
صحائف بيانات وصفية بشأن مؤرشات مختارة

يشK هذا املؤرش إىل إعراب الدولة عن قبولها االلتزام :عاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان يف إطار القانون الدويل. التعريف
 Nم أو الخالفة، وحيثNو“الدولة الطرف“ يف معاهدة هي الدولة التي أعربت عن قبولها، بواسطة فعل التصديق أو االنض
بدأ نفاذ املعاهدة (أو الدولة التي هي بصدد أن تصبح طرفا بعد أن تلقت األمانة العامة لألمم املتحدة رسميا قرار الدولة 
بحث  اعتزامها  عن  وأعربت  للصك  أوليا  تأييدا  قدمت  دولة  هي  املعاهدة  عىل  املوقعة“  و“الجهة  طرفا).  تكون  بأن 

املعاهدة داخليا والنظر يف التصديق عليها.  وتعني عبارة ”عدم اتخاذ إجراء“ أن دولة t تعرب عن قبولها.

عندما تصدق دولة عىل إحدى املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، فإنها تتحمل التزاما قانونيا بتنفيذ الحقوق املعرتف األساس املنطقي
بها يف هذه املعاهدة. وتتعهد الدول، عن طريق التصديق، بوضع تدابK وترشيعات داخلية متوافقة مع التزاماتها الناشئة 
عن املعاهدة. كN تتعهد الدولة بتقديم تقارير دورية بشأن كيفية تنفيذ الحقوق إىل لجنة الرصد املنشأة :وجب تلك 
املعاهدة. وتستطيع أغلبية اللجان، يف ظل رشوط معينة، أن تتلقى التNسات من األفراد الذين يزعمون أن حقوقهم 
:وجب املعاهدات قد انتُهكت. ويجب أن تكون الدولة الطرف قد اعرتفت باختصاص اللجنة حتى تنظر اللجنة يف هذه 
الشكاوى املقدمة من األفراد سواء بأن تصبح طرفا يف بروتوكول اختياري أو بإصدار إعالن لهذا الغرض :وجب مادة 
اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  منهجية مفوضية  مؤرش هيكلي يف  املؤرش  املعاهدة. وهذا  مواد  محددة من 

.(3/HRI/MC/2008) املتعلقة :ؤرشات حقوق اإلنسان

تُسند القيمة 1 إىل ”دولة طرف“ (أو الدولة التي هي بصدد أن تصبح طرفا بعد أن تلقت األمانة العامة لألمم املتحدة طريقة الحساب
رسميا قرار الدولة بأن تكون طرفا) والقيمة صفر يف الحاالت األخرى. وتحدد أحكام املعاهدة توقيت بدء نفاذها.

تصدر مفوضية حقوق اإلنسان املؤرش باالستناد إىل البيانات التي يقدمها ويحّدثها بانتظام مكتب األمم املتحدة للشؤون جمع البيانات ومصدرها
العام  باألم�  املنوطة  الوديع  :هام  واالضطالع  ونرشها،  املعاهدات  تسجيل  بينها  من  أمور  بجملة  املكلف  القانونية 

.(/http://untreaty.un.org/ola)

تحّدث املفوضية املؤرش كل ستة أشهر.معدل التكرار

ال ينطبق.التصنيف

يعرتف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (1948) بالحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتNعية. وعند تعليقات وتحديدات
تحويل أحكام اإلعالن إىل التزامات ملزمة قانونا، اعتمدت األمم املتحدة يف عام 1966 العهد الدويل الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتNعية والثقافية والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. واعتمدت األمم املتحدة االتفاقية 
التمييز العنرصي يف عام 1965؛ والربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل  الدولية للقضاء عىل جميع أشكال 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف عام 1966؛ واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام 1979؛ 
واتفاقية مناهضة التعذيب وغKه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف عام 1984؛ واتفاقية 
حقوق الطفل والربوتوكول االختياري الثا¸ امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والهادف إىل إلغاء 

عقوبة اإلعدام يف عام 1989؛ واالتفاقية الدولية لحNية حقوق جميع العNل املهاجرين وأفراد أرسهم يف عام 1990؛

 حالة التصديق عىل الثYZ عرشة معاهدة وبروتوكوالً اختيارياً بشأن
حقوق اإلنسان

املؤرش 1
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املرأة يف عام 1999؛ والربوتوكول! االختياري!  التمييز ضد  القضاء عىل جميع أشكال   والربوتوكول االختياري التفاقية 
التفاقية حقوق الطفل بشأن إرشاك األطفال يف النزاعات املسلحة، وبشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف 
املواد اإلباحية يف عام 2000؛ والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يف عام 2002؛ واتفاقية حقوق األشخاص 
2006؛  عام  يف  القرسي  االختفاء  من  األشخاص  جميع  لحpية  الدولية  واالتفاقية  االختياري،  وبروتوكولها  اإلعاقة  ذوي 
والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتpعية الثقافية يف عام 2008؛ والربوتوكول 

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات يف عام 2011.
وأي دولة توقع معاهدة ما ال تكون قد أعربت بذلك عن قبولها االلتزام بها. فالتوقيع وسيلة للتوثيق ويعرب عن استعداد 
 pالدولة املوقعة ملواصلة عملية إبرام املعاهدة. والتوقيع يؤهل الدولة املوقعة للرشوع يف التصديق والقبول واملوافقة. ك
أنه ينشئ التزاما باالمتناع، بحسن نية، عن القيام بأية أعpل من شأنها أن تعطل غاية ومقصد املعاهدة (انظر اتفاقية 

فيينا لقانون املعاهدات، 1969).  
ويوفر املؤرش معلومات بشأن قبول دولة ما املعايَ� الدولية لحقوق اإلنسان واعتزامها أو التزامها باتخاذ خطوات إلعpل 
حقوق اإلنسان وفقا ألحكام الصكوك ذات الصلة (مؤرش هيكيل). غ� أنه ال يحرص التنفيذ الفعيل (مؤرش عمليات) أو 

نتائجه (مؤرش نواتج).
التي من املحتمل أن تكون قد أبدتها دولة عىل معاهدة. فبإمكان الدول أن تبدي  وال يعرب املؤرش عن ”التحفظات“ 
”تحفظات“ عىل معاهدة ما. والتحفظ إعالن تصدره دولة مستهِدفًة به استبعاد أو تغي� األثر القانو� ألحكام محددة 
من املعاهدة عند تطبيقها عىل تلك الدولة. و�ّكن التحفظ الدولة من قبول معاهدة متعددة األطراف يف مجملها، مع 
منحها إمكانية عدم تطبيق أحكام معينة ال تريد االمتثال لها. و�كن إبداء التحفظات عند توقيع املعاهدة أو تصديقها 
أو قبولها أو املوافقة عليها أو االنضpم إليها. وعىل الرغم من أن أي مؤرش ”مثايل“ بشأن حالة املعاهدات الدولة لحقوق 
عىل  للحصول  موضوعية  معاي�  إعداد  فإن  التحفظات،  ملختلف  مختلفة  ترجيح  ُمعاِمالت  يتضمن  أن  ينبغي  اإلنسان 
املعاهدة  غاية  متوافقة مع  التحفظات غ�  تكون  أن  ينبغي  التقنية. وال  الناحية  يكون صعبا من  قد  الرتجيح  مخطط 

ومقصدها (انظر اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات).
وقد اعتمد مجلس حقوق اإلنسان أيضا األهداف الطوعية يف مجال حقوق اإلنسان (القرار 12/9) لتعزيز إعpل اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان. ومن ب! األهداف التصديق عىل الصكوك الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، وتكريس كل الجهود 

يف سبيل إعpل االلتزامات الدولية التي تقع عىل الدول يف مجال حقوق اإلنسان.

 اإلطار الزمني ونطاق تغطية السياسات الوطنية املتعلقة بالصحة
الجنسية واإلنجابية

املؤرش 2

[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية]

يش� هذا املؤرش إىل تاريخ اعتpد بيان السياسة الوطنية املتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية أو الفرتة التي وضع هذا التعريف
 pيحرص املؤرش التغطية السكانية أو النطاق الجغرايف أو اإلداري للبيان السياسا¥، ك pالبيان من أجلها موضع التنفيذ. ك

يف البلدان التي يوجد فيها تقسيم للمسؤوليات ب! الحكومة الوطنية والحكومات دون الوطنية / املحلية.

يشكل بيان السياسة الوطنية املتعلق ¨وضوع ما أداة من املفرتض أن تحدد الخطوط العريضة ألهداف الحكومة، و/أو األساس املنطقي
املوضوع. ومع  املندرجة تحت هذا  القضايا  امللموسة ملعالجة  السياسا¥، و/أو اسرتاتيجيتها، و/أو خطة عملها  إطارها 
ملساءلة  به  متصلة  مرجعيًة  أسساً  يقدم  أن  أيضاً  �كنه  املعني،  املوضوع  ¨عالجة  الحكومة  تعهد  عىل  مؤرشاً  تقد�ه 
السياسا¥ وسيلة لرتجمة  فالبيان  الفعل. وعالوة عىل ذلك،  االمتناع عن  أو  الفعل  به من حاالت  الحكومة عp قامت 
التزامات الدولة الطرف بحقوق اإلنسان إىل برنامج عمل قابل للتنفيذ، يساعد يف إعpل حقوق اإلنسان. وهذا املؤرش 
مؤرش هيكيل يحرص ”تعهد“ الدولة بتنفيذ التزاماتها بحقوق اإلنسان من حيث سمة ”الصحة الجنسية واإلنجابية“ التي 

يتسم بها الحق يف الصحة.
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أو اإلداري طريقة الحساب الجغرايف  النطاق  أو  التغطية  التطبيق ونطاق  الزمني أو فرتة  يُحسب هذا املؤرش منفصالً من حيث اإلطار 
للسياسة. واإلطار الزمني هو تاريخ اعت^د (1 كانون الثاZ/يناير 2012 مثال) البلد للبيان السياساO أو الفرتة التي ينبغي 
تنفيذ السياسة خاللها (1 كانون الثاZ/يناير 2012 - 1 كانون الثاZ/يناير 2016، مثال). ويُحسب نطاق التغطية بوصفه 

نسبة من الوحدات اإلدارية دون الوطنية أو السكان املشمولk بالسياسة الوطنية.

املصدر الرئييس للبيانات هو السجالت الوطنية ودون الوطنية.جمع البيانات ومصدرها

xكن عادة استعراض قاعدة البيانات الخاصة باملؤرش والوصول إليها باستمرار.معدل التكرار

يف حk أن تصنيف املعلومات املتعلقة باملؤرش غ{ ممكن نظريا، فقد تركز السياسة الوطنية عىل مجاالت أو مناطق أو التصنيف
فئات سكانية محددة، ويستحب يف هذه الحالة تسليط الضوء عليها.

يوفر املؤرش معلومات عن تعهد دولة ما باتخاذ خطوات تحدد مالمح إطارها السياساO وبرنامج عملها، من أجل إع^ل تعليقات وتحديدات
حقوق اإلنسان وفقا ألحكام معاي{ حقوق اإلنسان ذات الصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية. غ{ أنه ال يحرص التنفيذ 

الفعيل أو نتائجه.
وقد ال تكون السياسة الوطنية املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية، يف بلدان عديدة، وثيقة سياساتية منفصلة، وإ�ا 
تكون جزءا من بيان من بيانات السياسة العامة املتعلقة بالصحة أو من خطة عمل تتعلق بحقوق اإلنسان. وبناء عليه، 
قد يتعk إبداء رأي تقديري بشأن مدى التعب{ عن قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية ومعاي{ حقوق اإلنسان ذات الصلة 

بالصحة اإلنجابية يف السياسة الوطنية املتعلقة بالصحة أو يف خطة العمل املتعلقة بحقوق اإلنسان.
وتبk اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجت^عية والثقافية يف تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق يف التمتع 
بأعىل مستوى من الصحة xكن بلوغه (املادة 12) رضورة إعداد اسرتاتيجية وطنية شاملة للصحة العامة وخطة عمل يف 
مثل هذه  تصميم  ينبغي  أنه  اللجنة  وتؤكد  اإلنجابية.  الصحة  فيها  �ا  للسكان،  الصحية  الشواغل  ملعالجة  الشأن  هذا 
االسرتاتيجية عىل أسس من بينها عملية تشاركية وشفافة، وأن تتضمن مؤرشات وأسساً مرجعية ذات صلة برصد الحق يف 
الصحة. وتش{ اللجنة إىل أن ”الصحة اإلنجابية تعني أن النساء والرجال يتمتعون بحرية البت في^ إذا كانوا يرغبون يف 
اإلنجاب ومتى، والحق يف الحصول عىل املعلومات والوصول إىل وسائل يختارونها لتنظيم األرسة بحيث تكون آمنة وفعالة 
وزهيدة التكلفة ومقبولة، فضال عن الحق يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية املال¢ة التي ¡ّكن املرأة من العبور 
إىل بر السالمة يف الحمل والوضع“. وباملثل، تش{ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف تعليقها العام رقم 24 
(1999) بشأن املرأة والصحة، إىل أن الحصول عىل الرعاية الصحية، �ا فيها الصحة اإلنجابية، حق أسايس �وجب االتفاقية.

أمثلة عىل األحكام ذات الصلة بالحق يف الصحة: املادة 25 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادتان 10(2) و12 من 
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت^عية والثقافية؛ واملادة 5(ه)’4’ من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع 
أشكال التمييز العنرصي؛ واملادتان 28 و43(1)(ه) من االتفاقية الدولية لح^ية حقوق جميع الع^ل املهاجرين وأفراد 
أرسهم؛ واملادتان 12 و14(2)(ب) من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة25 من اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
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[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف التعليم]

يشH هذا املؤرش إىل التاريخ الذي أصبحت فيه أحكام الدستور أو غHه من القوانC الفوقية املتصلة بالحق يف التعليم نافذة. التعريف
 Cيف البلدان التي يوجد فيها تقسيم للصالحيات القانونية ب cويحرص املؤرش أيضاً نطاق تغطيتها السكانية أو الجغرافية، ك
الحكومة الوطنية والحكومات دون الوطنية أو املحلية. وتشH عبارة ”الدستور أو غHه من أشكال القوانC الفوقية“ إىل نظام 
القوانC األساسية التي تنص عىل وظائف اإلجراءات الحكومية وحدودها، والتي تقيم يف مقابلها الترشيعات الداعمة األخرى 
لرسيانه. وتتبع اإلشارة إىل ”الحق يف التعليم“ يف املقام األول الصيغة املستخدمة يف املادة 26 من اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان واملادة 13 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتcعية والثقافية ورشحها الوارد يف التعليق العام رقم 
13 (1999) للجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتcعية والثقافية. كc أن الحق يف التعليم مذكور أيضا يف املعاهدات 

الدولية األساسية األخرى لحقوق اإلنسان مثل املواد 23 و28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.

يعرب إدراج الحق يف التعليم يف الدستور أو غHه من أشكال القوانC الفوقية عن قبول الدولة األكيد لهذا الحق، ويعطي األساس املنطقي
إشارة، عىل الصعيد الوطني بصفة خاصة، إىل تعهد الدولة بحcية هذا الحق وتنفيذه. وعندما تؤصل الدولة حقا يف 
دستورها أو غHه من أشكال القوانC الفوقية، فهي تتحمل أيضا التزاما قانونيا بضcن توافق ترشيعاتها األخرى (الوطنية 
ودون الوطنية) مع هذا الحق، وعدم تعارضها معه. وهذا املؤرش مؤرش هيكيل يحرص ”تعهد“ الدولة بتنفيذ التزاماتها 

بحقوق اإلنسان من حيث الحق يف التعليم.

يُحسب هذا املؤرش منفصالً من حيث تاريخ بدء نفاذ القانون ونطاق تغطيته أو نطاقه اإلداري. وتاريخ بدء النفاذ هو التاريخ طريقة  الحساب
الذي أصبح فيه القانون أو الحكم نافذ املفعول. ويُحسب نطاق التغطية بوصفه نسبة من الوحدات اإلدارية دون الوطنية 
أو السكان املشمولC بالقانون. وينبغي تزويد املعلومات املتعلقة بتاريخ بدء النفاذ برابط مبارش ودقيق لألحكام ذات الصلة.

املصدر الرئييس للبيانات املتعلقة باملؤرش هو السجالت القانونية للدولة.جمع البيانات  ومصدرها

�كن عادة استعراض البيانات الخاصة باملؤرش والوصول إليها باستمرار.معدل التكرار

ال ينطبق تصنيف املعلومات عىل هذا املؤرش، غH أن األحكام املنصوص عليها يف الدستور أو غHه من القوانC الفوقية قد التصنيف
التعليم لفئات معينة (كاألقليات، أو السكان األصليC، أو األطفال املعوقC، أو  تشH إشارة خاصة إىل حcية الحق يف 

املهاجرين، أو الفتيات)، ويستحب يف هذه الحالة تسليط الضوء عليها.

يوفر هذا املؤرش معلومات عن مدى حcية الدولة للحق يف التعليم يف دستورها أو قوانينها العليا، ُمظهراً قبولها للمعايH تعليقات وتحديدات
الدولية لحقوق اإلنسان واعتزامها أو تعهدها بتوفH حcية قانونية لهذا الحق. غH أنه ال يحرص مدى تنفيذ هذه الحcية 
القانونية ودعمها عىل املستويات األخرى من النظام القانو�، وال مدى اتساع أو ضيق تطبيق الحق أو الدرجة التي �كن 

إنفاذه بها وجهة اإلنفاذ. وال يحرص هذا املؤرش التنفيذ الفعيل أو نتائجه.
وقد يكون من الصعب تقييم هذا املؤرش إذا � يكن الحق يف التعليم مذكورا ذكرا رصيحا يف الدستور أو القوانC الفوقية. 
وعالوة عىل ذلك، فالنص يف الدستور عىل الحق يف التعليم ال يعني بالرضورة أن الحق يتمتع فعليا بحcية القانون (عىل 
الحcية  انعدام  يحمل  قد  وباملثل،  جدوى).  بال  الدستورية  الحcية  أخرى  قضائية  تفسHات  تجعل  قد  املثال،  سبيل 
الدستورية املرء عىل االعتقاد بأنه ال يوجد اعرتاف بهذا الحق بينc قد ال يكون هذا هو الواقع. عىل سبيل املثال، يُسجل 
الحقوق   Hتفس أمر  القضا¥  للجهاز  ويُرتك  الفوقية،   Cالقوان أو  الدستور  البلدان يف  بعض  الحقوق يف  عدد ضئيل من 
باعتبارها ضمنية. ويف هذه الحالة، قد يسفر االكتفاء بقراءة األحكام عن استنتاج غH دقيق بشأن إنفاذ الحق املعني 
القرارات  القضائية أو  الحاالت تحليال مفصال للفقه/السوابق  القراءة الصحيحة يف مثل هذه  ونطاق تغطيته. وتتطلب 

اإلدارية.

 تاريخ بدء نفاذ ونطاق تغطية الحق يف التعليم يف الدستور أو غIه من
أشكال القوانX الفوقية
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أمثلة عىل األحكام ذات الصلة بالحق يف التعليم وهذا املؤرش: املادة 26 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادتان 13 
و14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت^عية والثقافية؛ واملادة 5(ه)’5’ من االتفاقية الدولية للقضاء 
الدولية لح^ية حقوق جميع الع^ل  التمييز العنرصي؛ واملادتان 30 و43(1)(أ)-(ج) من االتفاقية  عىل جميع أشكال 
املهاجرين وأفراد أرسهم؛ واملواد 23 و28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادتان 10 و14(2)(د) من اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة 24 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف التعليم]

يش� هذا املؤرش إىل اإلطار الزمني الذي حددته الدولة يف خطة عملها لتنفيذ التعليم االبتدا~ املجا{ واإللزامي. وسيحرص التعريف
هذا املؤرش أيضا التغطية املكانية أو السكانية لخطة العمل، ك^ يف البلدان التي يوجد فيها تقسيم للمسؤوليات ب� 

الحكومة الوطنية والحكومات دون الوطنية. 

يُطلب إىل جميع الدول األطراف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت^عية والثقافية (املادة 14) أن تعد األساس املنطقي
خطة عمل تهدف إىل ض^ن تنفيذ الحق يف التعليم االبتدا~ اإللزامي، باملجان. ك^ تنص املادة 14 عىل رضورة أن تتضمن 
التعليم االبتدا~ اإللزامي املجا{ للجميع.  يُنفذ فيه  السنوات  العمل هذه إطارا زمنيا محددا بعدد معقول من  خطة 
وتحدد خطة العمل كيف تعتزم الدولة ض^ن وإع^ل التعليم االبتدا~ اإللزامي املجا{ للجميع. ويوفر تقديم البيانات 
بشأن اإلطار الزمني املحدد يف خطة العمل هذه أساسا مرجعيا �كن تقييم الدولة بواسطته. ك^ أنه يساعد يف إبراز ما 
إذ كانت الدولة قد حددت أطرا زمنية غ� واقعية أم، عىل العكس، متلكئة. وهذا املؤرش مؤرش هيكيل يحرص ”تعهد“ 

الدولة بتنفيذ التزاماتها بحقوق اإلنسان من حيث سمة ”التعليم االبتدا~ للجميع“ التي يتسم بها الحق يف التعليم.

يُحسب هذا املؤرش منفصالً من حيث اإلطار الزمني لتنفيذ خطة العمل ونطاق تغطيتها. اإلطار الزمني هو عدد األيام/طريقة الحساب
املجا{  اإللزامي  االبتدا~  التعليم  مبدأ  لتنفيذ  املطلوبة  الفرتة  بوصفها  العمل  خطة  يف  املحددة  السنوات  أو  الشهور 
للجميع. ويُحسب نطاق التغطية بوصفه نسبة من الوحدات اإلدارية دون الوطنية أو السكان املشمول� ببيان السياسة 

الوطنية. 

االقتصادية جمع البيانات ومصدرها بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يف  األطراف  الدول  تقدمها  التي  العمل  للبيانات هو خطة  الرئييس  املصدر 
واالجت^عية والثقافية إىل اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجت^عية والثقافية. 

�كن استعراض البيانات الخاصة باملؤرش والوصول إليها باستمرار.معدل التكرار

يف ح� أن تصنيف املعلومات غ� ممكن نظريا، فقد تركز خطة العمل عىل مجاالت أو مناطق جغرافية أو فئات سكانية التصنيف
محددة، ويستحب يف هذه الحالة تسليط الضوء عىل ذلك. 

يقدم املؤرش معلومات عن التزام الدولة باتخاذ تداب� لكفالة التعليم االبتدا~ اإللزامي املجا{ للجميع بعرض مقاصدها تعليقات وتحديدات
املذكورة يف خطة العمل. غ� أنه ال يحرص التنفيذ الفعيل لخطة العمل هذه أو نتائجه. وال يتناول هذا املؤرش التغطية 
املوضوعية لخطة العمل، وبالتحديد تلك الجوانب املتصدى لها يف خطة العمل لتنفيذ مبدأ التعليم االبتدا~ اإللزامي 

املجا{ للجميع. وليس له أن يقيّم ما إذا كانت الخطة ”تغطي جميع اإلجراءات الرضورية

 اإلطار الزمني لخطة العمل التي اعتمدتها الدولة الطرف لتنفيذ مبدأ التعليم
االبتداR اإللزامي املجاQ للجميع
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لض"ن كل من األجزاء الالزمة لتكوين هذا الحق، ويجب أن يكون عىل القدر الكايف من التفصيل بحيث يكفل اإلع"ل 
.Mالشامل للحق“، ك" هو محدد يف تعليق اللجنة العام رقم 11 (1999) بشأن خطط عمل التعليم االبتدا

العمل  إعداد خطة  يجب  أنه  والثقافية  واالجت"عية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   14 املادة  وتحدد 
واعت"دها يف خالل سنتs من تحول الدولة إىل طرف يف العهد. 

أمثلة عىل األحكام ذات الصلة بالحق يف التعليم: املادة 26 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادتان 13 و14 من 
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت"عية والثقافية؛ واملادة 5(ه)’5’ من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع 
املهاجرين  الع"ل  لح"ية حقوق جميع  الدولية  االتفاقية  من  و43(1)(أ)-(ج)   30 واملادتان  العنرصي؛  التمييز  أشكال 
وأفراد أرسهم؛ واملواد 23 و28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادتان 10 و14(2)(د) من اتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة 24 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

يش� املؤرش إىل نوع االعت"د الذي تحصل عليه املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وفقا للنظام الداخيل للجنة التنسيق التعريف
الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

واملؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان هيئٌة إدارية مستقلة تنشئها الدولة لتعزيز حقوق اإلنسان وح"يتها. واالمتثال ملبادئ 
باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1993 (القرار 134/48) هو أساس اعت"د املؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان. وتجري عملية االعت"د عن طريق استعراض للنظراء تضطلع به اللجنة الفرعية املعنية باالعت"د التابعة 

للجنة التنسيق الدولية. وتوجد ثالثة أنواع من االعت"د:
ألف: االمتثال ملبادئ باريس

باء: مركز املراقب - عدم االمتثال التام ملبادئ باريس أو عدم كفاية املعلومات املقدمة التخاذ قرار
جيم: عدم االمتثال ملبادئ باريس

وينطوي االعت"د من لجنة التنسيق الدولية عىل قرار �ا إذا كانت املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان �تثل، عىل صعيدي 
القانون وامل"رسة، ملبادئ باريس، وهي املصدر الرئييس للمعاي� القانونية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، وكذلك 
للمالحظات العامة التي تعدها اللجنة الفرعية املعنية باالعت"د. و¤كن أيضا أن تضع اللجنة الفرعية معاي� دولية أخرى 
يف الحسبان، تشمل األحكام املتصلة بإنشاء اآلليات الوطنية املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة 
التعذيب، فضال عن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وباملثل، تبحث اللجنة الفرعية أي توصية تتصل باملؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان تكون صادرة عن اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، وبخاصة هيئات املعاهدات، واالستعراض 
الدوري الشامل، واإلجراءات الخاصة. ويجري النظر أيضا يف مدى الفعالية ومستوى املشاركة مع النظُم الدولية لحقوق 

اإلنسان (انظر http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx، تاريخ الزيارة: 2 �وز/يوليه 2012).

يدل إنشاء وتعزيز املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عىل تعهد الدولة بتعزيز وح"ية حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف األساس املنطقي
الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان. وتُسند مبادئ باريس إىل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والية واختصاصات وصالحيات 
 sواسعة للتحقيق يف الحالة الوطنية لحقوق اإلنسان واإلبالغ عنها ونرش حقوق اإلنسان عن طريق اإلعالم والتعليم. ويف ح
أن املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تكون أساسا ممولة من الدولة، فإن عليها أن تتحىل باالستقاللية والتعددية. وعند 
إسناد االختصاص شبه القضاM إىل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، تقوم هذه املؤسسات بتناول الشكاوى ومساعدة 
الضحايا يف عرض قضاياهم عىل املحاكم لتجعل منهم مكونا أساسيا من مكونات النظام الوطني لح"ية حقوق اإلنسان. وهذه 
الوظائف األساسية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومشاركتها املتزايدة يف املنتديات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان 
تجعلها عنارص فاعلية مهمة يف تحسs حالة حقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، كل" كان تصنيف االعت"د جيدا، تبدت 

مصداقية املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ورشعيتها وأهميتها وفعاليتها يف تعزيز حقوق اإلنسان عىل الصعيد الوطني.

 نوع اعتGد املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان >وجب النظام الداخيل للجنة
التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
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وHكن اعتبار هذا املؤرش مؤرشا هيكليا أو مؤرش عمليات. ويف ح9 أن إنشاء املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يحرص 
”تعهدا“ من الدولة بتنفيذ التزاماتها بحقوق اإلنسان (مؤرش هيكيل)، فإن حالة اعتPدها، التي يتع9 استعراضها دوريا، 
ستوفر مؤرشا عىل جهودها الدؤوبة كجهات رقابية وعنارص رئيسية لنظام وطني قوي لحPية حقوق اإلنسان (مؤرش 

عمليات)

يحسب املؤرش بوصفه تصنيف اعتPد املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، أي ألف، أو باء، أو جيم.طريقة الحساب

املصدر الرئييس للبيانات املتعلقة باملؤرش هو السجالت اإلدارية للجنة الفرعية املعنية باالعتPد. ويرد دليل عاملي لحالة جمع البيانات ومصدرها
www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/ التايل:  املوقع  عىل  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  اعتPد 

NHRIMain.aspx (تاريخ الزيارة: 28 حزيران/يونيه 2012).

يحّدث الدليل العاملي لحالة اعتPد املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كل ستة أشهر، بعد تقديم اللجنة الفرعية املعنية معدل التكرار
باالعتPد تقريرَها. وHكن االطالع عىل هذه املعلومات يف أي وقت.

يف ح9 أن تصنيف املعلومات ال ينطبق، فلعل من املستحب إبراز نوع املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، وما إذا كانت التصنيف
أمانة مظا¡، أم لجنة لحقوق اإلنسان، أم هيئة استشارية، أم معهد بحثي، وهكذا.

سلط األم9 العام الضوء يف تقريريه إىل مجلس حقوق اإلنسان (A/HRC/13/44) وإىل الجمعية العامة (A/65/340) تعليقات وتحديدات
أن:  وذكر  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  بها  تضطلع  التي  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  األعPل  إجPيل  قيمة  عىل 
لتحقيق نظام وطني قوي وفعال  رئيسية  باريس هي عنارص  ملبادئ  التي ¯تثل  اإلنسان  الوطنية لحقوق  ”املؤسسات 
لحقوق  الدولية  للمعاي°  الوطنية  واملPرسات  القوان9  مراعاة  ضPن  عىل  تساعد  أن  وHكن  اإلنسان.  حقوق  لحPية 
اإلنسان؛ وأن تدعم الحكومات لضPن تطبيق هذه املعاي°؛ وأن ترصد وتعالج الشواغل األساسية املتعلقة بحقوق اإلنسان 
عىل الصعيد الوطني، مثل التعذيب واالحتجاز التعسفي واالتجار بالبرش، وحقوق اإلنسان للمهاجرين؛ وأن تدعم عمل 
 Pك .(44، الفقرة 108/A/HRC/13) “املدافع9 عن حقوق اإلنسان؛ وأن تساهم يف القضاء عىل جميع أشكال التمييز
 µاملد واملجتمع  والربملانات  والحكومات  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  ب9  بناءة  عالقات  وإقامة  التعاون  شجع 
لعام 2010 إىل مجلس  تقريره  اإلنسان وحPيتها يف  تعزيز حقوق  التي تضطلع بدور يف  الوطنية األخرى  واملؤسسات 

.(76/A/HRC/16) حقوق اإلنسان
ويجري أيضا التسليم بالدور املهم والبناء الذي تضطلع به املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف صكوك وقرارات مختلفة 
صادرة عن األمم املتحدة، من بينها إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 الصادران عن املؤ¯ر العاملي لحقوق اإلنسان، 
وقرارا الجمعية العامة 172/63 و161/64. وباإلضافة إىل ذلك، يجري أيضا التشجيع عىل إنشاء املؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان وتعزيزها. عىل سبيل املثال، أكدت الجمعية العامة يف عام 1993 يف قرارها 134/48 األولوية التي يجب إيالؤها 
”لوضع ترتيبات مال¾ة عىل الصعيد الوطني لضPن التنفيذ الفعال للمعاي° الدولية لحقوق اإلنسان“ يف ح9 أنها شجعت 
من  والوسطاء وغ°ها  املظا¡  ألمناء  مستقلة  إنشاء مؤسسات  ”النظر يف  169/63 عىل  قرارها  عام 2008 يف  الدول يف 
املؤسسات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان أو تعزيز ما هو قائم منها“. كP أن مجلس حقوق اإلنسان دعا يف قراره 1/5 

إىل مشاركة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مشاركة فعالة يف حزمته لبناء املؤسسات.  
ويكتسب املؤرش املتعلق باملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أهمية أيضا يف ضوء األهداف الطوعية يف مجال حقوق اإلنسان 
التي حددها املجلس (القرار 12/9) لتعزيز إعPل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. ومن ب9 هذه األهداف إنشاء مؤسسات 

ويال كافيا لالضطالع بوالياتها.  ويلها̄  وطنية لحقوق اإلنسان تسرتشد Àبادئ باريس وإعالن وبرنامج عمل فيينا مع̄ 
واعرتفت أيضا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان بالدور البالغ األهمية الذي تشكله املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
يف التنفيذ الفعال لاللتزامات الناشئة عن املعاهدات، وشجعت عىل إنشائها (مثل لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، 
 10 رقم  العام  التعليق  والثقافية،  واالجتPعية  االقتصادية  بالحقوق  املعنية  واللجنة  (1993)؛   17 رقم  العام  التعليق 
الختامية  التوصيات واملالحظات  العام رقم 2 (2002)). ويرد تجميع ملختلف  التعليق  الطفل،  (1998)؛ ولجنة حقوق 
املتصلة باملؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان التي أعدتها اآلليات الدولية يف األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان عىل 

./http://uhri.ohchr.org :املوقع التايل
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ولجنة التنسيق الدولية هي رابطة دولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، تتوىل تشجيع وتعزيز هذه املؤسسات ل  
تكون متفقة مع مبادئ باريس، وتوفر القيادة يف تعزيز حقوق اإلنسان وحVيتها (املادة 5 من نظامها األسايس). وتستند 
القرارات املتعلقة بتصنيف مؤسسة ما من هذه املؤسسات إىل ما تقدمه من وثائق، مثل: (أ) نسخة من الترشيع أو أي 
صك آخر أنشئت وُمنحت سلطاتها qوجبه يف شكلها الرسمي أو املعلن (مثل النظام األسايس و/أو األحكام الدستورية و/

أو املرسوم الرئايس)؛ و(ب) الخطوط العريضة للهيكل التنظيمي qا يف ذلك تفاصيل املوظف} وامليزانية السنوية؛ و(ج) 
نسخة من تقرير سنوي حديث منشور؛ و(د) بيان تفصييل يب} كيفية امتثالها ملبادئ باريس. واملؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان من الفئة ألف أو باء تُستعرض كل خمس سنوات. و�كن أيضا ملنظVت املجتمع املد� أن تقدم معلومات إىل 

مفوضية حقوق اإلنسان بشأن أي مسألة تتعلق باالعتVد.
ويدل اعتVد املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عىل أن الحكومة تدعم العمل املتعلق بحقوق اإلنسان يف البلد. غ� أنه 
ينبغي أيضا قياس مدى فعالية هذه املؤسسات وفقا لقدرتها عىل كسب ثقة الجVه� وجودة عملها املتعلق بحقوق 
اإلنسان. ولعل من املجدي يف هذا السياق النظر إىل استجابات هذه املؤسسات لتوصيات لجنة التنسيق الدولية. وباملثل، 
فإن املدخالت الواردة من املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أثناء مشاركتها يف اآلليات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان 
(مثل التقارير املقدمة إىل مجلس حقوق اإلنسان، qا فيها االستعراض الدوري الشامل، وإىل هيئات املعاهدات) �ثل 

مصدرا �ينا للمعلومات عن كيفية اضطالع هذه املؤسسات بواليتها بالرجوع إىل الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان.
ويشمل هذا املؤرش أيضا البلدان التي ليست لديها مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان والبلدان التي � تسع مؤسساتها 

الوطنية لحقوق اإلنسان إىل الحصول عىل هذا االعتVد. 

عدد البالغات (الحاالت الفردية) املقدمة من فريق األمم املتحدة العامل املعني 
بحاالت االختفاء القرسي أو غM الطوعي ونسبة ما استجابت له الحكومة منها 

استجابة فعالة (املوضحة أو املغلقة)

املؤرش 6

[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف الحياة]

يحيل املؤرش إىل نسبة الحاالت الفردية التي أحالها فريق األمم املتحدة العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غ� التعريف
الطوعي يف أثناء فرتة اإلحالة، والتي يُب} فيها بجالء اإليضاح املقدم من الحكومة استنادا إىل تحقيقاتها ومعلوماتها مصَ� 

الشخص املختفي وفقا للفريق العامل.

ينتهك االختفاء القرسي الحق يف الحياة أو يشكل تهديدا خط�ا له. ويحرص املؤرش بقدر ما الجهد الذي يتع} عىل الدولة األساس املنطقي
أن تبذله الحرتام الحق يف الحياة وحVيته، وفقا ملقتضيات املادة 6 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 
ورشحه يف التعليق العام رقم 6 (1982) للجنة املعنية بحقوق اإلنسان، واالتفاقية الدولية لحVية جميع األشخاص من 
االختفاء القرسي، فضال عن اإلعالن املتعلق بحVية جميع األشخاص من االختفاء القرسي. ويضع فعل االختفاء القرسي 
األشخاص املعرض} له خارج نطاق حVية القانون، ويكبدهم وذويهم معاناة شديدة. ويحيل هذا املؤرش أيضا بقدر ما 
إىل الجهد الذي يتع} عىل الدولة أن تبذله لضVن الحق يف محاكمة عادلة، والحق يف الحرية واألمن، والحق يف عدم 
التعرض للتعذيب وغ�ه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وهو مؤرش عمليات يتصل 
بسمة ”اختفاء األفراد“ التي يتسم بها الحق يف الحياة، ويعكس مدى استعداد الدولة للوفاء بالتزامها بإعVل هذا الحق 

وبعضا من الخطوات الالزمة لذلك.

يُحسب هذا املؤرش بوصفه نسبة عدد حاالت االختفاء القرسي الفردية التي أوضحت الحكومة حقيقتها إىل مجموع عدد طريقة الحساب
الحاالت املحالة إىل الفريق العامل يف إطار اإلجراءات العادية أو العاجلة، يف أثناء فرتة اإلحالة.

الستيضاح  املعنية  الحكومة  إىل  مقبولة،  اعتبارها  عند  العامل،  الفريق  بها  يبلغ  التي  القرسي  االختفاء  حاالت  وتحال 
حقيقتها. وأي توضيح من الحكومات ملآل األشخاص املختف} أو ملص�هم يحال إىل املصدر الذي أبلغ الفريق العامل
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بالحالة. فإذا K يرُد املصدر يف خالل ستة أشهر من إحالة رد الحكومة، أو إذا اعرتض عىل رد الحكومة ألسباب اعتربها الفريق 
العامل غb معقولة، فإن الحالة تعترب موضحة وتدرج تبعاً لذلك يف املوجز اإلحصاW للتقرير السنوي للفريق العامل. وإذا 

اعرتض املصدر عىل املعلومات املقدمة من الحكومة ألسباب معقولة، فإن الدولة تُبلغ بذلك وتدعى إىل التعليق.

املصدر الرئييس للبيانات هو السجالت اإلدارية للفريق العامل وتقاريره املقدمة إىل مجلس حقوق اإلنسان.جمع البيانات ومصدرها

يُنرش املؤرش سنويا يف تقرير الفريق العامل املقدم إىل مجلس حقوق اإلنسان.معدل التكرار

االختفاء التصنيف ومكان  والسن،  الجنس،  بحسب  مصنفة  تكون  أن  ينبغي  yاما،  مجدية  باملؤرش  املتعلقة  البيانات  تكون  ل  
القرسي، والحالة من حيث انت�ء الشخص املبلغ عن اختفائه إىل السكان األصلي~ أو من حيث الحمل، حسب االقتضاء. 
وينبغي أيضا أن تكون املعلومات متاحة بحسب نوع البالغ (إجراء عاجل أم إجراء عادي)، ومصدر التوضيح (الحكومة 
أو املصادر غb الحكومية)، وحالة الشخص يف تاريخ التوضيح (مطلق الرساح، أم محتجز، أم متوىف). غb أن توافر البيانات 

املصنفة يتوقف عىل جودة املعلومات املبلغة للفريق العامل.

ال يقدم هذا املؤرش سوى معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة ملعالجة التزامها باحرتام الحق يف الحياة وح�يته، تعليقات وتحديدات
أو  املعاملة  للتعذيب وغbه من رضوب  التعرض  الحرية واألمن، والحق يف عدم  والحق يف محاكمة عادلة، والحق يف 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. واالختفاء القرسي ألحد أفراد األرسة، وبخاصة عائلها الرئييس، ينتهك الحق يف 
التعليم.  الحق يف مستوى معييش مناسب والحق يف  االقتصادية واالجت�عية والثقافية مثل  الحقوق  األرسة ومختلف 
النساء  تصبح  وعندما  أيضا.  مبارشة   bمبارشة وغ بصورة  القرسي،  لالختفاء  نحو خاص  واألطفال عىل  النساء  وتتعرض 
ضحايا لالختفاء القرسي، فإنهن يرصن معرضات عىل نحو خاص ألشكال العنف الجنيس وغbها. ك� أنهن يتعرضن ملشقة 
اقتصادية، وهذا يواكب عادة أي اختفاء قرسي. وتُنتهك حقوق الطفل عندما يفقد أحد والديه بسبب االختفاء القرسي.

حقوق  بانتهاكات  يتعلق  في�  األحداث  عىل  القا�ة  البيانات  هو  املؤرش  بهذا  املتصلة  للمعلومات  األسايس  واملصدر 
اإلنسان. وقد تقلل هذه البيانات تقديرات (أو أحيانا، وإن كان هذا نادرا، تعيل من تقديرات) حدوث االختفاء القرسي، 
إذا استخدمت بطريقة غb مناسبة الستخالص استنتاجات عامة بشأن البلد ككل. وعالوة عىل ذلك، فإن عدد الحاالت 
املبلغة للفريق العامل تعتمد، يف معظم األحيان، عىل وعي أقارب الشخص املختفي ووصولهم إىل املعلومات ودوافعهم، 

والوضع السيايس، ومستوى تنظيم منظ�ت املجتمع املد¡ التي yثل األرس يف البلد املعني.
وال يتناول الفريق العامل سوى الحاالت الفردية املحددة بوضوح. وينبغي أن تتضمن املعلومات املبلغة له حدا أد£ من 
العنارص، مثل هوية الشخص املختفي؛ وتاريخ حدوث االختفاء (الشهر والسنة عىل األقل)؛ ومكان القبض عىل الشخص 
املختفي أو اختطافه، أو املكان الذي شوهد فيه آلخر مرة؛ والقوات (الحكومية أو املدعومة من الدولة) التي يُعتقد أنها 
مسؤولة عن االختفاء؛ والخطوات املتخذة للبحث عن الشخص املختفي. وال تقبل الحاالت إال بناء عىل موافقة رصيحة 
التي yثل  املد¡  املجتمع  أو منظمة  للتحديد بوضوح (األرسة  قابال  املصدر  املختفي وعندما يكون  الشخص  من أرسة 

األرسة). ك� أن الفريق العامل ال يتناول حاالت النزاع الدويل املسلح.
أو  األشخاص  اعتقال  عند  القرسي  االختفاء  حاالت  تقع  اإلعالن،  ديباجة  يف  محدد  هو  وك�  العامل،  للفريق  ووفقا 
حكومية  أجهزة  أو  سلطات  من  موظف~  أيدي  عىل  حريتهم  من  حرمانهم  أو  إرادتهم  ضد  اختطافهم  أو  احتجازهم 
مختلفة أو عىل أيدي ج�عات منظمة أو أفراد عادي~ يترصفون باسم الحكومة، أو بدعم مبارش أو غb مبارش منها، أو 
بحرمانهم من  االعرتاف  أو رفض  املعني~  األشخاص  أو مكان هؤالء   bالكشف عن مص ثم رفض  قبولها،  أو  وافقتها، 
إطار  ”يف  القرسي  االختفاء  يُرتكب  وعندما  القانون.  نطاق ح�ية  خارج  األشخاص  يجعل هؤالء  الذي  األمر  حريتهم، 
بأنه  فإنه يعرف  بالهجوم“،  املدني~، وعن علم  السكان  أية مجموعة من  أو منهجي موجه ضد  النطاق  هجوم واسع 

جر³ة ضد اإلنسانية يف املادة 7(1)’1’ من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.
بوجوب  القايض  املبدأ  إىل  مستندا  الحكومات،  مع  حرصيا  العامل  الفريق  يتعامل  االختفاء،  حاالت  إحالة  وعند 
تحملها املسؤولية عن أي انتهاك لحقوق اإلنسان عىل أراضيها. وهكذا، فهو ال يقبل حاالت االختفاء القرسي التي 
العامل  الفريق  يرى  ذلك،  أراضيها. ومع  الحكومة عىل  تحارب  التي  املتمردة  أو  املرشوعة   bالحركات غ إىل  تعزى 
الوضع يف  الحكومة أم ال) مهمة عند تقييم  أن املعلومات املتعلقة بجميع حاالت االختفاء (سواء كانت تعزى إىل 

سلي�. تقيي�  بعينه  بلد 
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أمثلة عىل األحكام ذات الصلة بالحق يف الحياة وهذا املؤرش: املادة 3 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادة 6 من العهد 
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛ واملادة 12(1) و(2)(أ) من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتPعية 
والثقافية؛ واملادة 5 من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي؛ واملادتان 2 و12 من اتفاقية القضاء عىل 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة 9 من االتفاقية الدولية لحPية حقوق جميع 
العPل املهاجرين وأفراد أرسهم؛ واملادة 10 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واملادة 1(2) من االتفاقية الدولية 

لحPية جميع األشخاص من االختفاء القرسي واإلعالن املتعلق بحPية جميع األشخاص من االختفاء القرسي.
ويرد املزيد من املعلومات عن كيفية اإلبالغ عن أي حالة عىل املوقع التايل:

www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx (تاريخ الزيارة: 2 |وز/يوليه 2012).

[مثل الجداول املتعلقة بالحق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة]

يحيل هذا املؤرش إىل نسبة الشكاوى الفردية الواردة بشأن الحق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية التعريف
أو الالإنسانية أو املهينة التي جرى التحقيق فيها أو صدر فيها حكم عن املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، و/أو ديوان 
املظا¥ املعني بحقوق اإلنسان، و/أو غ£هP من آليات مستقلة معرتف بها رسميا خالل فرتة اإلبالغ. وحيثP تحيل اآللية 
الشكاوى إىل الحكومة، أو ترتاسل معها بشأن الشكاوى، يتضمن املؤرش نسبة هذه اإلحاالت أو البالغات التي تلقت ردا 
فعاال من الحكومة. وªكن العثور يف موقع مفوضية حقوق اإلنسان عىل توجيهات مفيدة بشأن ما يتع© إدراجه يف أي 
مناهضة  ولجنة  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  إىل  البالغات  لتقديم  النموذجية  الشكوى  استPرة  وبخاصة  شكوى، 

التعذيب، ولجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، واللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة.
وحيثP كانت هناك مراسالت مع الحكومة، سيتطلب املؤرش رأيا تقديريا بشأن ما يشكل ردا ”فعاال“. ويف ح© أن اإلنكار 
الرسمي دون أدلة داعمة أو تحقيق يف الوقائع املزعومة لن يكون مستوفيا ملعيار الفعالية، فإن التطبيق الدقيق لهذا 
املعيار قد يختلف من حالة إىل أخرى. وأفضل جهة تتوىل تقييم فعالية الرد هي املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، أو 
أمانة املظا¥ أو أية آلية أخرى معنية بحقوق اإلنسان بطريقة شفافة، وقد تنطوي عىل اعتبارات مثل الرد يف الوقت 
املناسب واكتPل الرد ومالءمته يف االستجابة ألسئلة أو اقرتاحات معينة للعمل، فضال عن فعالية اإلجراء الذي رشعت 
الحكومة يف تنفيذه، والذي قد يتضمن التحقيق أو إطالق الرساح، أو تغي£ات يف معاملة الشخص املحتجز أو املسجون، 

أو دفع تعويض، أو تعديل الترشيعات، أو غ£ ذلك.

يحرص هذا املؤرش بقدر ما الجهد املطلوب من الدولة الحرتام الحق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة األساس املنطقي
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وحPية هذا الحق والوفاء به، ºا يتفق مع املادة 7 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية، وأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، وأحكام القوان© الدولية األخرى. ويجب أن تكفل الدول األطراف 
|ك© األفراد من الوصول بفعالية إىل سبل االنتصاف الفعالة للمطالبة بحقهم. وينبغي لها أن تقدم الجرب املناسب، وتتخذ 
تداب£ مؤقتة عند اللزوم، وكذلك تداب£ ملنع تكرار انتهاكات الحق، وتكفل إحالة املسؤول© عن انتهاكه إىل القضاء (اللجنة 
املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 31 (2004)). وهو مؤرش عمليات يعكس مدى استعداد الدول التخاذ خطوات 

نحو إعPل هذا الحق.

 نسبة الشكاوى الواردة بشأن الحق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي جرى التحقيق فيها أو صدر فيها

 حكم عن املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، وديوان املظاJ املعني بحقوق
اإلنسان، وغ\هZ من آليات، ونسبة ما استجابت له الحكومة منها استجابة فعالة 

خالل فرتة اإلبالغ

املؤرش 7

املرفق األول >> صحائف بيانات وصفية بشأن مؤرشات مختارة

150 | مـــؤشــــــــــــرات حقوق اإلنسان



يُحسب عدد الشكاوى بوصفه مجموع الشكاوى الفردية املتعلقة بالحق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة طريقة الحساب
النسبة  وتُحسب  الوطني.  الصعيد  عىل  املعنية  املستقلة  الهيئات  تلقتها جميع  التي  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 
ق أو املفصول فيها بوصفها نسبة عدد الشكاوى املحقق أو املفصول فيها إىل مجموع عدد الشكاوى الواردة خالل  املحقَّ
إىل  بفعالية  الحكومة  عليها  ردت  التي  الشكاوى  عدد  نسبة  بوصفها  الحكومة  رد  فعالية  نسبة  وتحسب  اإلبالغ.  فرتة 

مجموع عدد الشكاوى املبلغ عنها للحكومة خالل فرتة اإلبالغ.

املظاc جمع البيانات ومصدرها وأمانة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسة  تديرها  التي  اإلدارية  السجالت  يف  للبيانات  الرئيسية  املصادر  تتمثل 
واآلليات األخرى املعنية بحقوق اإلنسان.

تُجمع املعلومات عامة وتُنرش سنويا.معدل التكرار

للتمكz من اكتشاف vط التجاوز ضد فئات معينة أو يف مناطق معينة، ينبغي أن يكون املؤرش مصنفا بحسب خصائص التصنيف
للسكان  االنت|ء  لألقليات،  االنت|ء  اإلثني،  االنت|ء  واالجت|عية،  االقتصادية  الحالة  السن،  (الجنس،  املزعومة  الضحية 
الهجرة، اإلعاقة، امليول  القومي أو االجت|عي،  الرأي السيايس أو غ�ه من اآلراء، األصل  الدين،  اللغة،  اللون،   ،zاألصلي

الجنسية، مكان اإلقامة، الدين، الوظيفة، ما إذا كان الشخص محتجزا أم ال وقت التجاوز املزعوم). 
ارتُكب  أنه  ارتكبه موظف حكومي، أم  التجاوز قد  إذا كان يدعى أن  وباملثل، ينبغي أن يكون املؤرش مصنفا وفقا ملا 
بالتواطؤ/التسامح/موافقة موظف حكومي، أو ارتكبه فرد أو عدة أفراد. ولتقييم مدى فعالية إجراءات التحقيق والفصل 

بوجه عام، ينبغي أيضا تصنيف البيانات املتعلقة بهذا املؤرش قبل ظهور النتيجة النهائية لإلجراء.

البيانات القا:ة عىل األحداث في0 يتعلق بانتهاكات حقوق تعليقات وتحديدات يأ� املصدر األسايس للمعلومات املتصلة بهذا املؤرش من 
أو  التعذيب  تقديرات) حدوث  تعيل من  نادرا،  كان هذا  وإن  أحيانا،  (أو  تقديرات  البيانات  تقلل هذه  اإلنسان. وقد 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، إذا استخدمت بطريقة غ� مناسبة الستخالص استنتاجات عامة 
البلد ككل. وعالوة عىل ذلك، فإن عدد الحاالت املبلغة للهيئات املستقلة يعتمد، يف معظم األحيان، عىل وعي  بشأن 
الضحية املزعومة أو املحتملة أو أرستها وأصدقائها أو منظ|ت املجتمع املد� يف البلد املعني ووصولهم إىل املعلومات 

ودوافعهم ومثابرتهم.
وتذكر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم 20 (1992) أنه ”يجب التسليم يف القانون الداخيل بالحق يف 
تقديم شكاوى من سوء املعاملة املحظور ¦وجب املادة 7 من العهد. ويجب قيام السلطات املختصة بالتحقيق بصورة 
عاجلة ومحايدة يف الشكاوى بغية جعل وسيلة اإلنصاف فعالة. وينبغي أن تقدم تقارير الدول األطراف معلومات محددة 
عن وسائل االنتصاف املتاحة لضحايا سوء املعاملة، واإلجراءات التي يتعz عىل مقدمي الشكاوى اتباعها، وإحصاءات عن 

عدد الشكاوى والكيفية التي عولجت بها“ (الفقرة 14).
أمثلة عىل األحكام ذات الصلة بالحق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة: 
واملادة 5(ب) من  التعذيب؛  اتفاقية مكافحة  إىل 16 من   1 واملواد من  اإلنسان؛  لحقوق  العاملي  اإلعالن  املادة 5 من 
الدولية لح|ية حقوق  االتفاقية  العنرصي؛ واملادتان 10 و11 من  التمييز  للقضاء عىل جميع أشكال  الدولية  االتفاقية 
جميع الع|ل املهاجرين وأفراد أرسهم؛ واملادتان 2 و16 من اتفاقية من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة؛ واملادة 15 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واملادتان 37 و39 من اتفاقية حقوق الطفل.
وتتوافر استبيانات vوذجية للشكاوى عىل موقع مفوضية حقوق اإلنسان عىل العنوان التايل:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/question.htm (تاريخ الزيارة: 2 ²وز/يوليه 2012).
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[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف محاكمة عادلة]

يُحسب املؤرش بوصفه النسبة املئوية لألشخاص الذين يبلغوا عن وقوعهم ضحية لجرEة معينة خالل السنوات الخمس التعريف
املاضية، والذين أبلغوا الرشطة بآخر جرEة/حدث محدد.

يحرص هذا املؤرش بقدر ما الجهد املطلوب من الدول الحرتام الحق يف محاكمة عادلة وحgيته والوفاء به، dا يتفق مع األساس املنطقي
 .(1984) رقم 13  العام  التعليق  والسياسية، ورشحهg يف  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  املادت| 14 و15 من 
ويشكل هذا املؤرش قياسا موجزا جيدا ملستوى الوعي بسبل االنتصاف القانونية املتاحة وفعاليتها املتصورة واستصوابها، 
ومستوى ثقة الجgه� يف قوات الرشطة ونظام العدالة الجنائية بوجه عام. وهو بذلك يعكس جزئيا تصور الجgه� ملدى 
استعداد الدولة إلعgل الحق يف محاكمة عادلة واتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق هذه الغاية. وهو مؤرش عمليات يتعلق 
بسمة ”الوصول إىل املحاكم والهيئات القضائية واملساواة أمامها“ التي يتسم بها الحق يف محاكمة عادلة، وسمة ”األمن 
من الجرEة ومن تجاوزات املسؤول| عن إنفاذ القوان|“ التي يتسم بها الحق يف الحرية واألمن، وسمة ”العنف املجتمعي 

واملنزيل“ التي يتسم بها الحق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

يُحسب املؤرش بوصفه النسبة املئوية لألشخاص الذين أبلغوا، يف استقصاء سكا� متعلق بالضحايا، عن وقوعهم ضحية طريقة الحساب
لجرEة معينة خالل السنوات الخمس املاضية، والذين قالوا إنهم أبلغوا الرشطة بآخر جرEة/حدث محدد.

توضيحا  الجرEة  نوع  بحسب  املؤرش  تصنيف  فينبغي  الجرائم،  باختالف  كث�ا  تختلف  الرشطة  إبالغ  معدالت  أن  وdا 
ملحتوياته. غ� أن أحد املؤرشات اإلجgلية املعيارية التي Eكن استخدامها هو معدل إبالغ الرشطة اإلجgيل عن أنواع 
املنازل“،  عىل  السطو  يف  و“الرشوع  املنازل“،  عىل  و“السطو  دراجة“،  و“رسقة  سيارة“،  من  ”الرسقة  الخمسة:  الجرائم 
 ،http://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/icvs-2005-survey.aspx (انظر  الشخصية“  املمتلكات  و“رسقة 

تاريخ الزيارة: 2 ·وز/يوليه 2012).

املصادر الرئيسية للبيانات هي نتائج االستقصاء السكا� القومي، وبخاصة االستقصاءات املتعلقة بضحايا الجرائم.جمع البيانات ومصدرها
واللجنة  والجرEة  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  أعده  الذي  بالضحايا  املتعلقة  االستقصاءات  دليل  ويقدم 
االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة توجيهات بشأن إجراء االستقصاءات املتعلقة بضحايا الجرائم، dا يف ذلك صياغة 

األسئلة بشأن معدالت وأساليب تحليل البيانات وعرضها يف تقارير الرشطة.

ب| معدل التكرار الفاصل  للزمن  تبعا  سيختلف  التكرار  معدل  فإن  االستقصاءات،  من  مستمدة  بيانات  إىل  يستند  املؤرش  أن  dا 
االستقصاءات. وفيg يتعلق باالستقصاءات املتعلقة بالضحايا، ترتاوح هذه الفرتة عامة ب| سنة وخمس سنوات.

حيثg بلغ حجم العينة القدر الكايف من االتساع والتنظيم لتوف� نتائج ·ثيلية عىل املستوى اإلحصا¾ بحسب املجموعات التصنيف
الفرعية، ينبغي أن يكون املؤرش مصنفا بحسب الجنس، والسن، والحالة االقتصادية واالجتgعية، واالنتgء اإلثني، واالنتgء 
لألقليات، واالنتgء للسكان األصلي|، واللون، واللغة، والدين، والرأي السيايس أو غ�ه من اآلراء، واألصل القومي أو االجتgعي، 
والهجرة، واإلعاقة، وامليول الجنسية، ومكان اإلقامة، والدين، والوحدة اإلدارية، واملوقع الريفي/الحرضي، ووفقا لنوع الجرEة.

ال يوفر املؤرش معلومات عن الجوانب العملية لعدالة املحاكgت الجنائية يف حد ذاتها. ويتأثر اإلبالغ عن الوقوع ضحية تعليقات وتحديدات
للجرائم بتصورات مدى فعالية الرشطة واحتgل التعرف عىل الجا� يف النهاية وتقدEه إىل العدالة، فضال عن عوامل كث�ة 
أخرى تشمل الخطورة املتصورة للجرEة، أو اشرتاطات التأم|، أو الخوف من االنتقام، أو تعرض الضحايا لألذى مرة أخرى.

للفئة  العينة أصغر من الالزم أو مصمg تصميg غ� سليم  نتائج االستقصاء غ� موثوقة ح| يكون حجم  وقد تكون 
املستهدفة، وح| تستخدم منهجية لوضع األسئلة تتسم بعدم املراعاة أو عدم االتساق، أو ح| تستخدم استقصاءات 
جرت عىل مجموع السكان الستخالص استنتاجات تتعلق بفئات ضعيفة معينة. إذ تقل احتgالت رد هذه الفئات عىل 
االستبيانات، فيلزم إعداد استقصاءات لكل فئة ضعيفة تستهدفها عىل وجه التحديد، مع منهجيات خاصة لجمع العينات.

 النسبة املئوية لجرائم العنف املبلغ عنها إىل الرشطة
(استقصاء متعلق بالضحايا)
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أمثلة عىل املراجع ذات الصلة بالحق يف محاكمة عادلة: املادتان 10 و11 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادتان 
للقضاء عىل جميع  الدولية  االتفاقية  املدنية والسياسية؛ واملادة 5(أ) من  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  14 و15 من 
أشكال التمييز العنرصي؛ واملادة 2 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملواد 12(2) و37(د) و40 
من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادتان 16(5)-(9) و18 من االتفاقية الدولية لحiية حقوق جميع العiل املهاجرين وأفراد 

أرسهم؛ واملادة 13 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

نسبة الوالدات التي جرت تحت إرشاف موظفي الصحة املهرة املؤرش 9

[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية]

يحيل هذا املؤرش إىل نسبة والدات األطفال التي جرت تحت إرشاف موظفي الصحة املهرة املدرب{ عىل تنفيذ ما يلزم التعريف
من إرشاف ورعاية ومشورة للنساء أثناء الحمل والوضع وفرتة النفاس؛ وعىل القيام بالتوليد بأنفسهم؛ وعىل رعاية حديثي 

الوالدة.

تتوقف صحة املرأة والطفل ورفاهيتهi يف أثناء الوالدة وبعدها إىل حد كب� عىل وصولهi إىل خدمات التوليد، وجودة األساس املنطقي
هذه الخدمات، والظروف الفعلية للوالدة. ويتأثر كل ذلك بسياسات الدولة الصحية، وتقديم الهيئات العامة للخدمات 
باملعدات  الخاصة. وبالفعل، فإن توافر األخصائي{ وموظفي الصحة املهرة املزودين  الصحية  الرعاية  الصحية، وتنظيم 
الكافية للمساعدة يف الوالدة أمر رضوري للحد من الوفيات - عىل مستوى األمهات واألطفال أيضا - أثناء الوالدة وبعدها. 
ويحرص هذا املؤرش الجهود التي بذلتها الدولة للرتويج لألخصائي{ وموظفي الصحة املهرة لتلبية االحتياجات الطبية يف 

مجايل الحمل والوالدة. وهو مؤرش هيكلي يتعلق بسمة ”الصحة الجنسية واإلنجابية“ التي يتسم بها الحق يف الصحة.

يُحسب هذا املؤرش بوصفه نسبة الوالدات التي أرشف عليها موظفو الصحة املهرة (أطباء أو ممرضات أو قابالت) إىل طريقة الحساب
مجموع عدد الوالدات.

تتمثل مصادر البيانات الرئيسية يف السجالت اإلدارية التي تديرها السلطات املحلية، ونظم تسجيل البيانات السكانية، جمع البيانات ومصدرها
وسجالت وزارات الصحة، واالستقصاءات املتعلقة باألرس املعيشية،  ا فيها االستقصاءات الد�غرافية والصحية.

البيانات القطرية باالستناد إىل هذه  وتتوىل منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان جمع سلسلة من 
املتعدد  العنقودي  املسح  بتنفيذ  القطرية  البيانات  من  سلسلة  تقدم  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  أن   iك املصادر. 

املؤرشات الذي أعدته. 

بوجه عام، يتاح املؤرش املستند إىل السجالت اإلدارية بصورة سنوية، ويتاح املؤرش املستند إىل استقصاءات األرس املعيشية معدل التكرار
عىل فرتات ترتاوح ب{ ثالث وخمس سنوات.

تصنيف املؤرش بحسب السن (عىل األقل بالنسبة للنساء دون الثامنة عرشة من العمر) الحالة االقتصادية واالجتiعية، التصنيف
واالنتiء اإلثني، واالنتiء لألقليات، واالنتiء للسكان األصلي{، واللون، واللغة، والدين، واألصل القومي أو االجتiعي، 
والهجرة، واإلعاقة، والحالة الزوجية واألرسية، ومكان اإلقامة، والدين، واملوقع الريفي/الحرضي، مفيد يف تقييم التفاوتات 

يف توافر الخدمات الصحية. 

وال يتضمن موظفو الصحة املهرة سوى أولئك املدرب{ تدريبا مال©ا واملزودين باملعدات واألدوية املناسبة. أما القابالت تعليقات وتحديدات
التقليديات، فلسن مدرجات بينهم حتى لو كن قد تلق{ تدريبا قص�ا.

وتطلب اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف تعليقها العام رقم 24 (1999) إىل الدول أن تفيد عن تقديم 
”الخدمات املجانية عند االقتضاء لكفالة السالمة للمرأة يف فرتات الحمل والوالدة وما بعد الوالدة. ويتعرض كث� من
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النساء لخطر الوفاة أو اإلعاقة من جراء األسباب املتصلة بالحمل، وذلك ألنهن يفتقـرن إىل ما يلـزم من املال للحصول عىل 
الخدمات الرضورية أو للوصول إليها، وتشمل هذه خدمات ما قبل الوالدة والوالدة وما بعد الوالدة. وتالحظ اللجنة أن 
من واجب الدول األطراف أن تكفل حق املرأة يف األمومة املأمونة وخدمات الوالدة الطارئة وأن تخصص لهذه الخدمات 
أقىص قدر من املوارد املتاحة.“ وتذكر اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتpعية والثقافية يف تعليقها العام رقم 5 

(1994) بشأن املعوقx أن ”النساء املعوقات لهن أيضاً الحق يف الحpية والدعم يف حاالت األمومة والحمل.“
أمثلة عىل األحكام ذات الصلة بالحق يف الصحة: املادة 25 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادتان 10(2) و12 من 
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتpعية والثقافية؛ واملادة 5(ه)’4’ من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع 
أشكال التمييز العنرصي؛ واملادتان 28 و43(1)(ه) من االتفاقية الدولية لحpية حقوق جميع العpل املهاجرين وأفراد 
أرسهم؛ واملادتان 12 و14(2)(ب) من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة25 من اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
وهذا واحد من مؤرشات األهداف اإل�ائية لأللفية.

[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف الغذاء الكايف]

يحيل هذا املؤرش إىل نسبة السكان املستهدفx (كاألطفال، والحوامل، واملسنx) الذين يحصلون عىل أقل من املستوى التعريف
األد� من االستهالك الغذا� اليومي والذين تشملهم برامج املكّمالت التغذوية العامة (مثل برامج تعزيز النمو املجتمعية، 
وبرامج عمل املغذيات األساسية، واسرتاتيجية تغذية الرضع والصغار، وسياسة فيتامx ألف، وما إىل ذلك) التي تهدف إىل 
توف� الفيتامينات األساسية، والتصدي لنقص الفيتامينات، وتوف� املغذيات الدقيقة التي ترفع القيمة الغذائية لألغذية 

خالل الفرتة الزمنية املحددة.
ومتوسط االحتياج من الطاقة هو مقدار الطاقة الغذائية الالزمة إلحالل التوازن يف ترصيف الطاقة من أجل الحفاظ عىل 
وزن الجسم، وتركيب الجسم، ومستوى النشاط البد¢ الرضوري واملنشود ¡ا يتسق مع التمتع بصحة جيدة عىل األمد 
الطويل. ويتضمن هذا الطاقة الالزمة ألمثل �و وتنمية لألطفال، وترسب األنسجة أثناء الحمل، وإفراز الل% أثناء الرضاعة 
¡ا يتسق مع §تع األم والطفل بصحة جيدة. ويتمثل املستوى املوىص به من استهالك الطاقة الغذائية لفئة سكانية ما يف 

متوسط االحتياج من الطاقة الالزم لألفراد األصحاء والحاصلx عىل تغذية جيدة ممن يشكلون تلك الفئة.

تالحظ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتpعية والثقافية يف تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق يف الغذاء األساس املنطقي
الكايف أنه برغم ما تتسم به مشاكل الجوع وسوء التغذية يف البلدان النامية من حدة بالغة يف الكث� من األحيان، فإن 
مشاكل سوء التغذية ونقص التغذية وغ� ذلك من املشاكل ذات الصلة بالحق يف الغذاء الكايف موجودة أيضا يف عدد من 
أكª البلدان تقدماً من الناحية االقتصادية. وجذور مشكلة الجوع وسوء التغذية ال تكمن أساساً يف نقص األغذية وإ�ا 
تكمن يف نقص حصول قطاعات عريضة من السكان يف العا» عىل الغذاء، وذلك ألسباب منها الفقر. ومن ثم، فهي تطلب 
إىل الدول األطراف أن تصمم وتوفر برامج للمكمالت التغذوية من أجل أولئك الذين ال يستطيعون أن يتحملوا تكلفة 
الحصول عىل املأكوالت املغذية. وتنص أيضا املادة 12(2) من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عىل أن 
تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيp يتعلق بالحمل والوالدة وفرتة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية 

عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
ويحرص هذا املؤرش الجهود التي بذلتها الدولة يف تعزيز وتوف� برامج املكمالت التغذوية وكفالة تغطية هذه الربامج 
للفئات السكانية الضعيفة أو التي تعا¢ من نقص التغذية تغطية مناسبة. وهو مؤرش عمليات يتعلق بسمة ”التغذية“ 
برامج  شملتهم  الذين  األطفال  ”نسبة  (انظر  الصحة  يف  بالحق  يتصل  أنه   pك الكايف.  الغذاء  يف  الحق  بها  يتسم  التي 

املكّمالت التغذوية العامة“، وهو مؤرش عمليات يندرج تحت سمة ”وفيات األطفال والرعاية الصحية“.

نسبة السكان املستهدفC الذين تشملهم برامج املكّمالت التغذوية العامة املؤرش 10
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يُحسب هذا املؤرش بوصفه نسبة السكان املستهدف< املشمول< فعليا بربامج املكمالت التغذوية إىل مجموع السكان طريقة الحساب
املستهدف<.

املصادر الرئيسية للبيانات هي السجالت اإلدارية الوطنية واستقصاءات األرس املعيشية املتعلقة باستهالك األغذية.جمع البيانات ومصدرها
وتوفر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) سلسلة من البيانات القطرية بشأن نسبة السكان الذين يحصلون 

عىل أقل من املستوى األدl من االستهالك الغذاj اليومي.

بوجه عام، يتاح املؤرش املستند إىل السجالت اإلدارية بصورة سنوية، ويتاح املؤرش املستند إىل استقصاءات األرس املعيشية معدل التكرار
عىل فرتات ترتاوح ب< ثالث وخمس سنوات.

واالنت}ء التصنيف اإلثني،  واالنت}ء  واالجت}عية،  االقتصادية  والحالة  والسن،  الجنس،  بحسب  مصنفا  املؤرش  يكون  أن  ينبغي 
القومي أو االجت}عي، والهجرة، واإلعاقة، ونوع  لألقليات، واالنت}ء للسكان األصلي<، واللون، واللغة، والدين، واألصل 
 jالربنامج. ويكون التصنيف بحسب مكان اإلقامة (املنطقة والريف/الحرض) مفيدا يف تقييم التفاوتات يف االستهالك الغذا

عرب مختلف املناطق. 

بل تعليقات وتحديدات والرفاهية  الصحة  يف  تؤثر  التي  املهمة  املكونات  من  واحدا  بوصفها  التغذية  عن  العاملية  الصحة  منظمة  تتحدث 
والتنمية االقتصادية. ويتصل تحس< التغذية بتحس< صحة الرضع واألطفال واألمهات، وتقوية نظم املناعة، وزيادة تأم< 
الحمل والوالدة، وخفض خطر اإلصابة باألمراض غ� املعدية (مثل داء السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية)، وطول 
العمر. واألطفال األصحاء يتعلمون تعلي} أفضل. واألشخاص الذين يحصلون عىل التغذية املناسبة يكونون أك� قدرة عىل 

اإلنتاج وقادرين عىل تهيئة الفرص لكرس حلقات الفقر والجوع بالتدريج.
ويكون السكان معرض< عىل نحو خاص لإلصابة باألمراض وتدهور الصحة إذا � يزودوا بانتظام �ا يكفي من املدخالت 
الغذائية والفيتامينات األساسية. وتتضمن سياسات الدولة الرامية إىل ض}ن رفاهية السكان سياسات للمكمالت التغذوية، 

وبخاصة من أجل الذين يعانون من نقص التغذية وفئات سكانية محددة.
ويوفر املؤرش معلومات عن الخطوات التي قد يتع< عىل الدولة اتخاذها للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ الحق يف الغذاء الكايف 
والحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة �كن بلوغه، من أجل سكانها وال سي} الفئات السكانية الضعيفة والتي تعا� 
من نقص التغذية. ويشكل املؤرش مقياسا جيدا للعملية الالزمة لدعم إع}ل الحق يف الغذاء الكايف، غ� أنه قد ال يعكس 
محتوى برامج املكمالت التغذوية وجودتها والتنفيذ الفعيل لهذه الربامج ض}نا للتمتع الكامل بهذا الحق. ويركز املؤرش 
عىل السكان الذين يعانون من نقص التغذية وال يعكس تزايد حاالت اإلفراط يف التغذية التي تسفر عن السمنة يف بعض 
البلدان. ويف هذه الحالة، يستحب إعداد مؤرش منفصل ملعالجة استهالك األغذية الزائد عن الحد األقىص لالحتياج من 

الطاقة الغذائية.
أمثلة عىل األحكام ذات الصلة بالحق يف الغذاء: املادة 25 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادة 11 من العهد 
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت}عية والثقافية؛ واملادة 5(ه) من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال 
التمييز العنرصي؛ واملواد 2 و12(2) و14(2)(ح) من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة 27(3) 

من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة 28(1) من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف التعليم]

عىل التعريف معلم  لكل  التالميذ  عدد  متوسط  التالميذ-املعلم@  نسبة  أو  التدريس  يف  العامل@  إىل  التالميذ  نسبة  تشكل 
أو  املعلمون  ويشمل  واملعلم@.  التالميذ  من  كل  حرص  إىل  استنادا  معينة،  مدرسة  يف  التعليم  من  محدد  مستوى 
الخربة  وتوجيه  إلرشاد  رسمية  بصفة  املتفرغ@   aوغ املتفرغ@  العامل@  األشخاص  عدد  التدريس  يف  العاملون 
بعد. ويستثنى من ذلك  و/أو من  لوجه  أي وجها  أدائهم،  آلية  أو  النظر عن مؤهالتهم  للتالميذ، برصف  التعليمية 
يقومون  ال  الذين  النظراء  أو  الرؤساء  (أي  نشطة  تعليمية  wهام  يضطلعون  ال  ممن  التعليم  مجال  يف  العاملون 

تطوعية. بصفة  أو  مؤقتة  بصفة  يعملون  الذين  واألشخاص  بالتعليم) 

أيضا األساس املنطقي للتعليم. و}كن  بلد ما  التي يخصصها  املوارد  التدريس مؤرشا مه{ عىل  العامل@ يف  التالميذ إىل  تشكل نسبة 
تفسa هذا املؤرش إىل حد ما بأنه يعكس جانبا نوعيا للهيكل التعليمي لبلد ما. فاملعلمون هم أهم مورد يف البيئة 
إىل  التالميذ  لوصول  مقياسا  التالميذ-املعلم@  نسبة  وتوفر  والثانوي.  االبتدا�  املستوي@  عىل  وبخاصة  التعليمية، 
إع{ل  إزاء  بالتزاماتها  للوفاء  اتخاذه  الدولة  يتع@ عىل  قد  الذي  الحكم  من  بذلك عنرصا مه{  وتعكس  املدرس@، 
يف  الحق  بها  يستم  التي  التعليمية“  واملوارد  ”املناهج  بسمة  يتصل  عمليات  مؤرش  املؤرش  وهذا  التعليم.  يف  الحق 

لتعليم. ا

”املعلم@“ طريقة الحساب مكافئ  عدد  عىل  مع@  تعليمي  مستوى  عىل  املتفرغ@  التالميذ  مكافئ  عدد  بتقسيم  املؤرش  يُحسب 
أنواع املؤسسات امل{ثلة خالل سنة دراسية معينة. وتتضمن بعض أساليب جمع  املتفرغ@ عىل ذلك املستوى ويف 
البيانات حرص جميع العامل@ يف التدريس، وwا أن جميع العامل@ يف التدريس يضمون املوظف@ املكلف@ بواجبات 
 aغ املعلم@  نسبة  إن  حيث  للمقارنة،  القابلية  تتأثر  فقد  املتفرغ@،   aوغ املتفرغ@  املعلم@  من  وكال  إدارية 

املتفرغ@ قد تختلف من بلد إىل آخر.

التي جمع البيانات ومصدرها واملوظف@  باملدارس  بااللتحاق  املتعلقة  اإلدارية  السجالت  القطري هو  الصعيد  للبيانات عىل  الرئييس  املصدر 
الصلة. ذات  الحكومية  الوكاالت  تديرها 

التابع ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) جمع وتوفa املعلومات  ويتوىل معهد اإلحصاءات 
التي توافيها  البيانات  االبتدا� والثانوي، باالستناد إىل  التعليم  التالميذ-املعلم@ يف كل من  املتعلقة بنسبة  الوطنية 
سنوية،  استبيانات  طريق  عن  املعلومات  وتُجمع  الوطنية.  اإلحصائية  الوكاالت  أو  الوطنية  التعليم  وزارات  بها 

املرجعية. السنة  من  سنت@  بعد  املعهد  ويتيحها 
عىل  والخاصة  العامة  للمدارس  بالنسبة  الراهن  الوقت  يف  مصنفًة  ترد  ال  املؤرش  هذا  عن  املعلومات  أن  ح@  ويف 
قد  التي  الحاالت  يف  مفيدا  عنها  اإلبالغ  يكون  وقد  الوطني،  الصعيد  عىل  إتاحتها  عامة  فينبغي  الدويل،  الصعيد 

االبتدائية والثانوية. املدارس  العام والخاص يف  التعليم  تكون فيها هناك اختالفات كبaة يف جودة 

البلدان.معدل التكرار معظم  عن  سنويا  التالميذ-املعلم@  نسبة  تتاح 

والحالة التصنيف والسن،  الجنس،  بحسب  والتالميذ  التدريس  يف  بالعامل@  املتعلقة  البيانات  تصنف  أن  املفيد  من  لعل 
والدين،  واللغة،  واللون،  األصلي@،  للسكان  واالنت{ء  لألقليات،  واالنت{ء  اإلثني،  واالنت{ء  واالجت{عية،  االقتصادية 
(ابتدا�/ثانوي،  نفسه  املؤرش  يف  إليه  املشار  التصنيف  وبخالف  واإلعاقة.  والهجرة،  االجت{عي،  أو  القومي  واألصل 
املناطق  ب@  والتوزيع  املثال.  سبيل  عىل  املكان  أو  املنطقة  بحسب  إضايف  تصنيف  إجراء  يلزم  قد  عام/خاص)، 

املناطق. مختلف  عرب  املحتملة  التفاوتات  تقييم  يف  مفيد  والحرضية  الريفية 

 نسبة التالميذ إىل العاملP يف التدريس يف مؤسسات التعليم االبتداH والثانوي
العامة والخاصة
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بسبب صعوبة إعداد مقاييس مبارشة لجودة التعليم الجاري تقد>ه، يستخدم هذه املؤرش أيضا كبديل عن تقييم تعليقات وتحديدات
جودة التعليم، بافرتاض أن انخفاض معدل التالميذ إىل العاملU يف التدريس يعني وصوال أفضل للتالميذ إىل املوارد 
التالميذ،  لفرادى  االهت_م  من  املزيد  نظريا  يويل  أن  املعلم  بإمكان  أن  عامة  النسبة  انخفاض  ويعني  التعليمية. 
وهذا يسفر عىل املدى البعيد عن تحسن أداء التالميذ. وقد تظهر حاالت ال يكون فيها هذا االستنتاج صحيحا نظرا 
إىل  التالميذ  نسبة  يف   pالكب االرتفاع  أن   pغ التعليمية.  للموارد  الفعال   pغ واالستخدام  باملساءلة  تتصل  ملسائل 
خلفيات  من   Uالقادم للتالميذ  وبخاصة  للتعليم،  املهني  الدعم  كفاية  عدم  بالتأكيد  يعني  التدريس  يف   Uالعامل

الحرمان. من   wتعا
ويشمل  التالميذ.  تعليم  مبارشة يف  املشاركU مشاركة   Uاملهني  Uاألخصائي إىل  التدريس“  ”العاملU يف  عبارة   pوتش
التالميذ كفصل كامل يف قاعة  العاملU مع  التعليم الخاص؛ واملعلمU اآلخرين  التصنيف معلمي الفصول؛ ومعلمي 
أو مع كل فرد عىل حدة داخل  الخاصة،  باملوارد لذوي االحتياجات  الدرس، يف مجموعات صغpة يف قاعة مجهزة 
قاعة الدرس العادية أو خارجها. ويشمل العاملون يف التدريس أيضا رؤساء اإلدارات الذين تتضمن واجباتهم قدرا 
التعليم  تقديم  يف   Uللمعلم الدعم  يقدمون  الذين   Uاملهني  pغ  Uاألخصائي يشملون  ال  ولكنهم  التدريس،  من  ما 

اآلخرين.  Uاملهني شبه   Uواألخصائي  Uاملعاون  Uاملعلم مثل  للتالميذ، 
بلدا ما قد  الرغم من أن  الفصل. فعىل  التدريس مختلف عن مفهوم حجم  العاملU يف  التالميذ إىل  ومفهوم نسبة 
تكون لديه نسبة من التالميذ إىل العاملU يف التدريس أقل من غpه، فإن هذا ال يعني بالرضورة أن الفصول أصغر 
إىل  التالميذ  نسبة   Uب العالقة  وتتأثر  التعليمية.  املدخالت  من  املزيد  عىل  يحصلون  التالميذ  أن  أو  األول  البلد  يف 
العاملU يف التدريس ومتوسط حجم الفصل بعوامل مثل االختالفات بU البلدان يف طول السنة الدراسية، والعدد 
التدريس،  يف  املعلمون  يقضيها  أن  املتوقع  من  التي  السنوية  واملدة  الفصول،  يف  التالميذ  لساعات حضور  السنوي 

فريق. بالتعلم يف  املتعلقة  وامل_رسات  الفصول،  يف  التالميذ  وتكوين مجموعات 
وال يراعي املؤرش االختالفات يف مؤهالت املعلمU، والتدريب الرتبوي، والخربات واملراكز، واملواد التعليمية وتباين 

التعليم/التعلم. تؤثر يف جودة  أن  الدراسية، وهي عوامل >كنها  الفصول  الظروف يف 
اإلنسان؛  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من   26 املادة  املؤرش:  وهذا  التعليم  يف  بالحق  الصلة  ذات  األحكام  عىل  أمثلة 
من  5(ه)’5’  واملادة  والثقافية؛  واالجت_عية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من  و14   13 واملادتان 
الدولية  االتفاقية  30 و43(1)(أ)-(ج) من  واملادتان  العنرصي؛  التمييز  أشكال  للقضاء عىل جميع  الدولية  االتفاقية 
اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادتان  23 و28 و29 من  لح_ية حقوق جميع الع_ل املهاجرين وأفراد أرسهم؛ واملواد 

التمييز ضد املرأة. القضاء عىل جميع أشكال  اتفاقية  10 و14(2)(د) من 
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[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف الحياة]

يحيل هذا املؤرش إىل حاالت القتل املعمد وغH املعمد املسجلة يف الرشطة لكل 100,000 نسمة خالل سنة واحدة. التعريف
 Hالقتل غ ويُعرف  الرضع.  قتل  آخر عمدا، ويشمل ذلك  إنسان  بفعل  إنسان  إزهاق روح  بأنه  العمد  القتل  ويعرّف 
العمد بأنه إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر دون عمد، ويشمل ذلك القتل بدون سبق اإلرصار، والتسبب يف الوفاة 

بسبب القيادة الخطHة، ولكنه يستثني الوفيات عىل حركة الطرق التي تصدر بشأنها إدانة غH جنائية.

يجري التعرف بطريقة مناسبة عىل مرتكبي جرائم القتل املزعومة، ويحاكمون وتصدر أحكام يف حقهم وفقا للمعايH األساس املنطقي
القانونية الوطنية والدولية واملتعلقة بحقوق اإلنسان.

ويحرص هذا املؤرش بقدر ما نتائج الجهود املطلوبة من الدول الحرتام الحق يف الحياة وح~يته، وفقا لل~دة 6 من 
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، ورشح اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان لها يف التعليق العام رقم 6 
و�كن  الجنائية.   �القوان �وجب  عليه  واملعاقبة  الحياة  من  الحرمان  ملنع   Hتداب تتخذ  أن  للدول  وينبغي   .(1982)
 Hوغ (العمد  القتل  جرائم  ملنع  وقائية   Hتداب التخاذ  الطرف  الدولة  تبذلها  التي  الجهود  يعكس  بأنه  املؤرش   Hتفس
الوفاة  الدولة، إىل حد ما، قد اتخذت خطوات معقولة ملنع  القتل، تكون  الحد من عدد جرائم  العمد). ومن خالل 
بسبب االعتداء الجنا� واإله~ل أو التصدي لها. وهذا املؤرش مؤرش نواتج يتصل بسمة ”الحرمان من الحياة“ التي 

يتسم بها الحق يف الحياة.

يُحسب هذا املؤرش بوصفه مجموع عدد جرائم القتل (العمد وغH العمد) مقسوما عىل مجموع السكان ومرضوبا طريقة الحساب
يف 000 100 (معدل القتل = (العدد/السكان)*000 100).

تتمثل آلية جمع البيانات ومصادرها الرئيسية يف السجالت اإلدارية الوطنية، وبخاصة سجالت الوكاالت املعنية بإنفاذ جمع البيانات ومصدرها
القوان� (الرشطة، وقوات األمن الداخلية، واملحاكم، ودوائر السجون). وتُجمع البيانات املتعلقة بجرائم القتل العمد 
عن طريق دراسات األمم املتحدة االستقصائية التجاهات الجر�ة وعمليات نظم العدالة الجنائية واسرتاتيجيات منع 
 “homicide statistics” الجر�ة، وكذلك مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجر�ة يف قاعدة بياناته املعنونة
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/ (انظر  سنويا  تحّدث  التي  القتل)  جرائم  (إحصاءات 

homicide.html، تاريخ الزيارة: 2 وز/يوليه 2012).
و�كن أيضا أن تأ° البيانات املتعلقة بجرائم القتل من مصادر الصحة العامة، مثل تلك التي توفرها منظمة الصحة 
العاملية (انظر www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_country/en/index.html، و 
www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-

database-hfa-db2، تاريخ زيارته~: 2 وز/يوليه 2012).

يتاح املؤرش املستند إىل السجالت اإلدارية بوجه عام بصورة سنوية. ويتاح املؤرش املستند إىل استقصاءات مكتب األمم معدل التكرار
.�املتحدة املعني باملخدرات والجر�ة بوجه عام بصورة سنوية أو كل سنت

للتعبH الدقيق عن أي تفاوتات يف الحد من جرائم القتل (العمد وغH العمد)، من املستحب نظريا إجراء التصنيف التصنيف
بحسب نوع الجر�ة، والجنس، والسن، والحالة االقتصادية واالجت~عية، واالنت~ء اإلثني، واالنت~ء لألقليات، واالنت~ء 
للسكان األصلي�، واللون، واللغة، والدين، والرأي السيايس أو غHه من اآلراء، واألصل القومي أو االجت~عي، والهجرة، 
أو  املدان  للشخص  الريف/الحرض)،  أو  (املنطقة  اإلقامة  ومكان  واألرسة،  الزواج  وحالة  الجنسية،  وامليول  واإلعاقة، 
البلدان بيانات مصنفة بحسب نوع الجر�ة  املحكوم عليه، ووفقا لنوع الحكم. وعند التطبيق العميل، تقدم أغلبية 

والجنس والسن واملنطقة.

حاالت القتل (العمد وغJ العمد)، املعدل لكل 000 100 نسمة املؤرش 12
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قد تقلل جرائم القتل املقيدة يف السجالت اإلدارية الوطنية والتي تسجلها الوكاالت املعنية بإنفاذ القوان) (كالرشطة تعليقات وتحديدات
واملحاكم والسجون) تقديرات حدوث جرYة القتل، إذا استخدمت بطريقة غS مناسبة الستخالص استنتاجات عامة 
بشأن البلد ككل. وقد ال تكون اإلحصاءات الجنائية الرسمية دقيقة بصفة عامة. فبعض الجرائم، عىل سبيل املثال، ال 
ال  عنها،  اإلبالغ  من  الرغم  الجرائم، عىل  وبعض  ُعرفت.  إذا  بها  الرشطة  تبلَّغ  ال  قد  أو  أحد،  بها  يعرف  أو  يكتشفها 

تسجلها الرشطة. بل إن الجرائم املسجلة قد تحفظ أو تعالج معالجة خاطئة يف مراحل مختلفة.
العهد  6 من  اإلنسان؛ واملادة  العاملي لحقوق  3 من اإلعالن  املادة  الحياة:  بالحق يف  الصلة  أمثلة عىل األحكام ذات 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من  12(2)(أ)  واملادة  والسياسية؛  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل 
واالجت�عية والثقافية؛ واملادة 5 من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي؛ واملادتان 2 و12 
من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة 9 من االتفاقية 
الدولية لح�ية حقوق جميع الع�ل املهاجرين وأفراد أرسهم؛ واملادة 10 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

حاالت اإلخالء القرسي املبلغ عنها خالل فرتة اإلبالغ املؤرش 13

[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف السكن الالئق]

يحيل هذا املؤرش إىل عدد حاالت اإلخالء القرسي الفردية املبلغ عنها يف أثناء فرتة اإلحالة. ويعرّف ”اإلخالء القرسي“ بأنه التعريف
التي  األرايض  و/أو  املساكن  من  إرادتهم،  ورغم  مؤقت  أو  دائم  بشكل  املحلية،  املجتمعات  و/أو  واألُرس  األفراد  ”نقل 
يشغلونها، دون إتاحة سبل مناسبة من الح�ية القانونية أو غSها من أنواع الح�ية أو إتاحة إمكانية الحصول عليها“ 

(اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجت�عية والثقافية، التعليق العام رقم 7 (1997).

القانونية من اإلخالء األساس املنطقي الح�ية  لهم  الحيازة يضمن  أمن  ينبغي أن Yتلك جميع األشخاص قدرا من  أنه  اللجنة  الحظت 
القرسي واملضايقة والتهديدات األخرى. واحتجت بأن حاالت اإلخالء القرسي ال تتوافق مع اشرتاطات العهد الدويل الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجت�عية والثقافية (التعليق العام رقم 7 (1997)). وعالوة عىل ذلك، فنظرا لرتابط جميع حقوق 
اإلنسان، فإن حاالت اإلخالء القرسي كثSا ما تنتهك حقوق اإلنسان األخرى. وم�رسة عمليات اإلخالء القرسي، وهي تُخل 
إخالالً ظاهراً بالحقوق املدرجة يف العهد، قد تسفر أيضاً عن انتهاكات للحقوق املدنية والسياسية، مثل الحق يف الحياة 
وحق الفرد يف األمن عىل شخصه والحق يف عدم التدخل يف الخصوصيات وشؤون األرسة واملنزل والحق يف التمتع السلمي 

باملمتلكات. وهذا املؤرش مؤرش نواتج يتصل بسمة ”أمن الحيازة“ التي يتسم بها الحق يف السكن الالئق.

يُحسب املؤرش بوصفه عدد جميع حاالت اإلخالء القرسي املبلغ عنها خالل فرتة زمنية محددة.طريقة الحساب

املصدر الرئييس للبيانات املتعلقة بهذا املؤرش هي السجالت التي تديرها املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملنظ�ت جمع البيانات ومصدرها
اإلدارية  الوكاالت  معينة سجالت  األخرى، ويف حاالت  القضائية  والهيئات  للمحاكم  اإلدارية  والسجالت  الحكومية،   Sغ

املسؤولة عن رصد إعادة التأهيل.

ينبغي أن تتاح املعلومات عن املؤرش بصورة دورية. وعادة ما تبلغ عنها سنويا اآللياُت املعنية برصد أمن الحيازة.معدل التكرار

ل$ تكون املعلومات املتعلقة بهذا املؤرش ذات جدوى ينبغي أن تصنف بحسب الجنس، والسن (عىل األقل بالنسبة التصنيف
لألطفال أو الشباب دون الثامنة عرشة من العمر) والحالة االقتصادية واالجت�عية، واالنت�ء اإلثني، واالنت�ء لألقليات، 
االجت�عي،  أو  القومي  واألصل  آراء،  أو غSه من  السيايس  والرأي  والدين،  واللغة،  واللون،  األصلي)،  للسكان  واالنت�ء 

والهجرة، واإلعاقة، وامليول الجنسية، والحالة الزوجية واألرسية، ومكان اإلقامة (الريفي/الحرضي).
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Jكن أن يكون املؤرش مقياسا موجزا جيدا إلعBل عنارص أساسية معينة من الحق يف السكن الالئق. غ, أن املؤرش، شأنه تعليقات وتحديدات
شأن املؤرشات األخرى التي تستند إىل البيانات القا=ة عىل األحداث في4 يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان وتعتمد عىل 
من  يعيل  نادرا،  هذا  كان  وإن  أحيانا،  (أو  تقديرات  يقلل  فقد  cاما.  موثوقا  يكون  ال  قد  متعددة،  معلومات  مصادر 
تقديرات) حدوث اإلخالء القرسي، إذا استخدم بطريقة غ, مناسبة الستخالص استنتاجات عامة بشأن البلد ككل. وعالوة 
أو  املزعومة  الضحية  األحيان، عىل وعي  يعتمد، يف معظم  قد  املستقلة  للهيئات  املبلغة  الحاالت  فإن عدد  ذلك،  عىل 
املحتملة أو أرستها وأصدقائها أو منظBت املجتمع املد� ووسائط اإلعالم يف متابعة األحداث ذات الصلة، ووصولهم إىل 

املعلومات ودوافعهم ومثابرتهم.
وتحدث حاالت اإلخالء القرسي يف كل من املناطق الحرضية والريفية. وكث,ا ما تستخدم عمليات التجميل والتجديد 
واإلعداد لألحداث الضخمة (كاألحداث الرياضية الرئيسية) وغ, ذلك من ذرائع ”الصالح العام“ لتربير عمليات اإلخالء 
القرسي يف املناطق الحرضية. وJكن أن تحدث حاالت اإلخالء القرسي يف املناطق الريفية والنائية بسبب مشاريع التنمية 
الواسعة النطاق (الهياكل األساسية والسدود والطرق)، والتعدين، واألنشطة االستخراجية غ,ها من األنشطة الصناعية أو 

عمليات نزع ملكية األرايض.
وعندما تحدث حالة من حاالت اإلخالء القرسي، قد تقع أيضا انتهاكات لنطاق واسع من حقوق اإلنسان بسبب ’1’ عدم 
وجود مربر/سند قانوK يسوغ اإلخالء، و’2’ الطريقة التي نُفذ بها اإلخالء. وليست جميع حاالت اإلخالء محظورة �وجب 
قانون حقوق اإلنسان. ففي بعض الحاالت، عندما تنفذ عمليات اإلخالء مثال من أجل حBية السكان املقيم� يف مبان 
مهجورة أو مناطق معرضة للكوارث، قد يتعذر تجنبها بل إنها قد توفر حBية لحقوق اإلنسان. غ, أن عمليات اإلخالء 

يف هذه الحاالت نفسها ينبغي أن تنفذ �ا يتBىش مع املعاي, الدولية ذات الصلة.
القانون  قانو� �وجب  يعترب غ,  يظل  ولكنه  الوطني  القانون  قانونيا �وجب   Bباإلخالء حك الحكم  يكون  أن  وJكن 
الدويل. ولعل هذا يحدث عندما ال تكون القوان� الوطنية متBشية مع القوان� الدولية أو ح� ال تكون مستوفية للمعاي, 
الدولية. و�ة بعض املبادئ األساسية التي يتع� تلبيتها: ’1’ وجود مربر وجيه للمرشوع وعدم وجود بدائل لإلخالء؛ و’2’ 
التشاور مع السكان املترضرين واملجتمعات املترضرة وإرشاكهم؛ و’3’ تقديم اإلشعار املناسب، واتباع األصول املرعية، 
وتوف, اللجوء الفعال والقانو�؛ و’4’ حظر اإلجراءات املفضية إىل الترشيد أو تردي ظروف السكن واملعيشة؛ و’5’ توف, 

مكان جديد مناسب و/أو تعويض كاف قبل تنفيذ عمليات اإلخالء.
واألفراد  أقليات  من  وغ,ها  اإلثنية  واألقليات  األصلي�  والسكان  واملسن�  والشباب  واألطفال  النساء  من  كل  وتعا� 
الجBعات  النساء يف جميع  وتكون  القرسي.  اإلخالء  من مBرسة  متناسبة  غ,  معاناة  األخرى  املستضعفة  والجBعات 
التي كث,ا ما تنطبق فيB يتصل بحقوق  القانو� وغ,ها  التمييز  معرضات عىل نحو خاص للرضر نظرا لحجم أشكال 
امللكية (�ا فيها ملكية املنازل) أو الحق يف الوصول إىل املمتلكات أو السكن، وبخاصة الضعف إزاء العنف واالعتداء 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من  و3   (2)2 املادت�  أحكام  وتفرض  مأوى.  بال  يصبحن  عندما  الجنيس 
واالجتBعية والثقافية املتصلة بعدم التمييز التزاما إضافيا عىل الحكومات بضBن اتخاذ التداب, املناسبة، يف حالة حدوث 

عمليات اإلخالء فعليا، من أجل كفالة عدم انطوائها عىل أي شكل من أشكال التمييز.
وقد وضع مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالسكن الالئق مبادئ أساسية ومبادئ توجيهية متعلقة بعمليات اإلخالء 
التعاون  الدويل ومنظمة  البنك  األول). كB أن بعض املؤسسات مثل  املرفق   ،A/HRC/4/18) التنمية والرتحيل بدافع 
والتنمية يف امليدان االقتصادي اعتمدت مبادئ توجيهية بشأن إعادة التسك� و/أو إعادة التوط� بغية الحد من نطاق 

عمليات اإلخالء القرسي واملعاناة اإلنسانية املقرتنة بها.
وتسلم أيضا اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتBعية والثقافية بأمن الحيازة القانو� �قتىض تعليقها العام رقم 4 
(1991) بشأن الحق يف السكن الالئق: ”برصف النظر عن نوع الحيازة، ينبغي لجميع األشخاص أن Jتلكوا قدرا من أمن 

الحيازة يضمن لهم الحBية القانونية من اإلخالء القرسي واملضايقة والتهديدات األخرى“.
ويقدم ما ييل إحاالت ذات صلة بهذا املؤرش: املادة 25 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادة 11 من العهد الدويل 
التمييز  الدولية للقضاء عىل جميع أشكال  الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتBعية والثقافية؛ واملادة 5 من االتفاقية 
اتفاقية حقوق الطفل؛  التمييز ضد املرأة؛ واملادة 27 من  اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال  العنرصي؛ واملادة 14 من 
واملادة 43 من االتفاقية الدولية لحBية حقوق جميع العBل املهاجرين وأفراد أرسهم؛ واملادة 28 من اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
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[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف محاكمة عادلة]

يقيس املؤرش نسبة معدل إدانة املدعى عليهم الذين وفر لهم Kثيل قانوH إىل نسبة املدعى عليهم الذين كان معهم التعريف
مستشار قانوH (محام) من اختيارهم عن الجرUة نفسها خالل فرتة اإلبالغ. وعىل الرغم من أنه Uكن استخدام مؤرش 

.fإىل اآلخر مفيدة أك hمنفصل ملعديل اإلدانة، فإن نسبة كل منه

تنص املادة 14(3)(د) من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية إىل أنه ينبغي تزويد املدعى عليهم بتخصيص األساس املنطقي
مساعدة قضائية لهم، كلh كانت مصلحة العدالة تقتيض ذلك، ودون تحميلهم أجرا عىل ذلك إذا كانوا ال Uلكون الوسائل 
الكافية لدفع هذا األجر. وتذكر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم 32 (2007) أن ”املحامي الذي توفره 
السلطات املختصة عىل أساس هذا الحكم يجب أن يكون فعاالً يف Kثيله للمتهم.“ وعالوة عىل ذلك، فانعدام الكفاءة 
الصارخ عند املحامي املكلف بالدفاع قد ترتتب عليه مسؤولية الدولة. وهذا املؤرش مؤرش نواتج يتصل بسمة ”الوصول 
إىل املحاكم واملساواة أمامها“ التي يتسم بها الحق يف محاكمة عادلة. وهو بذلك يقيس مدى تحقيق املساواة يف الواقع 

العميل.

يُحسب املؤرش بوصفه نسبة معدل إدانة املدعى عليهم الذين وفر لهم Kثيل قانوH إىل معدل إدانة املدعى عليهم الذين طريقة الحساب
كان معهم مستشار قانوH (محام) من اختيارهم عن الجرUة نفسها خالل فرتة اإلبالغ. ويحدد معدل اإلدانة بوصفه 
النسبة املئوية ملن أدينوا من األشخاص املحال� إىل املحاكم. ومن الرضوري حساب هذا املؤرش بالنسبة لفئتي املدعى 
الجرUة، ويتوقف ذلك عىل طبيعة  كث�ا بحسب  اإلدانة  تتفاوت معدالت  أن  نفسها، حيث Uكن  الجر.ة  عليهم عن 
املخالفة والصعوبات املواَجهة يف الحصول عىل األدلة. والجرائم الرئيسية التي ينبغي إدراجها هي القتل العمد، والرسقة، 

والسطو عىل املنازل.
وينبغي، يف الحاالت املثىل، حساب املؤرش عىل أساس فئوي، أي أنه ينبغي أن تقابل النسبة املئوية ملعدل اإلدانة املحسوبة 
لكل فئة (معوز أو له محام خاص) ذات األشخاص الذين أحيلوا إىل املحاكم ثم أدينوا أو برئوا. غ� أن الحصول عمليا عىل 
هذه البيانات قد يكون صعبا وUكن استخدام متوسط إجhيل. عىل سبيل املثال، مجموع األشخاص (املعوزين) الذين 
أدانتهم املحاكم بالقتل العمد يف سنة واحدة كنسبة مئوية من مجموع األشخاص (املعوزين) الذين أحيلوا إىل املحاكم 
بتهمة القتل العمد يف سنة واحدة (حيث ال تكون مجموعتا األشخاص واحدة بالرضورة نظرا لطول عملية املحاكمة عىل 

سبيل املثال).

املصادر الرئيسية للمعلومات هي سجالت املحاكم وتقارير مكتب املدعي العام عىل املستوي� الوطني ودون الوطني.جمع البيانات ومصدرها

ينبغي توافر البيانات سنويا إذا ُجمعت.معدل التكرار

ينبغي تصنيف املؤرش بحسب نوع الجرUة (مثل القتل، االغتصاب، االعتداء، الرسقة)، ومرحلة اإلجراءات (أول درجة أو التصنيف
استئناف)، وبحسب املنطقة أو الوحدة اإلدارية. كh ينبغي أن تصنف بحسب خصائص املدعى عليه، وال سيh الجنس، 
والسن (عىل األقل بالنسبة لألطفال أو الشباب دون الثامنة عرشة من العمر) والحالة االقتصادية واالجتhعية، واالنتhء 
اإلثني، واالنتhء لألقليات، واالنتhء للسكان األصلي�، واللون، واللغة، والدين، والرأي السيايس أو غ�ه من آراء، واألصل 

القومي أو االجتhعي، والهجرة، واإلعاقة، وامليول الجنسية، ومكان اإلقامة (الريفي/الحرضي).

يشكل املؤرش مقياسا جيدا للكفاءة والفعالية النسبيت� للمحام� املكلف�، ومن ثم للتنفيذ الفعال للحق يف محاكمة تعليقات وتحديدات
عادلة برصف النظر عن الحالة االجتhعية للمدعى عليه. غ� أنه ال ينبغي اإلفراط يف تحليل املؤرش وال سيh يف املناطق 
أو الدول التي يوجد بها عدد ضئيل من الحاالت؛ ويجب تقييم كل حالة وفقا ألسسها املوضوعية الخاصة. وUكن أيضا 
استخدام هذا املؤرش باالشرتاك مع مؤرش يتعلق بطبيعة ومتوسط مدة األحكام الفعلية التي حصل عليها املدعى عليهم 

املعوزون املصحوبون بتمثيل قانوH مجاH واملدعى عليهم املصحوب� حام� من اختيارهم.

معدالت إدانة املدعى عليهم املعوزين الذين ُوفر لهم Nثيل قانوI كنسبة من 
معدالت إدانة املدعى عليهم الذين كان معهم محامون من اختيارهم

املؤرش 14
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أمثلة عىل املراجع ذات الصلة بالحق يف محاكمة عادلة: املادتان 10 و11 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادتان 
للقضاء عىل جميع  الدولية  االتفاقية  املدنية والسياسية؛ واملادة 5(أ) من  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  14 و15 من 
أشكال التمييز العنرصي؛ واملادة 2 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملواد 12(2) و37(د) و40 
من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادتان 16(5)-(9) و18 من االتفاقية الدولية لحiية حقوق جميع العiل املهاجرين وأفراد 

أرسهم؛ واملادة 13 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

[عىل سبيل املثال، الحداول املتعلقة بالحق يف الغذاء، والحق يف الحياة، والحق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية]

يحيل هذا املؤرش إىل الرضع الذين يتوفون قبل بلوغهم سنة واحدة من العمر لكل 000 1 والدة حية خالل الفرتة املحددة.التعريف

يشكل معدل وفيات الرضع، بوصفه مقياسا لبقاء األطفال عىل قيد الحياة، إحصاء اجتiعيا-اقتصاديا رئيسيا للعديد من األساس املنطقي
حقوق اإلنسان، �ا فيها الحق يف الحياة، والحق يف الصحة، والحق يف الغذاء الكايف. و�كن أن يتأثر هذا املؤرش بنطاق 
عريض من املحددات االقتصادية واالجتiعية والسياسية والبيئية. وبالتايل، فمن األهمية �كان عند رصد نتائج اإلجراءات 
التي تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها تهيئُة الظروف املواتية والرضورية التي تكفل خفض معدالت وفيات الرضع إىل أد� 

حد. وهذا املؤرش مؤرش نواتج للحق يف الحياة، والحق يف الصحة، والحق يف الغذاء الكايف.

يُحسب املؤرش بوصفه عدد وفيات الرضع دون السنة الواحدة من العمر لكل 000 1 والدة حية يف تلك السنة. ويقسم طريقة الحساب
عدد الوفيات عىل عدد الوالدات ويرضب الناتج يف 000 1.

املصادر الرئيسية للبيانات عىل الصعيد القطري هي السجالت اإلدارية الوطنية، �ا فيها نظم تسجيل إحصاءات األحوال جمع البيانات ومصدرها
مثل  املعيشية  األرس  واستقصاءات  السكانية،  والتعدادات  العينات،  ومسوح  اإلحصائية،  الوكاالت  وسجالت  املدنية، 

االستقصاءات السكانية والصحية.
 iوتتوىل منظمة الصحة العاملية جمع سلسلة من البيانات القطرية املجمعة بشأن البيانات اإلحصائية واالستقصائية. ك

أن اليونيسف تقدم سلسلة من البيانات القطرية يف مسحها العنقودي املتعدد املؤرشات.

بوجه عام، يتاح املؤرش املستند إىل السجالت اإلدارية بصورة سنوية، ويتاح املؤرش املستند إىل استقصاءات األرس املعيشية معدل التكرار
عىل فرتات ترتاوح ب� ثالث وخمس سنوات.

ينبغي أن يكون املؤرش مصنفا بحسب سبب الوفاة، والجنس، والسن، والحالة االقتصادية واالجتiعية، واالنتiء اإلثني، التصنيف
واالنتiء لألقليات، واالنتiء للسكان األصلي�، واللون، واللغة، والدين، واألصل القومي أو االجتiعي، والهجرة، واإلعاقة. 
وباإلضافة إىل ذلك، يكون التصنيف بحسب مكان اإلقامة (املنطقة والريف/الحرض) مفيدا يف تقييم التفاوتات يف أ اط 

وفيات الرضع عرب مختلف املناطق.

يعترب معدل وفيات الرضع تقديرا أقوى من معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر إذا كانت املعلومات مستمدة تعليقات وتحديدات
من تسجيل إحصاءات األحوال املدنية الذي يشمل 90 يف املائة عىل األقل من الوقائع الحيوية يف السكان. وفيi يتصل 
السكانية  (االستقصاءات  مبارشة  بطريقة  الرضع  وفيات  تقديرات  عىل  الحصول  يجري  املعيشية،  األرس  باستقصاءات 
والصحية) أو غ¤ مبارشة (املسوح العنقودية املتعددة املؤرشات). وعند تقدير وفيات الرضع دون السنة الواحدة من 
العمر بطريقة غ¤ مبارشة، يجب أن تكون هذه التقديرات متسقة مع تقديرات وفيات األطفال دون الخامسة من العمر.

وللفتيات متوسط بقاء أعىل من الفتيان خالل السنة األوىل من الحياة، ويستند هذا إىل حد كب¤ إىل اختالفات بيولوجية. 
وهذا صحيح بصفة خاصة خالل الشهر األول من الحياة عندما تكون ظروف ما قبل الوالدة هي العامل املرجح للتسبب

معدل وفيات الرضع املؤرش 15
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يف الوفاة أو لإلسهام يف التسبب فيها. ويف ح. أن وفيات الرضع بوجه عام ب. الفتيان أعىل منها ب. الفتيات، فإن التفوق 
البيولوجي للفتيات يف بعض البلدان يقابله Uييز جنساS. غQ أن وفيات األطفال دون الخامسة تقوم أفضل من وفيات 

الرضع بحرص أثر التمييز الجنساS، حيث إن التدخالت الغذائية والطبية تكون أهم بعد سن الواحدة.
وتفرس اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتxعية والثقافية يف تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق يف التمتع 
بأعىل مستوى من الصحة �كن بلوغه أن ”’العمل عىل خفض معدل وفيات املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأم. {و 
الطفل {واً صحياً’ (املادة 12-2(أ))، �كن أن يُفهم عىل أنه يتطلب تدابQ من أجل تحس. صحة الطفل واألم، والخدمات 
وبعدها،  الوالدة  قبل  والرعاية  األرسة،  تنظيم  خدمات  إىل  الوصول  إمكانية  ذلك  يف  �ا  واإلنجابية،  الجنسية  الصحية 
وخدمات التوليد يف حاالت الطوارئ، والوصول إىل املعلومات، فضالً عن املوارد الالزمة من أجل العمل استنادا إىل تلك 

املعلومات.“
وقد الحظت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم 6 (1982) بشأن الحق يف الحياة أن الحق يف الحياة كثQا 
ما يُفرس تفسQا ضيقا. وال �كن فهم عبارة ”الحق األصيل يف الحياة“ فهx صحيحا بطريقة مقيدة، وتستلزم حxية هذا 
الحق من الدول أن تعتمد تدابQ إيجابية. وقد رأت اللجنة يف هذا الشأن أن لعله من املستحب أن تتخذ الدول األطراف 
جميع التدابQ املمكنة للحد من وفيات األطفال وزيادة العمر املتوقع، وبخاصة تدابQ القضاء عىل سوء التغذية واألوبئة.

وقد تقلل بيانات اإلحصاءات اإلدارية وإحصاءات األرس املعيشية تقديرات وفيات األطفال. كx أنه من املهم التحري 
بعناية عن األسباب الرئيسية للوفاة من أجل التحقق من مدى تسبب ضعف خدمات الرعاية الصحية، وضعف الظروف 
الصحية للرضع واملشاكل الصحية ألمهاتهم و/أو بعض األسباب الخارجية األخرى التي يصعب توقعها، يف الوفاة بحيث 

يتسنى صياغة التدابQ السياساتية صياغة مناسبة ملعالجة املشكلة.
أمثلة عىل املراجع ذات الصلة بهذا املؤرش: املادتان 3 و25 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادتان 10 و12 من 
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتxعية والثقافية؛ واملادة 6 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية؛ واملادة 5 من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي؛ واملواد 2 و12 و14 من اتفاقية 
الطفل؛ واملواد 9 و28 و43 من  اتفاقية حقوق  املرأة؛ واملواد 6 و24 و27 من  التمييز ضد  القضاء عىل جميع أشكال 
االتفاقية الدولية لحxية حقوق جميع العxل املهاجرين وأفراد أرسهم؛ واملواد 10 و25 و28 من اتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
وهذا واحد من مؤرشات األهداف اإل{ائية لأللفية.

عدد األشخاص املترشدين لكل 000 100 نسمة املؤرش 16

[عىل سبيل املثال، الجدول املتعلق بالحق يف السكن الالئق]

يحيل هذا املؤرش إىل عدد األشخاص املترشدين لكل 000 100 نسمة خالل فرتة اإلبالغ.  التعريف
ووفقا للشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، توجد فئتان عريضتان من الترشد:

(أ) الترشد األويل (أي بال سقف). وتشمل هذه الفئة األشخاص الذين يعيشون يف الشوارع أو دون مأوى أو وحدة سكنية؛ 
(ب) الترشد الثانوي. و�كن أن تشمل هذه الفئة األشخاص الذين ليس لهم مكان إقامة اعتيادية ممن يتنقلون بك®ة ب. 
أنواع مختلفة من السكن (�ا يف ذلك املساكن، أو املالجئ، أو الوحدات السكنية األخرى) وأولئك الذين يقيمون إقامة 
اعتيادية يف مالجئ ”مؤقتة“ ملدة طويلة أو يف إطار ترتيبات مxثلة للمترشدين. وتضم هذه الفئة أيضا األشخاص الذين 
يعيشون يف مساكن خاصة ولكنهم يفيدون عن ”عدم وجود عنوان ثابت“ يف استxرة التعداد الخاصة بهم. (انظر مبادئ 

  .(A.07.XVII.8 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) وتوصيات لتعداد السكان واملساكن، التنقيح 2
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كثJا ما يكون الترشد عرضا وسببا يف الفقر واالستبعاد االجت-عي. وهو يف املقام األول انتهاك لل-دة 11(1) من العهد األساس املنطقي
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت-عية والثقافية التي تقر بحق كل شخص يف مستوى معييش مناسب، يشمل 
السكن، وبحقه يف تحسr متواصل لظروفه املعيشية. وnكن أيضا أن يؤدي الترشد إىل انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان 
تنشأ عن الضعف املرتتب عىل الشخص املترشد وانعدام أمنه عىل شخصه. عىل سبيل املثال، وك- تالحظ اللجنة املعنية 
بالحقوق االقتصادية واالجت-عية والثقافية يف تعليقها العام رقم 7 (1997)، فإن النساء يتعرضن ”بوجه خاص ألفعال 
العنف واالعتداء الجنيس عندما يُصبحن بال مأوى“. وكثJا ما يكون األشخاص الذين أصبحوا مترشدين غJ قادرين عىل 
م-رسة حقوقهم يف التصويت ويف الحصول عىل الخدمات األساسية. ويحرص املؤرش بقدر ما درجة حفاظ الدولة عىل 
املساكن امليسورة ومن ثم درجة إتاحتها لفرص الحصول عىل السكن. وهو مؤرش نواتج يتصل بسمة ”السكن امليسور“ 

التي يتسم بها الحق يف السكن الالئق.

يُحسب هذا املؤرش بوصفه مجموع عدد األشخاص املترشدين إىل مجموع السكان، مرضوبا يف 000 100.طريقة الحساب

املصدر الرئييس للبيانات املتعلقة بهذا املؤرش هو السجالت اإلدارية للدولة (السجالت) والخدمات املقدمة للمترشدين جمع البيانات ومصدرها
التعدادات  من  البيانات  جمع  أيضا  وnكن  االجت-عي).  الض-ن  ووكاالت  الصحية  والوكاالت  املؤقتة،  املالجئ  (مثل 

السكانية واستقصاءات األرس املعيشية عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني.

السكانية عادة عىل فرتات معدل التكرار التعدادات  الواردة من السجالت اإلدارية بوجه عام بصورة سنوية.  وتجرى  البيانات  تتاح 
ترتاوح بr خمس وعرش سنوات، بين- تجرى إحصاءات األرس املعيشية عامة عىل فرتات ترتاوح بr ثالث وخمس سنوات. 

واالنت-ء التصنيف اإلثني،  واالنت-ء  واالجت-عية،  االقتصادية  والحالة  والسن،  الجنس،  بحسب  مصنفا  املؤرش  يكون  أن  ينبغي 
أو  القومي  واألصل  آراء،  من  غJه  أو  السيايس  والرأي  والدين،  واللغة،  واللون،   ،rاألصلي للسكان  واالنت-ء  لألقليات، 
املؤرش  الزوجية واألرسية. وباإلضافة إىل ذلك، يكون تصنيف  الجنسية، والحالة  االجت-عي، والهجرة، واإلعاقة، وامليول 

بحسب مكان اإلقامة (املنطقة والريف/الحرض) مفيدا يف تقييم التفاوتات يف الحصول عىل السكن.  

كثJا ما يكون الترشد سببا جذريا وأثرا ملشاكل اجت-عية واقتصادية معقدة. وnكن أن يكون السبب يف الترشد عوامال مختلفة تعليقات وتحديدات
ومتعددة األوجه، من بينها انعدام السكن امليسور، واملضاربة عىل املساكن واألرايض ألغراض االستث-ر، وخصخصة الخدمات 
املدنية، والنزاعات اإلثنية واملسلحة، والتحرض املترسع اليسء التخطيط. ك- أنه مرتبط بعدم توافر األرايض يف بعض السياقات، 

.(E/CN.4/2005/48 انظر) ويوجد حاليا اتجاه متزايد نحو تجريم املترشدين وتزايد العنف ضدهم
وتحدد اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجت-عية والثقافية يف تعليقها العام رقم 4 (1991) أن عىل الدول التزام برصد 
الوضع في- يتصل بالسكن رصدا فعاال، و“’تقديم معلومات مفصلة عن تلك الج-عات داخل املجتمع التي تعترب ضعيفة 
ومحرومة في- يتعلق باإلسكان.’ وهذه الج-عات تشمل بصفة خاصة األشخاص واألرس الذين ال مأوى لهم، وأولئك الذين 
يف  يعيشون  الذين  وأولئك  األساسية،  املرافق  من  االستفادة  إمكانية  لهم  تتيرس  أن  دون  الئقة   Jغ مساكن  يف  يعيشون 

مستوطنات ’غJ مرشوعة’، وأولئك الذين يخضعون إلخالء املساكن باإلكراه، والج-عات املنخفضة الدخل“.
ويشكل انعدام حيازة األرايض وعمليات اإلخالء القرسي ظرفn rكن أن يؤديا إىل الترشد. وينص تعليق اللجنة العام رقم 7 
(1997) عىل أنه ”ال ينبغي أن تسفر عمليات اإلخالء عن ترشيد األفراد أو تعرضهم النتهاك حقوق أخرى من حقوق اإلنسان“.

وتوجد عدة تعاريف للشرتد، ترتاوح بr تعريف ضيق ال يشمل سوى االفتقار إىل سقف وإىل منزل، وتعريف واسع يصنف 
األشخاص املرشدين وفقا لحالتهم املعيشية أو حالة ”مسكنهم“. ويويص املقرر الخاص املعني بالحق يف السكن الالئق 
بتعريف أوسع للمترشدين، حيث إن أي تعريف ضيق يكون غJ مناسب وال يقر بأن عنرص االستبعاد االجت-عي يشكل 

.(E/CN.4/2005/48 انظر) جزءا من تجربة الشخص املترشد
ويحدد مكتب اإلحصاءات األسرتايل ثالثة أنواع من الترشد: يشJ الترشد ”األويل“ إىل األشخاص الذين ليس لهم مسكن 
تقليدي؛ ويشJ الترشد ”الثانوي“ إىل أولئك الذين يتنقلون بك³ة من مأوى مؤقت إىل آخر؛ ويشJ الترشد ”الثالث“ إىل 
الذين يشهدون  الذين يعيشون ملدة متوسطة أو طويلة يف دور لإلقامة. وتتألف فئة إضافية من األشخاص  األشخاص 

.(A/HRC/4/18/Add.2) (مثل املقطورات السكنية) أوضاع سكنية قريبة من الحدود الدنيا
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وقد أعد االتحاد األوروI للمنظGت الوطنية العاملة مع عد@ي املأوى تصنيفا 7وذجيا للمترشدين واالستبعاد من السكن 
أُطلق عليه اسم ETHOS. ويشمل تعريفه أربع فئات: انعدام السقف، وانعدام املنزل، والسكن غ- املضمون، والسكن 
غ- الالئق. وهكذا، يندرج أيضا ضمن هذا التعريف األشخاص الذين يعيشون يف مساكن غf مضمونة (مثل العيش مؤقتا 

مع األرسة/األصدقاء، وشغل األرايض بصورة غf قانونية، وعدم امتالك عقد إيجار (اإليجار من الباطن))، أو العيش تحت 
(انظر  أماكن مفرطة يف االزدحام.  تقليدية يف مساكن غf الئقة أو يف   fالتهديد باإلخالء والعنف، يف هياكل مؤقتة/غ

www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=484 (تاريخ الزيارة: 2 �وز/يوليه 2012).
واقرتح أيضا املكتب اإلحصا¢ للجGعات األوروبية تعريفا عمليا للحرمان من السكن (¡ا يف ذلك الترشد) يشمل الترشد األويل 
والثانوي. ويضم الترشد الثانوي األشخاص الذين يعيشون يف إطار ترتيبات غf مؤقتة من املالجئ تقدمها هيئة عامة أو منظمة 
غf حكومية، دون اتفاق إيجار لعدم امتالكهم مسكن خاص بهم (مثل وحدات املبيت، أو الغرف، أو الشقق من غرفة واحدة 
األقرباء). أو  األصدقاء  يقدمها  التي  املؤقتة  اإلقامة  أو  للضيافة،  دار  أو  فندق  يف  أو  مجتمعي،  مبنى   يف 

 008-EN.PDF-EN/KS-CC-04/008-http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CC-04 (انظر 
(تاريخ الزيارة: 2 �وز/يوليه 2012).

أمثلة عىل األحكام ذات الصلة بالحق يف السكن الالئق:املادة 25 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادة 11(1) من 
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتGعية والثقافية؛ واملادة 5(ه)’3’ من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع 
أشكال التمييز العنرصي؛ واملادة 14(2)(ح) من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة 27(3) من 
اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة 43(1) من االتفاقية الدولية لحGية حقوق جميع العGل املهاجرين وأفراد أرسهم؛ واملادة 

28(1) و(2)(د) من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

املرفق األول >> صحائف بيانات وصفية بشأن مؤرشات مختارة
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املتعلقة  األخرى  الدولية  واملنظ1ت  املتحدة  األمم  بيانات  قاعدة 
بقضايا حقوق اإلنسان والفئات السكانية

  موقع ”WomenWatch“ لرصد وضع املرأة، شبكة األمم املتحدة املشرتكة ب) الوكاالت 
 املعنية باملرأة واملساواة ب) الجنس)

(www.un.org/womenwatch/directory/statistics_and_indicators_60.htm)

املرأة 

  منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)، اإلحصاءات والرصد
http://www.unicef.org/arabic/statistics/statistics_47747.html

  قاعدة بيانات معلومات الطفولة
  ChildInfo (www.childinfo.org)

الطفل 

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتxعية، البيانات واإلحصاءات املتعلقة بالشيخوخة
 (http://social.un.org/index/Ageing/DataonOlderPersons.aspx)

املسنون

الالجئون  مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئ)، اإلحصاءات والبيانات التشغيلية

(www.unicri.it) معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجر�ة والعدالة  
  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجر�ة

(www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis)
(http://rechten.uvt.nl/icvs) الدراسة االستقصائية الدولية بشأن ضحايا الجر�ة  

  دراسات األمم املتحدة االستقصائية التجاهات الجر�ة وعمليات نظم العدالة الجنائية 
.(www.uncjin.org/Statistics/WCTS/wcts)

  اإلحصاءات الجنائية السنوية ملجلس أوروبا (األوىل والثانية)
(http://www3.unil.ch/wpmu/space)

البدنية  السالمة  يف  والحق  الحياة،  يف  الحق 
يف  والحق  واألمن،  الحرية  يف  والحق  واملعنوية، 

إقامة العدل

  االتحاد الربملا£ الدويل، قاعدة بيانات بَرالين بشأن الربملانات الوطنية
(www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp)

  املرأة يف الربملانات الوطنية
(www.ipu.org/wmn-e/world)

الحق يف املشاركة يف الشؤون العامة 

 الفئة السكانية الرئيسية وأمثلة
عىل حقوق اإلنسان ذات الصلة  املنظمة الدولية أو الربنامج الدويل وقاعدة بياناته اإلحصائية

(www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html)
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  شعبة السكان يف األمم املتحدة/إدارة الشؤون االقتصادية واالجت#عية
(www.un.org/esa/population/unpop.htm)

  صندوق األمم املتحدة للسكان
(www.unfpa.org/public/datafordevelopment/statistics)

والجنسية  والهوية  باالسم  املتعلقة  الحقوق 
والتسجيل

(www.ilo.org/stat) منظمة العمل الدولية، إدارة اإلحصاءات  
(LABORSTA Internet (http://laborsta.ilo.org موقع  

  اإلحصاءات وقواعد البيانات يف منظمة العمل الدولية
(www.ilo.org/global/statistics-and-databases)

عادلة  عمل  ظروف  يف  والحق  العمل،  يف  الحق 
ومواتية، والحق يف الض#ن االجت#عي، والحقوق 

النقابية

  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة معهد اإلحصاءات التابع لليونسكو
(www.uis.unesco.org)

الحق يف التعليم والحق يف االستفادة من العلم 
وامللكية والفكرية والحقوق الثقافية

  نظم املعلومات اإلحصائية يف منظمة الصحة العاملية
(www.who.int/whosis)

الحق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة 
البدنية والعقلية

  برنامج األمم املتحدة املشرتك ب� منظ#ت األمم املتحدة ملكافحة اإليدز
(www.unaids.org/en/dataanalysis)

األشخاص املصابون باإليدز

(http://faostat.fao.org) شعبة اإلحصاءات يف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
(www.fao.org/corp/statistics) عرض عام لقواعد بيانات الفاو  

الحق يف الغذاء الكايف

  املؤرشات الحرضية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
(www.unhabitat.org/stats)

الحق يف السكن الالئق

 الفئة السكانية الرئيسية وأمثلة
عىل حقوق اإلنسان ذات الصلة  املنظمة الدولية أو الربنامج الدويل وقاعدة بياناته اإلحصائية

املرفق الثاS >>  قاعدة بيانات األمم املتحدة واملنظOت الدولية األخرى املتعلقة 
بقضايا حقوق اإلنسان والفئات السكانية
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قواعد بيانات إضافية لألمم املتحدة واملنظ,ت الدولية األخرى

(http://unstats.un.org) شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة (http://data.un.org) بيانات األمم املتحدة 

  قاعدة بيانات األمم املتحدة إلحصاءات اإلعاقة

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/)

(disability

  مؤرشات األهداف اإلUائية لأللفية

 (http://mdgs.un.org/unsd/mdg)

  اإلحصاءات البيئية

(http://unstats.un.org/unsd/environment)

  املنتجات وقواعد البيانات اإلحصائية األخرى

(http://unstats.un.org/unsd/demographic/products)

 (http://data.worldbank.org) مؤرشات التنمية العاملية البنك الدويل  

 (http://data.worldbank.org/indicator)

  استقصاء قياس مستوى املعيشة، إحصاءات التعليم، اإلحصاءات 

 الجنسانية

(http://econ.worldbank.org)

pاUبرنامج األمم املتحدة اإل  

(www.undp.org)

  اإلحصاءات يف تقارير التنمية البرشية

(http://hdr.undp.org/en/statistics)

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

(www.oecd.org)

  بوابة إحصاءات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، }ا 

فيها اإلحصاءات االجت|عية، واإلحصاءات املتعلقة بالبيئة 

 ([www.oecd.org [statistics) (التنمية) والرضائب واملعونة

  املكتب اإلحصاp للج|عات األوروبية

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

  قاعدة البيانات اإلحصائية للمكتب اإلحصاp للج|عات األوروبية

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/)

(statistics/search_database

  اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة

(www.unece.org)

  قاعدة البيانات اإلحصاp للجنة االقتصادية ألوروبا

(http://w3.unece.org/pxweb/Dialog)

  اللجنة االقتصادية واالجت|عية آلسيا والحيط الهادئ التابعة لألمم 

(www.unescap.org) املتحدة

  إحصاءات اللجنة االقتصادية واالجت|عية آلسيا واملحيط الهادئ

(www.unescap.org/stat)

  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي التابعة لألمم املتحدة

(www.eclac.cl)

  املعلومات اإلحصائية (قاعدة البيانات اإلحصائية للجنة االقتصادية 

 ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي)

www.eclac.cl/estadisticas/default.asp?idioma=IN)

قاعدة البيانات املنظمة

املرفق الثاB >>  قواعد بيانات إضافية لألمم املتحدة واملنظ,ت الدولية األخرى
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قاعدة البيانات املنظمة

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة

(http://new.uneca.org)

  إحصاءات اللجنة االقتصادية ألفريقيا

(http://new.uneca.org/acs)

اللجنة االقتصادية واالجتWعية لغرT آسيا التابعة لألمم املتحدة

www.escwa.un.org

شعبة اإلحصاءات التابعة للجنة االقتصادية واالجتWعية لغرT آسيا

www.escwa.un.org/divisions/main.asp?division=sd

املرفق الثاB >>  قواعد بيانات إضافية لألمم املتحدة واملنظ6ت الدولية األخرى
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األساس املرجعي:
قيمة محددة مسبقا ملؤرش 8كن قياس التقدم املحرز يف مقابلها. و8كن أن توفر األسس املرجعية القيمة الدنيا 
ملؤرش ما أو أن تشكل قيمة مستهدفة (منشودة). و8كن أن تستند األسس املرجعية إىل اعتبارات معيارية أو 

تجريبية. وفيY يتعلق _ؤرشات حقوق اإلنسان، 8كن أن تُستمد األسس املرجعية مY ييل:
اإللزامي   dاالبتدا للتعليم  التدريجي  لإلعYل  عمل  باعتYد خطة  االلتزام  (مثل  والوطنية  الدولية   mاملعاي  

املنصوص عليه يف املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتYعية والثقافية)؛
  األهداف التي تحددها الدول والسياسات عىل الصعيد القطري (مثل األهداف الوطنية، واألهداف اإلwائية 

لأللفية، واإلجراء املتعلق باملؤرشات واألسس املرجعية ودراسة النطاق والتقييم)؛
  األسس املرجعية املستمدة من املقارنات ب� قيم املؤرش _رور الزمن، أو األقاليم أو الفئات السكانية املختلفة؛

العاملية  الصحة  التوجيهية ملنظمة  املبادئ  املتحدة واملنظYت األخرى (مثل  الصادرة عن األمم    التوصيات 
العمل  منظمة  أعدتها  التي  الالئق  بالعمل  املتعلقة   mواملعاي التوجيهية  واملبادئ  األطفال،  تطعيم  بشأن 

الدولية.)

التحيز: (انظر أيضا الخطأ):
خطأ منهجي يف جمع البيانات يسفر عن قيم مقيسة تحيد عن قيمها الفعلية _قدار متسق ويف اتجاه متسق، 
سواء كان أعىل أو أقل من القيمة الحقيقية. وينشأ عندما تكون خصائص السكان املشمول� بإطار ألخذ العينات 
مستخدم يف جمع البيانات مختلفا عن خصائص السكان املستهدف�. وبخالف الخطأ العشواd، الذي يكون متوازناً 

يف املتوسط، يشوه التحيز بصورة منهجية الصفة التمثيلية للنتائج. املصادر املمكنة للتحيز هي: 
  االختيار املتعمد (مثل تعمد مندوب التعداد تجنب زيارة األرس املعيشية املنعزلة)؛

أفقر  يستبعد  الذي  الهاتفي  االستقصاء  (مثل  االستقصاء  يف  سيشاركون  الذين  السكان  تحديد  يف    األخطاء 
السكان الذين يقل احتYل امتالكهم لهاتف؛ وسجالت السكان غm املكتملة)؛

  عدم الرد (انعدام القدرة، الغياب، الرفض)؛

  املغالطة البرشية (مثل استخدام أسئلة استدراجية تؤثر يف رد العينة).

عمليات التعداد:
هي من حيث املبدأ الحرص الكامل لجميع أفراد السكان يف بلد أو يف أي إقليم آخر، يف مقابل االستقصاءات 
اإلحصائية التي ال تشمل سوى أفراد مختارين من السكان. وتنظم الدول التعدادات عادة بشأن السكان والسكن 
والزراعة واملنشآت الصناعية. وينظَّم التعداد السكا� عادة عىل فرتات تفصل بينها 10 سنوات بسبب مدى تعقد 
العملية وحجم تكلفتها. وهو يوفر بيانات أولية أساسية بشأن خصائص السكان وبشأن املتغmات التي ال تتحول 

برسعة. 

مرسد املصطلحات اإلحصائية
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مرسد >>  مرسد املصطلحات اإلحصائية

مجال الثقة:
ر لبيانات العينة املتعلقة Cتغ2 ما، يتضمن القيمة الحقيقية لهذا املتغ2. ويُبلغ عنه عادة بوصفه  نطاق مقدَّ
نطاقا نسبته 95 يف املائة من القيَم التي قد نتوقع يف حدودها قيمة املتغ2 الحقيقية ملجموع السكان يف 95 مرة 
من كل 100. ويعطي حجم مجال الثقة فكرة ما عن مدى تأكدنا من القيمة الحقيقية للمتغ2 - حيث يعني 
انخفاض مجال الثقة املزيد من اليقm. وتجعل زيادة حجم العينة مجال الثقة مجديا أكj. ويتوىل عادة معدو 

االستقصاء توف2 مجاالت الثقة لإلحصاءات املستندة إىل بيانات العينات. 

البيانات:
خصائص أو معلومات، كمية أو نوعية، تُجمع عن طريق املالحظة. ويؤدي تجميع البيانات أو تبويبها إىل إصدار 

اإلحصاءات واملؤرشات.

الخطأ (انظر أيضا التحيز):
منهجية.  أو  األخطاء عشوائية  تكون  وقد  ”الحقيقية“.  وقيمته  املقدرة  أو  املالحظة  ما  قيمة مؤرش   mب الفرق 
ويطلق عىل األخطاء املنهجية اسم ”التحيزات“. أما الخطأ العشوا� أو الناجم عن أخذ العينات، فيمكن اعتباره 
االستقصاءات  وتكاد  املتوسط.  يف  متوازناً  ويكون  العينة“،  منهم  استمدت  الذين  والسكان  العينة   mب ”الفرق 
بالعينات تتأثر دا�ا بخطأ يف اختيار العينات. وكل� كرب حجم العينة قل الخطأ يف اختيار العينات. والخطأ اإلج�يل 
بm القيمة املقدرة ملؤرش ما وقيمته الحقيقية هو محصلة الجمع بm الخطأ يف اختيار العينة والتحيز. وكون الخطأ 
شائعا يف العمل مع اإلحصاءات ال يعني أن املؤرشات اإلحصائية غ2 مفيدة. فبفضل املوارد واملنهجيات السليمة، 
�كن التوصل إىل تقديرات شبه ”مثالية“ لقيَم السكان الحقيقية. وعند مقارنة املؤرشات عرب األقاليم أو عرب الزمن، 

يجب علينا أن نتوخى الحذر يف تفس2 االختالفات يف القيم املالحظة - فقد تكون نتيجة ملثل هذا الخطأ.

معامل جيني:
مقياس موحد لتوزيع ثروة البلد أو إيراداتها أو استهالكها الخاص/استهالك أرسها املعيشية، يرتاوح بm صفر و1 

أو صفر و100، حيث يكشف 1 أو 100 عن انعدام تام للمساواة، ويكشف الصفر عن مساواة تامة.   

املؤرش:
معلومات تبm حالة أو مستوى يشء أو حدث أو نشاط.  وتوفر مؤرشا عىل الظروف السائدة يف مكان معm وعند 
نقطة زمنية معينة. وكث2ا ما يستند إىل شكل ما من أشكال التحديد الكمي (مثل نسبة األطفال املطعمm) أو 
التصديق عىل معاهدة ما). ويف سياق هذا العمل، �كن اعتبار املؤرش  التصنيف النوعي (مثل التصديق/عدم 
مؤرشا لحقوق اإلنسان إذا كان �كن إقامة الصلة بينه وبm معاي2 ومقاييس حقوق اإلنسان، وكان يتناول مبادئ 

حقوق اإلنسان وشواغلها ويعرب عنها، وكان يُستخدم لتقييم ورصد تعزيز حقوق اإلنسان وتنفيذها.

موثوقية املؤرش (انظر أيضا سالمة املؤرش):
االتساق يف قيمة متغ2/مؤرش أفاد عنه مختلف ُمْصدري البيانات باستخدام ذات الطريقة ومصدر البيانات. 
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مرسد >>  مرسد املصطلحات اإلحصائية

سالمة املؤرش:
صحة متغJ/مؤرش يف قياس ما يسعى إىل قياسه. فإذا وقف شخص يزن 200 رطل عىل ميزان 10 مرات وحصل 
عىل قراءات تبلغ 15، و250، و95، و140، الخ، فإن امليزان غJ موثوق. أما إذا بلغت قراءة امليزان ”150“ باتساق، 
فيكون امليزان إذن موثوقا ولكنه ال يكون سليi. وأما إذا بلغت قراءته ”200“ يف كل مرة، فيكون القياس إذن 

 .iموثوقا وسلي

البيانات الوصفية:
وأساسه  املؤرش،  ذلك  تعريف  عن  معلومات  عادة  وتتضمن  ما.  ملؤرش  املميزة  التفاصيل  تصف  التي  البيانات 
املنطقي، وطريقة حسابه، وجمع البيانات عنه ومصدرها، وتصنيفه، ومعدل تكراره، والتعليقات والقيود عليه.  

مؤرشات األداء:
تشJ مؤرشات األداء، يف سياق اإلدارة القا�ة عىل النتائج لتدخل إ�ا� أو برنامج قطري أو أي مرشوع آخر تنفذه 
تُظهر  التي  أو  التدخل  الناجمة عن  التغJات  التحقق من  تتيح  التي  النوعية  أو  الكمية  املتغJات  إىل  منظمة، 

النتائج باملقارنة مع ما كان معتزما أو مخططا له.

النسبة (مقارنة الجزء بالكل):
الفئة  تلك  البسط سوى مجموعة فرعية من  فئة سكانية معينة وال يكون  املقام كمية �ثل  فيها  نسبة يكون 
املزارع�  عدد  بوصفها  اإلرشاد  خدمات  من  املستفيدين  املزارع�  نسبة  تُحسب  املثال،  سبيل  عىل  السكانية. 
املستفيدين من خدمات اإلرشاد مقسومة عىل العدد اإلجiيل للمزارع�. وعالوة عىل ذلك، إذا ُرضبت النسبة يف 

100، فإنها تصبح نسبة مئوية.

املؤرشات البديلة (أو املؤرشات غ9 املبارشة):
املتعلقة  املثال، استخدام اإلحصاءات  تشJ إىل املوضوع الذي يشغل االهتiم بطريقة غJ مبارشة. عىل سبيل 
بنسبة النساء يف الربملانات لتقييم مشاركة املرأة يف الشؤون العامة. وتوجد عدة أسباب للعمل باملؤرشات البديلة: 
ال  كن قياس املوضوع الذي يشغل االهتiم قياسا مبارشا، أو  كن قياسه ولكنه يشكل مسألة حساسة، مثل 
الدخل أو املiرسة الجنسية املأمونة، وقد ال يكون جمع املعلومات عن املؤرش الفعيل فعاال من حيث التكلفة. 

واملؤرش البديل الجيد هو الذي يوازن ب� موثوقية املعلومة والجهود/املوارد الالزمة للحصول عىل البيانات.

املؤرش النوعي:
يتمثل، يف سياق هذا العمل، يف مؤرشات يعربَّ عنها بنص رسدي يف فئات أو تصنيفات، وتستند إىل معلومات عن 
أشياء أو وقائع أو أحداث  كن مبدئياً مالحظتها والتحقق منها مبارشة (موضوعية)، أو إىل معلومات تشكل 
تصورا أو رأيا أو تقييi أو حكi (ذاتية). عىل سبيل املثال: حالة التصديق عىل معاهدة دولية من معاهدات 
للمؤسسات  الدولية  التنسيق  لجنة  اعتiد  وتصنيف  تصديق)  عدم  أو  تصديق  ثنا�:  (مؤرش  اإلنسان  حقوق 
باريس أو قدمت  تاما ملبادئ  امتثاال  باريس؛ وباء: غJ ممتثلة  الوطنية لحقوق اإلنسان (ألف: ممتثلة ملبادئ 

معلومات غJ كافية التخاذ قرار؛ وجيم: غJ ممتثلة ملبادئ باريس).
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الرشائح:
نقاط مختارة عىل فرتات منتظمة يف مجموعة من البيانات املرتبة، تقسمها إىل ”س“ من املجموعات الفرعية 
املتساوية يف الحجم. وتشكل الرشائح ِقيRَ للبيانات تسجل الحدود الفاصلة بJ تلك املجموعات الفرعية. عىل 
سبيل املثال، إذا كانت ”س“ تساوي 5 أو 10، فإن مجموعة البيانات املرتبة تنقسم إىل مجموعات فرعية من 5 
 J(خميسات) و10 (عشائر) عىل التوايل. وإذا كانت ”س“ تساوي 2، فإن مجموعة البيانات تنقسم إىل مجموعت
فرعيتJ، وتكون قيم البيانات التي تسجل الحدود الفاصلة بJ املجموعتJ الفرعيتJ هي املتوسط. عىل سبيل 
املثال، إذا كان متوسط دخل األرسة املعيشية للسكان يبلغ 500 دوالر، فإن هذا يعني أن 50 يف املائة من األرس 

املعيشية يكسبون أقل من 500 دوالر و50 يف املائة منهم يكسبون أكx من 500 دوالر. 

املؤرش الكمي:
يتمثل، يف سياق هذا العمل، يف مؤرشات يعرب عنها يف شكل رقمي باستخدام فئات أو تصنيفات تحدد لها قيَم 
مبارشة  منها  والتحقق  مالحظتها  مبدئياً  �كن  أحداث  أو  وقائع  أو  أشياء  عن  معلومات  إىل  وتستند  رقمية، 
(موضوعية) ، أو إىل معلومات تشكل تصورا أو رأيا أو تقييR أو حكR (ذاتية). عىل سبيل املثال: معدل وفيات 
األمهات ونسبة األشخاص الذين يشعرون بعدم األمان. وتش� هذه النسبة األخ�ة إىل األشخاص البالغJ 18 عاما 
وأكx الذين شعروا بعدم األمان عندما كانوا وحدهم يف واحد عىل األقل من املواقف التالية: يف املنزل أثناء النهار 
أو الليل، أو عند س�هم يف حيّهم، أو عند استقاللهم وسائَل النقل العام بعد هبوط الليل. وتشمل أولئك الذين 

� يسبق لهم أن بقوا وحدهم يف واحد عىل األقل من هذه املواقف ظناً منهم أن هذا أمر غ� مأمون. 

املعدل (انظر أيضا النسبة):
التغ� يف قيمة متغ� أو كميته، بصفة عامة لكل وحدة زمنية أو بالرجوع إىل وحدة سكانية. عىل سبيل املثال، 
التحول يف قيمة متغ� أو مؤرش مقارنة بقيمته خالل فرتة زمنية سابقة (معدل �و نزالء السجون عىل مدى سنة).  
وباملثل، فإن معدل الجر�ة هو عدد الجرائم املرتكبة (أو املبلغ عنها) يف منطقة ما يف حق سكان تلك املنطقة، 

معرباً عنه عادة لكل 000 100 نسمة يف السنة. 

النسبة (مقارنة جزء بجزء):
العالقة بJ كميتJ مع قياسهR بذات الوحدة، بحيث ال تكون للرقم الناتج أي وحدة. عىل سبيل املثال، نسبة 
الفتيات إىل الفتيان يف املدارس االبتدائية محسوبة بوصفها عدد الفتيات يف املدارس االبتدائية مقسوما عىل عدد 
الفتيان يف املدارس االبتدائية. وأي تغي� ¡رور الزمن يف قيمة نسبة ما يستلزم بحثا متأنيا. فقد يرجع إىل تغي�ات 
يف البسط أو يف املقام أو يف كليهR. وباإلضافة إىل ذلك، فقد يلزم يف هذه الحالة أن تعرف أيضا نسبة الفتيات إىل 
الفتيان يف سن االلتحاق باملدارس االبتدائية داخل السكان لتقييم إمكانية الوصول إليها أو التمييز الذي تواجهه 
الفتيات. ويشكل املؤرش النسبة املستخدمة يف حساب التغ� النسبي يف قيمة عدد ما مقارنًة بقيمته األساسية. 
وترضب النسبة عادة يف 100، وتُسند القيمة 100 إىل أساس املؤرش. و�كن استخدام املؤرشات لقياس التغ� ¡رور 
الزمن بJ متغ� واحد أو عدة متغ�ات (مؤرش مركب). ومثال عىل ذلك مؤرش سعر االستهالك الذي يقيس تغ�ات 

األسعار التي يشهدها املستهلكون أثناء حفاظهم عىل سلة ثابتة من السلع والخدمات عرب الزمن.
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االستقصاءات اإلحصائية (أو بالعينات):
تستخدم لجمع معلومات كمية ونوعية مبارشة عن مجموعات فرعية من السكان. وعىل العكس من التعداد 

الذي يشمل فيه االستقصاء جميع أفراد السكان، يقوم االستقصاء اإلحصاI أو بالعينات بجمع البيانات من قسم 

من السكان الخاضعb للدراسة، بهدف استخالص نتائج عن مجموع السكان. وتشكل االستقصاءات بالعينات يف 

 dهذا الصدد وسيلة فعالة من حيث التكلفة لجمع البيانات يف الحاالت التي يكون فيها إجراء التعداد الكامل غ

عميل أو التي تكون فيها البيانات املستمدة من املصادر اإلدارية غd متاحة.
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ال ينبغي أن ننىس أبداً أنه يوجد وراء كل وحدة من وحدات 
الكرامة  يف  ومتساوين  أحراراً  ُولدوا  أناٌس  اإلحصائية  البيانات 
رواياتهم  عىل  الضوء  لتسليط  نسعى  أن  ويجب  والحقوق. 
املتعلقة بحقوق اإلنسان، وبخاصة روايات الضعفاء منهم، عن 
مستمر   aتحس إجراء  يف  واستخدامها  قوية،  مؤرشات  طريق 
أجل  تنفيذها من  ونظم  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  لسياساتنا 

إحداث تغيm إيجاl يف حياة الناس. 

نايف بيالي
مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان

تعزيز  املتحدة من جهود ملواصلة  األمم  تبذله  ما  مع  Jشياً 
انتهاكات حقوق  الناس من  العاملية وتحسP حOية   Rاملعاي
اإلنسان، يوفر هذا املنشور الصادر عن مفوضية األمم املتحدة 
مؤرشات  إلعداد  عملية  توجيهات  اإلنسان  لحقوق  السامية 
كمية ونوعية من أجل تعزيز قياس حقوق اإلنسان، `ا فيها 
املنشور  ويتضمن  الحقوق.  هذه  وتنفيذ  التنمية،  يف  الحق 
حقوق  ملؤرشات  واملنهجي  املفاهيمي  لإلطار  تفصيلياً  وصفاً 
املعنية  والوطنية  الدولية  اآلليات  به  أوصت  الذي  اإلنسان 
العنارص  من  متزايد  عدد  يستخدمه  والذي  اإلنسان  بحقوق 
الفاعلة الحكومية وغR الحكومية. وتُقدم فيه أمثلة ملموسة 
 - اإلنسان  حقوق  من  لعدد  تحديدها  جرى  مؤرشات  عىل 
 - اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من  مستمد  معظمها 
العمليات  دعم  أجل  من  أخرى  وإيضاحات  عملية  وأدوات 
حقوق  إعOل   Pتحس بهدف  املصلحة  صاحبة  والجهات 
اهتOم  الدليل  هذا  وسيجذب  الواقع.  أرض  عىل  اإلنسان 
السياسات،  اإلنسان فضال عن واضعي  املدافعP عن حقوق 
العنارص  من  وغRهم  اإلحصاء،  ورجال  التنمية،  وأخصا� 
الفاعلة الرئيسية التي تسهم يف جعل حقوق اإلنسان حقيقة 

واقعة للجميع.


