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 مقدمة  - أوالً  

علـى اسـتخدام     ،٤٨/١٤١ بقرار اجلمعية العامة     يركز هذا التقرير، املقدم عمالً      -١
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويسلط الضوء علـى         إنفاذ يف   واملقاييساملؤشرات  

 اقراءة هـذ  وينبغي  . على الصعيدين الوطين والدويل   احلديثة املعتمدة   املمارسات واألساليب   
الـيت  وىل اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي        باالقتران مع التقارير السابقة املقدمة إ      التقرير

 هامحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعزيز     عملية   من   حمددة جوانب   توضحأ
ــائق( ــشري ). E/2010/89 وE/2009/90 و،E/2008/76 و،E/2007/82 و، E/2006/86الوث وي

ـ    )E/2009/90و،  E/2007/82الوثيقتان  (التقريران السابقان     إىل اسـتخدام    اص،، على حنو خ
ويستكمل  .)١(ها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ورصدإلعمال املقاييساملؤشرات و 

على  أيضاًيعتمد  و.  نطاقها  ويوسع ني السابق ين التقرير هذينهذا التقرير اإلشارات الواردة يف      
حلقوق اإلنسان  مفوضية األمم املتحدة السامية      وضعتهامنهجية مؤشرات حقوق اإلنسان اليت      

ـ /حزيران يف    التابعة لألمم املتحدة   حقوق اإلنسان  هيئات معاهدات واعتمدهتا    ٢٠٠٨ هيوني
  ). HRI/MC/2008/3و HRI/MC/2006/7الوثيقتان (

  مفهوم مؤشرات حقوق اإلنسان   - ثانياً  
يف هذا التقرير إىل معلومات حمددة عـن        " مؤشرات حقوق اإلنسان  "يشري مصطلح     -٢

، قواعد ومعايري حقوق اإلنسانقد تكون ذات صلة ب   حدث أو نشاط أو نتيجة      و  شيء أ حالة  
عمليـة   وميكن استخدامها لتقييم ورصد       وجتسدها، إلنسانوشواغل حقوق ا   مبادئ   وتتناول

بعض لوميكن  ). HRI/MC/2006/7  من الوثيقة  ٧ الفقرة   انظر (وإعماهلاتعزيز حقوق اإلنسان    
معايري حمـددة   بقواعد أو   هلا صلة واضحة     حمضة   نسانكون مؤشرات حقوق إ   ت  أن املؤشرات

عدد عمليات اإلخـالء    وقد يكون   .  يف سياقات أخرى   عموماًقوق اإلنسان وال تستخدم     حل
 عدد كبري من املؤشـرات      يوجد ويف الوقت نفسه،     . على ذلك  ثالخري م   املبلغ عنها  القسري

  تفـي  اليت ميكـن أن   و مهااخدالشائع است األخرى مثل اإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية      
وميكن اعتبار . أعالهالوارد ميع متطلبات تعريف مؤشر حقوق اإلنسان جب، على األقل، ضمنياً

  . هذه الفئة من املؤشراتعلى  مثاالًمعدل الوفيات 

__________ 

التقريـر  يركز   على اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و        E/2007/82 التقرير   يركز )١(
E/2009/90 هااحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ورصدإنفاذ  على. 
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يف سياق هذا    )٢(املؤشرات الكمية و. تكون املؤشرات ذات طابع كمي أو نوعي      وقد    -٣
.  قياسـية  نسب مئوية أو أرقـام    أو   شكل أرقام املقام األول   ذ يف    اليت تأخ  التقرير هي تلك  

. تـصنيفية  أو   يةأشكال سـرد  يف   اليت ُيعرب عنها أساساً   املؤشرات النوعية املعلومات    وتشمل  
أي يف   احلق يف التعليم مكفول يف الدستور أو         له" :ثال على هذا النوع من املؤشرات هو      وامل

ضرورية املؤشرات النوعية والكمية    و ."يف البلد املعين؟   األعلىالقانون   أشكال   شكل آخر من  
يستند هـذان النوعـان مـن املؤشـرات إىل        جيب أن   و. ها حقوق اإلنسان ورصد   إلعمال

  ). HRI/MC/2006/7  من الوثيقة٨ الفقرة انظر( جلمع البيانات ةمنهجيات موضوعية وموثوق
ـ  ملؤشرات   سلفاًاملقاييس قيما حمددة    تشكل  و  -٤ ستند إىل أدلـة معياريـة أو       معينة وت

 وضعتها الدول بنفسها   اًأو أهداف  أن تكون املقاييس غايات      ميكن، على سبيل املثال،   و. جتريبية
). HRI/MC/2006/7  مـن الوثيقـة    ١٢ الفقرة   انظر(  معينة ية زمن فترةتحقيقها يف   وتعهدت ب 

نية يف  عقالال و ةقعيلواباو طموحوترية تقدمٍ تتسم مبا يكفي من ال      حتديد  من  لدول  اذلك  ميكّن  و
  ). E/2007/82 من الوثيقة ٥٤ و٥٣ الفقرتنيانظر ( يف ضوء املوارد املتاحة ذات الوقت،

 احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة      إلعمال استخدام املؤشرات ات  مربر  - ثالثاً  
  هاوالثقافية ورصد

  قوق اإلنسان حلعياري الدويل املطار اإلؤشرات يف استخدام امل  - ألف  
املعاهدات الدولية  ن  إإذ  . ديدباجلؤشرات يف جمال حقوق اإلنسان      املاستخدام  ليس    -٥

 الضروريةاألدوات  أداة من   املؤشرات اإلحصائية باعتبارها    إىل  صراحة   تشري   حلقوق اإلنسان 
). HRI/MC/2006/7  من الوثيقـة   ١٠ الفقرة   انظر( احلقوق احملمية مبوجب املعاهدات      إلعمال

 من العهد الـدويل     ١٢املادة  تنص   ،)٣(ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    احلقو خيصفيما  و
لحق يف التمتـع    لكامل  ال على أن اإلعمال  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

خفض "لضمان  اخلطوات الالزمة   ب القيام  يتطلب من الدول    من الصحة   ممكن بأعلى مستوى 
مـن  ) و(١٠، فإن املـادة     وعلى النحو ذاته  . )٤("فيات الرضع املواليد ومعدل و  وفيات  معدل  
__________ 

املؤشرات الكمية، واملؤشرات اإلحصائية، واملؤشرات   : غالباً ما تستعمل املصطلحات الثالثة التالية مترادفات       )٢(
 .الرقمية

 ٢٤املـادة    من   ٢ الفقرة   سياسية يف  أيضاً إىل استخدام املؤشرات فيما يتعلق باحلقوق املدنية وال         وردت اإلشارة  ) ٣(
من اتفاقيـة حقـوق الطفـل،        ٧املادة   من   ١ ويف الفقرة    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

 .تسجيل كل طفل عند الوالدةونصت املادتان على 
ه الصادر   احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغ         بشأن) ٢٠٠٠(١٤التعليق العام رقم    جاء يف    )٤(

 أن معدل املواليد املوتى مل يعد ُيستخدم، وحل         لجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     عن ال 
 .حمله معدل وفيات الرضع ووفيات األطفال دون سن اخلامسة
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خفـض  "اختاذ تدابري لضمان    باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تلزم الدول           
علـى  كوسيلة لضمان متتع الرجل واملرأة باحلق يف التعليم         " لدراسةلمعدالت ترك الطالبات    

أحدث من  هي  ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و      من اتفاق  ٣١املادة  تنص  و. قدم املساواة 
املعلومات، مبا يف ذلك    األطراف  مع الدول   جت  أن علىنصاً صرحياً   معاهدات حقوق اإلنسان،    

البيانات اإلحصائية والبيانات املستخدمة يف البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ الـسياسات     
عمليـة  ل األطراف احترام    الدوبأن تضمن    أيضاً  ذاهتا املادةوتقضي  . الكفيلة بإنفاذ االتفاقية  

لضمانات القانونية، ومعايري حقـوق اإلنـسان واملبـادئ         ل يهامجع املعلومات واحلفاظ عل   
بصورة مالئمة   ةمع املعلومات اجمل  تقضي هذه املادة بأن ُتصنف    عالوة على ذلك،    و. األخالقية

 العقبـات الـيت     حتديـد وللمعاهدة  تقييم تنفيذ الدول األطراف     على  ستخدم للمساعدة   ُتو
، وأخـرياً .  اإلعاقة يف أثناء ممارستهم حلقوقهم والعمل على تذليلها        و األشخاص ذو  هاواجهي

  . غريهملتنص على نشر هذه اإلحصاءات وإتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة و
التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية          وتتناول بانتظام     -٦

 مناسـبة يف    ومقـاييس ؤشـرات   مل الدول األطـراف     إدراجعية والثقافية ضرورة    واالجتما
إعمـال   زمنية من أجل    ومدداستراتيجياهتا وسياساهتا الوطنية، مبا يف ذلك إحصاءات مصنفة         

احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            
، وعلى النحـو نفـسه     ). E/2007/82  من الوثيقة  ٤٤-٣٧قرات  انظر الف  (يةفعالها ب ورصد
جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة علـى أمهيـة           الصادرة عن    ٩التوصية العامة رقم    تؤكد  

  . ملرأةااستخدام البيانات اإلحصائية املصنفة من أجل فهم حقيقي لوضع 
ـ املعاهـد من غري حلقوق اإلنسان أخرى  دولية  صكوكوتقر    -٧ ور املؤشـرات  دات ب

      ١٩٩٣إعالن وبرنامج عمل فيينـا لعـام        جاء يف   قد  ف. لرصد وصياغة السياسات  لكأساس  
ينبغي، لتعزيز التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، دراسـة هنـوج           و ":ما يلي 

لدويل عمال احلقوق الواردة يف العهد ا     إإضافية من قبيل نظام مؤشرات لقياس التقدم احملرز يف          
إعالن وبرنامج عمل   وحيث  ). ٩٨الفقرة  ( "اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 الدول على مجع البيانات اإلحصائية املوثوقة على الـصعيدين الـوطين            ٢٠٠١ديربان لعام   
لعمل بانتظام على تقييم وضع ضحايا العنـصرية        ها هبدف ا   ونشر ها وتوزيع هاواحمللي وحتليل 

، مبـا يف ذلـك املؤشـرات        يز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        والتمي
االقتصادية واالجتماعية الضرورية لوضع السياسات الرامية إىل سد الفجوة القائمة من حيث            

املبادئ التوجيهية الطوعيـة لـدعم      وتقدم  ). ٩٢الفقرة   (األوضاع االجتماعية واالقتصادية  
 جملـس    اليت اعتمدها  غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين      يف   اإلعمال التدرجيي للحق  

 بشأن وضـع املؤشـرات      ات توجيه ٢٠٠٤عام  يف  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      
  ). ١٧املبدأ التوجيهي ( للحق يف الغذاء التدرجيي يف رصد اإلعمال هاواستخدام
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 احلقـوق   من أجل إعمـال   استخدام املؤشرات   االحتياجات والفرص املتعلقة ب     - باء  
  هااالقتصادية واالجتماعية والثقافية ورصد

احتياجات وفرص عمليـة أكثـر يف جمـال         هناك  تطلبات املعيارية،   املباإلضافة إىل     -٨
املنـتظم  قيـاس   ال لتعزيز   أداةً ستخدم املؤشرات ُت،  أوالً. استخدام مؤشرات حقوق اإلنسان   

اسـتخدام  وإن كـان   .  على مـر الـزمن     إلنسانالتمتع حبقوق ا  الطارئة يف جمال    لتغيريات  ل
 يف جمـال احلقـوق       إضـافية  جهودت  ذلُبفقد  ،   كلها قوق اإلنسان  حل  مفيداً أمراًاملؤشرات  

ويرجع ذلك إىل أن بعض املعاهدات الـيت تـنص علـى            . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
ص بـاحلقوق االقتـصادية     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل العهد الدويل اخلا       

عمال الكامل هلـذه احلقـوق      اإلبأن  تقر   من الدساتري الوطنية     اًعدد، و واالجتماعية والثقافية 
 حتما الـدول    يلزم )٥("اإلعمال التدرجيي "مفهوم   و . يف ضوء املوارد املتاحة    يتحقق تدرجيياً س

قوق االقتـصادية   لحل اإلعمال الكامل    حنورصد التقدم احملرز    بوآليات رصد حقوق اإلنسان     
قوق اإلنسان  األوساط املعنية حب   وجيرب،   معينة من الزمن   واالجتماعية والثقافية على مدى فترة    

  . وضع أدوات لرصد هذه التغيرياتعلى 
قوق اإلنسان تبحث عن سـبل لتجـاوز حتليـل          حب ما فتئت األوساط املعنية   ،  ثانياً  -٩
إطار حقـوق  تبيان صلتها ب يعجز عن اً عاماًديتقلي حتليالً" األوضاع االقتصادية واالجتماعية  "

األخرى  والبياناتمنهجيات تربط البيانات اإلحصائية     ال بد من    ويف هذا السياق،    . اإلنسان
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ووفاء     األفراد  متتع  اإلنسان لتجسيد   عايري حقوق   مب

   .ادية أو االجتماعية العامة فقط، وليس جتسيد احلالة االقتصاالدول بالتزاماهت
تفعيل حقوق  عملية   سريياستخدام مؤشرات حقوق اإلنسان على ت     يساعد  ،  وأخرياً  -١٠

 إعمـال احلقـوق االقتـصادية       يفوهلذا األمر أمهية خاصـة      . اإلنسان يف السياسات العامة   
 يفة  اتيري الـسياس  تدابالجمموعة واسعة من    اختاذ   ما يتطلب    واالجتماعية والثقافية، ألنه غالباً   

ه ال بـد    على سبيل املثال، أن   ،  ٢٠٠٨عام  لأزمة الغذاء العاملية    فقد أبرزت   . خمتلف القطاعات 
ملتـضررين يف   امحايـة حـق     من أجل   تعددة  املقطاعات  ال يفة منسقة   يتدابري سياس من اختاذ   

الـسياسة  العاملة يف جمـال     جلهات الفاعلة   يف أوساط ا  استخدام املؤشرات   وينتشر   .)٦(الغذاء
 ،الصحة العامة( وخرباء خمتلف القطاعات     ، واإلحصائيني ،العامة، مثل العاملني يف جمال التنمية     

هلذه وبالنسبة  ).  مثالً  والرعاية االجتماعية  ، والعمل ، والتعليم ، والتخطيط احلضري  ،والزراعة
ـ إمنهجيات مؤشرات حقوق اإلنسان على  أن تساعد   اجلهات الفاعلة، ميكن      ج إعمـال ادم

 مراعـاة جعل السياسات العامة أكثـر      ومن مثة املساعدة على     ،  نشاطهاحقوق اإلنسان يف    
__________ 

الوثيقـة  ملزيد من املعلومات عن مفهوم اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، انظر              )٥(
E/2007/82. 

إطار العمل   انظر أيضاً و. A/HRC/12/31 و A/HRC/9/23  الغذاء  املقرر اخلاص املعين باحلق يف     يانظر تقرير  )٦(
 .ةفرقة العمل رفيعة املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي العامليالذي وضعته   احملّدثالشامل
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ستخدام مؤشرات حقوق اإلنسان يف ضمان فعالية حتليل        ا أيضاًوقد يساعد   . حلقوق اإلنسان 
ن أمناط عـدم املـساواة      عؤشرات  هذه امل  منهجيات   فقد تكشف مثالً   ته،السياسات ومشولي 
وكان . لسياسةلهداف العامة   األتعرقل حتقيق   ا وقد   اليت ميكن جتاهله   مةالقائ والظلم األساسية 

مشال أفريقيا واملنطقـة    خيص  كثري من التقييمات اليت أجرهتا اجلهات الفاعلة يف التنمية فيما           ال
ـ إ ٢٠١١-٢٠١٠شعبية يف   النتفاضات  الالعربية قبل ا   النمـو  ألهنـا اسـتندت إىل      ،  اًجيابي
 يف أن تراعي مبا فيه الكفاية       فشلتومع ذلك،   .  حنو الدميقراطية  البلدان وخطواهت لاالقتصادي  

حلصول على  افرص  تكافؤ  ، مثل احلرمان من      املتنامية عدم املساواة والظلم االجتماعي   حاالت  
  . )٧(العمل واخلدمات االجتماعية

  اعتبارات االستخدام الفعال ملؤشرات حقوق اإلنسان   - رابعاً  
 حقـوق اإلنـسان     إعمال لتيسري  خصيصاً املقاييسؤشرات و استخدام امل من أجل     -١١

استجابة لطلب من   و .)٨(بعض االعتبارات املنهجية واملؤسسية والعملية    يتعني مراعاة   ها  ورصد
  حلقـوق اإلنـسان  ةالسامياملفوضية عاهدات، وضعت امل هيئات جلاناالجتماع املشترك بني  

 كما وضعت  ،)٩(ازيز حقوق اإلنسان وإعماهل   تعمن أجل   مؤشرات  لل اً ومنهجي اً مفاهيمي اًإطار
 والسكن  ، والتعليم ، والصحة ،يف الغذاء ها احلق   قوق حمددة، مبا في    توضيحية حل  ؤشراتمبقوائم  
دناه مـستمدة مـن عمـل        املذكورة أ  االعتباراتو.  والعمل ، والضمان االجتماعي  ،الالئق

  . )١٠(ام املؤشرات باستخدذات الصلة ة واملبادرات القطريمن التجارباملفوضية و

  اختيار املؤشرات ومجع البيانات   - ألف  
 حقوق اإلنسان   إلنفاذ ةدداحململؤشرات  تكون ا  أن   ، ال بد  ، عند اختيار املؤشرات   أوالً  -١٢
تكـون  ينبغـي أن    إذ  . املعمول به طين  الوو الدويل حقوق اإلنسان  طاربإ صلة واضحة    ذات
يف املضمون املعياري   راسخة  ن حقوق اإلنسان    ق م حلختارة لقياس جوانب معينة     املؤشرات  امل

__________ 

اطلـع   (http://web.worldbank.org: ملوقع التايل وهي متاحة على ا   .  البنك الدويل، مذكرة تونس    انظر مثالً  )٧(
 ).٢٠١١أبريل / نيسان٦عليه يوم 

 .HRI/MC/2008/3ملزيد من املعلومات، انظر الوثيقة  )٨(
 : فيما خيص املؤشرات، انظر املوقع التايل       حلقوق اإلنسان  ةالساميللحصول على تفاصيل عن عمل املفوضية        )٩(

http://www2.ohchr.org/english/issues/indicators/index.htm. 
 نيأصحاب املصلحة الـدولي كل من  مع عرب التشاور ا املفوضية   م وضعته اللذانطار وقوائم املؤشرات    اعُتمد اإل  ) ١٠(

ليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واألوساط األكادميية، واملنظمـات         آ ات يف إطار  واليواملكلفون ب اخلرباء  (
 ،املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان       (حاب املصلحة الوطنيني     وأص ) واملنظمات الدولية  ،غري احلكومية 

 ).ألمم املتحدة القطريةا ةفرقأ و،ة والوكاالت اإلحصائية، واملنظمات غري احلكوميةياحلكومالوكاالت و
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  أالّ أيضاًوينبغي   .)١١(قوق اإلنسان حلعايري الدولية والوطنية    امليف  على النحو الوارد    حلق  ذا ا هل
لوفاء بالتزاماهتا املترتبـة    ل ها الدولة وجهود   تعهدات أيضاً فحسب، بل تشمل     نتائجتشمل ال 

واإلجرائية، ملؤشرات اهليكلية،   ااستخدام  بني  ع  اجلمومن املقبول على نطاق واسع      . قاحل على
 HRI/MC/2006/7  الوثيقتني انظر(يع هذه األبعاد    أن يشمل مج  كإطار ميكن   ومؤشرات النتائج   

وقبوهلا هلا  لتزامات  باال الدول   وفاء : ما يلي  ىل ربط إهذا اإلطار   ويرمي  ). HRI/MC/2008/3و
تلـك  ب للوفـاء اجلهود املبذولة   و ؛)ات اهليكلية املؤشر(للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان      وفقاً

       ونتـائج تلـك   ؛)اإلجرائيـة ؤشـرات  امل(اتية ربامج السياسال و التدابريتنفيذ  عرب  االلتزامات  
وينبغـي أن   ). مؤشرات النتـائج  (تمتع السكان املعنيني حبقوق اإلنسان      باجلهود فيما يتعلق    

 التزامات الدولة باحترام حقـوق اإلنـسان        مجيعد  يجتسعلى  تكون املؤشرات احملددة قادرة     
  . اوإعماهلتها ومحاي
لتمييز القائمة أو احملتملة يف     اأمناط   حتديد    املؤشرات من أجل   صنيفتال بد من    ،  ثانياً  -١٣

 أسـس  املؤشرات، قدر اإلمكان، أن تراعي عملية تصنيف   وينبغي   .)١٢(التمتع باحلقوق املعنية  
لثقافية يف تعليقهـا     املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا     عدم التمييز اليت وضعتها اللجنة    

  .  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوقبشأن عدم التمييز يف ) ٢٠٠٩(٢٠العام رقم 
املهمـة علـى     واملؤشرات    احملددة السياق  ، من املهم إقامة توازن بني املؤشرات      اًثالث  -١٤

.  وسياسـياً   واقتـصادياً  اجتماعياً واملناطق داخل البلدان   نالبلداوختتلف   .)١٣(عامليال الصعيد
األمـراض  من مؤشرات الوقاية ف. سياقات خمتلفةحسب املؤشرات ال بد من اختيار     لذلك،  و

تعديل تاج إىل حت قد -  احلق يف الصحة)١٤()صفات(هو من عناصر  و - ومكافحتها هاوعالج
ويف الوقت نفسه، فـإن     .  ما يف منطقة  تنتشر إال     اليت ال   األوبئة واألمراض املتوطِّنة   مراعاةمع  

 أو احلـد األدىن مـن        النافذة على الفـور    التزامات الدولة تشمل  بعض املؤشرات، مثل اليت     
__________ 

 املـضمون املعيـاري حلقـوق       عن ما كُتب   السامية حلقوق اإلنسان   يترجم اإلطار الذي وضعته املفوضية     )١١(
 ةدد احمل العالقة بني املؤشرات  وتوضيح    ما زة لتجسيد مضمون حق   مّيامل الصفاتدود من   عدد حم إىل  اإلنسان  
الـصحة  ) أ: (حلق يف الـصحة، وهـي     ا صفات متيز كمثال على ذلك، حددت مخس      و. الشارعةواملعايري  

  مـن  يـة الوقا) د(البيئة الطبيعية واملهنية،    ) ج(وفيات األطفال والرعاية الصحية،     ) ب( اجلنسية واإلجنابية، 
 مـن  ٧انظر الفقـرة    (الوصول إىل املرافق الصحية واألدوية األساسية       ) ه( ،ومكافحتها هااألمراض وعالج 

 ).HRI/MC/2008/3الوثيقة 
  لتكريس  املاضي يفمؤشرات مصنفة حسب العرق     فقد استخدمت   . املصنفةاملؤشرات  ميكن إساءة استخدام     )١٢(

حقوق اإلنـسان   لضمانات  عملية مجع البيانات    أن متتثل   ي  ملنع إساءة استخدام املؤشرات، ينبغ    و. العنصرية
 . أدناه١٦انظر الفقرة . والضمانات األخالقية

إىل ثابتة للجميع، وال    وإعداد قائمة مؤشرات مشتركة      إىل    حلقوق اإلنسان  ةالسامياملفوضية  سعى إطار   ال ي  )١٣(
حلياد واملوضوعية والالانتقائية، وباحلوار    مببادئ العاملية وا   يسترشدفهو  . انبلدالمقارنات بني   اإلقناع بإجراء   

والتعاون الدوليني البنائني، هبدف تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان               
  مـن الوثيقـة    ٢٨ الفقـرة    انظـر أيـضاً   و). ٦٠/٢٥١انظر قرار اجلمعية العامة      (البشرية مجعاء لصاحل  

HRI/MC/2006/7من الوثيقة ١٦الفقرة ، و HRI/MC/2008/3. 
 .١١انظر احلاشية  )١٤(
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ومن بني األمثلـة علـى هـذه        . تكون قابلة للتطبيق عاملياً   سلحقوق،  لاملضمون األساسي   
باعتبارهـا  فة حسب نوع اجلـنس      صناملنسب االلتحاق بالتعليم االبتدائي     املؤشرات العاملية   

  .احلق يف التعليم التمتع بعدم التمييز واملساواة يفمستوى ساعد على قياس ي اًمؤشر
 وجيهة وصـحيحة وموثوقـة      املؤشرات عملية، ينبغي أن تكون    لكي تكون   ،  اًرابع  -١٥

وبسيطة وحسنة التوقيت وقليلة العدد، وأن تقوم على آليات موضوعية وموثوقة ومـستقلة             
وأن تكون صاحلة للمقارنة يف الزمان واملكان ومتماشـية مـع املعـايري       ،)١٥(توليد البيانات ل

اإلحصائية الدولية ذات الصلة باملوضوع، وأن تكون قابلة للتصنيف حسب أسباب التمييـز             
 مـن الوثيقـة     ١٥الفقـرة   ، و HRI/MC/2006/7مـن الوثيقـة      ٢٦الفقرة   انظر(احملظورة  

HRI/MC/2008/3 .(  
 وفقـاً  ها ونـشر  ومعاجلتـها البيانات  إعداد  عملية  ينبغي كذلك أن تتم     ،  اًامسخ  -١٦
اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف اخلصوصية،       ضمانات حقوق   لقانونية واألخالقية و  اضمانات  لل

 من  مشاركة الفئات املهمشة  ف.  واملشاركة والتعريف الذايت للهوية،   ،ومحاية البيانات والسرية  
 واملهـاجرين   واألشخاص ذوي اإلعاقة  والنساء واملسنني   ،  كان األصليني األقليات أو الس  قبيل  

 ييـسر  قد   إجرائهاواالستقصاءات  يف تصميم   على سبيل املثال،    ،  موغريه واملشردين داخلياً 
، االستقصاء، وصياغة أسئلة اتإلحصاءا تصنيف، مبا يف ذلك ها ومجعاملفيدةحتديد املعلومات 

  . مناسبل  وتعميميها بشكالنتائج وتفسري
وضـوعية،  املوة  وثوقاملصادر  املالبيانات من جمموعة متنوعة من      التماس  ، ينبغي   اًريخأ  -١٧

مثل وكـاالت   (واملنظمات الدولية   ،  )ءإلحصال ةكاتب الوطني املمثل  (احلكومات   ذلك   مبا يف 
 مبقدورو. قوق اإلنسان حل ة والدولي ةليات الوطني واآل ،، ومنظمات اجملتمع املدين   )األمم املتحدة 

 حـاالت  يفو. يهـا البيانات أو احلصول عل   من   ةع خمتلف انوأ  توفري أصحاب املصلحة خمتلف  
 مقـدمي  بـني     اتـصال  ماعدان تستغل بشكل كامل بسبب      جمع البيانات ولكن ال   ُت،  كثرية

التعاون الوثيق بني جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة وإضفاء الطابع   و. هاالبيانات ومستخدمي 
  .  مجيع البيانات املتاحةان لالستفادة منضروريأمران  عمليات املشاركة املؤسسي على

  حتليل البيانات   - باء  
وال بد من   . عياري حلالة حقوق اإلنسان   املتحليل  الاستخدام املؤشرات حمل    حل  ال يُ   -١٨

.  سياق اإلطار املعياري حلقوق اإلنـسان       اليت ُجمعت ألغراض املؤشرات يف     البياناتحتليل  
 سبيل املثال، من أجل التأكد من أن ارتفاع معدل وفيات األمهات هو نتيجة للتمييـز                علىف

        : مـا يلـي   جيب حتديـدها    العوامل اليت   ستشمل   باحلق يف الصحة،      التمتع بني اجلنسني يف  
__________ 

ينبغي إعداد املؤشرات ونشرها بطريقة مستقلة وحمايدة وشفافة وينبغي أن تقوم على منهجيـة وإجـراءات        )١٥(
 .وخربة سليمة
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يرتبط معدل الوفيات النفاسية اليت ميكن الوقاية منها بعدم توفري الرعاية الصحية وعـدم              ) أ(
     على النـساء فقـط،    إذا كانت الوفيات النفاسية تقتصر      ) ب( لويات تلك الرعاية،  حتديد أو 

إلصابة لدى الرجال يقارب يف فداحته فداحـة حـاالت          اال يوجد سبب واحد للوفاة أو       ف
تلبيـة  ضمن  بأن ت الدول ملزمة مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل        ) ج( النفاسية،يات  الوف
املترتبة على استعدادها للمرأة اخلاصة الحتياجات لجمدية بصورة  ااهت وممارسا وسياساهتهاقوانين

الفطري للحمل والوالدة، وذلك عرب وسائل منها كفالة حصوهلا على خدمات التوليـد يف              
    املتعلقة بالصحة اجلنـسية واإلجنابيـة      واخلدمات   املعلومات   احلاالت الطارئة وغري ذلك من    

  ). A/HRC/14/39 من الوثيقة ١٧ الفقرة انظر(
عـن مـدى    صورة كاملة  عموماًتقدم، فإن املؤشرات وحدها ال     على النحو ذاته  و  -١٩

حق معني ال يعين بالـضرورة      ملؤشر   إىل مقياس مثالً  الوصول  فعدم   .نتهاكأو ا حق ما   إعمال  
الوثيقـة   مـن    ٤٤ ةانظـر الفقـر   (احلق  هذا   عن   املترتبةالتزاماهتا الدولية   خرقت  أن الدولة   

E/CN.4/2006/48 .(نتيجة خلرق التزامـات    فعالًمن أجل حتديد ما إذا كان هذا االجتاه هو          و 
 عرب وسائل منها إجـراء      إجراء مزيد من التحقيقات والتحليالت    ال بد من    حقوق اإلنسان،   

  . مراجعة قضائية أو شبه قضائية
 ملعىنق  من بعض األدوات اإلحصائية واملهارات لفهم دقي       ال بد    وعالوة على ذلك،    -٢٠
 علـى  ،)١٦( أن تقدم البيانات الوصفيةينبغيف. كميةالؤشرات ما يتعلق بامل لبيانات، وال سيما    ا

وطـرق  ومـربرات اسـتخدامه،     ،   على حدة  مؤشركل  سبيل املثال، معلومات عن تعريف      
 قراءة دقيقـة    وتساعد. حمدوديتهو تواترهمدى  وصنيفه  ، ومستويات ت  ه، ومصادر بيانات  هحساب

فهم ما إذا كانـت      ل أيضاً ةكون ضروري تقد  و .)١٧(على تفسري املؤشرات  وصفية  للبيانات ال 
.  أم ال  حـصائية ت مهمة من الناحية اإل    تغيرياتعكس    ما يف بيانات مؤشر   املسجلة   التحوالت

وأخطاء اختيار العينات،  ،)١٨(الثقةفترة  مفاهيم مثل استيعابوهذا يتطلب، على سبيل املثال،   
  .  اإلحصائية املشتركةواالستقصاءات اإلدارية التبالسجوالتحيز املرتبط 

ة مجيـع حقـوق     قوق اإلنسان وعدم قابلي   حلبادئ الشاملة   امل مراعاة، ينبغي   وأخرياً  -٢١
جمع بيانات  ُتعندما  و.  من احلقوق   عند حتليل أي حق    وتعاضدها هاللتجزئة وترابط اإلنسان  

__________ 

 .HRI/MC/2008/3ترد أمثلة للبيانات الوصفية يف املرفق الثاين للوثيقة  )١٦(
، ال بد من التحقق     مقارنة بالفتيان  يف التعليم االبتدائي     الفتيات  حتول يف نسبة    مالحظة على سبيل املثال، عند    )١٧(

عـدد   (يف املقام أو من تغريات    ) عدد الفتيات املسجالت  (تغيريات يف البسط    عن   اًجتاكان هذا التحول ن   إن  
ولكـن  ) مستصوب(الفتيات املسجالت   زيادة عدد   ىل   إ مثالً  قد ال ترجع   سبةة الن زيادو). املسجلني الفتيان
    كن تقيـيم   ال مي هذا التحول، ف  مدلول  دون فهم   وب). مستصوبغري  ( املسجلني   الفتيان اخنفاض يف عدد     إىل

 . أم الالتمييزمؤشراً لعدم   هذا التحولما إذا كان
الثقة فكـرة عـن     ويعطي اتساع فترة    .  القيمة احلقيقية   تقع ضمنه   البيانات نطاق مقدر لعينة   هي الثقة   فترة )١٨(

، يف حـني     أكرب اًعين شك  أوسع ت  ثقةففترة  : ماالقيمة احلقيقية للبيانات املقدرة ملؤشر       خبصوص اليقني درجة
 . أكرباًيقينأن فترة ثقة أضيق تعين 
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قوق اإلنسان، مثـل    حل الشاملةبادئ  امل أيضاًنبغي أن تعكس املؤشرات     يل،  حلُّتما و حق  عن  
مراعـاة أن  وباملثل، ينبغـي  . االنتصافواحلق يف  عدم التمييز واملساواة واملشاركة واملساءلة   

صلة ، له    على سبيل املثال   ،نقص التغذية فمؤشر  . صلة حبقوق عدة  مؤشراً واحد قد تكون له      
  . الغذاء واحلق يف الصحةباحلق يف 

احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     إعمال    دور املؤشرات يف    - خامساً 
  هاورصد

       : ة فيمـا يلـي    نب التحليل املعياري، مفيـد    ا إىل ج  ،املؤشرات واملقاييس قد تكون     -٢٢
لتنفيـذ   أوضـح    خطواتوضع  ) ب(عياري يف تقييم حقوق اإلنسان،      املتحليل  ال جتسيد) أ(

 كامل  إعمالضوعية لرصد التقدم احملرز حنو      وضع معايري مو  ) ج(السياسات والربامج العامة،    
، مثل السلطات احلكوميـة، يف      الدعوات املرفوعة ضد اجلهات املسؤولة    دعم  ) د (،حقوقلل

استخدام مؤشرات  عن  مثلة حديثة   اجلزء أ هذا  ويعرض  . احملاكم وغريها من آليات االنتصاف    
  . حقوق اإلنسان يف هذه السياقات

   تقييمات حقوق اإلنسان  - ألف  
الركود  وأتقدم  تعكس ال على حتديد االجتاهات اليت     حقوق اإلنسان   مؤشرات  تساعد    -٢٣

على سبيل املثال، املقرر اخلاص املعين بالسكن       فقد قام،   . أو التراجع يف إعمال حقوق اإلنسان     
 وباحلق يف عدم التمييـز يف هـذا         الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب        

ـ  منالبلدبتحذير ستراليا  أإىل  ته  إىل جملس حقوق اإلنسان عن بعث     رفعه  ير  يف تقر السياق    ع تراج
تبيِّن املؤشرات احلالية املستمدة    ":  وقال .ؤشرات ذات الصلة باحلق يف السكن الالئق      املاجتاهات  

أي حدوث اخنفاض يف جممـوع املـساكن العامـة،    : من مصادر خمتلفة أن النتائج يف نكوص    
 يف أسعار إجيار املساكن اخلاصة، ووجود أزمة معترف هبا يف القـدرة علـى               الكبريواالرتفاع  

  ). ١٢٦الفقرة " (حتمل تكلفة السكن وعدم حدوث اخنفاض حقيقي يف عدد من ال مأوى هلم
مؤشرات حقوق اإلنـسان  تتيح ؤشرات بشكل مناسب، ميكن أن      ُتصنف امل عندما  و  -٢٤
  بإمكاهنا توضـيح   ن املؤشرات مثالً  إإذ  .  والتمييز  لتحديد أمناط التهميش    مفيداً أساساً أيضاً

وقد . أول األمر تبدو حمايدة   قد  تكون نتيجة لسياسات    ُيحتمل أن    ،حلمايةيف ا  حمددة   فجوات
 مبؤشرات احلـصول    هاسيقبعد   جلنة حقوق الطفل مستوى عيش األطفال يف جورجيا          تحلل

 يف مستويات العـيش     اًكبري اًتفاوتكشفت  الصرف الصحي، و  خدمات  على املياه والسكن و   
املناطق احلـضرية،   يف  الريفية أو   حسب ما إذا كانوا يقيمون يف املناطق        بني األطفال يف البلد     

الوثيقـة  ( املـشردين داخليـاً    أو   الالجـئني  وا مـن  ، وما إذا كان   وتكوينهاوحجم األسرة   
CRC/C/GEO/CO/3 .(  
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هـا  اإلنـسان للتجزئـة وترابط    حقوق  عدم قابلية   ؤشرات  املظهر   أن تُ  أيضاًميكن  و  -٢٥
الوفيـات   حـاالت بشأن  فوضية السامية حلقوق اإلنسان     املتقرير  قد جاء يف    ف. وتعاضدها

أن ) A/HRC/14/39 الوثيقـة    (واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها وحقوق اإلنـسان          
إىل الحظـة   وتستند هذه امل  . ق يف الصحة  ها باحل  من احلق يف التعليم يقوض متتع       املرأة حرمان

ـ   وبالقراءة والكتابة   املرأة  إملام  ض معدالت   اخنفا أن   استنتاج مفاده  التعليم معدالت التحاقها ب
 مؤشرات صحة األم، مبا يف      د من عدب و النفاسيةوفيات  الارتفاع معدالت   بشكل وثيق ب  رتبط  ي

 ةالـسابق الرعاية  ضعف مستوى استفادهتا من     ، و  لدى املرأة  ذلك ارتفاع معدالت اخلصوبة   
 عند الوالدة   ، وصغر سنها  احلملتلبية احتياجاهتا من وسائل منع      لوالدة، واخنفاض معدالت    ل

  ).٣٠الفقرة (األوىل 

  عمليات السياسة العامة   - باء  
من حيث  قابلة للقياس السياسات    واللموسة  امل  واملقاييس ؤشراتاملعزز جمموعة من    ت  -٢٦
التنميـة  بشأن  قرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      تقد جاء يف    ف. فعالية والشفافية واملساءلة  ال

وضـع  : ما يلي فيدوراًتؤدي  أن ها أن مؤشرات حقوق اإلنسان ميكن    ٢٠٠٠ عاميف  البشرية  
حتديد اآلثـار غـري املقـصودة للقـوانني والـسياسات           و ورصد التقدم،     أفضل سياسات

الكشف عما إذا كانت    و ،ق إعمال احلقو  يفحتديد العناصر الفاعلة اليت تؤثر      وواملمارسات،  
واحلفز على   التنبيه املبكر إىل االنتهاكات احملتملة    و،   أم ال  هذه العناصر الفاعلة تفي بالتزاماهتا    

 تقـدميها  الصعبة اليت جيب     التنازالتتعزيز توافق اآلراء االجتماعي على      و ،اختاذ تدابري وقائية  
، ٥الفـصل   (وضع جتاهل أو صمت     القضايا اليت كانت م   وعرض  يف مواجهة قيود امليزانية،     

  ). ٨٩ فحةصال
رصد تنفيذ السياسات العامـة     من أجل   الستفادة من املؤشرات    اخذت مبادرات   واُت  -٢٧

قوق اإلنسان حلؤسسات الوطنية  املاحلكومة و تعمل  على سبيل املثال،    ف. على املستوى القطري  
 حتديـد حلقوق اإلنسان علـى     السامية    بدعم من املفوضية   ،ومنظمات اجملتمع املدين يف نيبال    

. رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     هبدف    البلد سياقووضعها يف   ؤشرات  امل
وأدت هذه اجلهود إىل إدماج مؤشرات حقوق اإلنسان يف خطة العمـل الوطنيـة حلقـوق           

ها  من يف عدد من اجملاالت٢٠١٢-٢٠١٠لفترة لاإلنسان اليت حتدد خطط احلكومة وأولوياهتا 
الفئـات  لفائدة   حمددة اهلدف  برامج   وتضعالصحة والتعليم وإقامة العدل وبناء املؤسسات،       

خذت مبـادرات مماثلـة يف      واُت). A/HRC/17/24  من الوثيقة  ٨ الفقرة( املهمشة واملستضعفة 
 احلقـوق   مؤشراتوكينيا لوضع مؤشرات حلقوق اإلنسان، مبا فيها        ) املرجع نفسه (إكوادور  

  .  يف اخلطط والسياسات الوطنيةهاجادموإالجتماعية والثقافية االقتصادية وا
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 على تطوير منـهجيات     أيضاًمنظمات اجملتمع املدين واألوساط األكادميية      وتعكف    -٢٨
 على املـستويات    وأدوات لرصد مستويات إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

  . )١٩(السياسات ضعيف والقطري والدويل من أجل التأثري احمللي و
الراميـة إىل   وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى جهودهـا         وتواصل    -٢٩

وقـدم  . حلقوق اإلنـسان  مراعاة  جعل املؤشرات املستخدمة يف جمال املساعدة التقنية أكثر         
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي جمموعات جديدة من املؤشرات لقياس عدم املـساواة والفقـر          

ـ لتـصميم   أساسـاً   تعدد األبعاد، واليت ميكن استخدامها      ملا سـتراتيجيات  السياسات وا ال
ستخدم مفاهيم وأسـاليب    تداة عملية   وضع أ   على  منظمة الصحة العاملية   وتعمل .)٢٠(اإلمنائية

ؤشرات، من أجل تعزيز جهود احلكومة يف جمـال الـصحة           املحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك      
 وضعته  ئي والتغذية الذي   الغذا لألمن  العاملي ستراتيجيال ا يقدم اإلطار و .)٢١(اجلنسية واإلجنابية 

حتليـل  إلجراء  فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة الغذاء العاملية جمموعة من املؤشرات            
، والـيت اعتمـدت منـهجيات       هااملواد الغذائية واالستفادة من   قطري ملسألة احلصول على     

  .  السامية حلقوق اإلنسان وضعتها املفوضيةؤشرات حقوق اإلنسان اليتم
 إىل استخدام مؤشرات حقوق اإلنـسان عنـد         أيضاًالوكاالت املاحنة الثنائية    وتشري    -٣٠

الوطنية الكينية حلقوق   اللجنة    مثالً الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي   توصي  و. تقدمي املساعدة 
  . )٢٢(راجمهااستخدام مؤشرات حقوق اإلنسان يف رصد بباإلنسان 

  رصد حقوق اإلنسان آليات   - جيم  
لرصد حقوق اإلنسان، مثل املؤسسات الوطنية حلقوق  ليات الوطنية والدوليةتضع اآل  -٣١

قوق اإلنسان، مؤشرات حقوق اإلنسان     حلاألمم املتحدة   وآليات  ليات اإلقليمية   اآلاإلنسان و 
احلقـوق  إلعمـال    انتظاماً رصد أكثر من أجل    معايري موضوعية    حتديد هبدف هاستخدمتو

__________ 

، وهو متاح .Promoting Rights in Schools: providing quality public education, ActionAid: انظر مثالً )١٩(
انظـر  ). ٢٠١١مـارس   /آذار ٢٤اطلع عليه يف     (www.right-to-education.org/node/1374: على املوقع 

 ,”Backman G, et.al., “Health systems and the right to health: an assessment of 194 countries: أيضاً

The Lancet, vol. 372, issue No. 9655, pp. 2047–2085, 13 December 2008. 
 لعدم املساواة، ومؤشر عدم املساواة بـني اجلنـسني،          املعدل وفقاً مؤشر التنمية البشرية    على سبيل املثال،     )٢٠(

 .ومؤشر الفقر املتعدد األبعاد
 Cottingham J, et. al, “Using human rights for sexual and reproductive health: improving legal:انظر )٢١(

and regulatory frameworks”, Bulletin of the World Health Organization, 3 June 2010. 
" استعراض الدعم املقدم من النرويج إىل اللجنة الكينية حلقوق اإلنـسان          : "الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي    )٢٢(

 : ، وهو متاح على املوقع التايل)٢٠١١(
www.norad.no/en/Tools+and+publications/Publications/Publication+Page?key=259798. 
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مؤشرات يف  أيضاًالدول ومنظمات اجملتمع املدين تستخدم و. االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  .  مع آليات رصد حقوق اإلنسانتفاعلها
الوطنيـة حلقـوق    اللجنة  املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا و    يعمل  يف املكسيك،   و  -٣٢

احلـق يف الـصحة    ومنها  حلقوق اإلنسان،انتظاماثر حتديد مؤشرات لرصد أكعلى اإلنسان  
وباملثل، وضـعت جلنـة املـساواة       ). A/HRC/17/24 من الوثيقة    ٨الفقرة  (واحلق يف التعليم    

باالشتراك مع جلنـة    (يرلندا الشمالية   آحقوق اإلنسان يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       و
" لتـرا واسـكتلندا وويلـز     كنإلإلنسان  قياس حقوق ا  إطار  ") ةحقوق اإلنسان االسكتلندي  

تقارير إىل  ال مبا يف ذلك لدى تقدمي       وتقدمي التقارير، الرصد  واليتها املتعلقة ب   أداءستخدم يف   سي
 ، واحلق يف الصحة، واحلق يف التعليم      ، احلق يف الغذاء الكايف    ةدداملؤشرات احمل وتشمل  . الربملان

  . واحلق يف السكن الالئق
منـهجيات   علـى وضـع      أيضاًهي   )٢٣(قوق اإلنسان حلليات اإلقليمية   وتعمل اآل   -٣٣

جلنة البلدان  وتعكف  . قوق اإلنسان حلصكوك اإلقليمية   الالستخدام املؤشرات يف رصد تنفيذ      
 مبادئ توجيهية إلعداد مؤشـرات التقـدم        استحداث على   األمريكية حلقوق اإلنسان حالياً   

قوق املنصوص عليها   احلتماعية والثقافية لتقييم ورصد     يف جمال احلقوق االقتصادية واالج    احملرز  
يف الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية             

الدول إىل تزويد وهتدف املبادئ التوجيهية . )بروتوكول سان سلفادور (واالجتماعية والثقافية
أداة بومة البلدان األمريكية ومنظمات اجملتمع املدين       نظمل  التابعة الوكاالت األخرى واألطراف  

  .  دائمة لكل دولة طرفةلتقدمي تقارير منتظمة مبوجب الربوتوكول وتصميم آلية تقييم داخلي
قـوق  حلألمم املتحدة   اآليات  فإن  دناه،  أاخلامس  يف الفصل   ل  يفصوارد بت كما هو   و  -٣٤

لة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     واليات متص تلك اليت تضطلع ب   اإلنسان، وال سيما    
عتمد الدول  بأن ت ، وتوصي باستمرار    اتقييماهتإجراء  ؤشرات يف   بنشاط امل ستخدم  توالثقافية،  

مؤشرات حقوق اإلنسان يف سياساهتا الوطنية ولرصد احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة             
  . والثقافية على املستوى القطري

املؤشرات واملقـاييس يف    على حد سواء    مع املدين   الدول ومنظمات اجملت  وتستخدم    -٣٥
اململكة فقد أشارت  . عاهداتاملتفاعلها مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مثل هيئات          

 على سبيل املثال، يف تقريرها الدوري إىل اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية                ،املتحدة
 يف ١٠ الصحية بنسبة النواتجالتفاوت يف فض وضعت هدفاً خل أهنا  إىلواالجتماعية والثقافية،   

 أيضاً وترمي. ، قياساً مبعدل وفيات الرضع والعمر املتوقع عند امليالد        ٢٠١٠املائة حبلول عام    
إىل خفض الفجوة بني ُخمس املناطق ذات املؤشرات األسوأ فيما يتعلق بالصحة واحلرمـان              

__________ 

 Council of Europe, Concerted development of social :إقليمية أخرى، انظر أيضاًلالطالع على مبادرة  )٢٣(

cohesion indicators – Methodological guide (2005). 
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  من الوثيقة  ٣٠٢ الفقرة (٢٠١٠ل عام    يف املائة على األقل حبلو     ١٠والسكان عموماً بنسبة    
E/C.12/GBR/5 .(  

احلقـوق االقتـصادية    إعمـال   ا خبـصوص    منظمات اجملتمع املدين حتليالهت   وتقدم    -٣٦
 املوازية إىل املعلومات واملقاييس اإلحصائية املتاحة يف تقاريرها         واالجتماعية والثقافية استناداً  

ظمات اجملتمع املدين واألوساط األكادميية علـى       منوتعمل   .)٢٤(عاهدات امل هيئاتاملقدمة إىل   
  . )٢٥(آليات رصد حقوق اإلنسانأن تستخدمها  منهجيات وأدوات ميكن وضع

  آليات االنتصاف   - دال  
يف حالـة    وسائل االنتـصاف     إتاحة يف    كذلك ستخدم مؤشرات حقوق اإلنسان   ُت  -٣٧

  . ات القضائية واإلداريةاآللي عرب انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 املؤشـرات  األفـراد، وجمموعات  ستخدم أصحاب احلقوق، أي األفراد      أن ي وميكن    -٣٨

انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       بإثبات ادعاءاهتم   من أجل   ألدلة  لكمصدر  
يـة  ضد اجلمهور) D.H. and others(دي أيتش وآخرين قضية يف و. النتصافوسائل اوالتماس 
أطفال تعرض   زعم أصحاب البالغ  ، املعروضة على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،        التشيكية
 بيانـات   واسـتندوا يف بالغهـم إىل     .  متتعهم باحلق يف التعليم    يف )٢٦(تمييز غري املباشر  لل الروما

تفـوق   املخصصة املدارس   الطلبة املنتمني إىل طائفة الروما املسجلني يف      نسبة  تبني أن   إحصائية  
لبيانات اإلحصائية  لوقبلت احملكمة استخدام مقدم الطلب      . املنتمني إليها  غري   ةالطلببكثري نسبة   

إثبات أن اخـتالف تـأثري      إليها   عبء اإلثبات إىل احلكومة وطلبت       توحول .ة ظاهر كقرينة
  . األصل العرقيب نتيجة لعوامل موضوعية ال عالقة هلا و هاملخصصةتشريعات املدارس 

__________ 

           مركـز احلقـوق االقتـصادية       القطـريتني اللـتني أعـدمها      الوقـائع   صـحيفيت  على سبيل املثال  انظر   )٢٤(
ــة  ــشأن واالجتماعي ــا ب ــا ) www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs42.htm(كمبودي وكيني

)www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs41.htm (إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      تنياملقدمو 
 .واالجتماعية والثقافية

        جامعـة ماهنـامي   الـذي تنفـذه     تقيـيم   وال،  ودراسة النطـاق   املقاييس، و ،املؤشراتمشروع    مثالً انظر )٢٥(
 انظـر . واحلكومة األملانية االحتادية، بالتعاون مع الشبكة الدولية للمعلومات والعمل بشأن أولوية الغـذاء            

 ”Eibe Riedel et al., “Indicators – Benchmarks – Scoping – Assessment: Background Paper:الوثيقة

(Friedrich Ebert Foundation( تايلعلى املوقع المتاحة ، وهي : 
www.fes-globalization.org/geneva/documents/HumanRights/6July10_BackgroundPaper_IBSA.pdf. 

      حييل إىل قوانني أو سياسات أو ممارسات تبدو حمايدة يف ظاهرها، ولكنـها ُتخلِّـف              : التمييز غري املباشر  " )٢٦(
، التعليـق العـام             "سباب متييـز حمظـورة    ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد أل      يف  أثراً غري متناسب    

عدم التمييـز يف احلقـوق       بشأن   للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ) ٢٠٠٩(٢٠رقم  
 .١٠، الفقرة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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يف أمرت احملكمة الدسـتورية     فقد  . أوامرهااحملاكم مؤشرات لرصد تنفيذ      تستخدمو  -٣٩
 لتنفيذ قرارها بشأن حقوق املشردين      هااعتماد املؤشرات واستخدام  ب احلكومة    مثالً كولومبيا
الفجوة يف تنفيذ القـانون     ب ٢٠٠٤ عامالصادر   T-025 قرارها   واعترفت احملكمة يف  . داخلياً

أهداف ومؤشرات  بانعدام  وأقرت احملكمة   . مة ملساعدة املشردين داخلياً    عا ةالذي حيدد سياس  
يف سلسلة من   و. ها تنفيذ ، وهو األمر الذي يشكل عقبة أمام      لسياسةا تنفيذحمددة للتحقق من    

وضـع  إىل   احملكمة السلطات الوطنية     ت، دع ٢٠٠٤لعام   T-025 قراربعد ال األوامر الصادرة   
، مبا فيهـا احلـق يف       هم حبقوق لمشردين داخلياً لفعلي  التع  تممدى ال مؤشرات النتائج لرصد    

الـسكن، والعـودة اآلمنـة إىل       وودعم االكتفاء الذايت،      للعيش، الضروريالدخل األدىن   
إجراء العتمـاد هـذه     بوضع  كذلك  أمرت احملكمة   و.  والتعليم ،أراضيهم، والرعاية الصحية  

شرات لقياس مدى التمتـع الفعلـي       جمموعة من املؤ  ت  مد على ذلك، اعتُ   وبناًء. املؤشرات
  . هم حبقوقلمشردين داخلياًل

لمطالبة حبقوقهم ورصد االلتزامـات     لؤشرات  املأصحاب احلقوق بنشاط    ويستخدم    -٤٠
وقد وضع سكان مركب األبراج السبعة السكين .  وضعهم لتسويةاليت تعهدت هبا احلكومات     

)Seven Towers ( ؤشرات، منها املستة مؤشرات ع املدينمنظمات اجملتمويرلندا الشمالية آيف 
 وزيـر   وتعهـد . حقهم يف السكن الالئق    كالدعم ادعائهم بانته   نتائجمؤشرات ال  و اإلجرائية

ـ  املقاييس اليت اقترحها  التنمية االجتماعية بتحسني ظروف السكن عن طريق استيفاء           عاجملتم
هـذه  و .)٢٧(ام هذه املؤشراتبانتظام تنفيذ هذه االلتزامات باستخدرصد بدوره ياحمللي الذي   

األوثـق صـلة    ؤشرات  امل واحددهم الذين   ن أصحاب احلقوق أنفسهم     ألملحوظة  املبادرة  
  . ملساءلة احلكومةبنشاط ها وبيانات واستخدمومجعوا الطالبهم، مب

لمؤشـرات يف جمـال     لاستخدام آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         - سادساً 
  عية والثقافية احلقوق االقتصادية واالجتما

    التابعة لألمم املتحدةهيئات معاهدات حقوق اإلنسان  - ألف  
تلك اليت  ، وال سيما     التابعة لألمم املتحدة   هيئات معاهدات حقوق اإلنسان   وضعت    -٤١

تتطلب بانتظام  ارسات  مماحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     ب  املتعلقة عاهداتترصد امل 
املبـادئ  وتطلـب   . ها لتقييم االمتثال للمعاهدات اليت ترصد     فةمصنإحصاءات ومؤشرات   

الدول األطـراف   إىل  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان     اليت وضعتها مجيع    إلبالغ  لالتوجيهية  
__________ 

)٢٧( Seven Towers Monitoring Group, “Fourth report on progress of human rights indicators” (January 

 : وهو متاح على املوقع التايل. (2009
www.pprproject.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=33. 
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إعمـال  تقييم التقـدم احملـرز يف       من  يئات  هذه اهل لتمكني  نفة  تقدمي معلومات إحصائية مص   
معلومـات عـن     كذلك   عاهدات امل يئاتبعض ه وتطلب  .  واليتها تدخل ضمن احلقوق اليت   

وطنية لرصد التقدم احملرز حنو اإلعمال الكامل للحقوق املعنية، مبا يف ذلك حتديـد              الليات  اآل
 تطلـب يو .)٢٨(بكل حق من احلقـوق    املتعلقة  املقاييس الوطنية   ما يتصل هبا من     املؤشرات و 

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق    ات، اليت وضعتها عاهدأحدث املبادئ التوجيهية لإلبالغ مبوجب امل     
 وضـع مؤشـرات     ،على وجه التحديد  ،  )E/C.12/2008/2(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 الـسامية   اليت حددهتا املفوضيةاتوضيحية وجداوهلالومعايري تأخذ يف االعتبار إطار املؤشرات       
  . حلقوق اإلنسان

ـ حتليالجراء  بنشاط إل ؤشرات   امل  هيئات املعاهدات  أيضاًوتستخدم    -٤٢ ، وال سـيما    اهت
جلنـة حقـوق الطفـل يف       الحظت  على سبيل املثال،    ف .)٢٩(لتحديد أمناط التهميش والتمييز   

التوزيع غري املنصف للموارد بني املقاطعات، إذ خصصت " مالحظاهتا اخلتامية بشأن موزامبيق 
ـ               ر بـني   أقل النفقات حملافظات تشهد أسوأ مؤشرات رفاه الطفل، مبا يف ذلك مؤشـر الفق

  ). CRC/C/MOZ/CO/2الوثيقة ( "األطفال
 يف عمـل     استخدام املؤشرات على حنو أكثر انتظامـاً        فيه ميكنواجملال اآلخر الذي      -٤٣

 يئات املعاهدات هل ة ما تستند التوصيات السردي    وغالباً. اهو متابعة توصياهت  ت  هيئات املعاهدا 
استعراض التقـدم احملـرز يف      يف    مقياساً تكونكن أن   مياليت    املعلومات اإلحصائية املتاحة   إىل

ستخدام مؤشرات  ال ممارسة ثابتة    بعُد هيئات املعاهدات مل تضع   ومع ذلك،   . تنفيذ التوصيات 
وتواجه . مالحظات اخلتامية لل تقييم متابعة الدول األطراف      عديدة يف على مدى فترات إبالغ     

 طرق مجع البيانات لكل مؤشر      تغيريمثل  (هذه املمارسة حتديات تقنية وعملية      جهود إرساء   
حتليـل   من إجراء    لتمكنل  إضافية أدواتال بد من وضع     ، و  يف املوارد   ونقصاً )على مر الزمن  
  .  مع مرور الوقتأكثر انتظاماً

  االستعراض الدوري الشامل   -باء   
إلعمال أعضاء جملس حقوق اإلنسان إىل استخدام املؤشرات كمقياس ما يشري  كثرياً  -٤٤

 الدولوقد أوصت   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف االستعراض الدوري الشامل      احلقوق  
قاعـدة لـصياغة    لتكـون   تجميع البيانات اإلحصائية     احلالة يف دول أخرى ب     استعراضيف  

__________ 

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      انظر مثالً املبادئ التوجيهية لإلبالغ اليت وضعتها         )٢٨(
 ).CRPD/C/2/3الوثيقة  (اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةو) E/C.12/2008/2الوثيقة (

لالطالع على أمثلة حديثة هلذه التحليالت فيما خيص احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، انظـر           )٢٩(
 مـن   ٢٢الفقـرة    (٢٠٠٩ يف عام    كولومبيا بشأن   املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري      

املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           و CERD/C/COL/CO/14)الوثيقة  
 ).E/C.12/BRA/CO/2 من الوثيقة ١١الفقرة  (٢٠٠٩ يف عام الربازيل بشأن والثقافية
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يف  حتـسناً تضمن  يأن  ينبغي  ن هدف التدابري القانونية والسياسية      إ أيضاً وقالت. السياسات
وتقبـل الـدول موضـوع      . ملؤشرات االجتماعية واالقتصادية  عرب بعض ا  قاس  يوضاع  األ

أن تـضع   " )٣١(على سبيل املثال، قبلت باراغواي    ف .)٣٠( هذه التوصيات   من االستعراض الكثريَ 
توصـية قدمتـها    " (اخلطة الرامية إىل إنشاء نظام مؤشرات حلقوق اإلنسان موضع التنفيـذ          

اإلحصائية، وإنشاء نظام لرصـد محايـة       توصيات جتميع البيانات    قبلت ب وباملثل،  ). اجلزائر
اختاذ تدابري إضافية ملعاجلة ارتفاع معدالت األمية والتسرب املدرسي يف          و،  )اليابان(األطفال  

حـاالت  لتسجيل  رمسية  الحصاءات  إجراء اإل  و ،)مجهورية مولدوفا والنرويج  (صفوف النساء   
اإلشـارات  مـن   و). اجلزائر(ي  املعاملة واالستغالل اجلنس  وء  وقتل النساء وس   العنف املرتيل 
 تقرالدول  يثبت أن   استخدام املؤشرات أثناء عملية االستعراض الدوري الشامل        املتكررة إىل   

لوفاء بالتزامهـا  و من التدابري الضرورية ل صياغة السياسات هأن استخدامها يف بشكل متزايد   
  . لثقافية حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية وابإعمال

  لس حقوق اإلنسان التابعة جملاإلجراءات اخلاصة   - جيم  
جمللس حقـوق   التابعة  اإلجراءات اخلاصة    إطار   يفدرس عدد من املكلفني بواليات        -٤٥

يف جمـاالت احلقـوق االقتـصادية       و.  حقوق اإلنـسان    العقد املاضي مؤشرات    يف اإلنسان
 املتـوافرة ة استخدام املؤشرات اإلحـصائية      تفاصيل عن كيفي  أُتيحت  واالجتماعية والثقافية،   

 ،)٣٢(ملقررة اخلاصة املعنية بـاحلق يف التعلـيم       ها من طرف ا   ورصد حقوق اإلنسان إلعمال  
واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى  ،)٣٣(واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق

  اخلاصة املعنية مبسألة العنـف ضـد       املقررة  و ،)٣٤(مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية     
  

__________ 

 مـن الوثيقـة     ٣٧والفقـرة   ،  A/HRC/11/15 مـن الوثيقـة      ٣٧ الفقـرة    انظر علـى سـبيل املثـال       ) ٣٠(
A/HRC/11/15/Add.1، ) ،ــها مــصر ــهاقبلوتوصــية قدمت ــات ــرة ؛) أملاني ــة ٣٦ والفق  مــن الوثيق

A/HRC/12/4/Add.1 )  بليز تهاقبل و توصية قدمتها اجلزائر (من الوثيقة  ٦٠ والفقرة   ؛  A/HRC/12/10 ) توصية
 ؛)ن بوتا تهاقبل و توصية قدمتها كوبا   (A/HRC/13/11 من الوثيقة  ٩٣؛ والفقرة   )شيليوقبلتها  بنغالديش  قدمتها  
 مـن   ٤٩-١٠١ والفقـرة    ؛)قبلتها كمبوديـا  وقدمتها اجلزائر    توصية( A/HRC/13/4  من الوثيقة  ٦٩والفقرة  
 A/HRC/15/15  مـن الوثيقـة    ٧٥-٧٩ والفقرة   ؛)ها كينيا تتوصية قدمتها فرنسا وقبل   ( A/HRC/15/8 الوثيقة

 ). الكويتاهتقبل والبحرينقدمتها توصية (
 .A/HRC/17/18ثيقة لالطالع على التوصيات، انظر الو )٣١(
 .E/CN.4/2002/60انظر الوثيقة  )٣٢(
 .A/HRC/4/18 وE/CN.4/2003/5انظر الوثيقتني  )٣٣(
 .A/61/338، وA/59/422، وA/58/427، وانظر أيضاً الوثائق A/58/427انظر الوثيقة  )٣٤(
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واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز           ،)٣٥(وأسبابه وعواقبه  املرأة
ـ  اخلبرية املستقلة   و ،)٣٦(العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        سألة املعنية مب

  . )٣٧(ونة واملرافق الصحيةالتزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأم
 املؤشرات كأساس لتحليالهت  اجراءات اخلاصة األخرى     كذلك الكثري من اإل    استخدمو  -٤٦

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري        وحدد  . يف البعثات القطرية  
 الـيت تواجههـا     التمييز، أوجه    على سبيل املثال   ،وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      

 الدراسات االستقصائية واملؤشرات تشري     مجيع " وأفاد أن   إىل اليابان  تهاألقليات يف تقريره عن بعث    
إىل أن األقليات تعيش يف حالة من التهميش والضعف االقتصادي واالجتمـاعي يف جمـاالت               

 مـن الوثيقـة     ٧٠الفقـرة   ( " والـزواج واملعاشـات والـصحة والتعلـيم        والسكنالعمل  
E/CN.4/2006/16/Add.2()لقضاء علـى التمييـز     با سويسرا   ات إىل أن التزام   أيضاًوأشار   .)٣٨

سبل النقص النسيب يف التشريعات أو      "مقارنة  من خالل   ذلك  ويتضح  مل تكن كافية،    ها  وجهود
هـذا الـنقص مـن      ر  اعتبوميكن ا مظاهر التمييز املتكررة يف العمل والسكن،       االنتصاف مع   

  . )٣٩()A/HRC/4/19/Add.2 من الوثيقة ٦٤الفقرة ( "لتمييزلرمزية ال جتماعيةالؤشرات اامل
املكلفني بواليات بأن تعتمد الدول جمموعة من مؤشرات حقوق         العديد من   وأوصى    -٤٧

ـ  ومعـايري    اًأهداف، وتضع    عن هذه املؤشرات   صنفةاإلنسان، وجتمع بيانات م       لـصياغة   اهل
  

__________ 

التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية      بطرق خمتلفـة يف     قضية العنف ضد املرأة     تؤثر  . A/HRC/7/6  الوثيقة انظر )٣٥(
تشويه  ة اخلاص ةها املقرر تملؤشرات اليت اقترح  وتشمل ا . االجتماعية والثقافية، مثل احلق يف الصحة والتعليم      و

 .وقتل النساءاألعضاء التناسلية األنثوية 
 إقليميـة يف األمـريكيتني      انظر أيضاً مسامهة املقرر اخلاص يف حلقة دراسية       و. A/HRC/11/36  الوثيقة نظرا )٣٦(

ـ نظم" استخدام املؤشرات لتعزيز ورصد املساواة العرقية وعدم التمييز       مجع البيانات و  " بشأن فوضـية  املها  ت
: وهـي متاحـة علـى املوقـع التـايل         . ريو دي جـانريو   ب ٢٠١٠مايو  /حلقوق اإلنسان يف أيار   السامية  

http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/docs/Contribution_ethnically_disaggregat

ed_data_BrazilMay2010.pdf. 
 .A/65/254انظر الوثيقة  )٣٧(
، وعلى النحو ذاتـه   . بعثة إىل الواليات املتحدة األمريكية    بشأن ال  A/HRC/11/36/Add.3  أيضاً الوثيقة  انظر )٣٨(

 إىل بعثتهأشار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني يف تقريره عن               
 مرتبة متدنية يف مجيع مؤشرات التنمية البشرية، مبا يف           حيتلون السكان األصليني يف الربازيل   "ل إىل أن    الربازي
 ). A/HRC/12/34/Add.2 من الوثيقة ٧٦الفقرة ( " التعليم والصحة والعدالةالوصول إىل خدماتذلك 

جتماعيـة  الؤشرات ا امل" من   باعتبارهاملقرر اخلاص   سبل االنتصاف الذي أشار إليه      تشريعات و ال نقص يقابل )٣٩(
الـذي وضـعته    طار املنهجي ملؤشرات حقوق اإلنـسان       اإليف  الواردة  املؤشرات اهليكلية   " رمزية للتمييز ال

 . السامية حلقوق اإلنساناملفوضية
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املثال، أوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء        على سبيل   ف .)٤٠(السياسات ومراقبة تنفيذها  
أن ُيعزز  ، و  كامالً  والتغذية تنفيذاً  ءالغذاوالسيادة يف   قانون األمن   بتنفيذ  "نيكاراغوا  بأن تقوم   

اعتمـاد نظـام موحـد      الذي ينص عليه عرب     األمن الغذائي والتغذية    بشأن  نظام املعلومات   
 "لحـق يف الغـذاء     ل تدرجييلإلعمال ال ثال الدولة   قاييس لرصد امت  املللمؤشرات واألهداف و  

واقترح املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف        ). A/HRC/13/33/Add.5من الوثيقة   ) د(٨٣الفقرة  (
ـ      ب"حكومة املغرب   تقوم  أن  بالتعليم   ـ  يوضع مؤشرات عن معدل التسرب املدرس ب ا والغي
، ولـيس   ا من املتغريات   وغريه ،األصل العرقي و ، واحلالة االجتماعية  ، حسب اجلنس  مصنفة

مجيع يكمل  ضمان أن    أيضاًبل    فحسب، ذه املشاكل على معاجلة ه  ملساعدة  اهلدف من ذلك ا   
 مـن الوثيقـة     )س(٧٤الفقـرة   ( "جنـسهم نـوع   تالميذ تعليمهم، بغض النظر عـن       ال

A/HRC/8/10/Add.2 .(          وحث املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق السلطات االحتادية يف كندا
من أجل وضع هنـج متماسـك   ة لتشرد ومجع إحصاءات موثوق لتماد تعريف رمسي    اع"على  

  ). A/HRC/10/7/Add.3 من الوثيقة ١٠٠ الفقرة" (ومنسق هلذه املسألة

   سبل املضي قدماً  - سابعاً  
 ة والدولي ةليات الوطني واآلاحلكومات  ها  ذلت اجلهات املعنية الوطنية والدولية، مبا في      ب  -٤٨
 اًجهـود   اإلحصائية ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدوليـة       املكاتب و قوق اإلنسان حل

ورغـم هـذه    . كما هو مبني أعاله، إلدماج مؤشرات حقوق اإلنسان يف عملـها          جبارة،  
  . تعزيز هذه اجلهودمن أجل العمل زيادة ال بد من  ،اإلجنازات

لـسياسات  وينبغي دعم مبادرات إدماج مؤشرات حقوق اإلنسان يف اخلطـط وا            -٤٩
 يف  يـاً ستخدم املؤشرات املعتمدة فعل   ها لكي تُ  تابعتمحقوق اإلنسان و  الوطنية املعنية بالتنمية و   

لتكون قـادرة    تكون أكثر استعداداً  يتعني على الدول أن     و. رصد تنفيذ اخلطط والسياسات   
ام استخدبدولية لرصد حقوق اإلنسان     والليات الوطنية   اآلعلى متابعة التوصيات الصادرة عن      

__________ 

) A/HRC/7/16/Add.2الوثيقـة   (سبانيا  إىل  املتعلقان بالبعثة إ   انتقريرالاملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق،      مثالً   ) ٤٠(
املتعلقـة  تقـارير   الاحلق يف التعلـيم،     ب واملقرر اخلاص املعين     ؛)A/HRC/10/7/Add.3 الوثيقة (كنداالبعثة إىل   و

، )A/HRC/8/10/Add.4الوثيقـة   (، والبوسنة واهلرسـك     )A/HRC/8/10/Add.2 الوثيقة   (املغرب  بالبعثات إىل   
 واملقرر اخلاص املعين باحلق     ؛)A/HRC/14/25/Add.3الوثيقة  ( ومنغوليا   ،)A/HRC/11/8/Add.2الوثيقة  (ماليزيا  و

الوثيقـة  (بـنن   و،  )E/CN.4/2006/44/Add.2الوثيقـة   (بعثـات إىل اهلنـد      املتعلقـة بال  تقارير  اليف الغذاء،   
A/HRC/13/33/Add.3(،   ونيكاراغوا )  الوثيقةA/HRC/13/33/Add.5(واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة،       ؛ 

حقوق اإلنـسان     واملقرر اخلاص املعين املعين حبالة     ؛)A/HRC/4/28/Add.2 الوثيقة السويد   بعثة إىل التقرير عن   ال
الوثيقـة  (بعثـات إىل جنـوب أفريقيـا        املتعلقـة بال  تقـارير   الواحلريات األساسية للـسكان األصـليني،       

E/CN.4/2006/78/Add.2(، وكولومبيــا )الوثيقــة A/HRC/15/37/Add.3( ، واالحتــاد الروســي)الوثيقــة 
A/HRC/15/37/Add.5(إىل تركيا    ةلبعثاملتعلقان با  التقريران واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة،        ؛ ) الوثيقة
A/HRC/4/34/Add.2 (قريغيزستان البعثة إىلو ) الوثيقةA/HRC/14/22/Add.2.( 



E/2011/90 

21 GE.11-42447 

 آليات رصد حقوق اإلنسان ممارسة متـسقة        تضعوباملثل، ينبغي أن    . املعلومات اإلحصائية 
   .امتابعة توصياهتلعملية  دوريتقييم إجراء ستخدام املؤشرات عند ال

 أكثـر   اختيار املؤشرات ومجع البيانات عن طريق االهتمـام       عملييت  وميكن حتسني     -٥٠
 اإلحصائية ومؤسسات   واملكاتبلوكاالت احلكومية   ة والشراكات بني ا   يشاركتعمليات ال بال

يـسري  شاملة تالعملية هذه الومن شأن . حقوق اإلنسان واجملتمع املدين على املستوى القطري    
بـصورة  تصنيف املعلومات اإلحصائية ومجع البيانات       و السياقباختيار مؤشرات ذات صلة     

 احلصول على جمموعة واسعة من      أيضاًهذا التعاون   وقد يسهل   .  حلقوق اإلنسان  مراعاةأكثر  
      اآلليـات التقليديـة    توفرهااملؤشرات ومصادر املعلومات اليت ميكن أن تكمل البيانات اليت          

  . جلمع البيانات
ئية واألوساط املعنية حبقـوق     اإلحصاينبغي أن تتعاون الدوائر     ،  وبشكل أكثر حتديداً    -٥١

اإلسهام كن ملبادئ ومعايري حقوق اإلنسان      من خالل هذا التعاون، مي    و. اإلنسان بشكل أوثق  
 هانـشر ومجـع املؤشـرات      على عملية    ضمانات حقوق اإلنسان املناسبة   تطبيق  يف تعزيز   

قـوق  هذا التعاون لألوساط املعنيـة حب      سيتيحوباإلضافة إىل ذلك،    . هاواستخداممعاجلتها  و
 اًوسـليمة إحـصائي    ةآليات موثوق عرب  بيانات إحصائية   للحصول على    أفضل اًاإلنسان فرص 

يف تفـسري املعلومـات      اًمفيدوهو أمر سيكون    املعلومات واخلربات،   على   و ،لتوليد البيانات 
الـدوائر   مـع    ال بد من مواصلة احلوار    من أجل تسهيل هذا التعاون،      و. اإلحصائية املتاحة 

  . مؤشرات حقوق اإلنسانإزالة سوء فهم اإلحصائية من أجل 
بناء قدرات جمموعة واسعة من أصـحاب       جهود إضافية ل    ، هناك حاجة إىل   وعموماً  -٥٢

على حنـو    ها وتفسري هااملصلحة جلمع مزيد من املعلومات ونشر املؤشرات املتاحة واستخدام        
 املـساعدة التقنيـة إىل       السامية حلقوق اإلنسان   تلك احلاجة، تقدم املفوضية   وتلبية ل . أفضل

خمتلف البلدان واملناطق على أساس اإلطار      قوق اإلنسان يف    حلؤسسات الوطنية   املاحلكومات و 
مواد وأدوات مرجعية للمساعدة علـى    تعمل على وضع     و ،هتاملفاهيمي واملنهجي الذي وضع   

  . وتشغيلهنشر إطارها 

  اتاالستنتاج  - ثامناً  
 ملؤشرات حقوق اإلنسان إىل مزيد من املوضوعية والشفافية         املنتظمؤدي االستخدام   ي  -٥٣

جيعـل  و. رصد حقوق اإلنسان مبنية أكثر على األدلة       عملية   نسان وجيعل يف تقييم حقوق اإل   
سن فعالية السياسات العامة الالزمة     حيحقوق اإلنسان يف متناول واضعي السياسات و      إعمال  

دعاوى   يف دعم  ن تساعد كذلك أ ؤشرات حقوق اإلنسان    وميكن مل . إلعمال حقوق اإلنسان  
  . انتهاك حقوق اإلنسان
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وما انفكت  . استخدام املؤشرات إىل  ن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       عدد م  ويدعو  -٥٤
ؤشـرات  مل ضرورة اعتماد الدول األطراف   تشدد على   ليات الدولية لرصد حقوق اإلنسان      اآل
حقـوق  إلعمال   ةالضروري الوطنية   ااستراتيجياهتا وسياساهت يف   يف تقدمي تقاريرها و    قاييسوم

  . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةحلقوق تلك املتصلة بااإلنسان، وال سيما 
 لوضع منهجيات ملؤشرات حقوق اإلنـسان،   جبارة  ذلت جهود   على مر السنني، بُ   و  -٥٥

 هيئات  اعتمدتهو السامية حلقوق اإلنسان     نهجي وضعته املفوضية  مذلك إطار مفاهيمي و   ومن  
، داخـل   نيوليالـد و نيأصحاب املصلحة الوطني  ويزداد اعتماد   . حقوق اإلنسان  معاهدات

، على مؤشرات حقوق اإلنـسان      ها على حد سواء   قوق اإلنسان وخارج  األوساط املعنية حب  
   . أعماهلمدمج مؤشرات حقوق اإلنسان يفترمي إىل بادرات مل همواختاذ
جمموعة واسعة من أصحاب املـصلحة      ات  بناء قدر عرب  هذه اجلهود   تكثيف  وميكن    -٥٦

ستخدام الاالتشجيع على   مواصلة  وباإلمكان  . من فيما بينه  ، وتعزيز التعاو  ني والدولي نيالوطني
 ورصد  هاوضع السياسات وتنفيذ  يف تقييم حقوق اإلنسان و     ملؤشرات حقوق اإلنسان     املنتظم

  .حقوق اإلنسان وآليات االنتصاف

        


