمسة النسب املئوية للنساء الاليت سجلن أمساءهن للتصويت، و         
 يف الربملانـات ويف مناصـب       لربملانـات، وأولئـك املوجـودات فعـال       ، واملرشحات ل  بأصواهتن فعال 

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال من ١يت هذا املؤشر استجابة للفقرة ويأ .وزارية
  

العدد والنسبة املئوية لبعثـات جملـس األمـن الـيت تعـاجل مـسائل حمـددة تـؤثر                    :١٣املؤشر      
   ويف تقارير البعثات وترد ضمن صالحياهتاعلى النساء والفتيات

ئل املتـصلة بتنفيـذ    جملـس األمـن يف املـسا    نظـر  إىل تتبع مدى اتـساق ١٣يهدف املؤشر    - ٢٦
ــرار ال ــر  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قــ ــأيت املؤشــ ــرة ١٣ويــ ــتجابة للفقــ ــرارال مــــن ١٥ اســ  ١٣٢٥ قــ
  ).٢٠٠٨ (١٨٢٠ القرار من ٥ و ١ تني، والفقر)٢٠٠٠(
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  احلماية    

 قيـاس التقـدم احملـرز حنـو محايـة وتعزيـز حقـوق اإلنــسان        دعامـة  اله هـذ تتـيح مؤشـرات    - ٢٧
بدنيـة والـصحة واألمـن االقتـصادي هلـن، وفقـا ملـا دعـا إليـه                  للنساء والفتيات وكفالة السالمة ال    

 ١٢ و ١١ و ٩-٧ و ١وتــأيت هــذه املؤشــرات اســتجابة للفقــرات   ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قــرار ال
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥ قرارالمن 

  
  مؤشر األمن البدين للنساء والفتيات :١٤املؤشر     

ــة واأل      - ٢٨ ــة والعقلي ــصحة البدني ــسالمة وال ــذا املؤشــر ال ــاجل ه ــساء   ويع ــصادي للن مــن االقت
ونظرا لصعوبة مجع بيانات موثوقة عن تصورات األمن البـدين، ُيقتـرح أن يـتم مجـع                  .والفتيات

وميكــن أخــذ  .بيانــات هــذا املؤشــر مــن خــالل استقــصاءات متــسقة وأخالقيــة وقابلــة للتكــرار  
ى املـشاركة  املتغريات غري املباشرة يف االعتبار عند قياس مـدى تـأثر قـدرة النـساء والفتيـات علـ                

 ،وميكن تصنيف البيانات حبسب الفئات الضعيفة ذات الـصلة         .يف احلياة العامة من جراء الرتاع     
ــا، والــشعوب األصــلية، وأمــاكن اإلقامــة       مبــا يف ذلــك التجمعــات الــسكانية للمــشردين داخلي

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال من ١١ و ٩ استجابة للفقرتني ١٤ويأيت املؤشر  .احلضرية/الريفية
  

 القوانني الوطنية يف محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيـات مـع           متاشي مدى :١٥املؤشر      
  املعايري الدولية

يتتبع هذا املؤشر مـسار احلقـوق الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة للنـساء                   - ٢٩
وتـشمل   .الدوليةوالفتيات لكفالة محاية تلك احلقوق وإنفاذها بقوانني وطنية متاشيا مع املعايري            

كمـا ميكـن متحـيص       .التشريعات الواجب تتبعها الدساتري وقـوانني العقوبـات والقـوانني املدنيـة           
 دىناحلـد األ  ، و )رض واملمتلكـات واملواطنـة    مبا يف ذلـك األ    (قوانني حمددة تتصل حبقوق املرياث      

ؤشـر اسـتجابة    ويـأيت هـذا امل     . عنـد الـزواج، والـزواج بـاإلكراه، وجتـرمي العنـف اجلنـساين              للسن
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال من ٧للفقرة 

  
  مستوى مشاركة املرأة يف قطاع العدل واألمن يف البلدان املتأثرة بالرتاعات :١٦املؤشر     

املـسلحة  يف الـدوائر     و يشمبـا فيهـا متثيـل املـرأة يف اجلـ           ة،خمتلفعناصر  يغطي هذا املؤشر      - ٣٠
وُيتوقـع   ). احملاكم التقليدية حـسب االقتـضاء   ذلكمبا يف(الشرطة ويف القضاء  يف قوة   واألمنية و 

ويـأيت   .قتـضاء حـسب اال صنف مجيع املؤشـرات حـسب مـستويات صـنع القـرار والرتـب،       أن تُ 
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال من ١هذا املؤشر استجابة للفقرة 
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  وطنية للرقابة على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةأجهزة وجود  :١٧املؤشر     
ــسع  - ٣١ ــن        ي ــة األم ــة لكفال ــة وهياكــل قائم ــزة تنفيذي ــع وجــود أجه ــذا املؤشــر إىل تتب ى ه

نظرا لـصعوبة   و .والسالمة البدنية للنساء والفتيات ومراعاة تلك األجهزة لالعتبارات اجلنسانية        
 وجود آلية لتنظيم إمكانية الوصـول إليهـا   ، قد يكون األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة    رصد

قتـرح تتبـع    وُي .غري مباشرة لتحقيق درجة من األمن البدين يف حالـة الـرتاع           واستخدامها وسيلة   
وجود وكالـة وطنيـة للتنـسيق بـشأن األسـلحة الـصغرية             ب  املتعلقة بياناتالهذا املؤشر باستخدام    

  .نسمة ١٠ ٠٠٠ املتوفرة لكل واألسلحة اخلفيفة وعدد ونوع تلك األسلحة
  

  بالغني العاملني يف برامج اإلنعاش االقتصادي املبكرن المالنساء كنسبة مئوية  :١٨املؤشر     
، وهـو يقـيس مـدى       )٢٠٠٠ (١٣٢٥قـرار   ال مـن    ٩يأيت هذا املؤشر اسـتجابة للفقـرة          - ٣٢

وميكـن أن تتـضمن      .استفادة املرأة بشكل مباشر من الربامج الرامية إىل حتقيق انتعاش اقتصادي          
اء مقابل العمل، وغري ذلك من تقـدمي الـدعم   هذه الربامج تلك اليت توفر الفرص للعمالة، والغذ  

  .سب الفئات السكانية املعنيةحبوُتصنف البيانات  .االجتماعي واالقتصادي واإلعانات املالية
  

  التحقيقتمحال ويعدد حاالت العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات اليت ُت :١٩املؤشر     
  ابشأهنم احكأوإصدار فيها 
  جلرائم العنف اجلنـسي واجلنـساين       بالنسبة ق واملالحقة القضائية  التحقيال يزال مستوى      - ٣٣

وُيعد هذا املؤشر مقياسا هامـا إلمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء              . يف العديد من السياقات    منخفضا
 بالنــسبة لــضحايا العنــف اجلنــسي واجلنــساين متــشيا مــع التــشريعات  ملــساءلة علــى حــد ســواءاو

 . هــذا املؤشــر علــى العنــف اجلنــسي ضــد النــساء والفتيــات   ويركــز .الوطنيــة واملعــايري الدوليــة 
 مبـا يف ذلـك إمجـايل عـدد احلـاالت املبلـغ عنـها،                ،وُيقترح تقسيم هذا املؤشـر إىل أربعـة عناصـر         

حبيـث ُيعـرب    (بـشأهنا   وتلك اليت جيري التحقيق فيها، وتلـك الـيت جتـري إحالتـها ويـصدر حكـم                  
ويـأيت   ).عـدد حـاالت العنـف اجلنـسي املبلـغ عنـها          عن العناصر الثالثة كنسبة مئوية من إمجايل        

قــرار ال مــن ٣والفقــرة ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قــرار ال مــن ١١ و ٨هــذا املؤشــر اســتجابة للفقــرتني 
٢٠٠٨ (١٨٢٠.(  

  
العدد والنسبة املئوية للمحـاكم اجملهـزة للنظـر يف قـضايا انتـهاكات حقـوق                 :٢٠املؤشر      

   الواجب ألمن الضحايااإلنسان للنساء والفتيات، مع إيالء االهتمام
 وخباصــة ،رتكــب حبقهــن ال يــبلغن، غالبــا، عــن اجلــرائم الــيت ُتمــن املعــروف أن النــساء  - ٣٤

م وجـود  هـ ولـذا فمـن امل   .جرائم العنـف اجلنـسي واجلنـساين، خـشية وصـمهن بالعـار واالنتقـام          
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وجـود  وتـشمل عناصـر هـذا املؤشـر          .أجهزة وقوانني حلماية النساء والفتيات يف هذه احلـاالت        
لة بالكـامريا؛ وتـدريب     سجَّأجهزة حلماية الشهود؛ ووجود بنية أساسية واستخدام جلـسات مُـ          

ــشريعات    ــة علــى الت ــة العام ــالعنف    القــضاة وأعــضاء النياب ــات وب ــساء والفتي ــة حبقــوق الن املتعلق
 ١٣٢٥قــرار ال مــن ١١ و ٩ويــأيت هــذا املؤشــر منــسجما مــع الفقــرتني    .اجلنــسي واجلنــساين

  ).٢٠٠٨ (١٨٢٠قرار ال من ٤رة والفق) ٢٠٠٠(
  

  اإلغاثة واإلنعاش    
 تقييم مـدى تلبيـة االحتياجـات احملـددة للنـساء والفتيـات             دعامة ال ههذتتيح مؤشرات   و  - ٣٥

 إىل ٧ وتــأيت املؤشــرات اســتجابة للفقــرات. أثنــاء مرحلــة اإلغاثــة واإلنعــاش يف أعقــاب الــرتاع 
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال من ١٨ و ١٧ و ١٣و  ٩
  

  الوفيات النفاسية ):أ (٢١ملؤشر ا    
خـدمات الـصحة اإلجنابيـة      االسـتفادة مـن      املرأة مـن      مثاال لتمكني  ُيعد مؤشر األثر هذا     - ٣٦

 يف  شـق  تكـون أ    شـاقة، وقـد    تتبـع الوفيـات النفاسـية بدقـة مهمـة         ُيعـد   و .أثناء الرتاعات وبعـدها   
،  حمـددة  نزاعـات االتورغم أنـه مـن املفيـد احلـصول علـى تقـديرات تتعلـق حبـ              .حاالت الرتاع 

 .متاحـة فقـط علـى الـصعيد الـوطين أو الـصعيد اإلقليمـي              البيانـات املوثـوق هبـا       تكـون    غالبا مـا  
وجيري تتبع هذا املؤشر حاليـا يف إطـار اهلـدف اخلـامس مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، الـذي                       

 مـن  ٩ و ٨ ويـأيت هـذا املؤشـر اسـتجابة للفقـرتني       . خـط األسـاس    ميكن من خالله مجع بيانات    
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال
  

ــانوي مــصنفة     ):ب (٢١املؤشــر      ــدائي والث ــالتعليم االبت معــدالت التــسجيل لاللتحــاق ب
  سب نوع اجلنسحب

 .هناك أدلة كثرية تدعم ما للتعليم من أثر متكيين، حىت على مستوى املرحلة االبتدائيـة                - ٣٧
الوصــول إىل اخلــدمات األساســية و بــل ،وال يــوفر التعلــيم فقــط القــدرة علــى القــراءة والكتابــة 

 يـضع األسـاس، ويـوفر األدوات للمـرأة           وهـو  . أيـضا  واملوارد واستخدامها بطريقة أكثر كفـاءة     
 ٩ و  ٨ؤشـر اسـتجابة للفقـرتني       ويأيت هذا امل   .كي تتابع وتؤمن أدوار فعالة يف عمليات السالم       

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال من
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 أطـر   يفواألهـداف واملؤشـرات وامليزانيـات        نـساين  إدماج التحليل اجل   مدى :٢٢املؤشر      
  لبلدان املتأثرة بالرتاعاتلالتخطيط االستراتيجي 

التحليـل  :  اجلنسانية على أربعة مستويات هـي      قضاياتتبع هذا املؤشر مستوى إدراج ال     ي  - ٣٨
ــات   ــد األهــداف واملؤشــرات وامليزاني ــالء اهتمــام خــاص إىل أطــر التخطــيط     .وحتدي وســيتم إي

ية مبشاركة كبرية من منظومة األمـم املتحـدة، مثـل إجـراء تقييمـات الحتياجـات مـا بعـد                     الوطن
الــرتاع، وعمليــات النــداء املوحــد، والتقييمــات القطريــة املوحــدة، وإطــار عمــل األمــم املتحــدة  

. للمــساعدة اإلمنائيــة، واألطــر االســتراتيجية املتكاملــة، وعمليــات التخطــيط املتكامــل للبعثــات  
هــي ورقــات  و ،خــرى هامــة للتخطــيط علــى الــصعيد الــوطين تــستحق النظــر       وهنــاك أطــر أ 

يت هــذا أويــ .اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، وخطــط اإلنعــاش الوطنيــة، وخطــط العمــل الوطنيــة  
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال من ١٨ و ١٧ و ٧املؤشر استجابة للفقرات 

  
ــل املخصــصة واملد   :٢٣املؤشــر      ــالغ التموي منظمــات اجملتمــع  فوعــة إىل التناســب بــني مب

نفـق علـى القـضايا اجلنـسانية يف البلـدان        الـيت تُ  ومبا يف ذلك اجملموعات النـسائية،         املدين،
  املتأثرة بالرتاعات

 تــوافر التمويــل لــدعم الربجمــة اجلنــسانية يف البلــدان املتــأثرة  ٢٤ و ٢٣يتتبــع املؤشــران   - ٣٩
ط واجلهـة املتلقيـة، النـسبة بـني          سُتقسم، حسب قطاع النشا    ،٢٣بالنسبة للمؤشر   و .بالرتاعات
ــوال ــسائية        األم ــات الن ــدين واجملموع ــع امل ــيت تكرســها منظمــات اجملتم ــة ال  املخصــصة واملدفوع

 قـرار ال مـن  ٨ويأيت هذا املؤشر استجابة للفقرة . للقضايا اجلنسانية يف البلدان املتأثرة بالرتاعات    
  ).٢٠٠٨ (١٨٢٠قرار ال من ١٣لفقرة او) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

  
مبالغ التمويل الفعلية املخصصة واملدفوعة لدعم الربامج املراعية لالعتبارات  :٢٤شر املؤ    

  اجلنسانية يف جماالت اإلغاثة، واإلنعاش، والسالم واألمن يف البلدان املتأثرة بالرتاعات
هناك حاجة ماسـة ملتابعـة مـا جيـري إنفاقـه علـى معاجلـة القـضايا اجلنـسانية يف البلـدان                         - ٤٠

ويـسعى هـذا املؤشـر إىل حتديـد وتتبـع هـذا األمـر، مـن حيـث املخصـصات                     . بالرتاعـات املتأثرة  
ــبيانــات وســيجري تــصنيف ال.واملــدفوعات عكس، بــني أمــور أخــرى، التمويــل عــن طريــق   ت ل

ســاس ثنــائي أات الدوليــة واجلهــات املاحنــة علــى  كيانــات األمــم املتحــدة، وغريهــا مــن املنظمــ  
ــة لبيانــات كــذلك حبــسب قطــاع التــدخل، واجلهــة   وســيجري تــصنيف ا .واحلكومــات الوطني

، ومــستوى إدراج )احلكومــات الوطنيــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين ومــا إىل ذلــك : أي(املتلقيــة 
ــسانية ــرة    .القـــضايا اجلنـ ــتجابة للفقـ ــر اسـ ــذا املؤشـ ــأيت هـ ــرار ال مـــن ٨ويـ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قـ

  ).٢٠٠٨ (١٨٢٠قرار ال من ١٣ لفقرةاو
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ها عمليات سبة املئوية ألجهزة العدالة االنتقالية اليت تدعو إليالعدد والن ):أ (٢٥ؤشر امل    
  تتضمن أحكاما ملعاجلة حقوق النساء والفتيات ومشاركتهن يف والياهتاوالسالم 

يف مرحلة مبكـرة مـن عمليـة        لة حقوق النساء والفتيات ومشاركتهن      أ مس تناولحيظى    - ٤١
ــة خاصــةالتحــول إىل الــسالم   ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قــرار الح تنفيــذ  وذلــك مــن أجــل جنــا ،بأمهي

ويسعى هذا املؤشر إىل تقييم الدرجة الذي تصل إليها خمتلـف أجهـزة العدالـة االنتقاليـة، مبـا يف         
ذلك جلان تقـصي احلقـائق، وبـرامج التعويـضات، وجلـان تـسوية منازعـات األراضـي، وحتقيـق                    

اء والفتيـات ومـشاركتهن   العدل بني اجلنسني يف احملاكمات اجلنائيـة، يف معاجلتـها حلقـوق النـس        
ألحكام املعمول هبـا لكفالـة      ا  مراعاة وسيجري تقييم قابلية االستجابة اجلنسانية مع      .يف واليتها 

 لنصاء والفتيـات الـاليت حيـ      بة املئوية للنس  النسوعدد  الإدماج النساء والفتيات يف هذه العملية، و      
 مـستوى   شغلنيـ  ويـة، الالئـي    خدمات مقدمة، وعدد النساء، ونسبتهن املئ      على استحقاقات أو  

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال من ٨ويأيت هذا املؤشر استجابة للفقرة .  آليةعال يف كل
  

ــر      ــى        ):ب (٢٥املؤشـ ــصلن علـ ــاليت حيـ ــات الـ ــساء والفتيـ ــة للنـ ــسبة املئويـ ــدد والنـ العـ
  ستحقاقات اليت حيصلن عليهاالتعويض، وأنواع االاستحقاقات من خالل برامج 

ومن املعـروف    . النساء والفتيات يف سياق الرتاع     دى متكني را مب تقديؤشر  يعطي هذا امل    - ٤٢
 الــيت  باالســتحقاقاتستبعدن أو جيــري تغطيتــهن جزئيــا فقــط أن النــساء والفتيــات غالبــا مــا يـُـ 

إىل تعقــب قابليــة االســتجابة ) ب (٢٥و ) أ (٢٥ويــسعى املؤشــران  .توفرهــا بــرامج التعــويض
 .ريعمتحلة وإعــادة الــع وعمليــات العدالــة االنتقاليــة، واملــصااجلنــسانية ملؤســسات مــا بعــد الــرتا
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال من ٨ويأيت هذا املؤشر استجابة للفقرة 

  
ــاث احمل العــدد  :٢٦املؤشــر      ــة لإلن ــسبة املئوي ــاتوالن ــساء والفتيــات  ارب ــسابقات، والن  ال

بـرامج نـزع     اسـتحقاقات مـن      صل علـى  وات واجلماعات املسلحة الـيت حتـ      املرتبطات بالق 
  السالح، والتسريح وإعادة اإلدماج

جـات النـساء    والرجـل، وكـثريا مـا تتعـرض احتيا        رأة الصراع املسلح على امل    تتباين آثار   - ٤٣
وبالتــايل فــال منــاص مــن معاجلــة بــرامج نــزع الــسالح، والتــسريح وإعــادة   .إلغفــالوالفتيــات ل

 .ليـشيات ات بـالقوات املـسلحة وامل    املرتبطـ  اإلدماج للحاجات اخلاصة جلميـع النـساء والفتيـات        
 الــسكن، والــصحة اجلنــسية  مثــلوســيجري تــصنيف البيانــات حبــسب خمتلــف أنــواع اخلــدمات

 .والنقديـــةالغذائيـــة واإلجنابيـــة، والرعايـــة النفـــسية، والتـــدريب املهـــين، والتعلـــيم، والبـــدالت   
 مـن  ١٠  و١٣الفقـرتني  و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قـرار   ال مـن    ١٣فقرة  الويستجيب هذا املؤشر إىل     

  ).٢٠٠٨ (١٨٢٠قرار ال
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 ذتنفيال وضعاملؤشرات املختارة موضع   -خامسا  
مـة مـن    قاعـدة بيانـات قيّ   مبجـرد اختيارهـا،    ،ستوفر املؤشرات املقترحة يف هـذا التقريـر         - ٤٤

ــيم التقــدم احملــرز والتحــديات يف جمــال تنفيــذ قــرار جملــس األمــن       ).٢٠٠٠( ١٣٢٥أجــل تقي
 . وميكن أن تكون جاهزة للتطبيق يف عمليـة الرصـد          ،قيد االستخدام وهناك عدد من املؤشرات     
ــار  ٤ إىل ١  اجلــداوليفاجملموعــة ألــف  باة سموســتتطلب املؤشــرات املــ   حــدا أدىن مــن االختب

 .تنفيذال  موضععهاوض قبل تهاقد ال تتطلب أي اختبار أو جترب أو

 يف كيانــات  املتبــعوســتتطلب اجملموعــة بــاء مــن املؤشــرات تغــيريات يف نظــام اإلبــالغ    - ٤٥
 حاليا أو أهنا تتطلـب       ال جيري مجعها   موعة إما أنه  والبيانات اليت تغطيها هذه اجمل     .األمم املتحدة 

 . جلمعها ونشرها أكثر انتظاماعملية

 عمليـات أوسـع نطاقـا قبـل         وتتطلب املؤشرات الواردة يف اجملموعات من جيم إىل واو          - ٤٦
شــرات الــيت تــشكل مــع مالحظــة أن اجملموعــة واو هــي أكثــر جمموعــات املؤ أن تــصبح متاحــة،
جملموعـــة، الـــيت تـــشمل مؤشـــرين، فهـــي يف حاجـــة إىل  تلـــك اوبالنـــسبة ل .حتـــديا يف جتميعهـــا

  وتقنيــة إعــداد مفاهيميــةوإىل عمليــةمباشــرة  جلمــع البيانــات  أخــرىات أو إجــراءاتتقــصاءاس
 .متخصصة قيقةد

 مــا عــدا تلــك املدرجــة يف اجملموعــة ألــف، مرحلــة جتريبيــة  ،تتطلــب مجيــع املؤشــراتو  - ٤٧
ومـن املتوقـع أن خيتلـف        .البيانات األوليـة  واختبار   التقين، ومجع    عداد املزيد من اإل   تنطوي على 

 بـني    حبيث ميتد يف بعـض احلـاالت لفتـرة مـا           لتجريبية لكل جمموعة من املؤشرات    طول املرحلة ا  
 .سنتني إىل مخس سنوات

 املؤشــرات والعمــل مــع الــدول األعــضاء،  عــدادفرصــة إلالســتتيح املرحلــة التجريبيــة و  - ٤٨
 وغريها مـن اجلهـات صـاحبة املـصلحة          ،وأفرقة األمم املتحدة القطرية، ومنظمات اجملتمع املدين      

 .لترسيخ ملكية العملية ونتائجها

تنفيـذ يف إنـشاء خـط       ال وضـع  هـذه املؤشـرات م      لوضـع   اهلامـة  ات اخلطو  إحدى تتمثلو  - ٤٩
 لقيـادة   يانات األمم املتحدة عن استعداده    وأعرب العديد من ك    .قاس عليه التقدم احملرز   أساس يُ 

 . ومن مث توجيه إنشاء خطوط األساس املالئمة،عملية لقياس عدد من املؤشرات

وقـد جـرى اختيـار       .يـذ تنفال وضـع  املؤشـرات م   وضعثل توافر املوارد شرطا مسبقا ل     ميو  - ٥٠
 كيانــات األمــم املتحــدة يف هــذا اجملــال بغيــة زيــادة   مــن أعمــالاملؤشــرات مــن أجــل االســتفادة

 وتقييمهـا    مجعهـا   سـيلزم  ومع ذلك، وحىت مع وجود البيانات بالفعـل،        .الكفاءة إىل أقصى حد   
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ن هـذه   ويدل التزام خمتلف كيانـات األمـم املتحـدة بتتبـع عـدد مـ               .بشكل رتيب اإلبالغ عنها   و
 . نظم الرصد هلذا الغرض استعدادها ملواءمةاملؤشرات على

ــيتاالتاجملــمــن الواضــح أن املؤشــرات املقترحــة تغطــي   و  - ٥١ ــل    ال  ميكــن رصــدها مــن قب
وسـيكون مـن األمهيـة     .منظومة األمم املتحدة وتلك اليت ميكن رصدها من قبل الدول األعضاء   

حة املسؤولية عـن عمليـات تطـوير، وتقيـيم هـذه            مبكان أن تتحمل اجلهات املعنية صاحبة املصل      
 .املؤشرات واإلبالغ بشأهنا

ــرغم مــن أن معظــم املؤشــرات جــرى اقتراحهــا      - ٥٢ ــاطق   لمــن أجــ وعلــى ال ــدان أو من بل
 . الرتاع، فإن من املهم أن يسترشد تطبيق املؤشـرات بالطـابع اخلـاص حلالـة الـرتاع                 تضررة من م

ذات صـــلة ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قـــرار ال الـــيت عاجلهـــا ومـــن األمهيـــة أيـــضا مالحظـــة أن املـــسائل
 اسـتخدام املؤشـرات القابلـة     أيـضا وميكـن  .بسياقات مل تعـاين مـن الـصراعات املـسلحة كـذلك        

للتطبيق من بني املؤشرات الواردة يف هـذا التقريـر يف تلـك الـسياقات، لتكـون مبثابـة مؤشـرات                     
 .لإلنذار املبكر

  
 االستنتاجات والتوصيات  - ساداس 

، ال يـزال    )٢٠٠٠ (١٣٢٥ن القـرار    بعد مرور عشرة أعـوام علـى اعتمـاد جملـس األمـ              - ٥٣
، كمـا أن تقيـيم التقـدم احملـرز يف التنفيـذ يعوقـه عـدم وجـود                    إمجـاال يتـسم بـالبطء      تنفيذ القـرار  

قابلـة للتحقيـق، وذات صـلة وحمـددة         و،  ساس ومؤشرات خاصة، وقابلة للقياس    بيانات خط األ  
لس األمن وضع جمموعة من املؤشـرات السـتخدامها علـى الـصعيد             ولذلك فإن طلب جم    .زمنيا

 .قد جاء يف الوقت املناسب) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار الالعاملي من أجل تتبع تنفيذ 

تعكس املؤشرات املقترحة يف هذا التقرير نتائج عملية مـسح ومـشاورات شـاملة علـى                  - ٥٤
تنفيـذ، هنـاك   ال وضعا التقرير م جمموعة املؤشرات املقترحة يف هذ وضعومن أجل    .نطاق واسع 

تقين ويف جمـال خـط األسـاس ومجـع          الـ   إعـداد يف اجملـال      تنطـوي علـى    جتريبيـة حاجة إىل مرحلـة     
ختلف فتـرة  توسـ  .مـا مه أفرقة األمم املتحـدة القطريـة يف ذلـك أمـرا             اخنراطوسيكون   .البيانات

 وستشارك فيهـا مجيـع   ،عواممخسة أ و  رهنا باملؤشر املعين وتتراوح بني عامني      ،املرحلة التجريبية 
 مبــا فيهــا الــدول األعــضاء، وكيانــات األمــم املتحــدة، واملؤســسات  ،اجلهــات صــاحبة املــصلحة

 .اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين

 وأعـدت كيانـات   تقـدم حنـو األمـام     لقد أوجدت عملية إعـداد املؤشـرات زمخـا قويـا لل             - ٥٥
اسـتعدادا جلمـع     ألمم املتحدة، على سبيل املثـال،     وأظهر رؤساء كيانات ا    .لتتوىل ملكية النتائج  

  .ض املؤشرات ورصدهاعب
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 :ا يليمب اجمللسوُيوصى بأن يقوم   - ٥٦

 املنظمــات واألطــراف ذات الــصلة إشــراكحــث منظومــة األمــم املتحــدة علــى   )أ(  
اليت لديها خربة تقنية يف جمال مجع البيانات وحتليلها مـن أجـل جتميـع هـذه املؤشـرات يف أقـصر                      

 مبـا فيهـا الـدول    ،وقت ممكن، حبيث تتوافر البيانات السـتخدام مجيـع اجلهـات صـاحبة املـصلحة      
ويف هذا الصدد، ستضطلع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة على الـصعيد القطـري،              .األعضاء

، والبعثات املتكاملـة،    )أمم متحدة واحدة  ( األمم املتحدة القطرية، والربنامج التجرييب       أفرقةمثل  
 ؛غراض البيانات على الصعيد الوطينور رائد يف اختبار املؤشرات التجريبية ألبد

 هذه املؤشرات، حيثمـا أمكـن ذلـك، يف          نمة  مدطلب إدراج املعلومات املست     )ب(  
 ؛ني العام املقدمة إىل جملس األمنتقارير األم

ن تتطـوع   علـى أ   ،حث الدول األعـضاء، بـالتوازي مـع جمهـود األمـم املتحـدة               )ج(  
ت يف جمـال   للبلـد وترسـيخ أفـضل املمارسـا       لكفالة مالءمتها لألحوال اخلاصة    تجربة املؤشرات ل

 ؛مجع البيانات وحتليلها

 وطنية إىل تلـك املؤشـرات        اليت تضع خطط عمل    توجيه انتباه الدول األعضاء     )د(  
 ؛ قياس التقدم احملرز يف التنفيذ يفها إدماجبغية

عـن طريـق إنـشاء آليـة        ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ القرار   تعزيز مساءلته ورصده لتنفيذ     )هـ(  
 ؛املؤشرات الواردة يف هذا التقريرتستخدم 

ــرة ال  حــــث  )و(   ــياق الــــذكرى العاشــ ــاد الــــدول األعــــضاء، يف ســ ــرار عتمــ  القــ
ــوفر     )٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــيت تت ــدء يف اســتخدام املؤشــرات املقترحــة ال ــى الب ــشأهنا، عل ــات ب  البيان

ام املؤشــرات الــيت تطبقهــا حاليــا يف عملــها بــشأن  خدمرار يف اســتحاليــا، دون املــساس باالســت
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ال

قد يود اجمللس، يف نظره إىل هذا التقرير أن حييط علما بالعمـل املـوازي اجلـاري حاليـا                     - ٥٧
 ١٨٨٨ ، و)٢٠٠٩ (١٨٨٢ ، و)٢٠٠٨ (١٨٢٠قرارات ال املؤشــرات فيمــا يتعلــق بــعــدادإل
  ).٢٠٠٩ (١٨٩٤ و) ٢٠٠٩(
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  فسريية للجداولمالحظات ت    
  

 األمـم املعلومات املتاحة موجودة وُتجمـع مـن خـالل عمليـات تـشكل منظومـة            : اجملموعة ألف 
  .جزءا منهااملتحدة 

  
ُتجمع املعلومات، وينبغي أن تكون متاحة مـن خـالل عمليـات وبـرامج منظومـة                : اجملموعة باء 

  .، لكن ال توجد والية بشأهنا لكي ُتنشر بانتظام املتحدةاألمم
  

من خـالل   (املعلومات متاحة من وثائق موجودة، وميكن الوصول إليها بسهولة          : اجملموعة جيم 
  .، بيد أنه يلزم مجعها وحتليلها بصورة منهجية)االستعراض املكتيب

  
جمع املعلومات املتاحة من خالل التحليل املنـهجي، غـري أن الوثـائق الـيت يلـزم                 ُت: اجملموعة دال 

  .إليها بالضرورةتصنيفها ال ميكن الوصول 
  

  .سيتطلب القياس إجراء تغيريات على صعيد املنظومة لتتبع املعلومات الالزمة: اجملموعة هاء
  

تتطلــب مجــع البيانــات بــصورة مباشــرة، كمــا تتطلــب إعــدادا تقنيــا ومفاهيميــا    : اجملموعــة واو
  .متخصصا ودقيقا
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  ١اجلدول 
    الوقاية: املؤشرات املقترحة

  املعيار احملدد/االعتبار  جملموعةا/املؤشر  نوع املؤشر
جمموعـــــة 
مؤشرات 
  اجلدوى

  الوقاية من مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وال سيما العنف اجلنسي واجلنساين  اهلدف
حـــوادث العنـــف اجلنـــسي يف البلـــدان   :١املؤشـــر   األثر

  ) أ(بالرتاع املتأثرة
ن هــذا املؤشــر عــن طريــق أمــن املتوقــع مجــع البيانــات بــش

 متـسقة، وقابلـة للتكـرار ومراعيـة لألخـالق،           ءاتااستقص
  على أن تصنف حبسب

  أنواع العنف اجلنسي •  
ــة    •   ــضعيفة املعنيــ ــات الــ ــال،   (الفئــ ــبيل املثــ ــى ســ علــ

األشـــــــخاص املـــــــشردون داخليـــــــا، والعائـــــــدون  
  )والالجئون

  واو

 إبـانوالفتيـات ي النتهاكات حقوق النساء     إنشاء نظم تنفيذية مراعية للشؤون اجلنسانية لعمليات الرصد، والتبليغ والتصد           اهلدف
  فترات الرتاع، ووقف إطالق النار، ومفاوضات السالم وبعد انتهاء الرتاع

ــر   الناتج ــدى إ:٢املؤشـ ــدة   مـ ــم املتحـ ــات األمـ دراج بعثـ
علومـات  ملالسالم والبعثات السياسية اخلاصة      فظحل
انتــهاكات حقــوق اإلنــسان اخلاصــة بــاملرأة يف   عــن

  يةتقاريرها الدور

 :تشمل التقارير ما يلي
حتديــد حــاالت انتــهاكات حقــوق اإلنــسان اخلاصــة   •  

  والفتيات بالنساء
  إجراءات التصدي للحاالت اليت جرى حتديدها •  

  جيم

ــر   الناتج انتــهاكات حقــوق اإلنــسان    عــدد ):أ (٣املؤش
اخلاصة بالنساء والفتيات اليت جرى اإلبـالغ عنـها،         

ان ومت التحقيــق وأُحيلــت إىل هيئــات حقــوق اإلنــس
  فيها

ينطوي املؤشر على ثالثة عناصر، يقيس كـل منـها أبعـادا            
 .خمتلفــة ألداء هيئــات حقــوق اإلنــسان ومــا أُبلغــت بـــه      

وميكـــن حتديـــد البيانـــات املتعلقـــة هبيئـــات معينـــة حلقـــوق 
  اإلنسان

  جيم

منظمـات  لمـرأة و ل إشراك ممـثالت    ):ب (٣املؤشر    
ــادة هيئــ   ات حقــوق اجملتمــع املــدين يف حوكمــة وقي

  اإلنسان
  

    

__________ 
بالنـسبة  ) ة سـكانية معينـة  فئـ يف (كبت يف فتـرة زمنيـة معينـة    رُتايقيس مؤشر احلوادث عدد حاالت العنف اجلنسي اليت     ) أ(  

وخيتلف هذا عن كـل مـن عـدد احلـاالت املبلـغ عنـها يف تلـك الفتـرة الزمنيـة          . إلمجايل حجم السكان املعرضني للخطر   
الذي يقـيس النـسبة املئويـة لألشـخاص     (وعن مدى االنتشار ) ى إبالغ الضحايا عن اجلرمية بصفة رمسية اليت تعتمد عل  (

وممـا جتـدر مالحظتـه أن     . )املعرضني للخطر يف فئة سكانية معينة مـن الـذين كـانوا ضـحايا للعنـف اجلنـسي يف حيـاهتم                    
 “اء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة            تكثيف اجلهود للقض  ”اجلمعية العامة اعتمدت بدون تصويت قرارا بعنوان        

موعــة مــن املؤشــرات املمكنــة بــشأن العنــف ضــد املــرأة بغــرض مــساعدة  جموضــع”طلبــت فيــه و .)٦١/١٤٣القــرار (
ونتيجـة هلـذا الطلـب، ُنظـم اجتمـاع لفريـق        .“الدول على تقييم نطاق العنف ضد املرأة ومدى تفشيه وتكرار حدوثـه    

 الـتقين   فـإن اإلعـداد  وبالتـايل . ٢٠٠٧أكتـوبر  / يف تشرين األول  “ العنف ضد املرأة   مؤشرات لقياس ”من اخلرباء بشأن    
  . العملية احلالية هذه من ينبغي أن يستفيدهلذا املؤشر
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  املعيار احملدد/االعتبار  جملموعةا/املؤشر  نوع املؤشر
جمموعـــــة 
مؤشرات 
  اجلدوى

مدى استجابة اجلهات األمنية الفاعلـة، الدوليـة والوطنيـة وغـري احلكوميـة، ألي انتـهاكات حلقـوق املـرأة والفتـاة واعتبارهـا  اهلدف
  مسؤولة عن تلك االنتهاكات متشيا مع املعايري الدولية

النــــسبة املئويــــة حلــــاالت االســــتغالل  :٤املؤشــــر   
عى ارتكاهبا من قبل حفظـة      واالنتهاك اجلنسيني املد  

الــسالم العــسكريني، واملــدنيني والعــاملني يف اجملــال  
اإلنساين اليت جرت إحالتها والتحقيـق فيهـا واختـاذ          

  شأهنابإجراء 

 :مصنفة حبسب
فظـة الـسالم    فيما يتعلـق حب   (نوع احلاالت املبلغ عنها      •  

 يف  ني وحفظـة الـسالم املـدنيني، والعـامل        العسكريني،
  )يناإلنسا اجملال

تــــشمل اإلجــــراءات (أنــــواع اإلجــــراءات املتخــــذة  •  
  )التأديبية مثل اإلعادة إىل الوطن

  ألف

ــات     ):أ (٥املؤشــر    ــة لتوجيه ــسبة املئوي ــدد والن الع
رؤساء العناصر العسكرية حلفظ السالم وإجراءات      

دة الــيت تنطــوي علــى تــدابري حلمايــة وحــل املتــشغيال
  لنساء والفتياتلحقوق اإلنسان 

ه املؤشرات مـدى كفايـة املعلومـات املقدمـة مـن            حتدد هذ 
ــراد      ــدنيني، فــضال عــن أف ــسالم العــسكريني وامل حفظــة ال

ــة  وتـــرتبط هـــذه املؤشـــرات   .الـــشرطة العـــسكرية واملدنيـ
بعــضها، ولكنــها تــشري إمــا إىل حفظــة الــسالم أو قــوات  ب

ــة  ــن الوطنيـ ــواع    .األمـ ــات إىل أنـ ــشري البيانـ ــي أن تـ وينبغـ
  املقاييس املدرجة

  جيم

ــر   ناتجال ــدد ):ب (٥املؤشـ ــة    العـ ــة لألدلـ ــسبة املئويـ والنـ
 العـــــسكرية وأطـــــر الـــــسياسة األمنيـــــة الوطنيـــــة، 

ــدونات  ــد ومـ ــراءات قواعـ ــسلوك واإلجـ ــنظم /الـ الـ
التشغيلية املوحدة لقوات األمن الوطنية الـيت تـشمل    

  والفتيات لنساءل حلماية حقوق اإلنسان تدابري

  دال  

 للنـساء والفتيـات يف نظـم اإلنـذار املبكـر وآليـات منـع نـشوب الـرتاع ورصـد                      ا حمـددة   وقضاي إدراج أحكام تليب حاجات     اهلدف
  تنفيذها

عــدد ونــوع اإلجــراءات املتــصلة بــالقرار   :٦املؤشــر   الناتج
 مبـا فيهـا     ،اليت اختذها جملس األمـن    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

ــسان      ــوق اإلن ــهاكات حق ــع انت ــيت متن ــساء لتلــك ال لن
   وتتصدى هلالرتاعرة من اأثوالفتيات يف األماكن املت

الـدعوة   :تشمل اإلجراءات اليت يتعني النظـر فيهـا مـا يلـي          
لإلبــالغ، وطلــب إجــراء تقيــيم، وإنــشاء آليــات خاصــة،   

  منح واليات لعمليات حفظ السالمو

  جيم

عدد ونسبة النساء يف مواقـع اختـاذ القـرار           :٧املؤشر    الناتج
ب منع نشو  يف املنظمات اإلقليمية املعنية املنخرطة يف     

  الرتاع

  باء  ) ب(ُتصنف البيانات حبسب املنظمة احملددة

__________ 
االحتاد األفريقي؛ ورابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا؛ واجلماعـة الكاريبيـة،               :  ميكن أن تشمل املنظمات اإلقليمية ما يلي        ) ب(  

ة؛ وأمانــة الكومنولــث؛ ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة؛ واجمللــس األورويب؛ واجلماعــة        ورابطــة الــدول املــستقل  
االقتصادية لدول وسط أفريقيا؛ واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ واالحتاد األورويب؛ واهليئة احلكومية الدوليـة               

 العربية؛ ومنظمة حلف مشال األطلسي؛ ومنظمـة الـدول          املعنية بالتنمية؛ واملنظمة الدولية للفرانكفونية؛ وجامعة الدول      
األمريكية؛ ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛ ومنتدى جزر احمليط اهلـادئ؛ ومنظمـة شـنغهاي للتعـاون؛ ورابطـة جنـوب آسـيا                     

  .للتعاون اإلقليمي؛ واجملتمع اإلمنائي للجنوب األفريقي
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  ٢اجلدول 
   املشاركة: املؤشرات املقترحة

  املعيار احملدد/االعتبار  اجملموعة/املؤشر  نوع املؤشر

ــة  جمموعـــ
مؤشــرات 
  اجلدوى

  تهاإدماج املرأة ومصاحلها يف عمليات صنع القرار املتعلقة مبنع الرتاعات وإدارهتا وتسوي  اهلدف
ــر   التأثري ــدد :٨املؤشـ ــسبةعـ ــيت   ونـ ــسالم الـ ــات الـ  اتفاقـ

تتـــضمن أحكامـــا حمـــددة لتحـــسني أمـــن النـــساء      
  والفتيات وحالتهن

  :يف اجملاالت التاليةبعينها أحكام حتديد 
  اتفاقات وقف إطالق النار •  
  احلدودمنازعات  ةتسوي •  
  األمن والتجريد من السالح •  
  عودة الالجئني •  
  للغويةاألقليات ا •  
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية •  
  إعادة اهليكلة االقتصادية •  
  االنتخابات •  
  االتفاقات االنتقالية •  
  االتفاقات الدستورية •  
  عمليات حفظ السالم •  
  الصناديق االستئمانية •  

  جيم

   األخرى ذات الصلة بالسالم واألمنزيادة متثيل املرأة ومشاركتها الفعالة يف األمم املتحدة والبعثات الدولية  اهلدف
عــدد ونــسبة النــساء يف املناصــب العليــا  :٩املؤشــر   النتيجة

رة من  أث األمم املتحدة يف البلدان املت      يف لصنع القرار 
  الرتاعات

  :يتضمن ذلك
 األمم   عليا يف  عدد ونسبة النساء املعينات يف مناصب      •  

مناصب املمثـل اخلـاص واملمثـل الشخـصي،         (املتحدة  
  )املبعوث، ورئيس البعثة، واملنسق املقيمو

عــــدد ونــــسبة اإلنــــاث مــــن أفــــراد حفــــظ الــــسالم  •  
ــع صــنع القــرار    ــدنيني يف مواق ــة (العــسكريني وامل برتب

  )فوقها  وما٥-عقيد أو ف
 ســائردد ونــسبة اإلنــاث مــن املــوظفني الفنــيني يف   عــ •  

  ) وما فوقها٥-برتبة ف(أحناء منظومة األمم املتحدة 

  ألف
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  املعيار احملدد/االعتبار  اجملموعة/املؤشر  نوع املؤشر

ــة  جمموعـــ
مؤشــرات 
  اجلدوى

ــة    :١٠املؤشــر   جالنات ــسانية يف عملي مــستوى اخلــربة اجلن
القرار لدى األمم املتحدة يف البلدان املتـضررة         صنع
  الرتاعات من

 ٥-برتبـة ف   (اجلنـسانيني  املستـشارين    ةتتضمن عدد ونسب  
  :املعينني يف) فوقها وما
  فرق الوساطة •  
  عمليات تقييم احتياجات ما بعد الرتاع •  
  لتسريح وإعادة اإلدماجعمليات نزع السالح وا •  

  باء

    زيادة متثيل املرأة ومشاركتها الفعالة يف مفاوضات السالم الرمسية وغري الرمسية، وعمليات بناء السالم  اهلدف
مـــــستوى مـــــشاركة املـــــرأة يف  ):أ (١١املؤشـــــر   النتيجة

  مفاوضات السالم الرمسية
  :يتضمن ذلك

  عدد ونسبة اإلناث من الوسطاء •  
  اإلناث من املفاوضنيعدد ونسبة  •  

  باء

وجــود املــرأة يف مراكــز مراقبــة   ):ب (١١املؤشــر   النتيجة
مراكـــز استـــشارية رمسيـــة يف بدايـــة وهنايـــة  /رمسيـــة

  مفاوضات السالم

يتضمن ذلك ما إذا كانت مجاعات اجملتمع املدين من          •  
  النساء حاضرة يف بداية وهناية املفاوضات

  باء

اركتهن الفعالـــة يف اإلدارة الوطنيـــة واحملليـــة، بوصـــفهن مواطنـــات، ومـــسؤوالت منتخبـــات،  زيـــادة متثيـــل النـــساء ومـــش  اهلدف
  وصانعات للقرار

مستوى املشاركة السياسية للمـرأة يف       :١٢املؤشر    النتيجة
  البلدان املتضررة من الرتاعات

  :يتضمن ذلك
  نسبة النساء املؤهالت املسجالت يف التصويت •  
 التــصويت الــاليت يــدلني  نــسبة النــساء املــسجالت يف  •  

  بأصواهتن بالفعل
  نسبة النساء من املرشحني للربملان •  
  نسبة النساء يف الربملانات •  
  مناصب وزاريةالاليت يشغلن نسبة النساء  •  

  ألف

 وكـذلك، هلـا  زيادة مشاركة املرأة واملنظمات النسائية يف األنشطة الراميـة إىل منـع الرتاعـات وإدارهتـا وتـسويتها والتـصدي                     اهلدف
  النتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات

عدد ونسبة بعثـات جملـس األمـن الـيت        :١٣املؤشر    الناتج
تتنـــاول يف اختـــصاصاهتا وتقاريرهـــا قـــضايا حمـــددة 

  تؤثر على النساء والفتيات

يف كل مـن اختـصاصات البعثـة      بعينها  حتدد أبعاد جنسانية    
د قــضايا واحتياجــات  وتبــذل جهــود لتحديــ   .وتقاريرهــا

  تؤثر على النساء والفتياتبعينها 

  جيم
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  ٣اجلدول 
    احلماية: املؤشرات املقترحة

  املعيار احملدد/االعتبار  اجملموعة/املؤشر  نوع املؤشر

ــة جمموعــــ
مؤشـــرات
  اجلدوى

  ام حقوق اإلنسان اخلاصة هبن، واحترهن االقتصاديضمان سالمة النساء والفتيات، وصحتهن البدنية والنفسية وأمن  اهلدف
توقع مجـع البيانـات بـشأن هـذا املؤشـر عـن طريـق إجـراء                 ُي  دليل لألمن البدين للنساء والفتيات :١٤املؤشر   التأثري

ــة ءاتاستقــصا تتــضمن  ) أ( متــسقة وقابلــة للتكــرار وأخالقي
  :يلي ما
ــدى   •   ــاس م ــتغريات لقي ــصوراتم ــات   ت ــساء والفتي  الن

  أمنهن البدينبشأن 
ريات استداللية لقياس مدى تأثر إمكانية مشاركة       متغ •  

تشتق من املـتغريات    (النساء والفتيات يف احلياة العامة      
  )املتعلقة بسبل العيش وبالتصويت

متغريات استداللية لقياس مدى تأثر األنشطة املعتـادة         •  
ــات   ــساء والفتي ــاء،   (للن ــشطة مجــع احلطــب وامل أي أن

  )وإرسال الفتيات إىل املدارس
غي أن تكون البيانـات مـصنفة حـسب الفئـات الـضعيفة       نبي

  )مثل السكان املشردين داخليا(ذات الصلة 

  واو

محاية احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للنساء والفتيات، وإعماهلـا عـن طريـق القـوانني الوطنيـة مبـا يتفـق  اهلدف
  الدولية واملعايري

يـة القـوانني الوطنيـة حلقـوق      مـدى محا   :١٥املؤشر    النتيجة
اإلنــــسان اخلاصــــة بالنــــساء والفتيــــات مبــــا يتفــــق  

  الدولية واملعايري

ــة      ــوانني اجلنائيـ ــاتري والقـ ــة الدسـ ــوانني الوطنيـ ــضمن القـ تتـ
وجمـاالت االنـشغال     .واملدنية، والقوانني األخـرى الـسارية     

  :احملددة هي
 مبـا يف ذلـك األرض واملمتلكـات       (حقوق املـرياث      •  

  )واملواطنة
  ) ب(جترمي العنف القائم على نوع اجلنس •  
  دىن لسن الزواج، والزواج باإلكراهاألد احل •  
  

  دال

__________ 
، وذلـك لإلفـادة بـشأن مؤشـر     تـصورات ستقـصاءات غـالوب لل  يقوم البنك الدويل حاليا باستكشاف خيار استخدام ا          ) أ(  

مـا بعـد الرتاعـات والـدول        املعـين حبـاالت      ٢٠١١يف تقريـره املقبـل عـن التنميـة يف العـامل لعـام                من املقرر إدراجه     مماثل
  .الضعيفة

 “الرصـد واإلبـالغ  لـضمان  ”ضـعت  جيري حاليا تناول التشريعات املعنية بتتبع العنف اجلنسي ضمن املؤشرات اليت وُ          ) ب(  
  ).٢٦ الفقرة ،)٢٠٠٩ (١٨٨٨قرار العلى النحو املطلوب يف  (١٨٢٠قرار كما ورد يف ال
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  املعيار احملدد/االعتبار  اجملموعة/املؤشر  نوع املؤشر

ــة جمموعــــ
مؤشـــرات
  اجلدوى

  وهياكل لتعزيز األمن البدين والسالمة البدنية للنساء والفتياتتنفيذية وضع آليات   اهلدف
مـــستوى مـــشاركة املـــرأة يف قطـــاع  : ١٦املؤشـــر   الناتج

  من الرتاعاترة أثالعدالة واألمن يف البلدان املت
  :ويتضمن ذلك

منيـة،  جهـزة املـسلحة واأل   نسبة النـساء يف اجلـيش واأل       •  
  مصنفة حسب الرتبة

  نسبة املرأة يف الشرطة، مصنفة حسب الرتبة •  
نسبة املرأة يف القضاء، مصنفة علـى مجيـع املـستويات            •  

 )لتشمل احملاكم التقليدية حسب االقتضاء(

  دال

ات وطنيــة للرقابــة علــى   وجــود آليــ  :١٧املؤشــر   الناتج
  ) ج(األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

 مــع األســلحة الــصغرية واخلفيفــةالرقابــة علــى تقــيم آليــات 
  : ما يليمراعاة

يــــة للتنــــسيق بــــشأن األســــلحة  وجــــود وكالــــة وطن •  
  واخلفيفة الصغرية

عدد ونوع األسـلحة اخلفيفـة والـصغرية املتاحـة لكـل             •  
   نسمة١٠ ٠٠٠

  باء

    ل النساء والفتيات املعرضات للخطر على خدمات لدعم سبل العيشحصو  اهلدف
 مـن األشـخاص البـالغني       النـساء نـسبة    :١٨املؤشر    الناتج

  العاملني يف برامج اإلنعاش االقتصادي املبكر
ــارة إىل  ــةنــسبةالاإلش ــن اجملمــوع  (اتلمــستفيدل  املئوي ) م

  :مصنفة على أساس
ــات الــــضعيفة   •   ــف اجل (الفئــ ــحايا العنــ ــسي أي ضــ نــ

  )واجلنساين واملشردين داخليا، وما إىل ذلك
   به التوظيفي وتقدير املدفوعات املرتبطةنوع النظام •  

  باء

    زيادة إمكانية اللجوء للعدالة بالنسبة للنساء الاليت تنتهك حقوقهم  اهلدف
عـدد ونـسبة حـاالت العنـف اجلنـسي           :١٩املؤشر    النتيجة

ها، والتحقيـق  تم إحالتـ تـ ضد النـساء والفتيـات الـيت       
  هناشأفيها، وإصدار أحكام ب

  :تتضمن ما يلي
  إمجايل عدد احلاالت املبلغ عنها •  
ــا    ا •   ــق فيه ــيت مت التحقي ــن   (حلــاالت ال ــة م ــسبة مئوي كن

جمموع حاالت العنف اجلنسي ضد النـساء والفتيـات         
  )املبلغ عنها

  

  هاء

__________ 
عمــل املتعلــق مبنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع جوانبــه  اليف إطــار برنــامج    ) ج(  

 بإنــشاء وكالــة وطنيــة للتنــسيق بــشأن األســلحة   ومكافحتــه والقــضاء عليــه، التزمــت كــل دولــة مــن الــدول األعــضاء   
ــها     الــصغرية؛ وجعــل اإل ــا حبمل ــة، وتتبــع البنــادق املــصرح رمسي ــه جرميــة جنائي  .نتــاج غــري املــشروع للــسالح أو حيازت

رصـد املعلومـات بـشأن وجـود اآلليـات       بآليـة تنـسيق األعمـال املتعلقـة باألسـلحة الـصغرية             تقـوم   وباإلضافة إىل ذلـك،     
  .نفيذ هذه اآللياتحة األسلحة الصغرية واخلفيفة وتالوطنية ملكاف
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  املعيار احملدد/االعتبار  اجملموعة/املؤشر  نوع املؤشر

ــة جمموعــــ
مؤشـــرات
  اجلدوى

كنــسبة مئويــة مــن جممــوع ( احلــاالت الــيت مت إحالتــها •  
نـــسي ضـــد النـــساء والفتيـــات    حـــاالت العنـــف اجل 

  )عنها املبلغ
كنـسبة مئويـة مـن      ( أحكام   ابشأهن اليت صدر    احلاالت •  

جمموع حاالت العنف اجلنسي ضد النـساء والفتيـات         
  )املبلغ عنها

عدد ونـسبة احملـاكم اجملهـزة للنظـر يف           :٢٠املؤشر    الناتج
قضايا انتـهاكات حقـوق اإلنـسان اخلاصـة بالنـساء           

   إيالء اهتمام خاص ألمن الضحاياوالفتيات، مع

  :تقّيم احملاكم مع مراعاة ما يلي
  وجود آليات حلماية الشهود •  
  وجود البنية األساسية إلجراء جلسات سرية •  
 القـضاة وأعـضاء النيابـة العامـة بـشأن حقـوق        دريبت •  

ــشريعات     ــات والتـ ــساء والفتيـ ــة بالنـ ــسان اخلاصـ اإلنـ
  املتعلقة بالعنف اجلنسي واجلنساين

  دال
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  ٤اجلدول 
    اإلغاثة واإلنعاش: املؤشرات املقترحة

  املعيار احملدد/االعتبار  اجملموعة/املؤشر  نوع املؤشر

جمموعــــــة 
مؤشــرات 
  اجلدوى

  تلبية االحتياجات اخلاصة بالصحة اإلجنابية للنساء والفتيات يف حاالت الرتاع وحاالت ما بعد الرتاع  اهلدف
ستدل منـه علـى مـدى    هـو عامـل هـام يُـ       معدل الوفيات النفاسـية      معدل الوفيات النفاسية:)أ (٢١املؤشر   التأثري

ــاء الرتاعــ     ــة أثن  اتحــصول املــرأة علــى خــدمات الــصحة اإلجنابي
عــىن وُي .، وكــذلك كمؤشــر علــى مــدى رفاههــا عمومــااوبعــده

ــدف   ــا اهل ــر،     ٥حالي ــذا املؤش ــة هب ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه  م
  ند وضع خطوط األساس واألهدافوميكننا الرجوع إليه ع

  ألف

معـــــدالت االلتحـــــاق   ):ب (٢١املؤشـــــر   التأثري
بــالتعليم االبتــدائي والثــانوي مــصنفة حــسب

  نوع اجلنس

مـستوى  هناك أدلة كثرية تؤيد األثر التمكيين للتعلـيم حـىت علـى             
يقتـصر علـى تـوفري     حيث إن التعلـيم ال    وذلك   .املرحلة االبتدائية 

والكتابة فحسب، وإمنا يتـيح أيـضا الوصـول         القدرة على القراءة    
إىل اخلدمات االجتماعية األساسية واسـتخدامها علـى حنـو أكثـر            

  كفاءة

  ألف

 داخليـا، وضـحايا العنـف اجلنـسي واجلنـساين،اتاملـشرد (تلبية احتياجات النساء والفتيات، ال سـيما مـن الفئـات الـضعيفة  اهلدف
  يف إطار عمليات اإلغاثة واإلنعاش املبكر وبرامج اإلنعاش االقتصادي) اتد، والعائات، والالجئات السابقاتواحملارب

مــدى تــضمن أطــر التخطــيط     :٢٢املؤشــر   الناتج
رة مـن الرتاعـات     أثاالستراتيجي يف البلدان املت

ــات ــيالت وأهــداف ومؤشــرات وميزاني لتحل
  جنسانية

  :يف كل مناملسائل اجلنسانية صنف حسب مستوى إدراج ُت
  التحليل •  
  األهداف •  
  املؤشرات •  
 يزانياتامل •  

  :تتضمن أنواع أطر التخطيط ما يلي
تقيـيم احتياجـات مـا بعـد الـرتاع،          : اليت تقودها األمم املتحدة    •  

والسياسة الزراعيـة املـشتركة، والتقييمـات القطريـة املوحـدة،           
إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، والقوة الدوليـة         و

  وعملية التخطيط املتكاملة للبعثاتقرار، لتحقيق االست
ــة •   ــة ال: الوطني لحــد مــن الفقــر، واخلطــط  ل ســتراتيجيةاالورق

  ، وبرامج العمل الوطنية لإلنعاشالوطنية

  هاء

نـــــسبة التمويـــــل املخـــــصص  :٢٣املؤشـــــر   الناتج
ــا يف واملــصروف ملنظمــات اجملتمــع املــدين، مب
ذلك اجلماعات النسائية، املنفق على املـسائل
  اجلنسانية يف البلدان املتضررة من الرتاعات

  :مصنفة حسب
  فيهاالضطالع بالنشاط القطاع الذي جيري  •  
 النـسائية ومنظمـات اجملتمـع       اجلماعاتأي  ( املستفيدة   جلهةا •  

  )املدين األخرى

  هاء
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  املعيار احملدد/االعتبار  اجملموعة/املؤشر  نوع املؤشر

جمموعــــــة 
مؤشــرات 
  اجلدوى

التمويــــل الفعلــــي املخــــصص  :٢٤املؤشــــر   الناتج
واملصروف لدعم الربامج الـيت تتنـاول بـرامج

ــة    اإلغا ــسالم واألمــن املراعي ــة واإلنعــاش وال ث
لالعتبارات اجلنسانية يف البلدان املتضررة من

  الرتاعات

  :ويتضمن ذلك
يف   طريــق كيانــات األمــم املتحــدة، مبــا التمويــل املقــدم عــن •  

ــامج األمــم     ــل برن ــصناديق اخلاصــة مــن قبي املتحــدة ذلــك ال
قيق الصندوق االستئماين ملكتب اتقاء األزمات وحت     /اإلمنائي

االنتعــــاش، والــــصندوق املركــــزي ملواجهــــة الطــــوارئ،     
ــتئمانية     ــصناديق االسـ ــشترك، والـ ــساين املـ ــصندوق اإلنـ والـ

  ألمم املتحدةا اليت تديرهااملتعددة املاحنني 
التمويــل املقــدم مــن املنظمــات الدوليــة األخــرى والــصناديق  •  

صـندوق البنــك الـدويل لبنـاء الدولــة    مــن قبيـل  اخلاصـة هبـا،   
الـيت  (سالم، والصناديق االستئمانية املتعـددة املـاحنني      وبناء ال 

، وصك االحتـاد األورويب لتحقيـق       )ال تديرها األمم املتحدة   
  االستقرار

ــة     •   ــل املقــدم مــن اجلهــات املاحنــة الثنائي مــن املــستمد (التموي
جلنــــة /يف امليــــدان االقتــــصاديمنظمــــة التعــــاون والتنميــــة 

  )ضافة مصادر أخرىميكن إإال أنه املساعدة اإلمنائية، 
ــة     •   ــات الوطني ــن احلكوم ــدم م ــل املق  يكــونحــسبما (التموي

 )متوفرا
  :مصنفة حسب

  فيهاالضطالع بالنشاط القطاع الذي جيري  •  
ات اجملتمـع   أي احلكومـة الوطنيـة، ومنظمـ      (اجلهة املـستفيدة     •  

  )املدين، وما إىل ذلك
ــسانية إدراج املــسائل مــستوى •   ــنظم   (اجلن ــا ل  املؤشــراتوفق

  ) أ()اجلنسانية املستخدمة

  هاء

__________ 
 املـشتركة   الذي يستخدمه الفريق الفرعي العامـل التـابع للجنـة الدائمـة    اجلنسانيةاملؤشرات من األمثلة على ذلك نظام     ) أ(  

 إذا كـان الغـرض الرئيـسي مـن املـشروع هـو       ٣القيمـة   وتـسند  .٣  حـىت  صـفر مـن   يأخـذ القـيم     الـذي   وبني الوكاالت   
 إذا كـان املـشروع مـصمما ليـسهم إسـهاما كـبريا يف حتقيـق املـساواة                   ٢القيمة   وتسند   .النهوض باملساواة بني اجلنسني   

 مـدجما بـشكل جيـد يف        كـان الفتيـان، و  /الفتيـات والرجـال   /بني اجلنسني، ويشمل حتلـيال لالحتياجـات املختلفـة للنـساء          
يرد فيها صراحة ذكر املرأة يف أهـدافها ولكنـها ال تـشمل أنـشطة      إىل املشاريع اليت ١وتسند القيمة   .األنشطة والنتائج 

ولكــن جيــري تناوهلــا بطريقــة حمــدودة، وميكــن أن يكــون املــسائل اجلنــسانية حمــددة أو ميزانيــات خمصــصة؛ ويــرد ذكــر 
  للمـشاريع  صـفر وتـسند القيمـة     . تصميم هذه املشاريع أقوى من ذلك وأن يعزز املساواة بني اجلنسني أكثـر مـن ذلـك                

 أي دالئــل علــى أن املــسائل اجلنــسانية أخــذت يف االعتبــار يف   ال تتــضمنعلــى وجــه التحديــد أواملــرأة الــيت ال تــذكر 
، هنـاك خطـر أن يـؤدي املـشروع، دون علـم، إىل زيـادة                املؤشـرات وكما هو احلال بالنـسبة جلميـع         .تصميم املشروع 

  .أوجه عدم املساواة بني اجلنسني املوجودة أو تعميقها
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  املعيار احملدد/االعتبار  اجملموعة/املؤشر  نوع املؤشر

جمموعــــــة 
مؤشــرات 
  اجلدوى

 بعد انتهاء الـرتاع مراعيـة للمنظـورريعمتكفالة أن تكون املؤسسات والعمليات املعنية بالعدالة االنتقالية واملصاحلة وإعادة ال    اهلدف
  اجلنساين

ــة    ):أ (٢٥املؤشــر   النتيجة ــسبة آليــات العدال عــدد ون
ــسالم، ــة الــيت دعــت إليهــا عمليــات ال االنتقالي

يت تتـــضمن يف والياهتـــا أحكامـــا لتنـــاول    والـــ
  حقوق النساء والفتيات ومشاركتهن

  :تتضمن أنواع اآلليات ما يلي
  جلان تقصي احلقائق •  
  تعويضاتالبرامج  •  
  العدالة بني اجلنسني •  
  اجلنائيةاحملاكمات •  

  :وينبغي تقييم كل من هذه اآلليات بالنظر يف
ــل     •   ــن أجـ ــوالت مـ ــة لربوتوكـ ــضمن الواليـ ــساء تـ إدراج النـ

  ) ب(والفتيات يف العملية
ــات الــــاليت حيــــصلن علــــى     •   ــساء والفتيــ ــسبة النــ ــدد ونــ عــ

اســتحقاقات أو خـــدمات مقدمـــة، أو الـــاليت يـــشاركن يف  
  ) ج(العمليات املوضوعة ملا بعد انتهاء الرتاع

   ونسبة النساء يف املستويات العليا يف كل آليةعدد •  

  دال

ــر   الناتج ــس  ):ب (٢٥املؤشــ ــدد ونــ ــساء عــ بة النــ
والفتيات الاليت حيصلن على استحقاقات من
 خالل برامج التعويض وأنواع االسـتحقاقات

  صلن عليها حياليت
  
  
  
  
  
  
  

  باء  ُتصنف حسب أنواع اخلدمات املختلفة

__________ 
يف جلسات جلان تقصي احلقائق، ونظم التعويـضات املتعلقـة بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان          الشاهدات  محاية  : من قبيل    ) ب(  

  .بالرتاعات اليت حتدث فيما يتعلق اخلاصة بالنساء والفتيات
، ونــسبة صلن عليهــاتعويــضات الــيت حيــ ال تعويــضات ونــوع صلن علــىنــسبة الــضحايا اإلنــاث الــاليت حيــ  : مــن قبيــل   ) ج(  

  .الاليت يشاركن يف جلسات جلان تقصي احلقائقالشاهدات 
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  املعيار احملدد/االعتبار  اجملموعة/املؤشر  نوع املؤشر

جمموعــــــة 
مؤشــرات 
  اجلدوى

وغريهـاأن تليب برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وبرامج إصالح قطـاع األمـن االحتياجـات األمنيـة احملـددة                       اهلدف
االحتياجات اخلاصة باإلناث املنتميات إىل اجلهات األمنية الفاعلة، واحملاربات الـسابقات، والنـساء والفتيـات املرتبطـات من

  املسلحة باجلماعات
ــر   الناتج ــن   :٢٦املؤشــ ــاث مــ ــسبة اإلنــ ــدد ونــ عــ

ــات ــساء والفتيــ ــسابقات والنــ ــات الــ احملاربــ
 اجلماعات املسلحة الاليت  /املرتبطات بالقوات 

ــى لن صحيــ ــزع   عل ــرامج ن اســتحقاقات مــن ب
  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

مصنفة حسب األنواع   ) من اجملموع (إىل نسبة املستفيدات    يشري  
  :املختلفة من اخلدمات، من قبيل

  اإلسكان •  
  الصحة اجلنسية واإلجنابية •  
  الرعاية النفسية واالجتماعية •  
  التدريب املهين •  
  التعليم •  
  غذيةاأل •  
   النقديةالبدالت •  

  باء

  
  


