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سامت  التقرير  هذا  يستعرض  نفسها؟  تقيِّم  أن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  ميكن  كيف 

ويقرتح  باريس.  مبادئ  يف  املحدد  النحو  عىل  لعملها  الدولية  واملعايري  الة  الفعَّ الوطنية  املؤسسات 

التقرير عالمات قياس تستند إىل هذه املبادئ ويشري إىل الطريقة التي ميكن بها استخدام مؤرشات 

ية ونوعية ملساعدة املؤسسات يف تحسني أدائها وقياس أثر أنشطتها. وهذا املنشور، تقييم فعالية  كمِّ

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، هو أداة عملية ليستعملها أعضاء وموظفو املؤسسات الوطنية 

واملنظامت واألفراد العاملون معها.

تقديم بقلم مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان،  لويز آربور

”... أداة مفيدة جدا للمؤسسات الوطنية يف تعريف دورها

 ومسؤولياتها وتخطيط ورصد أنشطتها ...“

اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان

”... تقرير مفيد جداً قوي الحجة وجيد الصياغة“
مل جيمس، املسؤول التنفيذي عن السياسة الدولية،

 الجمعية القانونية يف انكلرتا وويلز

”... لقد جاء يف أفضل وقت. وهو ال يخدم املؤسسات الوطنية

 وحدها ولكنه يهم املنظامت غري الحكومية األخرى لحقوق اإلنسان واملنظامت

 املجتمعية التي ينبغي أن تستطيع استعامل مؤرشات تقييم األثر أو صياغة
 أدوات قياس خاصة بها تناسب حاالتها املحددة. وسيزيد كثرياً

 من فعالية املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان“

زونكا ماجودينا، نائبة رئيس لجنة جنوب أفريقيا لحقوق اإلنسان



املجلس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان
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شكر وتقدير
قام بصياغة هذا التقرير ريتشارد كارفر، مدير أبحاث أوكسفورد لوسائط اإلعالم التي ترصد نواتج 

وسائط اإلعالم أثناء فرتة االنتقال إىل الدميقراطية. وقد عمل ريتشارد كارفارد لدى هيئة املادة 19 

ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، كام عمل خبرياً استشارياً لدى كثري من املنظامت غري 

الحكومية واملنظامت الحكومية الدولية ومنها منظمة الفهم (Fahamu) واملعهد الدويل للمساعدة 

الدميقراطية واالنتخابية وأمانة الكمنولث ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني. وألَّف 

ُكتباً عن الصحة والتنمية وعن تاريخ مالوي بعد االستقالل وكان املؤلف الرئييس لتقرير املجلس الدويل 

املعنون ”األداء والرشعية: املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان“ وكذلك لتقرير عن املؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان يف أفريقيا صدر عن املركز األفريقي للدميقراطية ودراسات حقوق اإلنسان.

وللمساعدة يف هذا البحث وزَّع املجلس استبياناً عىل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عن طريق 

الوطنية من  السامية لحقوق اإلنسان. ونشعر بوافر االمتنان للمؤسسات  املتحدة  مفوضية األمم 

البلدان التالية التي رّدت عىل االستبيان:

وكولومبيا،  وفيجي،  وفلسطني،  كوريا،  وجمهورية  وتوغو،  وأملانيا،  وألبانيا،  وأفغانستان،  أسرتاليا، 

ولكسمربغ، ومنغوليا، وموريشيوس، ونيبال، والنيجر، ونيجرييا، وهولندا، واليونان.

الذي كان مدير  دو  2004 دكتور محمد - محمود محمِّ بإدارة املرشوع حتى نيسان/أبريل  وقام 

األبحاث يف املجلس الدويل آنذاك. واستكمله بعده السيد جان نيكوالس ديوز.

وقد جرى البحث تحت إرشاف مجموعة استشارية تتألف من:

 العضو الرئيس يف لجنة أيرلندا الشاملية لحقوق اإلنسان 

)1999-2005(

برايس ديكسون

باحثة مستقلة؛ مديرة رشكة أندنتا ألدوات التفكري كيم فورس

مستشارة حقوق اإلنسان يف مجموعة موارد الحقوق اإلقليمية، 

فيجي؛ عضو املجلس التنفيذي للمجلس الدويل

عمرانة جالل

نائبة رئيس لجنة جنوب أفريقيا لحقوق اإلنسان زنكا ماجودينا

ق وحدة املؤسسات الوطنية مبفوضية األمم املتحدة السامية  منسِّ

لحقوق اإلنسان

أورست نووساد

املدير التنفيذي ملؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان، كمباال؛ الخبري 

االستشاري الرئييس يف مجموعة لربا للخرباء االستشاريني املحدودة

ليفنغستون سيوانيانا
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وأرسلت مسودات التقرير إىل أعضاء وموظفي كثري من املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والخرباء 

العاملني معهم للتعليق عليها. ويشكر املجلس األشخاص التالية أسامؤهم لتعليقاتهم التي أفادت 

ديبال  وهارتيني  الكبري  دافالوس  فرنادنديس  ودافيد  ورينيبورغار  أبيزار  وليديا  ألبريو  ترييزا  كثرياً: 

وجون دواير ونيكوالس فاسيل وتتيانو فيدوتوفا وجريار فيلوس وإيان فاين وكرين فيتزباتريك وآن-

يانغاري وميل جيمس  ماري غاريدو وماريان هوغارد وآنا-كارن هيد وبيرت هلمرز وأحمد ضياء 

وميناكياي ورويب مدان وراجيف ملهوترا وفريوز منجي وعايدة ماريا نوفال رودريغيس وسياران أو 

مواليني وكريستينا بابادوبولو وسبينا بويغ و د. ب. سيتولسنغ وفروك سيدنستيكر وكريس سيدويت 

وبادي سلون وجون سوتاالن ونانيس تيد وشيفاين فريما.
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تقديم
تتمتع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اليوم دون شك بقيمة كبرية كرشيك جوهري يف واجب 

حامية وتعزيز حقوق اإلنسان عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي. ويتضح ذلك بالخصوص يف القرار 

الذي اعتمدته لجنة حقوق اإلنسان يف عام 2005 ودعت فيه املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

إىل املشاركة يف جميع بنود جدول أعامل اللجنة )القرار 2005/74(. وهناك بالفعل زيادة كبرية 

يف األعباء امللقاة عىل عاتق هذه املؤسسات الوطنية من جانب جميع أصحاب املصلحة ليك تعمل 

كجهات فاعلة أساسية يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان.

كأحد  اإلنسان  حقوق  أكرب“  حرية  ”يف  املعنون  تقريره  يف  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وضع  وقد 

األعمدة الثالثة لربنامجه إلصالح األمم املتحدة. واستجابة  للدعوة التي وّجهها األمني العام يف هذا 

لحقوق  الدولية  الصكوك  بتنفيذ  االهتامم  لزيادة  إصالحية  عملية  املفوضية  هذه  بدأت  التقرير 

اإلنسان عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي. وسوف تؤدي هذه اإلصالحات إىل زيادة الحاجة إىل 

املؤسسات  هذه  عىل  يجب  ولكن  اإلنسان.  لحقوق  ومستقلة  حقيقية  وطنية  مؤسسات  وجود 

باملصداقية  تتحىل  أن  املتزايدين،  الدولية  والثقة  الدويل  االعرتاف  هذا  تحافظ عىل  ليك  الوطنية، 

واملرشوعية واألهمية والفعالية. وميكن أن يتحقق ذلك يف جانب منه إذا اسرتشدت هذه املؤسسات 

الوطنية يف عملها مببادئ باريس.

م هنا يهدف إىل مساعدة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عىل قياس فعاليتها.  والتقرير املقدَّ

اإلنسان  لحقوق  وطنية  مؤسسات  من  أعضاء  تشاركية شملت  عملية  إعداده من خالل  تم  وقد 

وهو يضع عالمات قياس ومؤرشات المتثال املؤسسات الوطنية ملبادئ باريس. ويعرض التقرير أوالً 

مجموعة من عالمات القياس بوصفها رشطاً تقعيدياً أدىن يحُسن بأي مؤسسة وطنية أن تفي به. 

م الذي تحرزه هذه املؤسسات.  ية والنوعية إلثبات التقدُّ ويأيت بعد ذلك مجموعة من املؤرشات الكمِّ

والقصد من هذه املؤرشات لألداء واألثر هو متكني املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من تقييم 

حالة حقوق اإلنسان وأداء املؤسسة وأثرها عىل التمتع بحقوق اإلنسان.

ويأيت نرش هذا التقرير يف الوقت املناسب متاماً حيث تتمتع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

القياس  وعالمات  اإلنسان.  حقوق  وتعزيز  حامية  يف  حاساًم  رشيكاً  بوصفها  العاملي  باالعرتاف 

واملؤرشات الواردة يف هذا التقرير أدوات جوهرية للمؤسسات الوطنية يف تخطيط وتقييم أعاملها. 

وتستطيع املؤسسات الوطنية تكييف هذه العالمات واملؤرشات واستعاملها يف السياق الخاص بكل 

منها، مع الحفاظ عىل املساءلة العامة، وذلك لتحقيق الهدف النهايئ الذي يتمثل يف تعزيز أنظمة 

الحامية الوطنية. وأرجو أن يتم استخدام هذه العالمات القياسية واملؤرشات بطريقة إيجابية يف 

بل  اللتزاماتها،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تحقيق  فعالية  لضامن  املبذولة  الجهود  إطار 

ولآلمال املعقودة عليها.

 لويز أربور

مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
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مقدمة
لحقوق  الوطنية  املؤسسات  والرشعية:  األداء  عنوانه  تقريراً  الدويل  املجلس  نرش   2000 عام  يف 

اإلنسان1. وقد تضاعفت املؤسسات الوطنية يف التسعينات من القرن املايض ودرس ذلك التقرير 

لت فعاليتها ونجاحها.  العنارص التي شكَّ

عة يف البيئة الدولية لحقوق اإلنسان استمر منو املؤسسات  وبعد خمس سنوات ورغم تطورات غري مشجِّ

الوطنية دون توقُّف. ويعاود هذا التقرير دراسة قضية فعالية هذه املؤسسات ويبحث كيف ميكن 

ن أداءها وأثرها باستعامل عالمات قياس ومؤرشات لتقييم عملها. للمؤسسات الوطنية أن تحسِّ

املعايرَي  وتستعرض  التقرير،  ومنهجية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  أنواَع  املقدمة  وتصف 

املقصود من ”عالمات  د  تحدِّ باريس. كام  مبادئ  تقييمها يف  بعد  الوطنية  للمؤسسات  املوضوعة 

القياس“ و ”املؤرشات“.

ويستخلص الفصل األول السامت التي تضفي عىل املؤسسات الوطنية فعاليتها وُيبنّي بعض عالمات 

القياس التي ميكن أن تستخدمها هذه املؤسسات لتقييم امتثالها ملبادئ باريس.

ية والنوعية  وُيبنّي الطريقة التي ميكن بها للمؤسسات الوطنية  ويفحص الفصل الثاين املؤرشات الكمِّ

إنجاز  إىل  سبيلها  كانت يف  إن  ما  والحكم عىل  وأثرها  أدائها  لتقييم  املؤرشات  تستعمل هذه  أن 

عالمات القياس املعيَّنة يف الفصل األول.

م الفصل األخري بعض املالحظات املوجزة يف الخامتة. ويقدِّ

املنهجية
بينام استند تقرير املجلس الدويل لعام 2000 إىل أبحاث ميدانية واسعة فإن هذا التقرير عبارة عن 

دراسة جرت يف غرف املكاتب. واملصادر الرئيسية لهذا التقرير كانت مقابالت ومناقشات مع أعضاء 

املؤسسات الوطنية واستبياناً تم توزيعه عىل املؤسسات الوطنية مبساعدة مفوضية األمم املتحدة 

السامية لحقوق اإلنسان. وجمع االستبيان معلومات عن الطريقة التي تقوم بها املؤسسات الوطنية 

يف الوقت الحارض بتقييم عملها وتخطيطه.

 2000 الدويل،  املجلس  اإلنسان. جنيف،  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  والرشعية:  األداء  اإلنسان،  لسياسة حقوق  الدويل  املجلس    1
)الطبعة الثانية، مع تعقيب جديد، 2004(.
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أنواع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
تأخذ املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أشكاالً كثرية. ويتعنيَّ مراعاة هذه االختالفات يف أي محاولة كهذه 

املحاولة لصياغة معايري مشرتكة لقياس أعاملها. وميكن تقسيم املؤسسات الوطنية إىل فئات من ناحية 

واليتها أو من ناحية تشكيلها التنظيمي أو من ناحية التقاليد السياسية والقانونية التي تعمل يف إطارها.

وهكذا نستطيع التمييز بني املؤسسات ذات العضوية الوحيدة واملؤسسات ذات العضوية املتعددة؛ 

موضوعات  بشأن  الحكومات  إىل  املشورة  تقديم  يف  يل  األوَّ اتجاهها  يتمثل  التي  املؤسسات  وبني 

سياسة حقوق اإلنسان واملؤسسات التي تعالج شكاوى األفراد؛ وبني املؤسسات التي تعمل بشأن 

التي  واملؤسسات  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  ذلك  يف  مبا  اإلنسان  حقوق  جميع 

أو  اإلسباين  تراثها  يف  املؤسسات  نضع  أن  باملثل  ونستطيع  التمييز.  مثل  دة  محدَّ قضايا  ز عىل  تركِّ

الفرنكوفوين أو إطار الكمنولث؛ أو أن ننظم هذه املؤسسات حسب القارات: مثل املؤسسات ذات 

العضوية املتعددة التي تتلقى شكاوى يف معظم أفريقيا وآسيا واملؤسسات وحيدة العضوية للدفاع 

واملؤسسات  الشاملية  أوروبا  بلدان  يف  املظامل  أمني  ومؤسسات  الالتينية  أمريكا  يف  الشعوب  عن 

االستشارية يف أوروبا وما إىل ذلك. وباختصار. يوجد من تقسيامت أنواع املؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان ما يضاهي عدد الورقات املكتوبة عنها.

الواضح أن قياسات األداء واألثر ينبغي أن  البال. فمن  التمييزات عن  أاّل تغيب هذه  ومن املهم 

تراعي هيكل ووالية املؤسسات قيد االستعراض.

وباإلضافة إىل ذلك تعمل املؤسسات الوطنية يف إطار نطاق واسع من الظروف ومبستويات مختلفة 

من املوارد. ويتعنيَّ أيضاً أن يراعي أي تقييم لهذه العوامل عند الحكم عىل اإلنجازات التي تستطيع 

أي مؤسسة بعينها أن تحققها من الناحية الواقعية.

مبادئ باريس
مبادئ باريس2 هي املصدر الرئييس للقواعد التقعيدية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وقد 

اعتمدت املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان هذه املبادئ يف ورشة عمل دولية عقدت يف باريس يف 

1991 ومتثِّل عالمة عىل بداية األعامل الدولية الجادة للتعاون وتوحيد املعايري يف أنشطة املؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان. وبعد ذلك أيَّدت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان والجمعية العامة 

لألمم املتحدة هذه املبادئ. 

وتتسم مبادئ باريس باالتساع والعمومية. وتنطبق عىل جميع املؤسسات الوطنية بغض النظر عن هيكلها 

أو نوعها. وتنص عىل أن املؤسسة الوطنية ينبغي أن تنشأ مبوجب الدستور الوطني أو مبوجب قانون يعرض 

بوضوح دورها وسلطاتها كام تنص عىل أن تكون والية هذه املؤسسة عريضة بقدر اإلمكان.

.www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm :لالطالع عليها يف املوقع   2
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دية وأن تتعاون مع طيف من املجموعات  وتعِلن املبادئ أن املؤسسات الوطنية ينبغي أن تكون تعدُّ

واملؤسسات االجتامعية والسياسية، مبا فيها املنظامت غري الحكومية واملؤسسات القضائية والهيئات 

املهنية والدوائر الحكومية.

باالضطالع  لها  تسمح  تحتية  بنية  متلك  أن  الوطنية  للمؤسسات  ينبغي  أنه  عىل  املبادئ  وتنص 

تكون  ”بأن  للمؤسسة  للسامح  الكايف  التمويل  أهمية خاصة عىل رضورة  تعليق  ويتم  بوظائفها. 

مستقلة عن الحكومة وأاّل تخضع للسيطرة املالية التي قد تؤثر عىل استقاللها“.

ويرد وصف مخَتَلف وظائف املؤسسات الوطنية يف املبادئ تحت اسم ”املسؤوليات“، مام يشري إىل 

أن هذه املسؤوليات هي أشياء يتعنيَّ عىل املؤسسات القيام بها.

م املؤسسات الوطنية توصيات واقرتاحات إىل الحكومات بشأن مختلف  وتنص املبادئ عىل أن تقدِّ

املسائل املتصلة بحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك القوانني القامئة واملقرتحة وانتهاكات حقوق اإلنسان 

والحالة الوطنية لحقوق اإلنسان بوجه عام.

بها  املتصلة  واألبحاث  اإلنسان  تدريس حقوق  تعزز  أن  الوطنية  املؤسسات  املبادئ من  وتتطلب 

وتنظيم برامج التوعية العامة والتعليم العام.

ويحق  الوطنية.  املؤسسات  سلطات  ضمنا  وتتناول  العمل  أساليب  أيضاً  باريس  مبادئ  وتتناول 

أعىل.  أي سلطة  إذن من  اختصاصها دون  تندرج يف  أية مسألة  تنظر يف  أن  الوطنية  للمؤسسات 

أية أدلة تحتاجها لدراسة املسائل املندرجة يف  لها أن تستمع إىل أي شخص أو أن تجمع  ويحق 

اختصاصها.

اجتامعات  تعقد  بأن  تطالَب  كام  واهتامماتها  قراراتها  عن  باإلعالن  الوطنية  املؤسسات  وُتطالَب 

منتظمة.

وال تتطلَّب املبادئ من املؤسسات الوطنية باالضطالع بوظيفة ”شبه قضائية“ - أو معالجة الشكاوى 

فإن  ذلك  ومع  بهم.  الخاصة  اإلنسان  حقوق  انتهاك  عى  ُيدَّ الذين  األشخاص  من  االلتامسات  أو 

دة فيام ييل: املؤسسات الوطنية تضطلع فعاًل بهذه الوظيفة حيث تذكر املبادئ التزامات محدَّ

التامس تسوية ودية عن طريق املصالحة أو قرار ُملزِم عىل أساس الرسية؛  •

إخطار مقّدمي االلتامسات بحقوقهم، وُسبل االنتصاف املتاحة لهم وتيسري وصولهم إليها؛  •

االستامع إىل الشكاوى وإحالتها إىل السلطات املختصة؛  •

تقديم توصيات إىل السلطات املختصة.  •
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 العنارص التي تسهم يف فعالية 
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

د أداءها عىل األرض.  لوِحظ يف تقرير األداء والرشعية أن الهيكل الرسمي للمؤسسة الوطنية ال يحدِّ

فكثري من املؤسسات الوطنية التي احرتمت رسمياً مبادئ باريس مل تكن فّعالة بصورة متميِّزة يف 

ضامن حقوق اإلنسان. وهناك مؤسسات أخرى أقل عدداً مل متتثل ملبادئ باريس ولكنها حققت مع 

د الفعالية. ذلك نتائج معقولة. ويشري ذلك إىل وجود نطاق من العوامل التي تحدِّ

نة يف مبادئ باريس ليست ذات أهمية. بل  ويجب أن ُنربز أن التقرير مل يخلص إىل أن املعايري املدوَّ

عىل العكس من ذلك، فعندما اتسمت املؤسسات الوطنية بالفعالية بدون الوفاء بهذه املعايري فقد 

توصل التقرير إىل أن ذلك قد حدث رغم غياب هذه، املعايري وليس بسبب غيابها.

وباختصار تنحو املؤسسات الوطنية إىل أن تكون أكرث فعالية عندما:

تتمتع برشعية عامة  •

تكتسب املؤسسات الوطنية الرشعية العامة أو الجامهريية عندما يشاهدها الجميع تدافع عن   

حق الضعفاء ضد مصالح األقوياء وتتسم بالنزاهة يف معاملة القضايا الداخلة يف نطاق اختصاصها. 

خ دامئاً إىل حٍد ما يف مركزها الرسمي أو القانوين. وإىل جانب ذلك، فإن رشعية املؤسسة ترتسَّ

يسهل االتصال بها  •

ينبغي أن تعلن املؤسسات الوطنية للجمهور والهيئات غري الحكومية ما تفعله هذه املؤسسات   

وكيف ميكن االتصال بها. وينبغي أن يسهل الوصول إىل مكاتبها. وينبغي تشجيع املجموعات 

املحرومة يف املجتمع عىل االستفادة منها.

تشيع فيها ثقافة تنظيمية مفتوحة  •

ر الثقة لدى املنظامت العامة والرشيكة بأن املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  ينبغي أن تتوفَّ  

أن املنظامت املفتوحة والتعاونية  التي متارس  ب بها وستعاملها بجّدية. واألرجح جداً  سرتحِّ

النقد الذايت ستستجيب جيداً الحتياجات الجمهور واملنظامت األخرى وستعرف جوانب النقص 

يف مامرساتها.

تكفل نزاهة ونوعية أعضائها  •

ومن  الوطنية.  املؤسسات  فعالية  عىل  حيوياً  تأثرياً  واملوظفني  والقيادة  األعضاء  نوعية  تؤثر   

واملهنية  باالستقالل  يتسمون  أعضاء  تعيني  إىل  السليمة  التعيني  إجراءات  تؤدي  أن  ح  املرجَّ

والشجاعة. وينبغي أاّل يكون األعضاء واملوظفون مرتبطني ارتباطاً وثيقاً بالخدمة العامة.
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ع األعضاء واملوظفني تحقق تنوُّ  •

هذه  تكفل  أن  ينبغي  إليها  الوصول  يسهل  وليك  مفتوحة  الوطنية  املؤسسات  تكون  ليك   

التشكيلة االجتامعية واإلثنية واللغوية يف املجتمع.  املؤسسات أن األعضاء واملوظفني ميثلون 

والتوازن السليم بني الجنسني أمر حيوي. ويف الوقت نفسه ينبغي دامئاً أن يكون االختيار عىل 

أساس الكفاءة.

تتشاور مع املجتمع املدين  •

واملجموعات  الحكومية  غري  املنظامت  وخاصة  املدين،  املجتمع  منظامت  تكون  أن  ميكن   

الة بني املؤسسات الوطنية واألفراد أو  املجتمعية املختصة بحقوق اإلنسان، همزات وصل فعَّ

شني سياسياً أو اجتامعياً أو اقتصاديا. مجموعات املهمَّ

تكون ذات والية عريضة  •

عموماً تتسم أكرث املؤسسات الوطنية فعالية بوجود والية عريضة وغري مقيَّدة تشمل الحقوق   

القضايا  الربامج عىل  ز  تركِّ أن  وينبغي  والسياسية واالجتامعية.  واالقتصادية  والثقافية  املدنية 

ذات االهتامم اليومي املبارش وأن تكون هذه الربامج مفيدة للجمهور والهيئات العامة.

تكون ذات اختصاص شامل  •

تتعرض مصداقية املؤسسات العامة لتقويض خطري إذا اسُتبعد من اختصاصها بعض السلطات   

التي قد تؤثر تأثرياً كبرياً عىل حقوق اإلنسان )مثل القوات العسكرية أو قوات األمن الخاص(.

تتمتع بسلطة رصد االمتثال لتوصياتها  •

ملشورتها  املعنية  السلطات  اتباع  مدى  رصد  بسلطة  الوطنية  املؤسسات  تتمتع  أن  ينبغي   

وتوصياتها. وينبغي أن يكون الرصد مامرسة دامئة.

تعالج قضايا حقوق اإلنسان بطريقة منهجية  •

ينبغي أن تعنيِّ املؤسسات الوطنية القضايا ذات االهتامم العام وأن تستجيب لها. ومن الطرق   

املفيدة يف القيام بذلك القيام بالتحقيقات والتحّريات العامة ونرش تقارير السياسة العامة.

متلك املوارد الكافية للميزانية  •

يف كثري من األحيان تكون املؤسسات الوطنية غري فّعالة بسبب افتقارها إىل املوارد. وينبغي أن تكون   

السيطرة عىل متويلها سيطرة مستقلة عن الحكومة القامئة. وينبغي أن تكفل الحكومات والهيئات 

دة يف واليتها. الترشيعية حصول املؤسسات الوطنية عىل األموال الكافية ألداء جميع الوظائف املحدَّ

الة تقيم روابط دولية فعَّ  •

التقاء رئيسية تتصل فيها الشبكات الوطنية إلنفاذ  ميكن أن تكون املؤسسات الوطنية نقاط   

حقوق اإلنسان بالهيئات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان.



10 تقييم فعالية املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

الة عندما: وباإلضافة إىل ذلك ستكون املؤسسات الوطنية املكلفة بالنظر يف الشكاوى الفردية فعَّ

تعاِلج الشكاوى برسعة وبفعالية  •

مون  مو الشكاوى أن تتمتع املؤسسات الوطنية بسلطة للتعامل مع الهيئات التي يقدِّ يتوقع مقدِّ  

الشكاوى ضدها. وينبغي أن تكون اإلجراءات بسيطة ويسهل الدخول فيها وغري مكلِّفة وأن 

تكون رسيعة. ومن األمور الحاسمة أيضاً تأمني االمتثال لتوصيات املؤسسات الوطنية. وينبغي 

أن تتمتع املؤسسات الوطنية بسلطة إحالة استنتاجاتها إىل املحاكم أو املحاكم الخاصة للحكم 

فيها يف حالة إخفاق املساعي الحميدة التي تبذلها املؤسسات الوطنية.

ومن الواضح أن القامئة املذكورة أعاله ليست جامعة مانعة رغم أنها قد تغطي أهم الجوانب يف 

املثال،  ن عدة جوانب. فعىل سبيل  أن كل عنرص يتضمَّ أيضاً  الحاالت. وينبغي أن يالَحظ  معظم 

والسمعة  للمؤسسة  القانوين  واملركز  لالستقالل،  رسمية  العامة“ ضامنات  ”الرشعية  يشمل عنرص 

الفصل  ويبحث  كليهام.  األموال  وإدارة  “مصدر  للميزانية  الكافية  ”املوارد  تشمل  وباملثل  العامة. 

األول هذه العنارص مبزيد من التفاصيل.

تقييم الفعالية - عالمات القياس واملؤرشات
تقيِّم  أن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  بها  ميكن  التي  الطرق  بعض  التقرير  هذا  يقرتح 

د )أ( معايري ميكن لها أن تقيِّم  وتقيس فعاليتها. وللقيام بذلك، تحتاج هذه املؤسسات إىل أن تحدِّ

ي املجموعة  دة لتعرف مدى فعاليتها يف عملها. وسوف نسمِّ نفسها عىل أساسها و )ب( قياسات محدَّ

األوىل من هذه املعايري عالمات قياس ونسمي املجموعة الثانية مؤرشات3.

د الحد األدىن من صفات املؤسسة الوطنية من ناحية أساسها القانوين  عالمات القياس هي معايري تحدِّ

وعضويتها وواليتها ومتويلها وما إىل ذلك. وينبغي أن تفي املؤسسات الوطنية بهذه العالمات ألنها 

د، يف حالة تحديدها تحديداً واضحاً، ما إن كانت املؤسسة تستطيع أو ال تستطيع تحقيق غرضها  تحدِّ

األسايس وهو تعزيز وحامية حقوق اإلنسان بفعالية، إىل جانب األهداف الربنامجية األكرث تحديدا4ً.

واملؤرشات يف املقابل هي أدوات تقيس أداء املؤسسة الوطنية بالنسبة إىل أهدافها وعالمات القياس 

الخاصة بها، ولكن قياسها أيضاً عىل امتداد فرتة زمنية وبالنسبة إىل موضوعات أخرى.

يعتنق كثريون التمييز الذي اعتمدناه بني عالمات القياس بوصفها معايري واملؤرشات بوصفها طرائق قياس األداء. ومع ذلك فإن   3
املصطلحني يستعمالن بطرق مختلفة وبالتبادل أحياناً. والكتابات بشأن هذا املوضوع تختلف فيام بينها.

يؤكد نهج النقاط الخمس التالية أن أهداف كل برنامج ونشاط يتعنيَّ أن تكون:  4
دة - يجب تعريفها بدقة وليس بطريقة غامضة وعامة. محدَّ  •  

قابلة للقياس - يجب أن يكون من املمكن تقييم مدى إنجازها.  •  

قابلة لإلنجاز - أهداف ميكن تحقيقها بطبيعتها.  •  

واقعية - ينبغي أن تكون املؤسسة يف وضع عميل يسمح لها بإنجازها.  •  

دة زمنيا - يجب وضع جدول زمني لتحقيق األهداف. محدَّ  •  



 تقييم فعالية املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 11

ومن الواضح أن صياغة مؤرشات مفيدة أكرث تعقيداً من وضع عالمات قياس. ويرجع ذلك يف جانب 

منه إىل أنه إذا كانت عالمات القياس عبارة عن معايري تقييدية فإن املؤرشات تقيس عمليات دينامية. 

ولنأخذ مثالً التزام الحكومة بالحامية من التمييز عىل أساس النوع. فهذا املبدأ ميتد يف انطباقه إىل 

جميع الحقوق ويكاد يكون نقطة تركيز هامة يف جميع األحوال يف عمل املؤسسات الوطنية. ما هي 

إذن املقاييس التي تستطيع املؤسسات الوطنية أن تستعملها لتحديد ما إن كانت الدوائر الحكومية 

تقوم بكل ما ينبغي لها لتنفيذ هذا الحق؟ من الواضح أنه يجب اتخاذ بعض الخطوات: يجب َسّن 

قوانني عدم التمييز. ولكن هذه القوانني هي يف أكرث األحوال عالمات قياس وليست مؤرشات. كيف 

ال أم ال؟ هل يؤدي قياس ارتفاع أو هبوط عاملة املرأة إىل توضيح  ميكن أن نقول بأن القانون فعَّ

التمييز بصورة كافية؟ وهل معدالت األجر اختبار أجدى؟ هل من الجوهري التبليغ عن أنواع األعامل 

التي يتم تعيني املرأة ألدائها؟ وهل تشري زيادة الشكاوى من التمييز عىل أساس النوع إىل زيادة 

التمييز، أم هل يشري ذلك إىل أن املرأة تتمتع بالتمكني مبوجب القانون لتأكيد حقوقها؟

نتائج  التوصل إىل  للقيام بذلك  املهم  الوطنية أكرث صعوبة من ذلك. ومن  املؤسسات  أثر  وقياس 

مؤكدة ال عن الحالة العامة لحقوق اإلنسان وحسب، ولكن أيضاً عن أثر أفعال املؤسسات الوطنية. 

فإذا حدث انخفاض يف التمييز بني الجنسني فإىل أي مدى كان ذلك مثرة ألعامل املؤسسة وإىل أي 

مدى أثرت عوامل منفصلة يف هذا االنخفاض؟ وباإلضافة إىل ذلك، فقد يكون للمؤسسة الوطنية 

أثر إيجايب رغم انخفاض االحرتام الشامل لحقوق اإلنسان؛ أو قد ال يكون للمؤسسة أثر إيجايب رغم 

ن الحالة العامة. تحسُّ

وباختصار فإن عالمات القياس لها محتوى تقليدي؛ فهي تعنيِّ الحد األدىن من املعايري التي ينبغي 

ات يف االتجاه  تحقيقها. أما املؤرشات فهي باملقابل ما تعنيه هذه الكلمة متاماً: فهي تشري إىل التغريُّ

ح االتجاهات. ويستتبع ذلك أن املؤرشات ميكن استعاملها ملساعدة املؤسسات الوطنية  العام أو توضِّ

لحقوق اإلنسان يف الحكم عىل مدى إنجاز األهداف وعالمات القياس الخاصة بها.

د الرشوط الدنيا التي   عالمات القياس تحدِّ

يتعنيَّ أن تتوفر لدى املؤسسة الوطنية ليك تحقق أهدافها.

م يف سبيل  م، أي ما إن كانت املؤسسة الوطنية تتقدَّ ر معلومات عن التقدُّ املؤرشات توفِّ

إحراز أهدافها أو ال تزال تراعي عالمات القياس الخاصة بها.
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الفصل األول - عالمات القياس
يقرتح هذا الفصل بعض عالمات القياس التي قد تستخدمها املؤسسات الوطنية لتقييم مالءمتها يف 

االضطالع بفعالية باألنشطة الداخلة يف واليتها. وتعرض عالمات القياس الرشوط الدنيا التي ينبغي 

أن تقوم عادة إذا كان للمؤسسات الوطنية أن تحقق أهدافها العامة - أي حامية وتعزيز حقوق 

اإلنسان - وأهدافها الخاصة. وتنعكس فيها أيضاً املعايري الدنيا املعروضة يف مبادئ باريس.

الة  وعالمات القياس هذه مستمدة من الصفات التي تعَترب رضورية ليك تكون املؤسسة الوطنية فعَّ

عىل النحو املوضح يف الفصل السابق ويف مبادئ باريس. وكام لوحظ سابقاً ال تضمن مبادئ باريس 

ر إال قدراً  تحقق الفعالية. وتتعرض مبادئ باريس أيضاً لالنتقاد ألنها مفرطة االتساع وألنها ال توفِّ

ضئياًل جداً من اإلرشاد عاّم تحتاجه املؤسسات الوطنية لتحديد ماهيتها وأعاملها. وعالمات القياس 

التي يصوغها هذا الفصل تهدف بذلك إىل توفري بعض هذه التفاصيل.

ومن املهم قبل أن نستطرد أن نضع يف اعتبارنا عدة اشرتاطات.

لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الفعلية  املامرسات“  ”أفضل  من  مستمدة  العالمات  هذه  أن  أولها 

اإلنسان عىل أساس استبيان ُأرِسل ألغراض هذا التقرير إىل جانب بعض الدراسات األخرى.

وثانياً ال تنطبق جميع عالمات القياس عىل جميع املؤسسات. وعىل سبيل املثال نجد أن العالمات 

التي تتناول معالجة الشكاوى الفردية لن تنطبق بوضوح إال عىل املؤسسات الوطنية التي تتلقى 

هذه الشكاوى.

وثالثاً ومتشياً مع التمييز الذي أوردناه بني عالمات القياس واملؤرشات تسَتعَمل املعايري املوضحة يف 

هذا الفصل لتقييم سامت أو خصائص املؤسسات الوطنية وال تقيس األداء. فعالمات القياس ال تدل 

عىل مدى جودة أداء املؤسسة. إذ إن هذه العالمات تعرض الرشوط الدنيا التي ميكن أن نتوقع يف 

ظلها من مؤسسة وطنية أداء واليتها بفعالية.

هة إىل املؤسسات الوطنية واملسؤولني عن صياغة أو استعراض اإلطار القانوين  والقامئة التالية موجَّ

الذي تعمل فيه. وليس القصد تطبيقها بصورة إلزامية. فاملؤسسات الوطنية سوف تختار العالمات 

املالمئة لحالتها.

وبالطبع فإن كثرياً من املوضوعات التي تشري إليها عالمات القياس ال تقع تحت سيطرة املؤسسات 

هذه  ويف  كافية.  غري  وبسلطات  ضيِّقة  والية  ظل  يف  مثاًل  املؤسسات  هذه  تعمل  فقد  الوطنية. 

الحاالت ال ميكن توجيه اللوم إىل املؤسسات الوطنية إلخفاقها يف الوفاء بعالمات القياس املعنية 

- رغم أن املؤسسات الوطنية ينبغي أن تكون مستعدة إلبراز حاالت القصور والعيوب وخاصة يف 

قوانينها التكوينية وأن تنارص الدعوة إىل تنقيحها.

والية   )2( املؤسسة،  طابع   )1( ييل:  مبا  تتعلق  التي  العالمات  إىل  القياس  قامئة عالمات  وتنقسم 

املؤسسة، )3( مساءلة املؤسسة.
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طابع املؤسسة الوطنية  - 1

ألف - االستقالل
املؤسسة  الزاوية يف مرشوعية ومصداقية  ل حجر  التي تشكِّ الصفة  أن االستقالل هو  الواضح  من 

الوطنية وبالتايل فعاليتها.

وينبغي أن يتضمن القانون األسايس للمؤسسة آليات التعيني فيها واختصاصاتها وواليتها وسلطاتها 

ومتويلها وخطوط املساءلة. وينبغي أن يضمن استقالل املؤسسة وسلطاتها وأن يجعل من العسري 

يف  ع  والتنوُّ االستقالل  إلحراز  حيوي  أمر  الجيدة  التعيني  وآليات  املستقبل.  يف  مركزها  إضعاف 

عضويتها.

وينبغي أن يشمل القانون األحكام التالية حسب االقتضاء:

املسؤولية أمام الربملان - ينبغي أن تكون املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، مثلها مثل أي هيئة 

تكون  أن  ينبغي  ولكن  الحالية  الحكومة  أمام  مسؤولة  تكون  أاّل  وينبغي  موضعمساءلة.  عامة، 

مسؤولة أمام سلطة خالف السلطة التنفيذية وهي الهيئة الترشيعية يف أغلب الحاالت. ويف املامرسة 

العملية قد ال تكون الهيئات الترشيعية بالطبع منفصلة حقاً عن الحكومة أو عن املصالح السياسية 

وغريها من املصالح )املكتسبة(. ومع ذلك فإن إنشاء مؤسسة يفرتض مسبقاً أن السلطة التنفيذية 

مستعدة لالعرتاف بفصل للسلطات بني مختلف الهيئات العامة.

دة  اإلنسان ملدة محدَّ لحقوق  الوطنية  املؤسسات  أعضاء  يعمل  أن  ينبغي   - األعضاء  مدة خدمة 

بوضوح )حتى لو كانت إىل أجل غري مسمى كام يحدث يف حالة القضاة، أو قابلة للتجديد(. وينبغي 

للتجديد هي ضامنة  القابلة  الطويلة غري  الخدمة  الالزم. ومدة  الخدمة أقرص من  أال تكون مدة 

أفضل لالستقالل عن املدد األقرص القابلة للتجديد. وتعترب فرتة خمس سنوات فرتة معقولة يستطيع 

خاللها األعضاء العمل بفعالية دون التأثر كثرياً بالقلق إزاء مستقبلهم الوظيفي. وينبغي أاّل يتعرض 

األعضاء للخوف من الطرد )أو عدم إعادة التعيني( يف حالة إثارة سخط مصالح قوية.

كفاية األجر - ميكن تعزيز استقالل ونزاهة األعضاء إذا متت مكافأتهم بأجور مناسبة. وسيكفل ذلك 

أيضاً قيام األعضاء بعملهم بطريقة مهنية وعىل أساس التفرغ.

وموظفي  أعضاء  أن  بوضوح عىل  القانون  ينص  أن  ينبغي   - الحكومة  من  تعليامت  إصدار  عدم 

من  غريهم  أو  الحكومة  يف  الوزراء  من  تعليامت  يتلقون  ال  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

املسؤولني العموميني سواء كان ذلك بصورة مبارشة أو غري مبارشة، وينبغي للموظفني العموميني 

أال يحاولوا إصدار هذه التعليامت. وباملثل ال ينبغي للمؤسسات الوطنية أن تتلقى تعليامت من 

الكيانات الخاصة، وخاصة عندما تندرج أنشطتها يف نطاق اختصاصات اللجنة الوطنية.
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ب تضارب املصالح - عندما تشمل والية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان رشكات خاصة وغريها  تجنُّ

من فعاليات القطاع الخاص ينبغي أال ُيَعرِّض أعضاء اللجنة أنفسهم لتضارب املصالح. وباملثل ينبغي 

العامة  باملنظامت  قطع صالتهم  إما  وعليهم  األخرى.  العامة  الهيئات  مجالس  يف  يعملوا  أال  لهم 

والخاصة عند بدء العمل يف املؤسسة الوطنية أوأن يعلنوا بوضوح وجود مصلحة لديهم ويبتعدون 

بأنفسهم عن أي مجال من مجاالت النشاط والقرارات التي قد ينشأ فيها تضارب املصالح.

ض للتبعة القانونية عن اإلجراءات التي يتخذها األعضاء بصفتهم الرسمية - ينبغي أن  عدم التعرُّ

يتمتع األعضاء بالحصانة من اإلجراءات القانونية الناشئة عن التدابري التي يتخذونها بنيَّة سليمة 

األنظمة وهي ضامنة  معظم  القضاة يف  بها  يتمتع  التي  الحامية  وتشبه هذه  الرسمية.  بصفتهم 

جوهرية لالستقالل. وهي تحمي أعضاء املؤسسة الوطنية من الدعاوى القانونية الفردية من أي 

التي ييسء  الحاالت  الحصانة  تغطي  أن  ينبغي  ال  ذلك  وبعد  املؤسسة.  قرار  يعرتض عىل  شخص 

التي  السلطة  تتمتع  أن  وينبغي  نيَّة.  بسوء  العمل  أو  الرسمية  وظيفتهم  استعامل  األعضاء  فيها 

دة تحديداً واضحاً وفقاً  تسائل املؤسسة الوطنية )الربملان مثاًل( بسلطة رفع الحصانة يف ظروف محدَّ

إلجراءات نزيهة وشفافة.

التعاون مع املؤسسات الدولية - تتزايد النظرة إىل املؤسسات الوطنية باعتبارها جزءاً من شبكة 

يف  الوطنية  املؤسسات  ومشاركة  اإلنسان.  حقوق  معايري  وترصد  تحمي  التي  الهيئات  من  دولية 

هيئات التنسيق اإلقليمية والدولية يعزز استقاللها وفعاليتها.

أولوياتها  تحديد  يف  عموماً  الوطنية  املؤسسات  حرية  املايل  االستقالل  يضمن   - املايل  االستقالل 

وأنشطتها. وينبغي تقديم األموال العامة من خالل آلية ال تقع تحت سيطرة الحكومة املبارشة، مثل 

التصويت عليها يف الربملان. وينبغي بالتحديد تخصيص خط يف امليزانية العمومية لينص بالتحديد 

عىل املخصصات املقررة للمؤسسة الوطنية. وينبغي أيضاً أن تكون املؤسسات الوطنية حرة يف جمع 

األموال من مصادر أخرى مثل الوكاالت املتربعة الخاصة أو األجنبية. وهذه األموال ال ينبغي أن 

تلغي حق املؤسسة يف تلقي األموال العامة؛ بل عىل العكس تقع عىل الحكومات التي تنشئ هذه 

املؤسسات مسؤولية متويل هذه املؤسسات. وينبغي أن يحق للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

تحديد اإلنفاق الخاص بها يف حدود امليزانية املقررة. وينبغي كفالة النزاهة املالية من خالل تقارير 

مالية عمومية منتظمة ومراجعة مستقلة ومنتظمة للحسابات )ويفضل أن تكون سنوية(.

كفاية املوارد واملوظفني - ينبغي أن تحصل املؤسسات الوطنية عىل ما يكفيها من التمويل العام 

ألداء األنشطة الداخلة يف واليتها وتعيني املوظفني املهرة الذين تحتاجهم لتشغيل مكاتبها يف البلد.

سلطة تعيني املوظفني - ينبغي أن تتمتع املؤسسة بسلطة تعيني املوظفني وتحديد املهارات وخربات 

وفقا  للموظفني  الخدمة  وتحديد رشوط  التنوع  بشأن  معايري  تضع  وأن  املطلوبة  اإلنسان  حقوق 

للترشيعات الوطنية. وينبغي أال يأيت املوظفون بصورة آلية عن طريق اإلعارة أو التوزيع من فروع 

من الخدمة العامة.
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تنشأ بحكم القانون/الدستور باء - 
ويفّضل  القانون؛  تنشأ مبوجب  أن  ينبغي  فإنها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  نوع  كان  أّياً 

تكريس وجودها يف الدستور حيث يكفل ذلك وجودها يف األجل الطويل. وهذا األساس القانوين 

هو الطريق األكرث أمناً لضامن استقالل املؤسسة والدفاع عن سلطاتها القانونية يف حالة ظهور أي 

تحديات لها.

وُتستمد الرشعية الشعبية يف جانب منها من الصك الذي مينح املؤسسة الوطنية مركزها القانوين. 

ففي جنوب أفريقيا، عىل سبيل املثال، ترجع رشعية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بصورة واضحة 

إىل االعرتاف بها يف إطار أول دستور دميقراطي للبلد. ويعتقد حتى هؤالء الذين ينتقدون اللجنة 

بسبب أدائها أن اللجنة تتمتع برشعية عامة لهذا السبب.

ال يف الدول االتحادية - ينبغي أن تتمتع املؤسسات الوطنية باختصاص فّعال يف  االختصاص الفعَّ

كل أرايض البلد. ويف حالة تفويض جانب من هذا االختصاص إىل مؤسسة لحقوق اإلنسان يف إحدى 

املقاطعات أو الواليات فيجب أالَّ توجد ثغرة يف االختصاص بني الهيئتني املحلية والوطنية.

إجراءات التعيني جيم - 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  استقالل  الطرق لضامن  أهم  التعيني هي طريقة من  آليات 

وتنوعها وإمكانية االتصال بها. وقيام السلطة التنفيذية يف الحكومة بالتعيني املبارش غري مستصوب5. 

وينبغي أن تكون عمليات التعيني مفتوحة وشفافة. وتشمل النامذج املالمئة للتعيني ما ييل:

بني  العضوية ووجود عالقة  ع يف  التنوُّ ذلك  يكفل   - املدين  املجتمع  الرتشيح من جانب منظامت 

العضوية واملجتمع املدين. وال تنجح هذه اآلليات إال يف املنظامت متعددة األعضاء. ويتمثل أحد 

العيوب املحتملة يف أن أي مجموعة من املنظامت تقوم برتشيح األعضاء لن تراعي التشكيلة الشاملة 

للعضوية )مثل التوازن بني الجنسني أو التوازن اإلثني(. وتتمثل عقبة أخرى يف أن عضوية املؤسسة 

التغلُّب عىل  املدين. وميكن  املجتمع  ع هيئات  تنوُّ لتعكس بصورة صحيحة  أن تكون كبرية  يجب 

بعض هذه العيوب لو أنشأت املؤسسات وحيدة العضوية ومتعددة العضوية مجالَس استشارية أو 

لجاناً استشارية بتمثيل اجتامعي أوسع.

التعيني من جانب الربملان - يؤدي ذلك نظرياً إىل املباعدة بني عملية التعيني والحكومة الحالية. 

وقد يكون ذلك فّعاالً إذا مارس الربملان بنشاط دوراً إرشافياً مستقاًل ولكن ذلك ال ينجح إذا كان 

الفحص الربملاين ضعيفاً أو متحيِّزاً. وتتمثل إحدى املزايا يف أن الهيئة الترشيعية سرتاعي عىل األرجح 

التشكيلة العامة ألعضاء املؤسسة متعددة األعضاء وتوازنها. وميكن أن تتلقى الهيئة املسؤولة، مثل 

حون إلجراءات املقابلة العلنية. اللجنة الربملانية، الرتشيح ملنظامت املجتمع املدين ثم يخضع املرشَّ

يجوز أن يقوم رئيس الدولة بالتعيني رسمياً بعد أن تضع هيئة منفصلة قامئة بالتعيينات.  5
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التعيني من جانب مؤسسة مستقلة أخرى - يف بعض املجتمعات قد تفي آليات تعيني أخرى مبطلب 

االستقالل عن الحكومة الجارية كام يحدث يف لجنة الخدمة القضائية التي تعنيِّ القضاة يف كثري 

من البلدان.

معايري عضوية املؤسسة الوطنية دال - 
أن  ميكن  التي  العضوية  وحيدة  املؤسسات  حالة  يف  وخاصة  بالرضورة  العضوية  معايري  ستتباين 

يؤدي شاغل العضوية فيها دوراً شبه قضايئ. وسيكون من املهم إدخال معايري تساعد عىل كفالة 

االستقالل. فعىل سبيل املثال، ميكن استبعاد موظفي الخدمة املدنية أو مسؤويل األحزاب السياسية، 

وخاصة يف حالة اعتامدهم مالياً عىل الحكومة الحالية. وقد تشمل املعايري اشرتاط املؤهل القانوين 

ع بني أعضاء  التنوُّ )مثل األهلية لشغل الوظائف القضائية العليا( أو أن تهدف املعايري إىل كفالة 

املؤسسة الوطنية.

دة بوضوح قبل التعيني، ويفضل  ولكن النقطة األكرث أهمية هي أن املعايري ينبغي أن تكون محدَّ

أن يكون ذلك مبوجب القانون. ويجب أن تكون املعايري قابلة للتحقق املوضوعي ليتسنى تقييم 

التعيني الحقيقي عىل أساسها. ومن األخطار الكامنة يف معايري العضوية احتامل تحديدها بطريقة 

أو مجموعات بعينها. وهذا سبب آخر للتأكد من اإلعالن عن معايري التعيني وأن  تستبعد أفراداً 

تخضع هذه املعايري للمناقشة من جانب جميع أصحاب املصلحة، وخاصة منظامت املجتمع املدين، 

قبل اعتامدها.

وباملثل ينبغي أن يوضح القانون األسايس للمؤسسة الوطنية عمليات وأسباب العزل، مثل العجز 

أو اإلخفاق يف األداء.

تشكيلة عضوية املؤسسة الوطنية هاء - 
من الجوهري بعد املعايري الرسمية املطلوبة للعضوية يف املؤسسة الوطنية أن تؤخذ قضايا املرشوعية 

العامة بعني االعتبار. فهل تعربِّ املؤسسة الوطنية عن التنوع يف املجتمع، أو هل يأيت أعضاؤها من 

الصفوة السياسية أو القانونية؟

ولذلك ينبغي أن تراعي معايري التعيني السامت املميِّزة للمجتمع - مثل التشكيلة اإلثنية والدين 

الكايف  التمثيل  لكفالة  إيجابية  جهوداً  سيتطلب  األمر  أن  ح  املرجَّ ومن  ذلك.  إىل  وما  واللغة 

الطبقة  تكون  أن  أيضاً  وينبغي  قني.  واملعوَّ النساء  مثل  واقتصادياً؛  سياسياً  املحرومة  للمجموعات 

االجتامعية/االقتصادية اعتباراً من بني االعتبارات.

ويتعرض هذا النهج أحياناً للنقد بسبب تركيزه عىل ”القيمة الرمزية“. ويقال إن أعضاء املجموعات 

املحرومة يستخدمون عىل سبيل اإلشارة املظهرية مع غياب الجهود الحقيقية ملعالجة مشاكلهم. 

إىل  االستامع  كفالة  عىل  فعاًل  يساعد  املؤسسة  داخل  األعضاء  هؤالء  وجود  أن  هو  الواقع  ولكن 

اهتامماتهم ومعالجتها.
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املوظفني. ولكن  اإلدارة وبني  املالمئني يف مجالس  األعضاء  تعيني  ع من خالل  التنوُّ تحقيق  وميكن 

ينبغي تجنُّب العضوية الواسعة التي ال ميكن السيطرة عليها ألن ذلك يؤدي يف كثري من األحيان إىل 

الشلل يف عملية صنع القرارات. وحتى املؤسسات متعددة العضوية ستكون عموماً أكرث فعالية إذا 

كان عدد أعضائها صغرياً.

وينبغي دامئاً اختيار أعضاء وموظفي املؤسسات الوطنية عىل أساس الجدارة.

املهارات املهنية واملعرفة بحقوق اإلنسان واو - 
إذا كان للمؤسسة الوطنية أن تعمل بفعالية فسوف يتعنيَّ أن يتمتع أعضاؤها وموظفوها باملهارات 

العضوية  معايري  تكفل  أن  وينبغي  اإلنسان.  حقوق  مجال  يف  الخربة  ذلك  يف  مبا  الالزمة،  املهنية 

بأعامل  القيام  الرضوري  من  سيكون  نفسه  الوقت  ويف  الهدف.  هذا  تحقيق  التعيني  وإجراءات 

التدريب والتأهيل لألعضاء واملوظفني عىل السواء، وخاصة لكفالة إعداد األعضاء واملوظفني للتعامل 

اسة خارج نطاق خرباتهم أو التي تتعارض مع معتقداتهم الشخصية. مع القضايا الحسَّ

العالقات مع املجتمع املدين زاي - 
تعرتف مبادئ باريس بأن العالقات مع املجتمع املدين ميكن أن تساعد يف حامية االستقالل والتعددية 

للمؤسسات الوطنية. وميكن أن يعزز ذلك أيضاً من فعاليتها من خالل تعميق مرشوعيتها العامة 

وكفالة تعبريها عن االهتاممات واألولويات العامة وإعطائها إمكانية الوصول إىل الخربات والشبكات 

االجتامعية ذات القيمة. وهناك عدة طرق إلنشاء هذه العالقة.

العضوية - ميكن أن يكون أعضاء املؤسسات متعددة العضوية ممثِّلني لهيئات املجتمع املدين. وميكن 

التعيني من جانب منظامت املجتمع املدين. ومن  تسمية األعضاء مبارشة أو اقرتاحهم عىل هيئة 

ناحية أخرى فإن اقرتاب املؤسسات أكرث من الالزم من هيئات املجتمع املدين، وخاصة املنظامت غري 

الحكومية لحقوق اإلنسان، قد يقوِّض من استقاللها.

أن ميثل  أو  استشارياً،  املدين مجلساً  املجتمع  أن تسمي منظامت  التنوع ميكن  لكفالة   - املجلس 

أعضاء هذا املجلس هذه املنظامت متثياًل عريضاً. ويتسم ذلك بأهمية خاصة يف حالة املؤسسات 

وحيدة العضوية حيث ال ميكن مراعاة التنوع يف عضويتها.

مع  بانتظام  تتشاور  أن  هيكلها،  كان  أّياً  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  ينبغي   - التشاور 

اإلنسان.  بحقوق  مهنياً  اهتامماً  متارس  التي  املنظامت  ومع  املجتمعية  الهيئات  ومع  الجمهور 

وستكون املؤسسات الوطنية أكرث فعالية لو فهمت بوضوح ما يريده الجمهور وما يحتاجه. كام أنها 

األكادميية والبحثية. ومن  املدين واملؤسسات  املجتمع  تتيحها منظامت  التي  الخربة  ستستفيد من 

التنفيذ والتقييم، أن يساعد عىل  التخطيط إىل  الكامل واملنتظم يف كل مرحلة، من  التشاور  شأن 

كفالة دعم منظامت املجتمع املدين ألعامل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
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الرشاكة النشطة - ميكن إرشاك منظامت املجتمع املدين يف تنفيذ بعض الربامج واألنشطة. وتوفِّر هذه 

املنظامت الخربات يف كثري من األحيان وميكنها أن تتيح جرساً للعبور إىل املجتمعات التي قد ال تثق 

يف مؤسساتها الوطنية باعتبار أنها هيئات رسمية. وميكن للتحالفات االسرتاتيجية التي تكفل تقسياًم 

ر الفعالية للجانبني. اسرتاتيجياً للعمل بني املؤسسات الوطنية ومنظامت املجتمع املدين أن توفِّ

فالطابع  مختلفة.  أدواراً  املدين  املجتمع  ومنظامت  الوطنية  املؤسسات  تؤدي  نفسه  الوقت  ويف 

املدين.  املجتمع  تفتقدهام منظامت  الوطنية مينحها سلطات رسمية وسلطة  للمؤسسات  القانوين 

ولذلك ينبغي أن تكون العالقة بينهام عالقة تكامل. وينبغي أال تقترص املؤسسات الوطنية يف عالقتها 

عىل املنظامت غري الحكومية لحقوق اإلنسان. فالهيئات املجتمعية والنقابات واتحادات الفالحني قد 

تكون يف كثري من األحيان أقدر عىل تعيني  االهتاممات والتطلعات الشعبية والتعبري عنها.

سهولة الوصول إىل املؤسسة حاء - 
النتهاكات  املعرَّضني  األشخاص  أمام  الوطنية سهاًل، وخاصة  باملؤسسات  االتصال  يكون  أن   يجب 

ح أن يشمل هؤالء األشخاص، حسب السياق  حقوق اإلنسان أو عدم الوفاء بحقوقهم. ومن املرجَّ

الوطني، النساء واألقليات اإلثنية أو اللغوية أو الدينية أو غريها من األقليات، والشعوب األصلية 

قني، إىل جانب املعدمني. وتتسم إمكانية الوصول بأهمية خاصة عندما تعالج  وغري املواطنني واملعوَّ

املؤسسات الوطنية الشكاوى؛ ولكن ينبغي أن تكفل جميع املؤسسات الوطنية إمكان استامعها إىل 

اهتاممات هذه املجموعات.

وينبغي أن يسهل الحصول عىل املعلومات العامة عن املؤسسات الوطنية وأساليب عملها يف أشكال 

مطبوعة ومسموعة وباللغات املستعملة.

املكاتب املحلية - ميكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يك تكفل تواجدها املادي عىل أوسع 

الشكاوى.  تتناول  كانت  إذا  وخاصة  املناطق،  أو  املقاطعات  يف  محلية  مكاتب  تنشئ  أن  نطاق 

صعيد  عىل  منفصلة  مؤسسات  تعمل  حيث  االتحادي  الهيكل  حالة  يف  أخرى  اعتبارات  وتنطبق 

املقاطعة أو الوالية.

الروابط باملنظامت املحلية - ميكن أن تربط منظامت حقوق اإلنسان املحلية أو الهيئات املجتمعية 

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان باملجتمعات املحلية وأن تربز اهتامماتها.

اعتامد ممثلني محليني - ينبغي أن تكون املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مستعدة الستنباط 

أساليب جديدة إذا كانت املوارد غري متوفرة أو مل يكن من العميل أن تنشئ مكاتب يسهل الوصول 

املحلية  الحكومية  غري  للمنظامت  الرتخيص  الحلول  تشمل  وقد  السكان.  جميع  جانب  من  إليها 

املؤهلة أو املنظامت املجتمعية للعمل كممثلني لها؛ أو تزويد املوظفني بوسائل انتقال رخيصة مثل 

دة سلفاً عىل  الدراجات النارية، لتمكينهم من زيارة املناطق البعيدة بسهولة وبكرثة، يف أيام محدَّ

سبيل املثال.
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أماكن املكاتب - ينبغي أن يكون الوصول إىل جميع املكاتب سهاًل، مبا يف ذلك مكاتب املقر الرئييس. 

أو تثري الخوف لدى الجمهور عند  هل توجد املكاتب يف مناطق من املدينة غري مالمئة اجتامعياً 

زيارتها؟ هل تستطيع األقليات، مثل املجموعات اإلثنية، أن تصل إليها؟ هل يؤدي قرب املكاتب 

م إليها بالشكاوى؟  من املباين الحكومية أو العسكرية أو مراكز الرشطة إىل ردع الجمهور عن التقدُّ

ل عىل األشخاص من املناطق الفقرية الوصول  هل ميكن الوصول إليها باملواصالت العامة مام يسهِّ

إليها بسهولة؟

ر الرتجمة الشفوية - يينبغي أن تهتم املؤسسات الوطنية باحتياجات األشخاص  قني وتوفُّ وصول املعوَّ

الوصول إىل أجزاء  أن يسهل  املوارد  ر  توفُّ إليها. وينبغي يف حالة  الوصول  قني ومبشاكلهم يف  املعوَّ

ر املرتجمون الشفويون فيها ) ومنهم  قني وأن يتوفَّ املؤسسة املفتوحة للجمهور أمام األشخاص املعوَّ

قني برصياً أو سمعياً إمكانية  مرتجمو لغة اإلشارات(. وينبغي كلام أمكن أن تتيح ُنظم االتصال للمعوَّ

استعامل هذه الُنظم.

ع الثقايف واإلثني بني املوظفني إشارة ترحيب للجمهور ويزيد من انفتاح  ع املوظفني - يعطي التنوُّ تنوُّ

الجمهور  لوصول  ُمسبق  البلد رشط  بلغة  التخاطب  وإمكانية  الجمهور.  أمام  الوطنية  املؤسسات 

وصوالً حقيقياً إىل هذه املؤسسات. وعندما يأيت املوظفون واألعضاء من خلفيات مهنية متنوعة فإن 

ذلك يساعد عىل كفالة عدم اقتصار معالجة املشاكل املعروضة عليهم يف إطار قانوين ضيق.

بأن  للجمهور  واملوظفني  والعضوية  اإلدارة  مجلس  يف  ع  التنوُّ ُيوحي   - املجلس  عضوية  يف  ع  التنوُّ

املؤسسة الوطنية تنتمي إىل الجمهور. وعىل سبيل املثال ستزيد احتامالت معرفة مجموعات األقليات 

اإلثنية بوجود املؤسسة الوطنية إذا كان أحد كبار أعضاء هذه املؤسسة ينتمي إىل تلك املجموعة.

هة عىل  هة إىل املجموعات املحرومة - ينبغي أن تعمل حمالت اإلعالم املوجَّ األنشطة الرتويجية املوجَّ

لفت انتباه املجموعات املحرومة أو املستبعدة إىل وجود املؤسسة، والخدمات التي تعرضها، وطرق 

ز عىل الوسائط التي  الوصول إليها. وينبغي أن يراعي توجيه هذه الحمالت لغات األقليات وأن يركِّ

يستعملها املستفيدون املحتملون.

اإلعالن عن قيم املؤسسة - يؤدي بيان قيم املؤسسة إذا ُعرِض بوضوح يف األماكن املفتوحة والخاصة 

يف املؤسسة إىل تذكري املوظفني والجمهور عىل السواء بالُنُهج ومعايري التشغيل التي ينبغي أن متّثل 

أساس عمل املؤسسة. وسيساعد ذلك املؤسسة عىل تعزيز نهج مفتوح يسهل فهمه.
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الوالية  - 2
الوطنية لحقوق اإلنسان يف حامية حقوق اإلنسان إىل جانب   الوالية املسندة للمؤسسات  تتمثَّل 

ز بعض املؤسسات عىل عدم  تعزيزها. وهذه املؤسسات تدرس مجموعة واسعة من القضايا. وتركِّ

الحقوق  عىل  عملها  يف  األخرى  املؤسسات  وتقترص  الحقوق؛  جميع  تعالج  ولكنها  فقط  التمييز 

املدنية والسياسية. وأكرث املؤسسات فعالية هي عموماً املؤسسات ذات الوالية العريضة التي تشمل 

للتجزئة وحسب،  قابلة  عاملية وغري  ليست  فالحقوق  والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

الجمهور اهتامماً  الصحية يهم  الغذاء واملسكن والعمل والتعليم والخدمات  الحصول عىل  ولكن 

مبارشاً يف كثري من الحاالت.

االقتصادية  الحقوق  تنفيذ  رصد  يف  هاماً  دوراً  تؤدي  باعتبارها  الوطنية  املؤسسات  إىل  وُينظر 

واالجتامعية والثقافية. ومع وجود اتجاه قوي يف العقد األخري إىل تأكيد إمكانية عرض هذه الحقوق 

عىل القضاء )أي إمكانية إنفاذها من خالل املحاكم( فإن السلطات األوسع ذات الطابع التصالحي 

التي تتمتع بها معظم املؤسسات الوطنية تجعلها يف املامرسة العملية مالمئة متاماً لتعزيز وحامية 

هذه الحقوق. وتستطيع املؤسسات الوطنية أن ترصد سياسة الحكومة وأن تقوم بتحقيقات بشأن 

القضايا االقتصادية واالجتامعية وأن تعالج الشكاوى6.

ومع ذلك، فإن املؤسسات الوطنية التي تدخل يف واليتها الطائفة الكاملة من الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية هي مؤسسات قليلة باألحرى. فوالية لجنة جنوب أفريقيا تفوضها مبطالبة 

الهيئات العامة بتقديم معلومات سنوية ”عن التدابري التي اتخذتها إلعامل الحقوق الواردة يف رشعة 

والبيئة“.  والتعليم  االجتامعي  والضامن  واملياه  والغذاء  الصحية  والرعاية  اإلسكان  بشأن  الحقوق 

الوالية تشمل  اعَتربت أن هذه  الهندية واليتها تفسرياً خالَّقاً حيث  اإلنسان  ت لجنة حقوق  وفرسَّ

تغطية هذه الحقوق.

ة الختصاصات اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان: وتعنيِّ مبادئ باريس عدة مجاالت متوقعَّ

التعليق عىل القوانني القامئة ومشاريع القوانني ألف - 
باستعراض  تفويضاً  الوطنية  املؤسسات  والية معظم  تتضمن   - منها  مببادرة  القوانني  سلطة رصد 

الة متاماً ينبغي  القوانني القامئة ومشاريع القوانني وغري ذلك من اللوائح. وليك تكون املؤسسات فعَّ

لها أن تتمتع بسلطة استعراض أي قانون يتصل بحقوق اإلنسان وأن تويص بتعديالت عند االقتضاء. 

وكفالة اتساق القوانني القدمية مع املعايري الدولية أمر جوهري مثله مثل استعراض مشاريع القوانني 

الجديدة.

م لجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف تعليقها العام رقم 10 )14 كانون األول/ديسمرب 1998(  تقدِّ  6
قامئة إرشادية لألنشطة التي ميكن أن تضطلع بها املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف حامية الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

.www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf والثقافية. انظر
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رصد األوضاع املحلية لحقوق اإلنسان باء - 
جوهرية  وظيفة  ميثِّل  الوطني  الصعيد  عىل  اإلنسان  حقوق  حالة  رصد  أن  باريس  مبادئ  تعلن 

دة  املحدَّ العامة واملسائل  الحالة  الرصد  أن يشمل  اإلنسان. وينبغي  الوطنية لحقوق  للمؤسسات 

التي تثري القلق. ولذلك ينبغي أن تتمتع املؤسسات الوطنية بسلطة جمع املعلومات واألدلة التي 

تحتاجها ألداء هذه الوظيفة بفعالية.

الوطنية سلطة  للمؤسسات  تكون  أن  ينبغي   - األدلة  وتقديم  الحضور  الشهود عىل  إجبار  سلطة 

املطالبة باألدلة ومطالبة الشهود بالحضور أمام موظفي الرصد لدى هذه املؤسسات؛ وينبغي أن 

تكون قادرة عىل التوصية بجزاءات يف حالة الرفض. ويرد أدناه بيان بعض السلطات املشابهة يف 

إطار وظيفة التحقيق يف شكاوى األفراد. ومع ذلك فإن املؤسسات الوطنية التي تفتقر إىل والية 

الة لجمع املعلومات. التحقيق يف هذه الشكاوى ستحتاج مع ذلك إىل سلطة فعَّ

سلطة زيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية -  ينبغي أن تكون للمؤسسات الوطنية سلطة القيام 

بزيارات منتظمة إىل جميع أماكن االحتجاز يف الوقت الذي تختاره، ويفضل أن يكون ذلك بإشعار 

السلطات املتوخاة  الزيارة بأقل فرتة زمنية. وينبغي أن تكون سلطات هذه املؤسسات هي  قبل 

تكون  أن  وينبغي  التعذيب7.  مناهضة  التفاقية  االختياري  الربوتوكول  الوطنية يف  الوقاية  آلليات 

الزيارات شاملة )أي تشمل جميع فئات األشخاص املحرومني من حريتهم، مبا يف ذلك األشخاص 

املحتجزون مبوجب أمر إداري، وأن تشمل جميع األماكن يف مكان االحتجاز( وأن تكون متكررة 

ليستطيع املفتشون تقييم التقدم املحرز مع مرور الوقت.

أن  ينبغي   - والسياسية  املدنية  والحقوق  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  رصد  والية 

يدخل يف اختصاصات املؤسسات الوطنية جميع حقوق اإلنسان التي تتمتع بحامية عاملية، بدون 

أي ترتيب ألهميتها.

سلطة رصد امتثال الهيئات الخاصة والعامة  لحقوق اإلنسا - رغم أن والية املؤسسات الوطنية فيام 

يتعلق بالشكاوى الفردية قد تكون محدودة إال أنه ينبغي لهذه املؤسسات أن ترصد أنشطة جميع 

الهيئات العامة والخاصة ذات الصلة، مبا فيها هيئات األعامل واألفراد، التي قد تؤثر عىل التمتع 

بحقوق اإلنسان.

تقوم  التي  الرصد  أي كيان عام من وظيفة  استبعاد  ينبغي  - ال  الصلة  السلطات ذات  أداء  رصد 

بها املؤسسات الوطنية. وبالتحديد ينبغي أن تخضع وكاالت إنفاذ القوانني، مثل الرشطة والجيش 

وخدمات االستخبارات وغريها من الهيئات األمنية، للفحص من جانب املؤسسة.

الجزء الرابع من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية  أو الالإنسانية  أو   7
.)www.ohchr.org/english/law/cat-one-htm )2002( 57/1999 املهينة )قرار الجمعية العامة
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سلطة فتح ونرش التحقيقات - تندرج التحقيقات العلنية يف القضايا املحددة لحقوق اإلنسان يف إطار وظيفة 

الرصد العامة للمؤسسات الوطنية. وال تستتبع هذه التحقيقات أعامل الرصد وحسب، ولكنها تنطوي أيضاً 

عىل جلسات االستامع العلنية للشهود وإصدار التقارير العلنية التي تتضمن توصيات إىل السلطات ذات 

الصلة التخاذ إجراءات عىل أساسها. وتعرف املؤسسات الوطنية التي تجري هذه التحقيقات فائدتها الهائلة 

يف ضامن اتخاذ اإلجراءات الرسمية وزيادة وعي الجمهور بقضايا حقوق اإلنسان املحددة.

أعامل الرصد واملشورة بشأن االمتثال للمعايري  جيم - 
الدولية والتعاون مع الهيئات اإلقليمية والدولية

م املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تقارير إىل الهيئات الدولية نيابة عن الحكومة  ينبغي أاّل تقدِّ

حقوق  مجال  يف  التزاماتها  بشأن  للحكومة  الوطنية  املؤسسات  تعطيها  التي  املشورة  تتداخل   -

اآلليات  الحكومة إىل  تقارير  بإعداد  الرصد. وينبغي أال تقوم املؤسسات  اإلنسان مع وظيفتها يف 

الدولية لحقوق اإلنسان مثل هيئات املعاهدات. فهذه املؤسسات ليست إدارات حكومية وينبغي 

أن تقترص عىل تقديم املشورة واستعراض مشاريع التقارير الرسمية.

إصدار تقارير موازية عن االمتثال لاللتزامات مبوجب املعاهدات - تتعاون املؤسسات الوطنية مع 

اآلليات الدولية، مبا يف ذلك هيئات املعاهدات واإلجراءات الخاصة للجنة حقوق اإلنسان، يف رصد 

مدى امتثال الحكومات اللتزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان. ويجوز للمؤسسات الوطنية أن تصدر 

تقارير موازية تستند إىل معلوماتها الخاصة وأن تحرض جلسات االستامع.

نرش املعلومات عن اآلليات الدولية - ينبغي أن تحيط املؤسسات الوطنية املجتمع علاًم بالتطورات 

الدولية يف مجال حقوق اإلنسان، وخاصة تلك التطورات التي تتصل اتصاالً مبارشاً بالبلد. ويجوز 

لها، عىل سبيل املثال، أن تنرش مداوالت هيئات رصد املعاهدات واستنتاجات اإلجراءات الخاصة. 

وأن   الحكومية  والهيئات  املدين  املجتمع  متابعة مع هيئات  اجتامعات  تنظم  أن  أيضاً  لها  ويجوز 

تنادي باتخاذ إجراءات وطنية لتنفيذ التوصيات.

لحقوق  الدولية  الصكوك  عىل  التصديق  عىل  حكوماتها  الوطنية  املؤسسات  ع  تشجِّ أن  وينبغي 

ظات. اإلنسان دون تحفُّ

التثقيف واإلعالم يف مجال حقوق اإلنسان دال - 
تحمالت توعية وتثقيف الجمهور واملسؤولني - ينبغي أن تهدف املؤسسات الوطنية إىل زيادة توعية 

الجمهور واملسؤولني العموميني بحقوق اإلنسان وااللتزامات الناجمة عنها.

ز  الدورات التدريبية للمسؤولني - يجب تحديد األولويات نظراً لضخامة هذه املهمة: ينبغي أن يركِّ

ح  التدريب عىل املسؤولني الذين يؤثرون بأكرب قدر عىل حامية حقوق اإلنسان أو املسؤولني الذين يرجَّ

يف حالتهم أكرث من غريهم حدوث تجاوزات لحقوق اإلنسان مثل املسؤولني عن إنفاذ القوانني.
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حمالت التوعية العامة للمجموعات املحرومة - ينبغي أن تستهدف برامج التثقيف يف مجال حقوق 

شة مثل األقليات اإلثنية أو الدينية أو اللغوية. وينبغي أن تكون حقوق  اإلنسان املجموعات املهمَّ

املرأة موضع تركيز خاص، سواء من الناحية العامة أو بالرتكيز عىل قضايا محددة مثل العنف املنزيل. 

وينبغي توجيه االنتباه إىل تثقيف األطفال يف مجال حقوق اإلنسان بالتعاون مع النظام التعليمي 

وأن يشمل ذلك التثقيف بشأن حقوق الطفل.

التدريب عىل حقوق اإلنسان - ينبغي أن تضغط املؤسسات الوطنية عىل جميع دوائر الحكومة 

لتوفري التدريب للموظفني عىل حقوق اإلنسان، وميكن للمؤسسات نفسها أن تعمل كمراكز للموارد 

والتدريب للجمهور والهيئات الحكومية أو غري الحكومية.

العامة،  السياسة  مجال  يف  قدراتها  ر  تطوِّ أن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  أيضاً  وينبغي 

وخاصة يف صدد القضايا الجديدة أو الناشئة. وليك تفعل ذلك ميكن لها أن تتعاون مع املؤسسات 

األكادميية ومنظامت املجتمع املدين.

تلقي الشكاوى أو االلتامسات من األفراد أو  هاء - 
املجموعات )حسب االقتضاء(

الوطنية  املؤسسات  لدى  يكون  أن  ينبغي   - العمومية  الهيئات  ضد  الشكاوى  تلقي  عىل  القدرة 

الشكاوى.  للتعامل مع هذه  الشكاوى سلطات واسعة  تلقي  التي تشمل واليتها  اإلنسان  لحقوق 

وكام يحدث يف حالة قيامها بدورها يف الرصد ال ينبغي استبعاد أي سلطة عمومية ذات صلة من 

اختصاص هذه املؤسسات.

أن  يفضل   - بوظائف عمومية  تقوم  التي  الخاصة  بالهيئات  املتعلقة  الشكاوى  تلقي  القدرة عىل 

تكون املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان قادرة عىل تلقي الشكاوى عن إجراءات الهيئات الخاصة 

مثل هيئات األعامل. وينبغي بالتأكيد أن ينطبق اختصاص املؤسسة عندما ُتَكلف الهيئات الخاصة 

واألنشطة  الصحية  والخدمات  األساسية  املرافق  تشغيل  مثل  عمومية  وظائف  عن  مبسؤوليات 

التعليمية أو أنشطة االحتجاز وإنفاذ القوانني.

املؤسسات  تكون  أن  ينبغي   - متأثرة بصورة مبارشة  أطراف غري  الشكاوى من  تلقي  القدرة عىل 

الوطنية قادرة عىل تلقي شكاوى أو التامسات من مجموعة واسعة من األطراف، تشمل أصحاب 

الشكاوى غري املتأثرين تأثراً مبارشاً. ويف ظل االعرتاف بأن بعض األشخاص قد يجدون من العسري 

ملنظامت  السامح  ينبغي  فإنه  تقدميها(  عن  يحجمون  قد  )أو  رسمية  هيئة  لدى  شكاوى  تقديم 

الضحايا  من  مسبقة  موافقة  عىل  حصولها  رشيطة  عنهم  نيابة  الشكاوى  بتقديم  املدين  املجتمع 

املبارشين أو ممثليهم.

د اإلجراءات الداخلية مواعيد نهائية للتعامل مع  الرّد عىل الشكاوى يف وقت مناسب - ينبغي أن تحدِّ

الشكاوى وإلبالغ األطراف باملرحلة التي وصلت إليها الشكوى. وينبغي بالتحديد مطالبة السلطات 
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ليا يف غضون فرتة زمنية معيَّنة. وبعد ذلك فإن الهدف  م رّداً أوَّ م ضدها الشكاوى بأن تقدِّ التي تقدَّ

هو التحقيق يف الشكاوى بدقة وينبغي أن يكون االهتامم بإثبات معالجة الحاالت برسعة اهتامماً 

أقل من االهتامم بإثبات التوصل إىل حل مريض.

تعيني موظفني ذوي مهارات مهنية يف التحقيق - قد تنشأ الحاجة إىل املهنيني املهرة )من األطباء 

الرشعيني إىل خرباء الذخرية النارية( للقيام ببعض التحقيقات. وقد ينشأ تعارض يف املصالح إذا كان 

استخدام  ينبغي  ال  املثال،  سبيل  وعىل  العمومية.  بالخدمات  مؤسسياً  يرتبطون  األشخاص  هؤالء 

محققي الرشطة بطريق اإلعارة للتحقيق يف سوء سلوك الرشطة. ويف كثري من األحيان يثري تعيني 

عند  البلد  من خارج  الوطنية الستخدام خرباء  املؤسسات  تفويض  وينبغي  الخرباء مشاكل  هؤالء 

الرضورة.

سلطة إجبار الشهود عىل اإلدالء بالشهادة واقتضاء تقديم أدلة وإجراء تحقيقات يف املوقع - ينبغي أن 

تكون للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان سلطة قانونية يف إجبار الشهود عىل املثول أمامها وتقديم 

األدلة إىل جانب حصول املؤسسة عىل سلطة الدخول إىل األماكن. وهذه ميزة حاسمة تتمتع بها 

الهيئة الرسمية لحقوق اإلنسان عىل الهيئة غري الحكومية. وبعد ذلك فإن اإلجراءات ينبغي أن تراعي 

الحقوق القانونية لألشخاص الذين يحتمل تأثرهم باإلجراءات القانونية املتصلة بنفس القضية.

سلطة حامية الشهود - ينبغي أن تتمتع املؤسسات الوطنية بسلطة تنظيم برامج مضمونة لحامية 

انتهاكات  عن  التحقيق  موضع  املسؤولني  بوقف  التوصية  عىل  قادرة  تكون  أن  وينبغي  الشهود. 

حقوق اإلنسان عن العمل. فهذا يكفل عندئذ حرمان هؤالء املوظفني من السلطة عىل الشهود أو 

مقدمي الشكاوى. وينبغي أن يكون ذلك بدون أي مساس بالتحقيق.

الوطنية عادة  املؤسسات  تتمتع  - ال  املؤسسات  لتوصيات  االستجابة  السلطات عىل  إجبار  سلطة 

بسلطة مبارشة إلنفاذ توصياتها. ويعَترب الحصول عىل هذه السلطة عموماً متناقضاً مع العدالة ألن 

هذه املؤسسات ستجمع يف هذه الحالة وظائف التحقيق ووظائف شبه قضائية يف آن معاً. ويف الوقت 

نفسه  ينبغي مطالبة السلطات ذات الصلة باالستجابة يف غضون فرتة زمنية محددة للتوصيات أو 

لالستنتاجات التي تتوصل إليها املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ضد هذه السلطات.

انتهاك  أي  بعد  االنتصاف  يف  الحق   - اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ضحايا  بتعويض  التوصية  سلطة 

للحقوق هو بحد ذاته حق أسايس. وهو يشمل الوصول إىل العدالة والتعويض عن الرضر املتكبد 

والحصول عىل املعلومات الوقائعية املتعلقة باالنتهاكات. ويأخذ التعويض شكل الرّد )اإلعادة إىل 

الوضع السائد قبل االنتهاك( وإعادة التأهيل و/أو التعويض )املادي(.

إحالة  من  الوطنية  املؤسسات  ن  تتمكَّ أن  ينبغي   - لتنفيذها  املحاكم  إىل  توصيات  تقديم  سلطة 

استنتاجاتها أو توصياتها، وذلك عىل سبيل املثال عندما تتصل  بجنايات، إىل سلطة االّدعاء أو القضاء 

املالمئة، ليك تستطيع املحاكم النظر فيها وتنفيذها إذا وافقت عليها. وينبغي أن تتمتع املؤسسات 

الوطنية بسلطة املثول أمام املحكمة عند االعرتاض عىل قرار هذه املؤسسات.
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تتلقى  أن  املحتم  من   - أخرى  سلطات  إىل  املؤسسات  والية  خارج  تقع  التي  ا   الشكاوى  إحالة 

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان شكاوى ال تتمتع باختصاص معالجتها، وذلك سواء كانت هذه 

املؤسسات تتمتع بوالية تلقي هذه الشكاوى أم ال. وينبغي أن تكون مامرسة هذه املؤسسات هي 

إحالة مثل هذه الشكاوى إىل الهيئة املختصة.

رصد امتثال الحكومة ملشورة وتوصيات   واو - 
املؤسسات الوطنية

تتبع  السلطات  كانت  إذا  ما  رصد  بسلطة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تتمتع  أن  ينبغي 

مشورتها. والدور االستشاري للمؤسسات الوطنية )وخاصة دورها يف تقديم املشورة بشأن القوانني 

القامئة ومشاريع القوانني وبشأن االمتثال للمعايري الدولية( يفرتض مسبقاً وجود عالقة عمل جيدة 

مع دوائر الحكومة. وينبغي أال تتسم هذه العالقة بطابع املواجهة املتعمدة. وباملثل ينبغي مطالبة 

الحكومات باالستجابة للمشورة والطلبات املقدمة من املؤسسات الوطنية وأن تبنيِّ يف غضون فرتة 

دة طريقة امتثالها لتوصيات املؤسسات الوطنية. محدَّ

وينبغي  وتوصياتها.  ملشورتها  الحكومية  الدوائر  امتثال  الوطنية  املؤسسات  ترصد  أن  وينبغي 

م يف القضايا املستكملة وأن  للمؤسسات الوطنية التي تعالج الشكاوى أن تقيم نظاماً لرصد التقدُّ

ن رصد القضايا تسجيل االمتثال للتقديرات وتأكيدات بالوفاء باحتياجات مقدمي الشكاوى. يتضمَّ

وتتيح التقارير املقدمة إىل الربملان الفرصَة للمؤسسات الوطنية لتحميل الحكومة مسؤوليتها. وميثل 

أعضاء الربملان قناة مفيدة من قنوات االتصال بني املؤسسات الوطنية والحكومة واملساعدة عىل 

كفالة النظر الصحيح يف توصيات املؤسسات الوطنية من جانب السلطات العامة ذات الصلة.
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املساءلة العلنية  - 3

تقديم تقرير سنوي عن جميع جوانب عملها ألف - 
معظم املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مطالبة قانونياً بتقديم تقارير منتظمة عن عملها، وهذه 

التقارير سنوية يف العادة. وينبغي أن ميتد خط املساءلة بحيث ال يقف عند حد هيئة الدولة التي 

م املؤسسة الوطنية تقاريرها إليها مبارشة )مثل اللجنة الربملانية(، بل ينبغي أن ميتد إىل الجمهور  تقدِّ

بأكمله.

إتاحة التقارير  عىل  نطاق واسع يف أشكال مختلفة - التقرير السنوي عنرص جوهري يف املساءلة. 

ومع ذلك يتعنيَّ تقديم هذه التقارير باللغة )باللغات( القومية الرئيسية وبأشكال مختلفة إذا كان 

للجمهور الواسع أن َيّطلع عليها. وينبغي أن تكون امللخصات القصرية والبيانات املعلنة يف الوسائط 

واملحارضات العامة جميعاً موضع النظر كأساليب للنرش.

كفالة تغطية جميع القضايا الهامة يف التقارير - ينبغي أن  يكون بوسع الجمهور وغريه من أصحاب 

املصلحة معرفة )وتقييم( محتوى أعامل املؤسسة الوطنية عرب نطاق أنشطتها، مبا يف ذلك الشكاوى 

التي تتلقاها وتحقق فيها، والرصد واملشورة املقدمة إىل الحكومة. ويعني ذلك أن التقارير ينبغي 

أن تكون تفصيلية وذات صلة باملوضوع وال تكون مجرد تقارير شكلية. ويتعنيَّ احرتام رغبة الضحايا 

املفرتضني يف الرسية. ولكن ينبغي عموماً أن يتاح بيان كامل عن أعامل املؤسسة للجمهور.

م  تقدِّ التي  الهيئة  )أو  الربملان  عىل  يقع   - كاماًل  فحصًا  الوطنية  املؤسسات  تقارير  فحص  ينبغي 

املؤسسة الوطنية تقاريرها إليها( واجب النظر يف تقارير املؤسسة الوطنية بدقة. فالفحص الدقيق 

ز أثر عمل املؤسسة ويؤكد مساءلتها عىل النحو الصحيح عىل أساس واليتها. وينبغي أن تتاح  يعزِّ

مة من املؤسسة الوطنية. للجمهور سجالت التقارير الخارجية املقدَّ

م املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تقارير عن موارد  تقديم تقارير عن امليزانية -  ينبغي أن تقدِّ

وكذلك  والتشغيلية  اإلدارية  تكاليفها  عن  معلومات  م  تقدِّ أن  ينبغي  كام  نفقاتها.  وعن  إيراداتها 

تكاليف برامجها وأنشطتها.

سلطة اإلعالن عن مشورتها إىل الحكومة - ينبغي أن تتمتع املؤسسات الوطنية بسلطة قانونية لنرش 

استنتاجاتها ومشورتها وتوصياتها إىل الحكومة وينبغي أن تفعل ذلك. فالشفافية تزيد من مساءلة 

الحكومة كام تزيد من مصداقية املؤسسة الوطنية ومرشوعيتها العمومية.
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املشاورات املنتظمة مع أصحاب املصلحة باء - 
اتجاه واحد أو عملية تجري مرة واحدة يف السنة. فينبغي  ال ميكن أن تكون املساءلة عملية يف 

للمؤسسات الوطنية أن تتشاور مع املجتمع املدين وغريه من الهيئات ذات الصلة يف جميع مراحل 

تخطيط وتنفيذ برامجها. وينبغي مناقشة الخطط االسرتاتيجية مع جميع أصحاب املصلحة وإعالنها 

عىل الجمهور ليك تكون أهداف واسرتاتيجيات املؤسسة الوطنية معروفة جيداً ال للمنظامت التي 

تتعاون معها وحسب، ولكن أيضاً ملوظفي املؤسسة.

زيادة  إىل  التفاهم  مذكرات  نرش  يؤدي  أن  ميكن   - املصلحة  أصحاب  مع  التفاهم  مذكرات  نرش 

شفافية عالقات املؤسسة الوطنية مع الهيئات األخرى. وميكن التفاوض عىل االتفاقات مع الهيئات 

القانونية مثل الرشطة ومع الهيئات غري القانونية مثل املنظامت غري الحكومية.
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الفصل الثاين -  املؤرشات
ينبغي أن تضع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مؤرشات ليتسنى تحديد ما إذا كانت هذه املؤسسات 

قد أنجزت عالمات القياس التي حددتها لنفسها وتقييم جوانب أداء هذه املؤسسات وأثرها.

ات يف االتجاه؛ وهي تقيس  ب االتجاهات وتعيني التغريُّ وكام لوحظ أعاله ُتسَتعَمل املؤرشات لتعقُّ

املعلومات  من  وحدات  فالبيانات  البيانات.  عن  املؤرشات  متييز  وينبغي  الدينامية.  العمليات 

الوقائعية التي تعترب سبياًل لتوضيح اتجاهات وعمليات بعينها.

بدقة  اختيارها  يتعنيَّ  السبب  ولهذا  املؤرشات  استعامل  صلب  يف  واالختيارات  األحكام  وتدخل 

أن أي مؤرش ال  وتقييمها تقيياًم نقدياً عىل حٍد سواء. ومن املهم بصفة خاصة أن يكون مفهوماً 

يكتسب أهميته إال يف سياق معنيَّ يتصل بهدف أو غرض ما.

أنواع املؤرشات  - 1

ية املؤرشات الكمِّ ألف - 
ية  ها. ويف مجال حقوق اإلنسان ستكون أمثلة املؤرشات الكمِّ تقيس املؤرشات الكمية أشياء ميكن عدُّ

هي نسبة محرتيف الرعاية الصحية إىل السكان أو معدالت معرفة القراءة والكتابة أو عدد ما ُيبّلغ 

عنه من حاالت الوفاة يف االحتجاز. وبالنسبة إىل الناتج التنظيمي قد تشمل املؤرشات عدد التقارير 

بني أو الشكاوى املعالجة. الصادرة أو العاملني املدرِّ

واملؤرشات الكمية تتسم بالجاذبية ألنها من ناحية املبدأ قابلة للمقارنة والتحقق. ولكن يف املامرسة 

العملية ال تتسم هذه املؤرشات بالوضوح الكامل. فاألعداد التي تبدو بسيطة وقابلة للمقارنة هي 

م معلومات موضوعية ألن  عكس ذلك يف كثري من الحاالت ولكنها غالباً ما تبدو كام لو كانت تقدِّ

البيانات الكمية تتألف من أعداد.

ية عىل اثنني من العيوب املحتملة األساسية: وتنطوي املؤرشات الكمِّ

البحث املتعمق فيام إن  قد تستعَمل هذه املؤرشات ال لسبب سوى إمكانية قياسها، بدون   •

م معلومات مفيدة وهامة عن القضية موضع النظر. كانت تقدِّ

دة فهاًم كافياً إال من خالل تحليل  ال ميكن فهم العمليات االجتامعية والسياسية والقانونية املعقَّ  •

نوعي. والقياسات الكّمية تقّدم يف أفضل الحاالت صوراً رسيعة عن أوضاع األشياء يف لحظات 

بعينها؛ وهي يف أسوأ الحاالت مضللة ألنها ال توضح عمليات التغريُّ الدينامية.
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املؤرشات النوعية باء - 
النوعية. وتحاول  املؤرشات  استعامل  السبب يف  بالضبط  الكمية هي  املؤرشات  الضعف يف  أوجه 

ة ال مجرد إحصاء عددها. املؤرشات النوعية تقييم طابع األحداث والعمليات وطبيعتها املتغريِّ

وسؤال مجموعة مستهَدفة يف دراسة استقصائية عن رأيها هو شكل بسيط من أشكال استعامل 

املؤرشات النوعية. وقد ُيطَلب من مقدمي الشكاوى تقييم االستجابة لشكواهم؛ كام ميكن توجيه 

سؤال إىل املسؤولني عن املهارات التي اكتسبوها أثناء دورة تدريبية عىل حقوق اإلنسان. وميكن 

تجميع اإلجابات التي يتم الحصول عليها تحت عناوين )مثل ”أشعر بالرضا جداً“، ”أشعر بالرضا“، 

”ال أشعر بالرضا“( وبذلك يتم تحديدها كّمياً.

وهذا النهج أدّق من األسلوب الكمي البسيط. فهو يتيح طريقة لتجزئة البيانات ومعالجة املفاهيم 

واآلراء. ومع ذلك، فإن هذه املؤرشات النوعية القابلة للتحديد الكمي تتقاسم مع األساليب الكمية 

جامدة  فئات  إىل  والدينامية  دة  املعقَّ االجتامعية  العمليات  اختزال  تحاول  فهي  عيوبها.  البحت 

ومصطنعة.

املؤرشات التشاركية  - 2
تحدد طريقة تعريف البيانات وانتقائها وجمعها وتحليلها ما إذا كانت املؤرشات الكمية أو النوعية 

مؤرشات تشاركية أم ال. ويف حني أن املؤرشات غري التشاركية هي مؤرشات مفروضة من الخارج، أي 

يفرضها مثاًل مديرو برامج املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، فإن املؤرشات التشاركية تستند إىل 

آراء رشكاء املؤسسات الوطنية وآراء املستفيدين من أنشطتها أو برامجها. ويتم وضع هذه املؤرشات 

بطريقة جامعية من خالل ورش العمل ومناقشات مجموعات الرتكيز والتقييامت التشاركية.

ومشاركة أصحاب املصلحة تربز اآلثار التي ال ميكن بالرضورة رؤيتها من داخل املؤسسة. ويف بعض 

األحيان تكون املعلومات املتحصلة من خالل نهج تشاريك استكامالً للمعلومات املتاحة من مؤرشات 

رسمية بقدر أكرب؛ وقد تتناقض يف أحيان أخرى مع هذه املعلومات.

املستفيدون  املصلحة، وهم  أن جميع أصحاب  لو  تتحسن  املؤرشات  نوعية هذه  أن  املؤكد  ومن 

والرشكاء أساساً، وكذلك الهيئة التي تضطلع املؤسسة الوطنية باملسؤولية أمامها، شاركت يف هذا 

املتوقعة   النتائج غري  تقليل  الجوانب يؤدي عىل األرجح إىل  املدخالت من جميع  العمل. ووجود 

والصعوبات الشاقة التي ينطوي عليها تفسري البيانات.
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مسح اآلراء: استبيان نهاية ورشة العمل

يستعمل كثري من املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان استبيانات يف نهاية ورشة العمل لتقييم 

عاتهم واحتياجاتهم؛  توقُّ التدريب يف ضوء  تقييم  املشاركني  التدريبية. وُيطَلب من  أنشطتها 

وقد ُيطَلب منهم أيضاً تقييم أساليب التدريب أو املدربني. وينبغي أيضاً أن ُيدعى املنظمون 

تجميعها  ميكن  نوعية  مؤرشات  هي  املؤرشات  وهذه  النشاط.  نوعية  تقييم  إىل  واملدربون 

وتحديدها كمياً من أجل معرفة ما إذا كانت أغلبية املشاركني ترى أن التدريب كان مفيداً. 

عات  وميكن أن تساعد هذه املؤرشات املؤسسات الوطنية يف حكمها عىل ما إذا كانت التوقُّ

واألهداف - لدى املشاركني واملنظمني عىل السواء - قد تم الوفاء بها.

وتتعرض الُنهج التشاركية للنقل عىل أساس أنها ذاتية وغري موضوعية. وبالفعل فإن مصالح ومفاهيم 

مخَتلف أصحاب املصلحة قد تكون ذاتية. ومع ذلك فإن تجميع مجموعة من اآلراء قد يؤدي إىل 

مؤرشات أقل ذاتية عن تلك املؤرشات التي يتم صياغتها مبعزل عن الخارج، وذلك مثاًل يف املؤسسة 

الوطنية نفسها.

وبعد ذلك فإن النهج التشاريك يعاين من تقييدات حقيقية. فاملؤسسات الوطنية قد تجد من العسري 

تحديد رشكائها من أصحاب املصلحة يف أي مجموعة محددة من األنشطة. ويف االستبيان الذي تم 

توزيعه ألغراض هذا البحث ُطلب من املؤسسات الوطنية أن تحدد ”عمالءها“. ورّد معظم هذه 

دتهم مؤسسات أخرى بأنهم ضحايا  املؤسسات قائالً إن هؤالء العمالء يف كل مكان من البلد. وحدَّ

انتهاكات حقوق اإلنسان؛ وذكرت مؤسسات أخرى الوكاالت الحكومية التي قد تستفيد من التدريب أو 

املشورة. ولذلك فإن تحديد أصحاب املصلحة بدقة ألغراض وضع مؤرشات تشاركية قد ميثل تحدياً.

وباإلضافة إىل ذلك، ستكون املنتديات املجتمعية عىل األرجح تعبرياً عن هياكل السلطة يف املجتمع 

املحيل. وقد تجد املجموعات املحرومة أو املهمشة نفسها مستبعدة أو قد ال تعترب أن ورش العمل 

تتيح سياقاً تستطيع فيه أن تعربِّ عن نفسها دون خوف.

وهناك عيب آخر واضح وهو أن صياغة املؤرشات التشاركية قد تكون عملية طويلة وثقيلة ومكلفة. 

ولكن ذلك ينطبق عىل جميع املؤرشات: فالبحث عن مؤرشات كاملة قد يكون مستحياًل. وغرض 

املؤرشات هو مساعدة املؤسسات عىل القيام بعملها بفعالية أكرب - أي تعيني االتجاهات واملشاكل 

م. وال ينبغي أن تؤدي إىل عمليات طويلة مكلفة. ويعني التساهل أن املؤرشات  ورسم طريق التقدُّ

ستكون أحياناً غري دقيقة وجاهزة.

وباختصار إذا أرادت املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تضع قياسات لفعاليتها فينبغي لها أن 

تتشاور مع الجهات التي تعمل معها. وينبغي أن تكون نقطة البداية هي االتصاالت القامئة بني 

التي  الوطنية  التي تستعمل خدماتها. واملؤسسات  اإلنسان والجهات  الوطنية لحقوق  املؤسسات 

يوجد فيها إجراءات للشكاوى لديها بالفعل اتصال منتظم بالجمهور مثلها مثل املؤسسات الوطنية 

التي تعمل يف التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان. ولن يكون من العسري وضع أساليب للتشاور - 
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عات الرشكاء من املؤسسة وبرامجها. وبعد ذلك ينبغي التشاور  فردية كانت أم جامعية - ملعرفة توقُّ

مع هؤالء الرشكاء بشأن ما إذا كانت هذه املؤرشات قد تم الوفاء بها.

وينبغي أن تتشاور املؤسسات الوطنية وأن تعمل بانتظام مع املنظامت الرشيكة - وخاصة املنظامت 

غري الحكومية لحقوق اإلنسان والهيئات املجتمعية - ومع الفروع الحكومية. وينبغي أن تدخل يف 

حوار مستمر مع هذه الجهات بشأن ما ينبغي أن تقوم به املؤسسات الوطنية وبشأن الطريقة التي 

ميكن بها قياس أداء هذه املؤسسات وأثرها.

وتتمثل إحدى نتائج هذا الحوار يف صياغة مؤرشات فعالية تتسم بقدر أكرب من الحساسية. ويف 

الوقت نفسه سيوسع الحوار مشاركة مختلف املجموعات يف أعامل املؤسسات الوطنية.

وينبغي النظر إىل القيود التي تحد من املؤرشات التشاركية بوصفها تحديات ينبغي التغلب عليها، 

وليس بوصفها حججاً ُتستعَمل ضد هذه املؤسسات. وينبغي أال تؤدي إىل إخضاع سلطة املؤسسات 

عىل  تنطوي  قد  ومصالح  أهداف  وهي   - املصلحة  أصحاب  ومصالح  ألهداف  وهويتها  الوطنية 

التناقض.

ولن تستطيع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تقيِّم تقدمها إال إذا أخذت يف االعتبار توقعات 

املستفيدين والرشكاء إىل جانب األهداف الخاصة باملؤسسة.

املؤرشات املوثوقة والصحيحة  - 3
ليك تكون املؤرشات مفيدة يجب أن تكون موثوقة و صحيحة يف وقت واحد.

البيانات دقيقة. وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن  أوالً أن تكون  وليك تكون املؤرشات موثوقة يجب 

تكون النتائج قابلة للتكرار، بغض النظر عن الجهة التي تجمع البيانات. فعىل سبيل املثال ينبغي 

أال تتوقف نتائج جمع املعلومات عن طريق الرصد عىل هوية الراصد.

وليك تكون املؤرشات صحيحة يجب أن توضح هذه املؤرشات بصدق ما ُيفرَتض منها أن توضحه. 

البيانات  استعامل  يوضح  أن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  باملؤسسات  يتصل  فيام  ذلك  أمثلة  ومن 

من  كثري  ففي  الجمهور.  لتوعية  املؤسسات  هذه  برامج  فعالية  الشكاوى  إجراءات  من  املأخوذة 

األحيان ُيفرتض أن زيادة الشكاوى تعني نجاح الربنامج. ومع ذلك، فإن هذا االفرتاض املعقول يف 

الظاهر قد يكون بدون أساس. فقد تزداد الشكاوى بسبب تدهور حالة حقوق اإلنسان. وبالعكس 

ن الحالة، ال عىل عدم فعالية تثقيف الجمهور. قد ينطوي انخفاض عدد الشكاوى عىل تحسُّ

وهذا الجانب جانب أسايس: فليس هناك فائدة من التالعب بالبيانات إذا كانت املعلومات ال تتصل باملسألة 

التي يتعنيَّ معالجتها. والدرس املستفاد هو أن املؤرشات التي ال يتم اختيارها بدقة قد ال توضح للمؤسسة ما 

تحتاج إىل معرفته. وينبغي دامئاً ألي مؤسسة وطنية أن تسأل نفسها ما إذا كان املؤرشات املستعملة توضح 

فعالً ما تريد أن توضحه وما إذا كانت املؤرشات تتصل فعالً باألسئلة التي تريد إجابات عنها.
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بيانات معيبة  اإلنسان أن تستعمل  الوطنية لحقوق  الحاالت سيكون عىل املؤسسات  ويف معظم 

- مثل اإلحصاءات الخاطئة واإلحصاءات التي تم جمعها دون مراعاة أغراض املؤسسة الوطنية. ويف 

حني أن املؤسسات الوطنية تستطيع جمع معلومات عن أنشطتها فإنها ال تستطيع عادة أن تجمع 

بيانات عامة عن االتجاهات االجتامعية واالقتصادية. ويف هذا الصدد ال ميكن واقعياً للمؤسسات 

الحاالت تكون  الهيئة اإلحصائية للحكومة. ويف كثري من  الوطنية أن تأمل يف أن تكون بدياًل عن 

غري  أرقامها  كانت  لو  حتى  الرسمية  باإلحصاءات  أساساً  العمل  إىل  مضطرة  الوطنية  املؤسسات 

تحتاجها  التي  املعلومات  نوع  تعنيِّ  أن  الوطنية  املؤسسات  تستطيع  أخرى  ناحية  ومن  سليمة. 

استاملة  تحاول  أن  تستطيع  كام  اإلنسان،  بحقوق  يتصل  فيام  الحكومة  سياسات  تقييم  ألغراض 

الحكومة واملؤسسات األكادميية وغريها من املؤسسات البحثية إلتاحة هذه املعلومات.

تفسري املؤرشات  - 4
تحتاج جميع البيانات واملؤرشات إىل تفسري. ويف حني أنه من املمكن وضع عالمات قياس تنطبق 

للسياق الذي  بصفة عامة عىل معظم املؤسسات الوطنية فإن املؤرشات يجب أن تصاغ خصيصاً 

ستستعمل فيه.

ويجب يف نهاية املطاف تعيني وتفسري املؤرشات يف سياق أي تحليل، وهو أمر يتطلب معرفة متعمقة 

للبلد وحالة حقوق اإلنسان والعالقات بني املؤسسات الوطنية ورشكائها واملستفيدين منها. واملؤرشات 

ال تفرسِّ نفسها، إذ يجب أن توضع يف سياقها ويجب تفسريها من حيث اتصالها بغرض ما.

واالعرتاض الواضح هو أن هذا التفسري تفسري ذايت. فاملؤسسات الوطنية سوف تفرسِّ املؤرشات بالطريقة 

التي تراها مالمئة، وبطريقة مواتية لها. وال يقوم هذا االعرتاض إال إذا كان املرء يعتقد أن املؤرشات 

م مثل هذه اإلجابات. واملؤرشات التي  م إجابات ”حقيقية“ بطريقة بسيطة. فالواقع أنها ال تقدِّ تقدِّ

الوطنية عىل فهم أدائها وأثرها ولكن هذه املؤرشات بحد  يتم اختيارها بعناية تساعد املؤسسات 

م سوى إجابات محدودة ومحددة، بالنسبة إىل األغراض التي تم اختيارها من أجلها. ويف  ذاتها ال تقدِّ

الواقع ينبغي أن يؤدي استعامل املؤرشات باملؤسسات الوطنية إىل أن تسأل أسئلة جديدة وأن تحلل 

املعلومات بدقة أكرب وميثل ذلك بحد ذاته نتيجة مفيدة العتامد نهج يستند إىل املؤرشات.

ويف بعض األحيان ُيدعى مقيِّمون خارجيون الستعراض أعامل املؤسسات الوطنية. ويطبِّق هؤالء 

إىل  التوصل  أجل  إىل مؤرشات من  األحيان  كثري من  تستند يف  التي  الخاصة  منهجيتهم  املقيِّمون 

تقييامتهم. ويعترَب املقيِّمون الخارجيون ذوي فائدة يف أغلب األحيان نظراً لحيادهم. ونظراً ألنهم 

جهات خارجية فإنهم قد يضعون أحكاماً نقدية قد يتجنبها العاملون يف داخل املؤسسة. وينبغي أن 

متر جميع املنظامت مبثل هذه العملية من وقت آلخر.

واملؤرشات التي تضعها املؤسسة قد تساعد أيضاً رشكاء املؤسسة أو املقيِّمني الخارجيني عىل فهم 

القضايا التي تعتربها املؤسسة الوطنية أهم القضايا.

وتوضح بضعة أمثلة كيف ميكن تفسري )إساءة تفسري( البيانات.
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أشارت املؤسسات الوطنية التي رّدت عىل استبياننا إىل أن أكرث املؤرشات استعامالً هو عدد الشكاوى 

الواردة، ويستكمل هذا املؤرش معلومات عن أنواع الشكاوى ومعدالت التوصل إىل تسوية ملوضوع 

الشكوى. وكان من الواضح أيضاً أن معظم املؤسسات الوطنية تقوم فعاًل بقياس النواتج، ال األداء 

أو األثر. وقد تتضمن التقارير قامئة بعدد البيانات الصحفية التي تم إصدارها، ولكنها ال تبنيِّ أثر 

هذه النواتج عىل تغطية وسائط اإلعالم أو ما إذا كانت تغطية وسائط اإلعالم قد حققت أهداف 

املؤسسة.

ويف صدد اإلحصاءات بشأن الشكاوى توصلت املؤسسات الوطنية عموماً إىل االفرتاضني التاليني:

ارتفعت  الواردة  الحاالت  عدد  مجموع  إىل  تسويتها  التي متت  الحاالت  نسبة  ارتفعت  كلام   •

جودة األداء.

زيادة عدد الشكاوى الجديدة يدل عىل زيادة الوعي بحقوق اإلنسان، وبالتايل نجاح حمالت   •

توعية الجمهور.

وقد تكون هذه االفرتاضات بالطبع صحيحة يف أي حالة بعينها. ولكن كام رأينا من قبل قد تكون 

هذه اإلحصاءات دلياًل عىل اتجاهات مختلفة متاما. فلو زادت معدالت الشكاوى مثاًل فإن تفسري 

تفسري  مع  بالطبع  ذلك  يتعارض  وال  أيضا.  تتزايد  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أن  هو  بداهة  ذلك 

اعتبار  وباملثل هل ميكن  اإلنسان.  الجامهريي بحقوق  الوعي  زيادة  تدل عىل  بأنها  الزيادة  هذه 

انخفاض الشكاوى دلياًل عىل انحدار أعامل املؤسسة الوطنية يف توعية الجمهور؟ أم هل يعني ذلك 

نجاح مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان؟ من املستحيل معرفة اإلجابة الحقيقية بدون معلومات 

إضافية.

النقطة األساسية هي أن هذه التفسريات ال ميكن إثبات صحتها إال باستعامل معلومات أخرى مثل 

طريقة  الكتشاف  الشكاوى  مقدمي  مع  مقابالت  وإجراء  اإلنسان  لحقوق  الشاملة  الحالة  تقييم 

معرفتهم آللية املؤسسة الوطنية املتعلقة بالشكاوى )استناداً إىل مؤرشات تشاركية نوعية( وما إىل 

ذلك.

مثاراً  أقل  يبدو ألول وهلة  النجاح  يدل عىل  تم حلها  التي  الحاالت  نسبة  ارتفاع  بأن  واالستنتاج 

للجدل. ومع ذلك فإن هذا االستنتاج يستند إىل افرتاض آخر وهو أن حل الشكاوى هو أفضل طريقة 

للتعامل مع مشاكل حقوق اإلنسان. وذلك أيضاً ميكن أن يكون موضعاً لالعرتاض.

ففي املقام األول ال يعدو حل املشاكل أن يكون يف جوهرهً  أسلوباً اقرتضته املؤسسات الوطنية من 

مكاتب أمناء املظامل التي تنحرص وظيفتها يف التعامل مع سوء اإلدارة - مثل تأخري تقديم املعلومات 

أو الخدمات أو اإلخفاق يف تقدميها. وحل هذه الحاالت ال ميثِّل نزاعاً قضائياً وال عملية عقابية؛ ففي 

كل الحاالت تقريباً يتألف ذلك من تزويد صاحب الشكوى بالخدمة التي يستحقها أصاًل، ويقرتن 

ذلك يف كثري من الحاالت بتقديم اعتذار. ويف املقابل تعَترَب انتهاكات حقوق اإلنسان جرائم يف كثري 

من الحاالت وينبغي أن يتحمل املسؤولون عنها تبعتها. وقد تكون هذه االنتهاكات أيضاً جرائم يف 
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القانون املدين. وأّياً كان األمر فإنه يحق للضحية، وللمجتمع عموما، الحصول عىل االنتصاف. وال 

يكفي يف هذه الحالة حل املسألة مع عدم توجيه اللوم إىل أحد.

وباإلضافة عىل ذلك، ينشأ كثري من املشاكل عن االختالفات بني املصالح املبارشة ملقدمي الشكاوى 

ورفاه املجتمع عموماً. فلو تعنيَّ مثاًل دفع رشوة إىل ضابط رشطة من أجل إطالق رساح أحد أفراد 

األرسة من االحتجاز فقد يكتفي مقدم الشكوى بإعادة مبلغ الرشوة وإطالق رساح قريبه. ولكن 

املصلحة االجتامعية األوسع تتمثل يف عزل ضابط الرشطة من عمله وتقدميه إىل املحاكمة - وهي 

عملية قد تؤخر الحل الرسيع للشكوى.

وهكذا يجب عىل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عندما تنظر إىل معدل ”الحاالت التي متت 

الجنائية ضد  أو املالحقة  الطرد  أو  اللوم  تقيِّم ما إن كانت توصياتها - مثل توجيه  تسويتها“ أن 

الشخص الذي ثبتت مسؤوليته عن االنتهاك - موضع املتابعة عىل النحو الصحيح وما إن كان حق 

الضحايا يف التعويض قد تم الوفاء به من جانب السلطات العامة املختصة.

الة دامئاً إىل معالجة قضايا حقوق اإلنسان بطريقة  وثانيا ينبغي أن تسعى أي مؤسسة وطنية فعَّ

منهجية. فإذا حدث عىل سبيل املثال أن تلقت شكاوى كثرية عن شكل مشابه من التمييز فيمكن 

لها أن تبدأ تحقيقاً لتحديد مدى اتساع املشكلة وتقديم توصيات إىل الحكومة. ويف هذه الحاالت 

قد ميثل حل القضايا عىل حدة )حتى  برضا مقدمي الشكاوى( إخفاقاً يف سياسة املؤسسة الوطنية. 

فاإلخفاق يف معالجة القضايا بطريقة منهجية قد يؤدي إىل مزيد من الضحايا - ويؤدي يف نهاية 

األمر إىل مزيد من الشكاوى الفردية التي تم حلها ”بطريقة ُمرضية“. واإلحصاءات التي تستند إىل 

البيانات الكّمية لن توضح مالمح الصورة الكاملة.

التغطية يف الصحافة كمؤرش عىل اتساع االتصال بالجمهور

ال يدل ارتفاع عدد البيانات املرسلة إىل الصحافة واملسجلة يف تقرير سنوي عىل يشء سوى 

أن مكتب الصحافة كان مشغوالً طوال السنة. واألنفع من ذلك هو وجود إحصاءات عن عدد 

املرات التي ذكرت فيها املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف وسائط اإلعالم. بل واألفضل من 

ذلك أيضاً هو وجود مؤرشات عىل طابع تغطية قضايا حقوق اإلنسان التي تدخل يف أولويات 

املؤسسة. وقد يساعد هذا املؤرش األخري عىل قياس فعالية أعامل اتصال املؤسسة بالجمهور. 

وإحصاء النتائج قد ال يستغرق سوى بضعة دقائق يف حني أن رصد وسائط اإلعالم رصداً واسعاً 

لقياس األثر عملية تستغرق كثرياً من الوقت واملال. وينبغي أال يكون السبب الوحيد الختيار 

والوقت  التكاليف  تشّكل  أن  دامئا  وينبغي  بسهولة.  قياسها  أنه ميكن  الكمية هو  املؤرشات 

والجهد أحد االعتبارات عند صياغة مؤرشات مفيدة.

واملؤرشات الكّمية توفِّر طرقاً مفيدة لقياس النواتج التنظيمية ولكنها متثل دلياًل سيئاً، بل ومضلاًل يف 

بعض األحيان، عندما يتعلق األمر بتقييم أثر الناتج.
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مؤرشات األداء واألثر  - 5
ميكن أن تستعمل املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان املؤرشات لتقييم أو قياس:

حالة حقوق اإلنسان.  •

أداء املؤسسة.  •

أثر املؤسسة عىل حقوق اإلنسان.  •

تقييم حالة حقوق اإلنسان ألف - 
الوطنية  املؤسسات  تتبعها  أن  ينبغي  التي  الطريقة  بالتفصيل  تناقش  أن  الدراسة  لهذه  لال ميكن 

لحقوق اإلنسان لتحليل حالة حقوق اإلنسان يف بلدانها؛ حيث إن ذلك يتطلب دراسة منفصلة. ومع 

ذلك، ولتقييم أثر وأهمية برامج وأنشطة هذه املؤسسات ولتحديد أولوياتها تحتاج املؤسسات إىل 

وضع تحليل سليم لبيئتها - وسوف تحتاج إىل صياغة بعض املؤرشات  لرصد التغريات الحاصلة يف 

هذه البيئة. ولهذا السبب، فإننا ندرج هنا بعض املالحظات عن هذا التطبيق للمؤرشات8.

وتحتاج املؤسسات الوطنية إىل منهجية لتحدد بها مدى احرتام حقوق اإلنسان وحاميتها والوفاء 

بها يف بلدانها9. ويتعنيَّ أال تقترص املؤرشات املجدية عىل قياس التزام الحكومة بحقوق اإلنسان، بل 

يتعني أن تتعدى ذلك إىل قياس التمتع بالحقوق بني السكان )املدخالت واملخرجات عىل السواء( 

الحقيقي عىل  التعليم وأثره  إنفاقه عىل  يتم  الذي  املبلغ  بقياس  املثال  أن تقوم عىل سبيل  - أي 

االلتحاق باملدارس، وتحسني اإلملام بالقراءة والكتابة وما إىل ذلك.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تتصف املؤرشات بالدينامية واملقارنة معاً - أي إمكانية قياس التقدم 

يف  الحكومات  إليه  تذهب  الذي  املدى  االعتبار  يف  تأخذ  أن  وميكن  الوقت.  مرور  مع  والتقهقر 

تخصيص موارد للوفاء بالحقوق بدالً من تخصيصها لبنود أخرى من النفقات، إىل جانب قياس عدم 

املساواة يف توفري الحقوق.

يتزايد استعامل املؤرشات لرصد حقوق اإلنسان. ومن األمثلة البارزة عىل ذلك الرقم القيايس للتنمية البرشية يف تقرير التنمية    8
البرشية الذي يصدر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )http://hdr.undp.org(، الذي يدمج مجموعة من املؤرشات التي تتناول 

حقوق اإلنسان والتنمية.

ري حقوق اإلنسان اليوم أن هناك ثالث مجموعات متصلة من االلتزامات فيام يتعلق بالحقوق: احرتام الحقوق  يرى معظم مفكِّ  9
وهو االلتزام بعدم فعل أي يشء من شأنه أن يتدخل يف التمتع بالحقوق )عدم التعسف يف إلقاء القبض أو الطرد من املساكن(؛ 

وحامية الحقوق وهو االلتزام بكفالة عدم قيام هيئات أخرى، مثل األفراد أو هيئات األعامل أو الحكومات األجنبية، مبنع التمتع 

بالحقوق )عدم إجبار أي شخص عىل السخرة؛ واملساواة يف األجر مقابل العمل املتامثل(؛  والوفاء بالحقوق، وهو االلتزام باتخاذ 

خطوات لتحقيق كل ما يلزم للتمتع بالحقوق )إقامة نظام قضايئ مستقل؛ وتوفري اإلسكان بتكلفة ميكن تحملها(.
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املؤرشات املتعلقة بالتمييز

تقوم املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف أحيان كثرية جداً برصد التمييز. وللقيام بذلك 

يلزم عادة تحليل املؤرشات االجتامعية اإلحصائية من ناحية النوع والسن واألصل اإلثني أو 

االجتامعي والدين وما إىل ذلك. وملعرفة ما إن كان التمتع بالحق يف التعليم متوفراً بطريقة 

غري متييزية مثاًل، ميكن تجزئة اإلحصاءات املتعلقة بااللتحاق باملدارس لتحديد التحاق الفتيات 

أو األقليات، وبعد ذلك ميكن مقارنة هذه األرقام مبتوسط السكان ككل. وبغية تقييم مدى 

بيانات عن نسبة  الوطنية أن تجمع  السياسية تستطيع املؤسسات  الحياة  املرأة يف  مشاركة 

النساء املرشحات يف االنتخابات والنساء اللوايت يتم انتخابهن يف وظائف عامة أو النساء  اللوايت 

يشغلن مناصب عالية يف املؤسسات العامة.

الفقرية أو غريها من املجموعات  ويف إطار الحقوق تلتزم الحكومات بحامية حقوق املجموعات 

تستطيع  املوارد  توفر  عدم  بسبب  االجتامعية  األحكام  ببعض  الوفاء  عدم  حالة  ويف  املهمشة. 

من  واحدة  رشيحة  أن  أم  منصفة  بطريقة  موزعاً  العبء  كان  إن  ما  تقييم  الوطنية  املؤسسات 

املجتمع تتحمله كله )وهو ما قد ميثل متييزاً متعمداً(. وينبغي أن تكفل املؤسسات الوطنية أن 

م معلومات كافية عن املجموعات التي تعتربها معرضة للخطر. املؤرشات التي تستعملها تقدِّ

ز االهتامم مؤخراً عىل املؤرشات االقتصادية واالجتامعية، ورمبا كان ذلك بسبب االعرتاف  وقد تركَّ

ميكن  ولكن  أفضل.  تعريف  إىل  يحتاج  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  محتوى  بأن 

تقدير  أو  تسجيل  ،مثاًل،  إذ ميكن  والسياسية.  املدنية  الحقوق  لرصد  املؤرشات  استعامل  بالتأكيد 

املعونة  لتمويل  أمواالً  الحكومة  إليهم. وهل وفَّرت  ُتَهم  توجيه  بدون  املحتجزين  األشخاص  عدد 

القانونية؟ هل تم تدريب ضباط الرشطة عىل تطبيق املعايري املتعلقة بالقبض واالحتجاز؟ وميكن 

أيضا تجزئة معظم هذه املؤرشات.



38 تقييم فعالية املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

طرق تجزئة املؤرشات: الحق يف الصحة

يفرض الحق يف الصحة التزامات عىل الحكومة بكفالة توفري خدمات مختلفة تشمل الرعاية 

لية الشاملة والخدمات الطبية الوقائية والعالجية األخرى والعقاقري األساسية من  الصحية األوَّ

نوعية جيدة وبتكلفة محتملة. ولكن الحق يف الصحة يتجاوز كثرياً مجرد الخدمات الطبية. 

والعوامل املحددة الرئيسية يف الصحة هي مستويات الرفاه االقتصادي التي تؤدي إىل جودة 

اإلسكان واإلصحاح والتغذية. وينطوي ذلك عىل آثار هامة بالنسبة للحكومات ولجهات فاعلة 

أخرى تشمل رشكات املنتجات الصيدالنية واملهنيني الصحيني.

ونظراً ألن الحق يف الصحة ميكن تجزئته فيمكن بالتايل وضع مؤرشات لكل عنرص من هذه 

العنارص املجزأة. وهكذا ميكن تحليل مؤرش عام إللقاء الضوء عىل إمكانية الوصول إىل الصحة 

أمام مجموعات بعينها: مثل األطفال أو كبار السن أو النساء؛ أو عىل ”توزيع االستثامرات: يف 

الخدمات الطبية أو اإلسكان أو اإلصحاح، أو عىل توفر العقاقري. وميكن أن تتعقب املؤرشات 

أيضاً بنفس القدر النسب التي يتم إنفاقها من ميزانية الصحة عىل العقاقري والعاملني وبناء 

كل  تحليل  وميكن  إلخ.  الريفية  املناطق  مقابل  الحرضية  واملناطق  والتحصني  املستشفيات 

هذه األرقام مع مرور الوقت لتوضيح االتجاهات واألولويات وللمقارنة بني رؤوس النفقات. 

وميكن يف مرحلة تالية مقارنة هذه املؤرشات باملعلومات اإلحصائية عن معدل وفيات األطفال 

العامة  السياحة  أولويات  تحديد  يف  للمساعدة  مثاًل،  الريفية  املناطق  يف   - املتوقع  والعمر 

وتحليل تغريات معينة يف سياسات الصحة العامة.

القطاعات إذ ميكن حساب اإلنفاق عىل  وميكن صياغة مؤرشات أخرى لوضع مقارنات عرب 

الصحة كنسبة من ميزانية الحكومة وكنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل ومقارنة ذلك مبجاالت 

أخرى من االنفاق مثل التعليم أو القضاء أو الدفاع. وميكن أن تساعد هذه املؤرشات عىل 

إظهار ما إذا كان يجري إحراز تقدم صوب إعامل الحق يف الصحة أو ما إذا كان القطاع يتقهقر 

إىل الخلف. وميكن أن تكون املؤرشات، مقرتنة بأشكال أخرى من تحليل امليزانية، ذات فائدة 

يف توجيه أولويات الحكومة سنة بعد سنة ومع مرور الوقت.
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استعامل املؤرشات لتقييم أداء املؤسسات  باء - 
الوطنية لحقوق اإلنسان  

تستعمل املؤرشات بأكرب قدر من الفعالية لقياس أداء املؤسسة عندما يتم إدماجها متاماً يف عمليات 

املؤسسة من التخطيط والتنفيذ والتقييم.

أهداف  فإن  التخطيط  األقل( يف مرحلة  )بصورة عريضة عىل  للتقييم  يتم تحديد معايري  وعندما 

اختيارها جيداً  تم  وإذا  للموظفني.  أهداف  مبثابة  تكون  أن  بها ميكن  املرتبطة  واملعايري  املؤسسة 

الخلط بني إحراز املؤرشات  يثري خطر  املتوقع منهم. ولكن ذلك  املوظفون ما هو  فسوف يعرف 

وتحقيق األهداف. وإذا حدث ذلك فإنه قد يشوه الربنامج ومينع املؤسسة من االستجابة بحساسية 

ات يف بيئتها. للتغريُّ

وقد وضعت عدة نظم لتحديد أهداف األداء ومؤرشاتها. ومن املرجح أن املؤسسات الوطنية التي 

تحصل عىل أموال من املتربعني ستكون عىل دراية ببعض هذه النظم، نظراً ألن املمولني املختلفني 

يحبذون تقنيات مختلفة. ولكن تقييم أداء املؤسسة ميكن أن يستند يف معظم الحاالت إىل املنطق 

السليم.

مشاريع  عىل  )التعليق  متكرراً  كان  سواء  األنشطة،  من  نشاطاً  الوطنية  املؤسسة  تختار  وعندما 

التي ستحدد  الطريقة  القوانني( أو ملرة واحدة )إجراء تحقيق علني(، ينبغي لها أن تقرر مسبقاً 

بها ما إن كانت املهمة تجري عىل النحو الصحيح. وهناك ثالثة مستويات من املؤرشات التي قد 

تكون مطلوبة:

التي متت  الشكاوى  أعداد  تقيس  املؤرشات  به. وهذه  القيام  تم  ما  الناتج وتوضح  مؤرشات   •

تم  التي  والقوانني  تدريبهم  تم  الذين  واألشخاص  ُعقدت  التي  العمل  وورشات  معالجتها 

استعراضها إلخ.

مؤرشات األداء وتوضح درجة الجودة يف القيام باألنشطة.  •

مؤرشات األثر وتوضح مدى األثر اإليجايب لألنشطة عىل التمتع بحقوق اإلنسان  •
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تحقيق علني يف قضية هامة من قضايا حقوق اإلنسان

النشاط - لنفرتض أن إحدى املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان قررت أن قضية ما من قضايا 

املؤسسة  اختصاصات  وتتطلب  علني.  تحقيق  إجراء  تتطلب  لدرجة  هامة  اإلنسان  حقوق 

قيامها بالتحقيق يف جميع جوانب القضية بغية التوصل إىل توصيات لتقدميها إىل السلطات 

املسؤولة.

مؤرشات الناتج - التحقيق العلني مرشوع كبري. ولذلك ُتِعد املؤسسة الوطنية خططاً تفصيلية 

باألنشطة التي سيتطلبها هذا التحقيق: عدد جلسات االستامع العلنية وأماكن انعقادها، وعدد 

الشهود املتوقعني وطول التقرير وموعد إصداره، وخطط تقديم التوصيات إىل السلطات وإىل 

الجمهور، وامليزانية وما إىل ذلك.

مؤرشات األداء - يف أي تحقيق علني تكون إحدى املجموعات الرئيسية هي األشخاص الذين 

عاتهم. ولتحديد  تتأثر حياتهم بالقضية موضع النظر. وأحد أهداف التحقيق هو الوفاء بتوقُّ

بداية  يف  توقعاتهم  معرفة  إىل  الوطنية  املؤسسة  تسعى  املوضوع  بهذا  الخاصة  املؤرشات 

التحقيق ثم معرفة ما إن كانت هذه التوقعات قد تم الوفاء بها يف النهاية. وميكن أن تشمل 

مؤرشات األداء األخرى استكامل مختلف املهام يف قامئة النشاط - جلسات االستامع إىل الشهود 

واستكامل التقارير يف حدود امليزانية ويف الوقت املحدد، إلخ.

مؤرشات األثر - تتصل أبسط قياسات األثر بتوصيات التحقيق. واملثايل أن يتم صياغة هذه 

لها.  متتثل  السلطات  كانت  إذا  ما  تحديد  من  الوطنية  املؤسسة  ن  متكِّ بعبارات  التوصيات 

وسيتعنيَّ تقييم اآلثار األطول أجاًل بأساليب أخرى. وعىل سبيل املثال، إذا كانت الشكاوى هي 

التي دفعت إىل التحقيق فإن املؤسسة الوطنية تستطيع أن ترصد ما إن كان عدد مقدمي 

الشكاوى بشأن هذه القضية قد انخفض، وإذا كان قد انخفض فام هو سبب هذا التغيري.

جيم - استعامل املؤرشات لقياس األثر
التمييز بني أداء املؤسسة وأثرها أمر حيوي وإن كان مصطنعاً إىل حٍد ما. ومن الواضح أن هناك قدراً 

من التشابك بني كفاءة املؤسسة وأثرها. ومع ذلك فإن مؤرشات األداء تقيس ما إن كانت املؤسسة 

ت  قد حققت فعاًل ما أنشئت من أجله؛ وتقيِّم مؤرشات األثر ما إن كانت هذه األنشطة قد غريَّ

فعليًا حالة حقوق اإلنسان.

ومؤسسة حقوق اإلنسان هي مؤثر واحد فقط - وهو عادة مؤثر صغري نسبياً - عىل بيئة حقوق 

اإلنسان. ولذلك يجب تقييم أثر املؤسسة مقارنة مبا هو ممكن عملياً. فاملؤسسات الوطنية لحقوق 

املادية  مواردها  مقدار  عىل  أو  القانونية  سلطاتها  مدى  عىل  العادة  يف  كثرياً  تسيطر  ال  اإلنسان 

والبرشية. ونادراً ما تستطيع أن تؤثِّر عىل االتجاهات الكبرية يف املجتمع. وال يقلل ذلك من أهميتها 

ولكنه يعني فقط أن نكون واقعيني إزاء ما ميكن أن نتوقع من املؤسسة أن تحرزه.
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ويف كثري من األحيان ميكن أن نستنتج أنَّ املؤسسة الوطنية قد قامت بأداء جيد إىل درجة معقولة 

ذاته  بحد  االستنتاج  اإلنسان. وهذا  لحقوق  العامة  الحالة  عىل  كبرياً  إيجابياً  تأثرياً  تؤثر  ولكنها مل 

تم  قد  أنشطتها  أن  رغم  الخاطئة  األولويات  املؤسسة  اختارت  فهل  التحليل.  من  قدر  إىل  يحتاج 

تنفيذها تنفيذاً جيداً؟ وهل كانت األنشطة التي قامت بأدائها غري متصلة يف نهاية األمر بالقضية 

التي كان متوقعاً منها أن تعالجها؟ أم أن املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مل تكن قوية بالقدر 

الكايف؟ أم أن السبب يف ذلك يرجع إىل عوامل أخرى؟

مة للحكومات املشورة القانونية املقدَّ

الترشيعات  استعراض  عادة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  والية  ن  تتضمَّ  - النشاط 

الدولية  لاللتزامات  مطابقتها  مدى  ملعرفة  القامئة  القوانني  وفحص  متوقع  كنشاط  املقرتحة 

للبلد يف مجال حقوق اإلنسان. وعندما تتعارض القوانني املقرتحة أو القامئة مع معايري حقوق 

اإلنسان - أو عندما ميكن تحسينها بطرق أخرى - فإن املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تبلِّغ 

السلطة التنفيذية والربملان بذلك.

الصلة  ذات  القوانني  بتحليل  قيامها  من  تتأكد  أن  املؤسسة  عىل  سيتعني   - الناتج  مؤرشات 

والتعليق عليها. ويف حالة استعراض القوانني القامئة فإنها ستحتاج إىل وضع جدول زمني وأن 

تقيس ما إن كانت تحقق األهداف قياساً عىل هذا الجدول الزمني.

بتقييم  أمور،  املؤسسة عندئذ، يف جملة  األداء ستقوم  باستعامل مؤرشات   - األداء  مؤرشات 

ما إن كانت قد حققت هذه األهداف يف موعدها. وباإلضافة إىل ذلك، قد ُتَطبِّق املؤسسة 

اختبارات نوعية أخرى. هل جرى االستعراض القانوين بدقة؟ هل تم  تحديد جميع القضايا 

الهامة لحقوق اإلنسان والتعليق عليها؟ وميكن أيضاً أن ُتسأل السلطة التنفيذية والربملان عاّم 

إن كانت تعليقات املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مفهومة وذات صلة من ناحية املضمون 

والشكل.

اتبعوا  مؤرشات األثر - يتمثل مقياس مبارش لألثر فيام إن كانت الحكومة أو املرشِّعون قد 

املشورة املقدمة. وإىل أي مدى تكرر قبول املشورة أو تجاهلها أو رفضها؟ ولكننا نكرر أن بعض 

االختبارات النوعية اإلضافية قد تكون مطلوبة. هل قبلت الحكومة مشورة املؤسسة الوطنية 

التزاماتها  انتهاكاً خطرياً  النقاط الصغرية بينام استمرت يف تطبيق اقرتاح ينتهك  بشأن بعض 

بحقوق اإلنسان؟ هل أّدى تنفيذ املشورة املقدمة من املؤسسة الوطنية إىل تغيري إيجايب يف 

التمتع بحقوق اإلنسان يف الواقع؟

وُيبنّي القسم التايل بعض الطرق العملية التي ميكن بها للمؤسسات الوطنية أن تقيس أثرها.
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تقييم معالجة الشكاوى  ‘1’
تحتفظ املؤسسات الوطنية عادة بسجالت تفصيلية بالشكاوى التي تتلقاها. ورغم وجود شبهة يف 

أن معالجة الشكاوى تقاس ملجرد أنه يسهل قياسها، فمن املمكن جمع بعض اإلحصاءات املفيدة:

املالمح  تعطي داللة عن  قد  بعد سنة  األعداد سنة  مقارنة هذه   - الشكاوى  أعداد  مجموع   •

العامة للمؤسسة الوطنية أو توضح التدهور أو التحسن يف حالة حقوق اإلنسان.

تقسيم الشكاوى حسب النوع - قد يوضح ذلك االنتهاكات األوسع انتشاراً لحقوق اإلنسان - أو   •

مجرد القضايا التي يشعر الجمهور بإمكانية حلها من خالل املؤسسة الوطنية. ويجب اتخاذ 

الدولية  املعايري  فئات حسب  إىل  وتقسيمها  الصحيح  النحو  القضايا عىل  تعيني  تكفل  تدابري 

)وليس حسب املزاج الشخيص(.

- قد يوضح ذلك املؤسسات ذات السجل  الهيئات موضع الشكوى  تقسيم الشكاوى حسب   •

األسوأ أو قد يقترص عىل بيان املجال الذي شعر فيه مقدمو الشكوى بأكرب أمل يف التوصل إىل 

نتيجة.

تقسيم الشكاوى حسب مقدمي الشكاوى - ميكن تقسيم مقدمي الشكاوى إىل فئات حسب   •

النوع واألصل االجتامعي أو اإلثني واللغة ومكان اإلقامة وما إىل ذلك. وميكن أن توضح أمناط 

الشكاوى الفئات األكرث تعرضاً لتجاوزات حقوق اإلنسان أو الفئات التي تصل إليها املؤسسة 

الوطنية بنجاح.

تقسيم الشكاوى حسب  مقدميها - قد يشمل ذلك ما إن كانت مشكلة بعينها مشكلة محلية   •

أم أن لها بعداً قومياً.

تتبع الشكاوى حسب النتيجة - يعلن كثري من املؤسسات الوطنية عن معدالت حل الشكاوى   •

الحاالت. وميكن أن تساعد هذه املعلومات املؤسسات عىل تقييم أدائها. ومع  وفرتة امتداد 

ُمرضياً؛ فإذا  بالرضورة حاًل  تناولها بحذر. فالحل الرسيع ليس  ينبغي  األرقام  ذلك، فإن هذه 

كانت القضية عسرية وتنطوي عىل مخاطر ملقدم الشكوى فقد يتم إغالقها باّدعاء ”عدم اهتامم 

الوطنية ميثالن مقياسني  م الشكوى واالمتثال لتوصيات املؤسسة  م الشكوى“. ورضا مقدِّ مقدِّ

أكرث أهمية رغم قلة جمع هذه املعلومات.

واإلحصاءات الخام ال تعدو أن تكون نقطة البداية يف تقييم األثر. فينبغي أن تستكمل املؤسسات 

هذه اإلحصاءات بتحليل نوعي. ويتعنيَّ أن تتأكد استطالعات الرأي مام إذا كانت عملية معالجة 

أن  وينبغي  الشكوى.  مقدمي  الحتياجات  والحساسية  والنشاط  بالكفاءة  تتسم  عملية  الشكاوى 

تسعى هذه االستطالعات أيضاً إىل تقييم ما إذا كان األشخاص الذين يتم توجيه االّدعاءات ضدهم 

يحصلون عىل فرصة منصفة للرد وعالج الحالة موضع النظر.
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تقييم برامج التدريب  ‘2’
كثرياً ما تعرض املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إحصاءات عن برامجها التدريبية )إعداد الدورات 

واألشخاص املتدربني إلخ( ألن هذه اإلحصاءات هي األخرى قابلة للقياس. وتقسم بعض املؤسسات 

املتدربني حسب النوع واألصل اإلثني وما إىل ذلك. ويف حني أن هذه اإلحصاءات قد ُتستخَدم يف 

قياس ناتج أو أداء املؤسسة إال أنها ال توضح شيئاً عن األثر. وميكن اتخاذ عدة خطوات بسيطة 

لقياس فعالية مبادرات التدريب. والخطوة األوىل، التي تلجأ إليها املؤسسات الوطنية عادة بالفعل، 

هي توزيع استامرة تقييم عىل جميع املشاركني. وتطلب هذه االستامرة عادة من املشاركني وصف 

توقعاتهم قبل التدريب ثم تسألهم بعد ذلك عاّم إن كانت توقعاتهم قد تحققت. وميكن توجيه 

التي تم تعليمها  أو  التدريب ذات األهمية األكرب  أسئلة أخرى كثرية أيضاً، مثل أسئلة عن أجزاء 

بصورة جيدة.

وهناك خطوة هامة أخرى )ال يتم اتخاذها كثرياً( وهي تقييم مفاهيم املتدربني بعد التدريب بعدة 

أشهر أو بسنة كاملة. وميكن إجراء مترينات الختبار مدى احتفاظ املتدربني باملعلومات واملهارات 

التي اكتسبوها ومدى تطبيقهم لها. وميكن أن توضح األبحاث األخرى عدد املتدربني الذين استمروا 

يف وظائف تتصل باملهارات التي تم تعلمها )ميثل الدوران يف الوظائف مشكلة دامئة( يف حني أن 

املقابالت مع املرشفني والزمالء ميكن أن تساعد املؤسسات الوطنية عىل تقييم وصول تدريبها إىل 

آخرين.
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تدريب موظفي السجون

موظفي  بني  اإلنسان  بحقوق  الوعي  تحسني  تريد  وطنية  مؤسسة  أن  لنفرتض   - النشاط 

السجون وتهدف إىل كفالة قيام هؤالء املوظفني بتطبيق ما تعلموا بعد عودتهم إىل السجون 

التي يعملون فيها.

تم  قد  النشاط  أن  توضح  التي  املؤرشات  تعقيد يف جمع  أي  هناك  ليس   - الناتج  مؤرشات 

السجون  موظفي  وأعداد  تنظيمها  تم  التي  العمل  ورش  أعداد  بتسجيل  وذلك  استكامله، 

املشاركني فيها.

مؤرشات األداء - يف بداية ورش العمل ُيطلب من جميع املشاركني )مبن فيهم املدربون( أن 

عاتهم. ماذا ينتظرون تعلمه بنهاية ورشة العمل وما هو التغيري الذي سينجم  وا عن توقُّ ُيعربِّ

عن ذلك؟ ويف النهاية يستكمل املشاركون استامرة تقييم يذكرون فيها مدى الوفاء بالتوقعات. 

ويتم بعد ذلك تحليل االستامرات لتوفري معلومات عن نوعية الدورة التدريبية وفائدتها وعن 

يشعرون  الذين  املشاركني  عدد  )مثل  ياً  كمِّ املعلومات  هذه  تحديد  أيضاً  وميكن  التدريس. 

بالرضا وعدد املشاركني الذين ال يشعرون بالرضا وما إىل ذلك(.

من  فائدة  أكرب  وتتحقق  فوراً.  به  القيام  ميكن  وال  أمر صعب  األثر  تقييم   - األثر  مؤرشات 

استعراض األثر بعد مرور ستة أشهر أو سنة. وميكن للقامئني بالتقييم إعادة االتصال باملشاركني 

املستصوب  من  يكون  وقد  التدريب.  من  ويطبِّقونه  يذكرونه  ما  مدى  لتحديد  وزمالئهم 

غرَي عميل يف  ذلك  كان  )وإن  املتدربون  فيها  يعمل  التي  للمؤسسات  الشامل  األداء  دراسة 

كل الحاالت(. وميكن القيام بدراسة استقصائية داخل نظام السجن، يشمل آراء النزالء، قبل 

التدريب وبعده، لتحديد ما إن كان هناك تغيري واضح يف عدد شكاوى السجناء وأسباب هذا 

التغيري إن حدث.

تقييم برامج توعية وتثقيف الجمهور  ‘3’
ينطبق كثري من هذه االعتبارات أيضاً عىل برامج التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان. وأفضل طريقة 

لتقييم برامج التثقيف أيضاً هي إجراء التقييم بعد فرتة من استكامل الربامج.

التقييم رصد وسائط اإلعالم  الجمهور يصعب تقييمها بتكلفة رخيصة. ومن طرق  وبرامج توعية 

لتتبع ذكر املؤسسة الوطنية أو تغطية قضايا حقوق اإلنسان )وهو األفضل(. ويف املامرسة العملية 

لن يكون ذلك ممكناً عىل األرجح إال إذا قامت املؤسسة الوطنية بتحليل وسائط اإلعالم يف إطار 

به  سمحت  إذا  مفيداً  أمراً  سيكون  ذلك  أن  املؤكد  ومن  اإلنسان.  حقوق  لرصد  العامة  وظيفتها 

املوارد.
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ونظراً ألن كثرياً من املؤسسات تستعمل معدالت الشكاوى لتقييم توعية الجمهور فسيكون من 

املفيد إدخال مسائل التثقيف يف تقييم الشكاوى. ومجرد توجيه سؤال إىل مقدمي الشكاوى عن 

طريقة معرفتهم باملؤسسة سيتيح معلومات ذات قيمة كبرية.

االتصال بالجمهور من خالل وسائط اإلعالم

النشاط - لنفرتض أن مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تسعى إىل تحسني وعي الجمهور بحقوق 

اإلنسان من خالل زيادة التغطية يف وسائط اإلعالم. وتشمل األنشطة تدريب الصحفيني وإنتاج 

فقرات إعالمية مسجلة ُمسبقاً يف اإلذاعة والتلفزيون.

مؤرشات الناتج - ستقوم املؤسسة بتحديد عدد الصحفيني من مختلف فروع الوسائط الذين 

يحرضون أنشطة التدريب وعدد الفقرات اإلذاعية والتلفزيونية ذات الصلة التي سيتم إنتاجها. 

واألفضل من ذلك أن تقوم املؤسسات الوطنية مقدماً بتحديد األهداف للتغطية اإلعالمية.

مؤرشات األداء - ميكن تقييم األنشطة التدريبية بنفس الطريقة سواء كان املشاركون صحفيني أو 

موظفي سجون أو قضاة. وميكن تقييم الفقرات اإلذاعية والتلفزيونية يف مناقشات مجموعات 

الرتكيز. وهذه املجموعات صغرية تتألف عادة من عدد يرتاوح بني 8  و12 شخصاً بخلفيات 

متشابهة. وال تهدف هذه املناقشات إىل الرتكيز حول موضوع واحد ولكنها تستكشف آراء 

املختلفة.  املجموعات  اختيار طائفة من  األمر  األشخاص. وسيتطلب  مجموعة متشابهة من 

ويف هذا املثال ميكن أن يناقش املشاركون ما إن كانت الرسائل واضحة وهل نرشت معلومات 

ية وال متاِثل  جديدة، وهل كانت مقنعة وما إىل ذلك. ومجموعات الرتكيز ال تتسم بقيمة كمِّ

استطالعاً لآلراء. ولكنها أسلوب لتعميق التقييم النوعي.

مؤرشات األثر - فيام يتعلق بتدريب الصحفيني ميكن تقييم األثر من خالل رصد التغطية يف 

نت املعلومات يف التقارير  وسائط اإلعالم. هل زادت اإلشارات إىل حقوق اإلنسان وهل تحسَّ

الصحفية؟ ورصد وسائط اإلعالم لألسف يستغرق وقتاً كثرياً ولكن كثرياً من املؤسسات الوطنية 

ر ذلك دالالت عىل التغيري يف تغطية حقوق  تقوم بذلك يف إطار أعاملها العادية. وميكن أن يوفِّ

اإلنسان. وتستطيع مجموعات الرتكيز أيضاً أن توضح أثر الفقرات اإلذاعية والتلفزيونية عىل 

توعية الجمهور. وميكن للمؤسسات الوطنية أن تستفيد من اتصاالتها األخرى بالجمهور، وذلك 

عن طريق إجراءات الشكاوى مثاًل، لتقييم أثر الحمالت اإلعالمية.
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مالحظات ختامية
تتدخل  الوطنية  فاملؤسسات  معّقدة.  عملية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  فعالية  تقييم 

مبجموعة مختلفة من الطرق، بدءاً من مراجعة القوانني وتدريب املوظفني العموميني إىل تثقيف 

األنشطة  هذه  من  نشاط  وكل  الشكاوى.  معالجة  وأحياناً  اإلنسان  حقوق  حالة  ورصد  الجمهور 

يتطلب أساليب تقييم خاصة. وتستطيع املؤسسات الوطنية أيضاً أن تغطي عدداً كبرياً من القضايا 

التي ترتاوح من حقوق العمل إىل التعذيب إىل التمييز إىل حامية البيئة. واألهم من ذلك أن هذه 

املؤسسات ليست سوى واحدة من الفعاليات الكثرية التي تؤثر عىل بيئة حقوق اإلنسان.

لحقوق  الوطنية  املؤسسات  جميع  الستعامل  هة  موجَّ األول  الفصل  يف  املقدمة  القياس  وعالمات 

اإلنسان )مع مراعاة االختالفات يف التنظيم والوالية(. ومع ذلك يتطلب األمر تفسري عالمات القياس 

يف ضوء السياق القومي واملوارد املتاحة. ومن السفه اإلرصار عىل أن املؤسسات الوطنية ينبغي أن 

السنوية  املتحدة  األمم  اجتامعات  أن تحرض  أو  املعاهدات  لتقارير هيئات  موازية  تقارير  تصدر 

بشأن حقوق اإلنسان إذا كان ذلك سيؤدي إىل الشلل يف أنشطتها الهامة األخرى. وينبغي تفصيل 

املؤرشات التي نوقشت يف الفصل الثاين بدقة أكرب من ذلك بكثري ليك تتفق مع الظروف املحلية.

وال يتمثل اختبار الفعالية للمؤسسات الوطنية يف مدى تقدمها دون انقطاع نحو إقامة مجتمع يتم 

فيه احرتام حقوق اإلنسان وحاميتها والوفاء بها. فكثري من املؤسسات الوطنية يعمل يف بيئة ال متثل 

أو تتعرض فيها للهجوم، وهو األسوأ. واملسؤولية األوىل لهذه  حقوق اإلنسان فيها أولوية رسمية 

املؤسسات قد تكون االستمرار يف العمل من خالل مواصلة رصد سلوك الحكومة والعمل عىل عدم 

انطفاء الوعي بحقوق اإلنسان يف املجتمع.

ولهذه األسباب ينبغي دامئاً صياغة املؤرشات وفهمها وتفسريها بحصافة ، مع مراعاة السياق السيايس 

واالقتصادي. وال توجد مجموعة وحيدة من املؤرشات التي توّفر معلومات ذات صلة ومفيدة يف كل 

حالة من الحاالت. وينبغي أن تنقِّب املؤسسات الوطنية يف هذا التقرير بحثاً عن إيحاءات بالطريقة 

التي تستطيع بها أن تضع مؤرشات موثوقة وصحيحة لنفسها.

مبنظامت  مقرتنة  تعمل  عندما  فعاليتها  قمة  إىل  الوطنية  املؤسسات  تصل  األحيان  من  كثري  ويف 

ياً. وتتسم املؤرشات  أخرى، ورمبا تكون كعامل مساعد. وال ميكن بسهولة قياس هذا الدور قياساً كمِّ

التشاركية بأهمية خاصة يف هذا السياق.

وأخرياً من املهم أن نربز أن عالمات القياس واملؤرشات ليست أهدافاً بحد ذاتها. فهي أدوات مفيدة 

إذا ساعدت املؤسسات الوطنية عىل أن تكون أكرث فعالية يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان. وهي 

تؤدي إىل توليد أهداف أداء ومعلومات عن األثر. وعالمات القياس واملؤرشات ينبغي أن تساعد 

املؤسسات الوطنية عىل فهم أشكال التنظيم وأنواع األنشطة التي تعزز أهدافها الشاملة إىل أبعد 

التعقيد  البحث عنها عملية مفرطة يف  حد. وميكن أن تكون املؤرشات ذات قيمة ولكن إذا كان 

وتضيِّع الوقت وتكلِّف الكثري فاألفضل البحث عن أساليب أخرى وهي متوفرة عادة.
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استعامل املؤرشات كدليل يوّجه عملية دينامية لإلصالح: االتصال باملؤسسة

الخطوة 1 - تقرر مؤسسة وطنية أن تزيد من سهولة االتصال بها أمام ثالث مجموعات قامت 

بتحديدها - من خالل تحقيق برملاين ومن خالل تحليل إحصاءات الشكاوى لديها - بوصفها 

تصنِّفهم  الذين  األشخاص  )ج(  السن،  كبار  )ب(  األقليات،  )أ(  للخطر:  معرّضة  مجموعات 

الحكومة يف فئة ”املعدمني“.

الخطوة 2 - تقوم املؤسسة أوالً بجمع بيانات مجزَّأة من كل مكتب من مكاتبها. وتؤدي هذه 

املعلومات باملؤسسة إىل أن تستنتج أنه يف حني أن مجموعات األولوية متّثل 35 يف املائة من 

ية(. وليك تفهم  املائة فقط من مستعميل املؤسسة )مؤرشات كمِّ فإنها متّثل 15 يف  السكان 

املؤسسة ذلك فإنها تقوم باستطالع رأي بني مستعمليها وبني مجموعات األولوية )مؤرشات 

املؤسسة:  خدمات  استعامل  عن  األولوية  مجموعات  إحجام  أسباب  ذلك  ويوضح  نوعية(. 

السن  الرسمية؛ والسبب يف حالة كبار  اللغة  تتحدث  أنها ال  األقليات هو  فالسبب يف حالة 

هو أنهم ال يستطيعون التنقل بسهولة إىل املكاتب؛ والسبب يف حالة ”املعدمني“ هو أنهم 

ال يعلمون بوجود املؤسسة ويشّكون يف املؤسسات الرسمية. ويوضح استطالع الرأي أيضاً أن 

السكان عموماً يودون لو كانت مكاتب املؤسسة أكرث قرباً وأيرس طريقاً.

الخطوة 3 - لذلك ُتدخل املؤسسة عدداً من التغيريات. أوالً، تفتح املؤسسة مكاتب محلية 

من  األقليات وتعنيِّ مزيداً  الوثائق إىل لغات  تقوم برتجمة  الصغرية. وثانياً  املدن  جديدة يف 

املوظفني الذين يتكلمون لغات عديدة. وثالثاً تنشئ مكاتب بالقرب من شبكات املواصالت 

يف  خدماتها  عن  املؤسسة  تعلن  وأخرياً  إليها.  السن  كبار  دخول  سهولة  من  وتزيد  العامة 

برامج اإلذاعة املحلية وتعنّي موظفني لالتصال بالجمهور من أجل توفري املشورة يف املوقع يف 

املجتمعات الفقرية.

الخطوة 4 - لتحليل أثر هذه اإلصالحات تواصل املؤسسة جمع معلومات مجزَّأة باستعامل 

األساليب الكمّية والنوعية معاً. وتكتشف املؤسسة أن استعامل مجموعات األولوية للمؤسسة 

قد زاد مع افتتاح مكاتب جديدة ولكن هذا االستعامل زاد برسعة أكرب بعد تطبيق اإلصالحات 

املؤسسة  تواصل  ولذلك  املتوسط.  دون  ظل  ”املعدمني“  استعامل  فإن  ذلك  ومع  األخرى. 

الوطنية سياستها الجديدة و ...

د كيف تستطيع  ز عىل ”املعدمني“ لتحدِّ الخطوة 5 - ... تبدأ عملية جديدة من التحقيق تركِّ

زيادة فعالية تزويدهم بالخدمات التي سيستعملونها. ويتم تقييم برامج االتصال بالجمهور 

)باستعامل مؤرشات األداء( واالطالع بتقييم أكرث تفصياًل الحتياجات وتوقعات الفقراء، ويشمل 

ذلك مشاورات تشاركية. وُتستعمل هذه املعلومات لوضع وتطبيق سياسات جديدة، وبعد 

ذلك يتم تقييم أثرها ...
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بعض املزالق املحتملة للمؤرشات
التي  السلطة  وأمام  الجمهور  أمام  أساساً  املسؤولية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تتحمل 

تعيِّنها )مثل الربملان( وأمام رشكائها الحكوميني وغري الحكوميني وأمام املتربعني لها. ولذلك فإن أداء 

كثري  املؤرشات يف  وُتستعمل  الدائم.  الفحص  أن يظل، موضع  وينبغي  بل  يظل،  املؤسسات  هذه 

من األحيان لتحسني املساءلة عىل أساس أن هذه املؤرشات هي أدوات بديلة يف تحديد الفعالية 

اإلجاملية للمؤسسة . ولكن ينبغي للمؤسسات الوطنية عند استعامل هذه املؤرشات أن تضع بعض 

املخاطر يف اعتبارها.

ففي املقام األول قد تكون الربامج مشوَّهة بسبب تركيز املديرين واملوظفني عىل إنجاز املؤرشات املحددة 

وبالتايل اإلخفاق يف معالجة مشاكل حقوق اإلنسان، التي مل يتم وضع مؤرشات لها. وينبغي أن تواصل 

املؤسسات تركيزها عىل أهدافها الحقيقية. فاملؤرشات هي مجرد أدوات ملساعدة هذه املؤسسات.

م هذه املؤرشات بدقة فإنها قد تنشئ حوافز  وثانيا، قد تصبح املؤرشات أهدافاً لألداء. وإذا مل ُتصمَّ

ضارة. وكام جاء أعاله، فرغم أنه يفضل معالجة الشكاوى برسعة إال أن الهدف يظل دامئاً حل هذه 

الشكاوى بصورة ُمرضية. وينبغي أن يتضح ذلك يف ُنظم التقارير رغم أن التبليغ عن اإلطار الزمني 

الذي يتم فيه معالجة الشكوى أسهل بكثري من التبليغ عن حل الشكوى بطريقة ُمرضية. وعندما 

تقوم املؤرشات بوظيفة األهداف فإن املعلومات التي توّفرها ينبغي أن توضح أهداف املؤسسة وال 

ينبغي أن تؤدي إىل تشويهها دون قصد.

وثالثاً، يكون اإلغراء قوياً يف كثري من األحيان لقياس يشء ما ملجرد أنه ميكن قياسه بسهولة. وإذا 

قررت املؤسسة الوطنية أن تجمع مؤرشات أداء فينبغي أن تبذل الوقت يف دراسة ما تحتاج قياسه: 

”إذا مل تقم املنظمة بقياس ما تعتربه ذا قيمة فإنها ستنتهي بتقييم ما تستطيع قياسه“10.

وأخرياً قد تستغرق املؤرشات وقتاً أطول وتتطلب جهوداً أكرب مام تستحقه املعلومات املتولدة عنها. 

وينبغي أن تتحقق فعالية التكاليف يف صياغة أدوات التقييم وقياس األداء واألثر. وعند اختيار املؤرشات 

سيتعني عىل املؤسسات الوطنية أن تأخذ طاقتها ومواردها وأولوياتها يف االعتبار. ولن تكون املؤرشات 

ذات فائدة إذا امتصت كثرياً من وقت املؤسسة الوطنية وطاقتها وأموالها مبا يعوق فعالية املؤسسة.

بعض مزايا املؤرشات
يرجع تشديدنا عىل أخطار املؤرشات إىل أنه من السهل جداً معاملة املؤرشات بوصفها حلوالً جاهزة 

لتحديات التخطيط والتنفيذ. فاملؤرشات ليست حلوالً ولكن ميكن أن تكون، أدوات مفيدة جداً إذا 

أحسن استخدامها.

لجنة املراجعة )اململكة املتحدة(. On target: the practice of performance indicators، 2000 صفحة   10
 www.audit-commission.gov.uk/products/guidance/BODDA381-E506-4769-9ED2-7E9DDD4D7C4B/archive_8  

.mptarget.pdf
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املنظمة نفسها  املعلومات عن  الوطنية عىل جمع  املؤسسات  األول تساعد املؤرشات  املقام  ففي 

وعن برامجها. ماذا تحسن املنظمة عمله؟ ما هو املجال الذي تؤثر فيه وكيف وملاذا؟

وثانيا، ميكن أن توضح مؤرشات األداء واألثر عمليات التخطيط وتساعد يف تحديد أهداف العمل 

املقبل. وميكن أن يؤدي ذلك إىل تبسيط مهام اإلدارة ومساعدة املوظفني عىل فهم األعامل املتوقعة 

مختلف  لتقييم  تخطط  أن  الوطنية  للمؤسسة  ينبغي  اسرتاتيجية  خطة  أية  امتداد  وعىل  منهم. 

عالمات القياس يف فرتات منتظمة. وسيساعد ذلك املؤسسة عىل إعادة تركيز أنشطتها متشياً مع 

أولوياتها ومع نجاحها أو إخفاقها.

وثالثا، من السهل فهم مؤرشات األداء واألثر وميكن إعالنها بسهولة عىل الجمهور. ونتيجة لذلك، 

فإنها ميكن أن تساعد املؤسسات الوطنية عىل اإلبالغ عن أهدافها وإنجازاتها.

املنظامت  املستفيدين  تشمل  برملانية  عملية  من خالل  صياغتها  يتم  التي  املؤرشات  فإن  وأخرياً، 

التي تتعاون معها املؤسسة ستؤدي إىل تعزيز املشاورات والتعاون مع أصحاب املصلحة وسوف 

تساعد املؤسسة الوطنية عىل أن تكون أكرث استجابة الحتياجات األطراف التي تخدمها املؤسسة. 

ومن املرجح أن تساعد املؤرشات التشاركية املؤسسات الوطنية عىل تعيني أهداف واقعية تعربِّ عاّم 

ينتظره الجمهور من املؤسسة.

ويف الختام
ال ينبغي إعطاء عالمات القياس وال املؤرشات أهمية أكرث من الالزم. فهي يف جوهرها أداة ملساعدة 

املؤسسة الوطنية عىل تخطيط وتقييم عملها وليست هدفاً بحد ذاتها. وينبغي أن ُتفهم األمثلة 

التي نوقشت يف هذا التقرير عىل هذا األساس. فعالمات القياس واملؤرشات نقطة بداية وينبغي أن 

تكيِّفها املؤسسة الوطنية وأن تستعملها استناداً إىل حكمها عىل ما تحتاجه ألغراض السياق الذي 

تعمل فيه بالتحديد.

ومن بني سامت املؤسسات الوطنية الفّعالة لحقوق اإلنسان تم تعيني املساءلة العمومية بوصفها 

ة  عنرصاً هاماً بصفة خاصة. ومن أهم استعامالت عالمات القياس واملؤرشات التي يتم صياغتها بدقَّ

أنها تسمح للجمهور بأن يكّون فكرة واضحة عن أعامل املؤسسة وأن يقرر ما إن كانت تفي بواليتها 

بطريقة كافية وما إن كانت تنجز أهدافها العامة: أي حامية وتعزيز حقوق اإلنسان.
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/www.humanrights.dk/departments/international/PA/Concept/Indicato/Ind2000
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موارد املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
املؤسسات  عن  الويب  شبكة  يف  املعلومات  عىل  للحصول  املنفذ  هو  املوقع  هذا   www.nhri.net

الوطنية لحقوق اإلنسان. وهو يتضمن وصالت للدراسات الهامة عن املؤسسات الوطنية ومعلومات 

عن األبحاث الجارية وأعامل املؤمترات الدولية.

واملواقع التالية يف شبكة الويب تؤدي دوراً مشابهاً يف املناطق ذات الصلة، أي، أفريقيا واألمريكتان 

وآسيا - املحيط الهادئ:

www.sahrc.org.za/index5.htm
www.iidh.ed.cr/Comunidades/Ombudsnet

www.asiapacificforum.net
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معلومات عن املجلس
أنشئ املجلس الدويل لحقوق اإلنسان يف 1998 بعد مشاورات دولية بدأت بعد املؤمتر العاملي لحقوق 

اإلنسان الذي عقد يف فيينا يف 1993. ويجري املجلس أبحاثاً عملية عن املشاكل واملعضالت التي تواجه 

املنظامت العاملة يف مجال حقوق اإلنسان.

وينطلق املجلس من املبدأ القائل بأن الُنهج السياسية الناجحة تستوعب املجموعة املتنوعة من الخربة 

اإلنسانية. ويتعاون املجلس مع كل من يشاركه يف أهدافه يف مجال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الهيئات 

الطوعية والخاصة والحكومات الوطنية والوكاالت الدولية.

ويضع املجلس التنفيذي للمجلس الدويل جدول أعامل أبحاثه. ويجتمع أعضاء املجلس الدويل سنوياً 

لتقديم املشورة بشأن جدول األعامل. ويساعد األعضاء يف التأكد من أن برنامج املجلس يعربِّ عن تنوع 

التخصصات واآلفاق اإلقليمية والخربات القطرية والتخصصات وهي كلها أمور جوهرية للحفاظ عىل 

جودة أبحاث املجلس. وتعمل لدى املجلس أمانة صغرية مكونة من ستة أشخاص لتنفيذ برنامج املجلس. 

ويوجد مقر املجلس يف جنيف ومهمته كفالة تصميم املشاريع تصمياًم جيداً وإدارتها بكفاءة وعرض نتائج 

األبحاث عىل السلطات املختصة وعىل الجهات املهتمة اهتامماً مبارشاً مبجاالت السياسة العامة املعنية.

ال  مؤسسة  بوصفه  ل  مسجَّ وهو  نهجها.  يف  وتشاركية  عضويتها  يف  ودولية  مستقلة  هيئة  واملجلس 

تستهدف الربح مبوجب القانون السويرسي.

للحصول عىل منشورات املجلس

ميكن طلب جميع منشورات املجلس من األمانة عىل العنوان التايل:

International Council on Human Rights Policy
48, chemin du Grand-Montfleury

P.O. Box 147, 1290 Versoix
Geneva, Switzerland

Phone: (+41 (0) 22) 775 3300
Fax: (+41 (0) 22) 775 3303

www.ichrp.org :وميكن أيضاً طلب جميع املنشورات من خالل موقعنا عىل اإلنرتنت

ُهك وصلة يف صفحة املدخل إىل قامئة املنشورات وبعدها عليك اتباع التعليامت. وميكن  وسوف توجِّ

أيضاً االطالع عىل املنشورات يف نسق Pdf يف املوقع املذكور.

info@ichrp.org :وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن املجلس الدويل وأعامله يرجى االتصال بنا عىل املوقع التايل





املجلس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان
أنشئ املجلس الدويل لحقوق اإلنسان يف جنيف يف 1998 إلجراء أبحاث تطبيقية عن قضايا الساعة 

مت األبحاث ليك تكون ذات فائدة عملية لصانعي السياسات يف  يف مجال حقوق اإلنسان. وقد ُصمِّ

املنظامت الدولية واإلقليمية ويف الحكومات والوكاالت الحكومية الدولية ويف املنظامت الطوعية من 

واملجلس  أعامله.  يف  التشارك  نهج  ويتوخى  دويل  طابع  ذات  وعضويته  مستقل  واملجلس  نوع.  كل 

ل كمؤسسة ال تهدف إىل الربح مبوجب القانون السويرسي. مسجَّ

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
أنشئت املفوضية يف 1993  وُعِهد إليها باملسؤولية عن حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة. واملهمة 

التي ُكلِّف بها املفوض السامي هي تعزيز جهود األمم املتحدة يف تنفيذ جميع الحقوق وقيادة الحركة 

الدولية لحقوق اإلنسان من خالل العمل كسلطة أدبية وصوت للضحايا. ويفتح املفوض السامي حواراً 

ويقيم تعاوناً مع الحكومات لتعزيز حامية حقوق اإلنسان عىل الصعيد الوطني. وتتعاون املفوضية مع 

مجموعة من الفعاليات تتزايد اتساعاً وتشمل املنظامت غري الحكومية واملؤسسات األكادميية والقطاع 

للمعايري  العميل  التنفيذ  املفوضية  نطاق. وتكفل  أوسع  اإلنسان عىل  االلتزام بحقوق  لغرس  الخاص 

الدولية لحقوق اإلنسان.

رسم الغالف
© أمناء املتحف الربيطاين

قامئة ملوك مرص من معبد رمسيس الثاين يف 
أبيدوس مبرص. األرسة التاسعة عرشة، حوايل 

1250ق.م
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Fax: (+41 (0) 22) 775 3303

ichrp@ichrp.org
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 مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
OHCHR

Palais des Nations
8-14 Avenue de la Paix

1211 Genève 10, Suisse

Tél.: (+41 (0) 22) 917 9283
Fax: (+41 (0) 22) 917 9018

nationalinstitutions@ohchr.org
www.ohchr.org

سامت  التقرير  هذا  يستعرض  نفسها؟  تقيِّم  أن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  ميكن  كيف 

ويقرتح  باريس.  مبادئ  يف  املحدد  النحو  عىل  لعملها  الدولية  واملعايري  الة  الفعَّ الوطنية  املؤسسات 

التقرير عالمات قياس تستند إىل هذه املبادئ ويشري إىل الطريقة التي ميكن بها استخدام مؤرشات 

ية ونوعية ملساعدة املؤسسات يف تحسني أدائها وقياس أثر أنشطتها. وهذا املنشور، تقييم فعالية  كمِّ

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، هو أداة عملية ليستعملها أعضاء وموظفو املؤسسات الوطنية 

واملنظامت واألفراد العاملون معها.

تقديم بقلم مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان،  لويز آربور

“... أداة مفيدة جدا للمؤسسات الوطنية يف تعريف دورها

 ومسؤولياتها وتخطيط ورصد أنشطتها ...”

اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان

“... تقرير مفيد جداً قوي الحجة وجيد الصياغة”
مل جيمس، املسؤول التنفيذي عن السياسة الدولية،

 الجمعية القانونية يف انكلرتا وويلز

“... لقد جاء يف أفضل وقت. وهو ال يخدم املؤسسات الوطنية

 وحدها ولكنه يهم املنظامت غري الحكومية األخرى لحقوق اإلنسان واملنظامت

 املجتمعية التي ينبغي أن تستطيع استعامل مؤرشات تقييم األثر أو صياغة
 أدوات قياس خاصة بها تناسب حاالتها املحددة. وسيزيد كثرياً

 من فعالية املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان”

زونكا ماجودينا، نائبة رئيس لجنة جنوب أفريقيا لحقوق اإلنسان
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