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تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل 
حقوق اإلنسان

رضورية  النوعية  فالجوانب  اإلحصاءات؛  يف  كامالً  قياساً  اإلنسان  حقوق  قياس  أبداً  Hكن  ال 
للغاية. غX أن ما ُيستنتج من ذلك ال يعني أن تتجنب األوساط املعنية بحقوق اإلنسان استخدام 
بكيفية  دراية  استحداث  يف  التحدي  ويكمن  استخدامها.  كيفية  تعلُّم  بل  الكمية،  الحقائق 
التخطيط لهذا النوع من تقيص الحقائق، وتجميع البيانات، وتنظيمها بطريقة نافعة، وعرضها 

ونرشها بطريقة سليمة – من أجل الوفاء wعايX عىل مستوى رفيع من الصلة واملوثوقية.“
توماس هامربnغ(1)

املتعلقة  الصكوك  مختلف  يف  كأحكام  مذكورة  اإلنسان  حقوق  إن 

عن  باستمرار  وتفسnه  محتواها  استجالء  ويجري  اإلنسان.  بحقوق 

طريق آليات حقوق اإلنسان املعتربة مثل املنظومة الدولية لحقوق 

اإلنسان واجتهاداتها القضائية.(2) وعالوة عىل ذلك ففي الوقت الذي 

ترصد فيه هيئات املعاهدات إعaل حقوق اإلنسان املتعددة الواردة 

يف معاهداتها، يقترص تركيز آليات حقوق اإلنسان األخرى، كاإلجراءات 

الخاصة، عىل تعزيز وحaية حقوق معينة منها. وهذا الطابع املعقد 

الهيكلة  جيد  إطار  وجود  يستلزم  اإلنسان  حقوق   nملعاي واملتطور 

قادرة عىل  لتحديد مؤرشات  املرونة مع ذلك،  قدر كاف من  وعىل 

هذا  بناء  أثناء  ويف  وتنفيذها.  اإلنسان  حقوق  قياس  يف  املساعدة 

اإلطار، يتناول هذا الفصل ما ييل:
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ما هي القضايا الرئيسية التي 

يتع� تناولها يف قياس حقوق 

اإلنسان؟

ما هو اإلطار املفاهيمي 

لتحديد املؤرشات: مفهوم 

السaت، واملؤرشات الهيكلية 

ومؤرشات العمليات والنواتج، 

ومؤرشات املعايn الشاملة 

لحقوق اإلنسان؟

أهمية املفاهيم الخاصة 

بالسياق.

بعض القضايا املحددة يف 

تحديد مفاهيم املؤرشات – 

ترابط الحقوق وعدم قابليتها 

للتجزئة؛ وقياس االلتزام 

باالحرتام والحaية والوفاء.

األهداف التعليمية
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ألف-  القضايا التي يتع4 تناولها يف قياس حقوق اإلنسان

املؤرشات  تحديد  أجل  من  فيها  النظر  يتع7  قضايا  عدة  توجد 
الستخدامها يف تقييGت حقوق اإلنسان:

 ما الذي نحتاج إىل قياسه؟

 كيف نقوم باختيار املؤرشات املمكنة ملا نريد قياسه؟

  ما هو عدد املؤرشات الالزمة لتقييم تنفيذ حق من حقوق 
اإلنسان؟

البلدان  املحددة يف تحديد مرتبة   هل ستُستخدم املؤرشات 
تبعاً ألدائها يف مجال حقوق اإلنسان؟

يتوقف النهج املتبع يف تحديد مفاهيم املؤرشات عىل كيفية تناول 
هذه القضايا وعىل الفرضيات املطروحة.

ما الذي نحتاج إىل قياسه؟

بها؛  الحقوق  أصحاب  vتع  مدى  قياس  يف  الرئييس  الغرض  يتمثل 
وبعبارة أخرى، رصد عدد ضئيل من النواتج التي {كن ربطها بحالة 
إعGل حقوق اإلنسان. والغرض يف الوقت نفسه هو أيضاً تقدير ما 
بالتزامات حقوق  الوفاء  يحرزه املكلفون باملسؤوليات من تقدم يف 
�ؤرشات  vاماً  شاملة  قا�ة  إىل  التوصل  إىل  ذلك  ويهدف  اإلنسان. 
لجميع معاي� حقوق اإلنسان أو جميع أحكام املعاهدات. ور�ا كان 
هذا من قبيل املستحيل، نظراً لطبيعة معاي� حقوق اإلنسان وأحكام 
التي {كن تطبيقها احتGلياً.  املعاهدات ونطاقها، وتنوع السياقات 
بوسعه  قوي  نوعي  طابع  اإلنسان  حقوق  لتقييم  دا�اً  وسيكون 

االستفادة من عدد ضئيل من املؤرشات الكمية املختارة.

حقوق  معاهدات  جميع  بناء  لبنات  أن   Gفب ذلك،  عىل  وعالوة 
لحقوق  شاملة  ومعاي�  معينة  بحقوق  تتعلق  معاي�  هي  اإلنسان 
اإلنسان، فيبدو من املنطقي البدء بتحديد وإعداد مؤرشات لكل من 
تحديد  وبعد  عليه.  تنطبق  التي  الشاملة  واملعاي�  اإلنسان  حقوق 
هذه املؤرشات، يسهل تحقيق الخطوة التالية املتمثلة يف جمعها معاً 

وفقاً ملختلف أحكام كل معاهدة، بغرض رصد تنفيذها.

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> القضايا التي يتع7 تناولها يف قياس حقوق اإلنسان
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كيف نقوم باختيار املؤرشات املمكنة ملا نريد قياسه؟

ال بد من وجود نهج مهيكل يتضمن مجموعة من املعاي' املحددة 
املؤرشات  لتحديد  باتساق  تطبيقها  Hكن  والتي  جيداً  تحديداً 
النهج  هذا  يكون  أن  ويجب  اإلنسان.  حقوق  ملختلف  وإعدادها 
تحديد  عملية  دعم  عىل  وقادراً  املفاهيمية،  الناحية  من  مت_سكاً 
املنهجية  الناحية  من  جدوى  وذات  بالسياق  صلة  ذات  مؤرشات 

(لالطالع عىل الجوانب املنهجية لإلطار، انظر الفصل الثالث).

اختزال  للمؤرشات وعدم  مفاهيمي صلب  أساس  إيجاد  املهم  ومن 
العملية يف إعداد قاyة عشوائية بالخيارات. وعىل األخص، يُتوقع من 
الوسائل  ب}  الصلة  عن  يكشف  أن  مناسب  مفاهيمي  إطار  وجود 

واألدوات السياساتية من جانب، والنواتج املرجوة من الجانب اآلخر. 
النواتج  ب}  بالعالقة  املعرفة  بعض  تحصيل  �كان  األهمية  ومن 
ومحدداتها، من أجل وضع مؤرشات تساعد يف مواصلة تنفيذ حقوق 
اإلنسان، يف مقابل الهدف املحدود املتمثل يف وضع مؤرشات ملجرد 
كمياً. فالحصول، عىل سبيل املثال، عىل  تقدير حالة إع_لها تقديراً 
معلومات محددة عن عدد حاالت االحتجاز التعسفي يف بلد مع} 
ال  حجمها  أو  اإلنسان  حقوق  انتهاك  حاالت  عدد  عن  التعب'  مع 
أو عدم  الحرية  بالحق يف  التقيد  السبب يف عدم  عن  يكشف شيئاً 
كمياً  تقديراً  تحدد  مؤرشات  هذا  ويتطلب  تعزيزه.  أو  ح_يته 

للمعلومات عن هذه الجوانب األخرى من املسألة.

 ما هو عدد املؤرشات الالزمة لتقييم تنفيذ
حقوق اإلنسان؟

ر�ا كان االتجاه الطبيعي Hيل إىل تضييق عدد املؤرشات لرصد تنفيذ 
من  الهدف  وعىل  السياق  عىل  سيتوقف  عددها  أن  غ'  حق.  كل 
العملية. فعىل سبيل املثال، ويف سياق وطني أو دون وطني لرصد 
والسياسية  واالقتصادية  والثقافية  املدنية  الحقوق  استحقاقات 
واالجت_عية، قد يكون من الرضوري رصد وتوسيع نطاق مجموعة 
من املؤرشات لحرص جميع جوانب تلك الحقوق والتقدم املحرز في_ 
يقابلها من التزامات. وHكن أن تكون تلك هي حال رصد الحق يف 
املعلومات يف كث' من البلدان التي تكفله، أو الحق يف التعليم والحق 
الحديثة عىل ض_نات  الترشيعات  تنص  الهند، حيث  يف  العمل  يف 
قانونية مؤطرة لهذين الحق}. وHكن أن تكون تلك هي الحال أيضاً 

الخاصة عىل املستوى  آليات اإلجراءات  آلية من  عندما يكون لدى 
الدويل أو املستوى الوطني (الربازيل مثال) والية عىل رصد حق مع} 
أو قضية معينة من قضايا حقوق اإلنسان. ويف الوقت نفسه، وتبعاً 
لحقوق اإلنسان املعنية يف بلد بعينه، قد ترغب دولة طرف أو هيئة 
ومجموعة  قليل  عدد  عىل  الرتكيز  قرص  يف  املعاهدات  هيئات  من 
حقوق  معاي'  من  معيار  أجل  من  املحددة  املؤرشات  من  فرعية 
اإلنسان. ومع ذلك، من املهم امتالك مجموعة شاملة من املؤرشات 
املؤرشات  اختيار  فرصة  إتاحة  مع  اإلنسان  حقوق  �عاي'  املتعلقة 

أمام املستخدم} يف ضوء غاياتهم ويف سياقهم الوطني.

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> القضايا التي يتع} تناولها يف قياس حقوق اإلنسان
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هل سُتستخدم املؤرشات املحددة يف تحديد مرتبة 
البلدان تبعاً ألدائها يف مجال حقوق اإلنسان؟

ال تتجه النية إىل استخدام هذا العمل يف دعم مؤرش يحدد مراتب 
للبلدان تبعاً ألدائها يف مجال حقوق اإلنسان. فبالنظر إىل مدى تعقد 
السهل تحديد مفاهيم هذه األداة، وال  حقوق اإلنسان، ال هو من 
حقوق  إع]ل  تعزيز  حيث  من  بالرضورة  فيه  مرغوباً  ذلك  كان 
اإلنسان ورصده. ونظراً ألن كgة من معايf حقوق اإلنسان متعددُة 
الفصل  املنهجية  الناحية  من  يصعب  ومرتابطة،  ومتشابكٌة  األوجه 
عاملياً  مقبولة  مركبة  قياسات  لبناء  مجدية  مؤرشات  إىل  بينها 
الستخدامها يف مقارنات بu البلدان. واألهم من ذلك هو أن حقوق 
جميع  تحقيقها  إىل  تسعى  أن  يجب  مطلقة   fٌمعاي اإلنسان 
باستحداث أسس  الهدف  التخفيف من هذا  املجتمعات؛ وال |كن 
مرجعية نسبية لألداء باالستناد إىل مقارنات بu البلدان. والغرض من 

املؤرشات املحددة، إىل جانب تيسf تنفيذ حقوق اإلنسان ورصدها، 
 fهو دعم املقارنات يف املقام األول عرب الزمن يف مجال إع]ل معاي
حقوق اإلنسان والتمتع بها يف إطار السياق الفريد لكل بلد وفئاته 
|كن  أنه  ينفي  ال  هذا  أن   fغ اإلثنية).  (كالج]عات  السكانية 
البلدان،   uب املقارنات  بعض  إجراء  يف  املحددة  املؤرشات  استخدام 
لكن هذا االستخدام مرهون باالقتصار عىل مقارنة األداء بشأن بضعة 
معايf معينة من معايf حقوق اإلنسان يف الوقت الواحد، مثل الحق 
يف التعليم أو الحق يف الحياة، أو جوانب من هذه الحقوق (كمعدالت 
املجموعة  ال  عنها)،  املبلغ  والتفاوتات  والكتابة،  بالقراءة  اإلملام 

الكاملة من حقوق اإلنسان.

باء-  اإلطار املفاهيمي

بين] يعالج اإلطار املعتمد ما هو شائع من مفاهيم خاطئة وشواغل 
يف  (املبينة  اإلنسان  حقوق  تقيي]ت  يف  املؤرشات  استخدام  بشأن 
مؤرشات  وإعداد  لتحديد  مشرتكاً  نهجاً  ينشئ  فإنه  األول)،  الفصل 
والسياسية  واالقتصادية  والثقافية  املدنية  الحقوق  ورصد  لتعزيز 
واالجت]عية. ولض]ن إمكانية القيام بذلك، يركز اإلطار عىل استخدام 
مجموعات من املعلومات والبيانات، النوعية والكمية أيضاً، املتاحة 
التي  املعيارية  البيانات  جمع  آليات  عىل  والقا�ة  عادية  بصورة 
تعتربها أغلبية الدول األطراف مقبولة فتتبعها (انظر الفصل الثالث 
نهج من جزأين  اإلطار عىل  وينطوي هذا  التفاصيل).  لالطالع عىل 
يتضمن تحديد خصائص كل حق من حقوق اإلنسان، تليها مجموعة 

املرتبط  املعيار  بتنفيذ  الخاصة  الجوانب  تفصل  التي  املؤرشات  من 
بذلك الحق.

 – اإلنسان  حقوق  معاي�  يف  املؤرشات  1  ترسيخ 

أهمية الس!ت

يظل حرص معايf حقوق اإلنسان يف املعاهدات ومواصلة تطويرها 
اإلنسان  حقوق  وأدوات  آليات  من  وغfها  الرصد  هيئات  بواسطة 
مسألة عامة إىل حد كبf، ويبدو أن كgة من حقوق اإلنسان تتداخل 

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> اإلطار املفاهيمي

30 | مـــؤشــــــــــــرات حقوق اإلنسان



فيD بينها. ولذا، فإن أحكام معاهدات حقوق اإلنسان ال تفيد إفادة 
بليغة يف تحديد املؤرشات املناسبة. ومن ثم كان من املهم، كنقطة 
بداية، صياغة النصوص الرسدية املتعلقة باملعايX القانونية ألي حق 
من حقوق اإلنسان يف عدد محدود من الخصائص أو السDت التي 
اختيار  تتيرس عملية  الحق،  وبتحديد سDت  الحق.  بها هذا  يتميز 
املؤرشات أو مجموعات املؤرشات املناسبة وإعدادها بعد الوصول إىل 
وبالفعل،  ”ملموساً“.  يكون  قد  للمفاهيم  وواقعي  واضح  تحديد 
ويف  واقعيا  الحق  مضمون  جعل  يف  الحق  سDت  مفهوم  يساعد 
واملقاييس  ناحية  من  للحق  دة  املحدَّ املؤرشات   vب الصلة  توضيح 

املعيارية لذلك الحق من الناحية األخرى.

حقوق  من  حق  أي  سDت  تحديد  توجه  اعتبارات  ثالثة  وتوجد 
اإلنسان. وهي: 

شاملة  قراءة  إىل  السDت  تستند  أن  اإلمكان،  قدر    ينبغي، 
حقوق  معاهدات  يف  به  املتصلة  األحكام  من  بدءاً  للمعيار، 
املعيار  أي جزء من  يُغفل  ال  بحيث  الرئيسة،  الدولية  اإلنسان 
سواء يف اختيار سDت حق معv أو يف تحديد املؤرشات املتعلقة 

بهذا الحق؛
  ينبغي، قدر اإلمكان، أن تعكس سDت حقوق اإلنسان مجتمعًة 
جوهر محتواها املعياري، وأن يكون عددها قليالً، وأن تساعد 

صياغتها يف التحديد الالحق للمؤرشات ذات الصلة؛
  ينبغي، قدر اإلمكان، أال يكون نطاق السDت متداخالً. وبعبارة 

أخرى، ينبغي أن يستبعد كل منها اآلخر.

وبالنسبة لحقوق اإلنسان التي ُحددت لها مؤرشات توضيحية (انظر 
تحرص  أن  املتوسط  يف  أربعة سDت  نحو  يستطيع  الرابع)،  الفصل 
يتعلق   Dففي وهكذا،  معقولة.  بطريقة  املعياري  محتواها  جوهر 
بالحق يف الحياة، الذي تراعى فيه يف املقام األول املادة 3 من اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة 6 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية، والتعليق العام رقم 6 (1982) املتعلق بالحق يف 
تحديد  جرى  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  أعدته  الذي  الحياة 
و“اختفاء  الحياة“،  من  التعسفي  ”الحرمان  هي  سDت،  أربعة 
إىل  وباإلضافة  اإلعدام“.  و“عقوبة  والتغذية“،  و“الصحة  األفراد“، 
ذلك، فقد أسهمت أيضاً يف تحديد هذه السDت املواد من 10 إىل 12 
من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتDعية والثقافية 
، واملادتان 5(ب) و5(ه)‘4’ من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع 
أشكال التمييز العنرصي، واملادة 12 من اتفاقية القضاء عىل جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة، واملواد من 1 إىل 16 من اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغXه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة، واملادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة 9 من االتفاقية 
أرسهم،  وأفراد  املهاجرين  العDل  جميع  حقوق  لحDية  الدولية 
 Dواملادة 10 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وباملثل، في
يتعلق بالحق يف الصحة، جرى تحديد خمسة سDت، هي ”الصحة 
الجنسية واإلنجابية“، و“وفيات األطفال والرعاية الصحية“، و“البيئة 
ومكافحتها“،  وعالجها  األمراض  و“منع  والوظيفية“،  الطبيعية 
و“الوصول إىل املرافق الصحية واألدوية األساسية“. وقد استندت يف 
املقام األول عىل قراءة للDدة 25 من اإلعالن العاملي، والفقرة 12 من 
والثقافية،  واالجتDعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 
والتعليق العام رقم 14 (2000) للجنة املعنية بالحقوق االقتصادية 
للجنة   (1999)  24 رقم  العامة  والتوصية  والثقافية،  واالجتDعية 
رقم  العامان  والتعليقان  املرأة،  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية 
يف  أيضاً   vواستع الطفل.  للجنة حقوق   (2003)  4 ورقم   (2003)3
تحديد هذه السDت باملادة 6(1) من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية، واملادة 5(ه)‘4’ من االتفاقية الدولية للقضاء عىل 
من  و14(2)(ب)   12 واملادتان  العنرصي،  التمييز  أشكال  جميع 
االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، واملادة 
24 من اتفاقية حقوق الطفل، واملادتان 28 و43(1)(ه) من االتفاقية 
الدولية لحDية حقوق جميع العDل وأفراد أرسهم، واملادة 25 من 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> اإلطار املفاهيمي
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3.  انظر مثالً التعليقات العامة املتعلقة بالغذاء والسكن والصحة والتعليم.
4.  ستكون عادًة معرفة ما إذا كان األشخاص املستهدفون أو أصحاب الحقوق يصلون فعلياً بسهولة إىل األغذية أكN أهمية من معرفة ما إذا كان الغذاء متوافر يف أنحاء البلد. وباملثل، فمعرفة نسبة 
السكان الذين يصلون بانتظام إىل خدمات الطبيب أوثق صلة من معرفة إجkل عدد األطباء يف البلد. ومع ذلك، فكثfاً ما تكون البيانات عن املؤرشات التي تعكس مدى التوافر أسهل يف جمعها، 

.rواالكتفاء الذا uل حقوق معينة كالحق يف الغذاء وبخاصة قضيتا األمن الغذاkوقد تكون لها أهمية حاسمة يف تقييم مدى إع

املتعاضد  الدور  املؤرشات  تحديد  السkت يف  استخدام هذه  ويب{ 
كانت  فقد  املؤرشات.  وتطبيق  التفسfية  املkرسات  تؤديه  الذي 
العامة/التوصيات  التعليقات  وبخاصة  املعاهدات،  هيئات  ملkرسة 
لكل  املؤرشات  تحديد  وسيساعد  السkت.  اختيار  يف  بالغة  أهمية 
يف  وامليض  االمتثال  مدى  تقييم  يف  املعاهدة  هيئة  ذلك  بعد  سمة 

تطوير تفسf أحكام املعاهدة.

واالجتkعية  االقتصادية  الحقوق  معظم  حالة  يف  أحياناً،  ويُقرتح 
تحديد  يف  عام  نهج  اعتkد  رضورة  املثال،  سبيل  عىل  والثقافية 
السkت أو املؤرشات باالستناد إىل مفاهيم الكفاية، وسهولة الوصول، 
وهي  والجودة،  القبول،  وإمكانية  التكيف،  عىل  والقدرة  والتوافر، 
االقتصادية  بالحقوق  املعنية  اللجنة  اعتمدته   kفي معرّفة  مفاهيم 
واالجتkعية والثقافية من تعليقات عامة.(3) وتلك هي املبادئ التي 
من املتوقع أن توجه املكلف{ باملسؤوليات يف تيسf ”سلع وخدمات“ 
أثناء وفائها �ا عليها من  الحقوق يف  ذات صلة وتوفfها ألصحاب 
التزامات حقوق اإلنسان. وهي ال تحل بذاتها محل أحكام املعاهدة 
ذات الصلة. كk يجب تفسfها تفسfاً خاصاً لكل حق من حقوق 

سهولة  (أي  الوصول  سهولة  ستكون  املثال،  سبيل  فعىل  اإلنسان. 
الوصول املادي، واألسعار امليسورة، وعدم التمييز) عامًة أوثق صلة 
الحقوق  إعkل  قياس  يف  والخدمات  السلع  ”توافر“  مجرد  من 
االقتصادية واالجتkعية والثقافية.(4) وباملثل، يجب أن يستند تحديد 
السكن  يف  الحق  أو  الكايف  الغذاء  يف  بالحق  يتعلق   kفي ”الكفاية“ 
السهل  من  ليس  أنه   kفك  .kمنه بكل  الخاصة   fاملعاي إىل  الالئق 
الحقوق  كافة  بشأن  بانتظام  العام  النهج  هذا  اتباع  أو املناسب 
االقتصادية واالجتkعية والثقافية، فال مجال لذلك أيضاً فيk يتعلق 
لهذه  أن   fغ والسياسية.  املدنية  الحقوق  غالبية  سkت  بتحديد 
املبادئ دوراً تؤديه يف اختيار املؤرشات ملختلف سkت أي حق من 

الحقوق (انظر الفصل الرابع، الفرع جيم).

وبعد تحديد السkت، تكون الخطوة الثانية هي إيجاد نهج متسق 
وااللتزامات  املقاييس  أجل  من  وإعدادها  املؤرشات  اختيار  تجاه 
يف  النظر  الخطوة  هذه  وتتطلب  السkت.  بهذه  املتعلقة  املعيارية 
املختلفة  األوجه  تغطية  يف  للمساعدة  املؤرشات  من  مختلفة  أنواع 

لتنفيذ حقوق اإلنسان.

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> اإلطار املفاهيمي
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الس3ت البارزة لإلطار املفاهيمياإلطار 4

اإلطار املفاهيمي املعتمد لتحديد مؤرشات تعزيز تنفيذ حقوق اإلنسان ورصده:

مواد  يف  أساساً   Jمب هو   Lك الحق،  لهذا  املعياري  املحتوى  يف  اإلنسان  حقوق  من  لكل حق  دة  املحدَّ املؤرشات    يرسخ 
املعاهدات وتعليقات اللجان العامة ذات الصلة؛

  يركز عىل قياس مدى تقيد املكلفJ باملسؤوليات، والدول أساساً، cا عليها من التزامات بحقوق اإلنسان وما تبذله من 
جهود للوالء بتلك االلتزامات. كL يقيس اإلطار النتائج التي يحرزها املكلفون باملسؤوليات يف ضLن إعLل حقوق اإلنسان 
اللتزامات  املختلفة  األوجه  تقيس  املؤرشات  من  مجموعة  اإلطار  يستخدم  لذلك،  ونتيجة  بها.  الحقوق  أصحاب  وxتع 

أصحاب املسؤوليات، cا فيها االلتزام ببذل العناية، التي يرتكز عليها تنفيذ معايy حقوق اإلنسان؛
والسياسية  واالقتصادية  والثقافية  املدنية  الحقوق  ترابط  بذلك  مؤكداً  املساواة،  قدم  عىل  اإلنسان  حقوق  جميع    يضع 

واالجتLعية، وعدم قابليتها للتجزئة؛
  يعكس التزام املكلفJ باملسؤوليات باحرتام حقوق اإلنسان، وحLيتها، والوفاء بها، بالرتكيز عىل مؤرشات تحرص االستحقاقات 

اإلنسانية، وحاالت الفعل أو االمتناع، وآليات املساءلة والجرب – القانو� منها واإلداري؛
ومراعاة  القانون،  وسيادة  واملساءلة،  واملشاركة،  واملساواة،  التمييز،  عدم  مثل  الشاملة،  اإلنسان  حقوق   yعايc   يعرتف 
اختيار  عند   ،yاملعاي هذه  ويعكس  والدويل)،  الوطني   Jاملستوي (عىل  واالنتصاف  الرشيد،  والحكم  القانونية،  األصول 

املؤرشات ويف إجراء التقييLت؛
  ييرس للمعايy الدولية لحقوق اإلنسان تحديُد مؤرشات مجدية يف سياقها. ونتيجة لذلك، ال يسعى اإلطار إىل إعداد قا�ة 
مشرتكة باملؤرشات التي يتعJ تطبيقها يف جميع البلدان برصف النظر عن مستوى تنميتها االجتLعي والسيايس واالقتصادي، 

وال إىل إقامة مقياس عاملي إلجراء مقارنات بJ البلدان يف مجال إعLل حقوق اإلنسان.

2  قياس التعهدات-الجهود-النتائج املتعلقة 

بحقوق اإلنسان

يتطلب إعLل حقوق اإلنسان من املكلفJ باملسؤوليات، والدول أساساً، 
أن يبذلوا جهوداً مستمرة الحرتامها وحLيتها والوفاء بها، ومن أصحاب 
تنفيذ  عند رصد  بالتايل،  املهم  يتمسكوا cطالبهم. ومن  أن  الحقوق 

نقطة  عند  إلعLلها  املقابلة  املحددة  النواتج  تقييم  اإلنسان،  حقوق 
زمنية معينة. ومن املهم أيضاً تقييم ما إذا كانت العمليات التي تستند 
إليها هذه النواتج متفقة، عرب الزمن، مع معايy حقوق اإلنسان ذات 
الصلة. ورcا كانت هذه الرضورة لرصد النواتج فضالً عن العمليات التي 
تقوم عليها ال تحظى باالعرتاف دا�اً بقدر متساو بJ الحقوق املدنية 

والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتLعية والثقافية.

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> اإلطار املفاهيمي
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فمن األيرس قبول األمر ح6 يتصل بالحقوق االقتصادية واالجت$عية 
النامية، ال Bكن  البلدان  والثقافية. ويف حاالت عديدة، وبخاصة يف 
هذه  ويف  املوارد.  ضيق  بسبب  تدريجياً  إال  الحقوق  هذه  إع$ل 
املدنية  الحقوق  التقدم املحرز. غ^ أن  املنطقي رصد  الحاالت، من 
والسياسية نفسها، فبمجرد تصديق الدولة عليها وكفالتها لها، Bكن 
مبدئياً التمتع بها عىل الفور، ويتع6 توف^ الح$ية لها. ومن األمور 
ووقتاً  موارد  والسياسية  املدنية  الحقوق  إع$ل  يتطلب  أن  املقبولة 
والتنفيذية  القضائية  املؤسسات  إنشاء  أجل  من  سواء،  حد  عىل 
الالزمة، ووضع األطر السياساتية والتنظيمية والتنفيذية لح$ية هذه 
املدنية  الحقوق  إع$ل  رصد  فعند  أخرى،  وبعبارة  الحقوق. 
الداعمة  العملية  س^  تقييم  أيضاً  املهم  من  يكون  والسياسية، 
إعداد مؤرشات  إىل  يهدف  نهج  أي  سيتع6 عىل  وهكذا،  لح$يتها. 
كأداة مفيدة ملواصلة تنفيذ حقوق اإلنسان أن يتناول أهمية تحديد 
قيمٍة كميٍة لنواتج حقوق اإلنسان، فضالً عن العمليات التي ترتكز 

عليها هذه النواتج.

األطراف  الدول  قبول  مدى  قياس  عادًة  غ  يُسوَّ ذلك،  عىل  وعالوة 
من  عليها  �ا  بالوفاء  تعهدها  ومدى  اإلنسان  حقوق  ملعاهدات 
التزامات يف مجال حقوق اإلنسان. وهكذا، ولقياس ذلك القبول أو 

العزم أو التعهد، والجهود الالزمة لجعل هذا التعهد حقيقة واقعة، 
عرب  اإلنسان  بحقوق  التمتع  زيادة  حيث  من  الجهود  تلك  ونتائج 
كمؤرشات  املصنفة  املؤرشات  من  نسقاً  اإلطار  يستخدم  الزمن، 
هيكلية، ومؤرشات للعمليات، ومؤرشات للنواتج. وتضع كل فئة يف 
الصدارة، عن طريق مجموعات املعلومات الخاصة بها، تقيي$ً لكل 
من  حق  كاحرتام  بالتزاماتها،  للوفاء  الطرف  الدولة  تتخذها  خطوة 
حقوق اإلنسان أو ح$يته أو الوفاء به. ونسق املؤرشات املذكور ال 
فحسب،  وإعدادها  اإلنسان  حقوق  مؤرشات  اختيار  عملية  يبّسط 
بالسياق، ومتاحة،  استخدام معلومات ذات صلة  أيضاً  وإ�ا يشجع 
وBكن تقديرها كمياً من أجل ملء البيانات الخاصة باملؤرش املختار.

املؤرشات الهيكلية

�جرد تصديق الدولة عىل معاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان، 
تنشأ الحاجة إىل تقييم التزامها بتنفيذ املعاي^ التي قبلتها. وتساعد 
املؤرشات الهيكلية يف إجراء مثل هذا التقييم. فهي تعكس التصديق 
اآلليات  وإنشاء  بل  ووجود  واعت$دها،  القانونية  الصكوك  عىل 
اإلنسان  حقوق  لتعزيز  رضورية  تعترب  التي  األساسية  املؤسسية 

وح$يتها.

املؤرشات الهيكليةاإلطار 5

تساعد املؤرشات الهيكلية يف حرص مدى بقبول الدولة وعزمها وتعهدها باتخاذ تداب^ تت$ىش مع التزاماتها بحقوق اإلنسان. 
وتتمثل بعض املؤرشات الهيكلية الشائعة في$ ييل:

 املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحق يف السكن الالئق التي صدقت عليها الدولة؛
 اإلطار الزمني للسياسات الوطنية املتعلقة بالتعليم املهني والتقني، ونطاق تغطية هذه السياسات؛

  تاريخ بدء نفاذ اإلجراء الرسمي الناظم للتفتيش عىل زنزانات الرشطة ومراكز االحتجاز والسجون عن طريق كيانات تفتيش 
مستقلة، ونطاق تغطية هذا اإلجراء.

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> اإلطار املفاهيمي
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ملزيد من الدقة، تقوم بإجراء االعتCد اللجنة الفرعية املعنية باالعتCد (انظر أيضاً املؤرش 5 وبياناته الوصفية الواردة يف املرفق األول).  .5

طبيعة  عىل  يشء  كل  وقبل  أوالً  تركز  أن  الهيكلية  املؤرشات  وعىل 
كان  إذا  ما  أي   – الحقوق  املتصل بحق معe من  الداخيل  القانون 
تعزز  التي  املؤسسية  واآلليات   – املطلوبة  الدولية   oاملعاي يتضمن 
إىل  الهيكلية  املؤرشات  تنظر  أن  يجب   Cك وتحميها.   oاملعاي تلك 
هذا  عىل  تنطبق  أنها  عىل  واسرتاتيجياتها  للدولة   wالسياسا اإلطار 
الحق. فهي مهمة للغاية ملواصلة تنفيذ حقوق اإلنسان. ومن املتوقع 
أن يحدد بيان يتعلق بالسياسات الوطنية عن هذا املوضوع الخطوط 
و/أو   ،wالسياسا إطارها  و/أو  الحكومة،  ألهداف  العريضة 
املندرجة  القضايا  امللموسة ملعالجة  اسرتاتيجيتها، و/أو خطة عملها 
تحت هذا املوضوع. ومع تقديم مؤرش عىل تعهد الحكومة �عالجة 
ملساءلة  به  متصلة  مرجعيًة  أسساً  تقدم  أن  أيضاً  �كنها  املوضوع، 
الحكومة عن حاالت الفعل أو االمتناع املتعلقة به. وعالوة عىل ذلك، 
بحقوق  الطرف  الدولة  التزامات  لرتجمة  وسيلة   wالسياسا فالبيان 
حقوق  إعCل  يف  يساعد  للتنفيذ،  قابل  عمل  برنامج  إىل  اإلنسان 
اإلنسان. ومن ثم، فمن املهم عند تحديد املؤرشات الهيكلية ملختلف 
الحقوق محاولة إبراز رضورة توافر بيانات سياساتية محددة بشأن 

القضايا ذات الصلة املبارشة بتنفيذ حقوق اإلنسان هذه.

حقوق  أغلبية   eب مشرتكة  الهيكلية  املؤرشات  بعض  كانت  ور�ا 
اإلنسان، بينC تكون املؤرشات األخرى متصلة بحقوق معينة منها أو 
مؤرشات  فإن  وهكذا،  اإلنسان.  حقوق  ألحد  واحدة  معينة  بسمة 
هيكلية مثل ”نسبة الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي صدقت 
واتفاقيات  وبروتوكوالت  معاهدات  من  قا�ة  (من  الدولة  عليها 
منظمة العمل الدولية املختارة، إلخ.)“، و“وجود رشعة حقوق محلية 
اعتCد  و“نوع  الفوقية“،   eالقوان من  آخر  أو يف شكل  الدستور  يف 
للجنة  الداخيل  للنظام  وفقاً  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسة 
 oغ املنظCت  الوطنية“،(5)و“عدد  للمؤسسات  الدولية  التنسيق 
يف  رسمياً   eاملشارك  (eواملتطوع  eاملوظف)  eوالعامل الحكومية 
حCية حقوق اإلنسان عىل الصعيد الوطني“، تكون ذات صلة برصد 
جداول  يف  تنعكس  أن  �كن  وبالتايل  كافة،  اإلنسان  حقوق  تنفيذ 

هذه  ديباجة  يف  أو  الحقوق  بتلك  املتعلقة  التوضيحية  املؤرشات 
الجداول. ومن ناحية أخرى، فمؤرشات مثل ”اإلطار الزمني للسياسات 
هذه  تغطية  ونطاق  اإلعاقة،  ذوي  باألشخاص  املتعلقة  الوطنية 
 eللموظف السلوك  قواعد  مدونة  نفاذ  بدء  ”تاريخ  أو  السياسات“ 
املكلفe بإنفاذ القوانe، �ا فيها قواعد السلوك املتعلقة باستجواب 
املقبوض عليهم واملحتجزين واملساجe“، تكون خاصة بحق محدد 
الفصل  (انظر  الحقوق  أحد  سCت  ببعض  أو  اإلنسان  حقوق  من 

الرابع، الجداول من 1 إىل 14).

وتنعكس عدة مؤرشات هيكلية انعكاساً رصيحاً يف أحكام املعاهدات، 
 Cفي مثالً  صحيح  وهذا  املعياري.  التعهد  عىل  بوضوح  تنص  حيث 
الدولة  اعتمدتها  التي  العمل  لخطة  الزمني  ”اإلطار  �ؤرش  يتعلق 
الطرف لتنفيذ مبدأ التعليم اإللزامي املجا¦ للجميع، ونطاق تغطية 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   14 (املادة  الخطة“  هذه 
الهيكلية  املؤرشات  مختلف  أو  والثقافية)،  واالجتCعية  االقتصادية 
املتعلقة �عايo الوصول إىل املحاكم وفق األصول القانونية املرعية. 
فيها  �ا  اإلنسان،  حقوق  آليات  تعتمدها  التي  التوصيات  أن   Cك
الخاصة،  املعاهدات، واملكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات  هيئات 
ويف سياق االستعراض الدوري الشامل، تتضمن إحاالت رصيحة إىل 
مؤرشات هيكلية (كاعتCد قوانe أو أحكام أو برامج خاصة، وإنشاء 
النواتج  مؤرشات  إىل  إحاالت  عن  فضالً  وطنية)،  وآليات  مؤسسات 

والعمليات.
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مؤرشات العمليات

املكلفون  يبذلها  التي  املستمرة  الجهود  العمليات  مؤرشات  تقيس 
باملسؤوليات لتحويل تعهداتهم بحقوق اإلنسان إىل النتائج املرجوة. 
باستمرار  م  تقيِّ Qؤرشات  األمر  يتصل  الهيكلية،  املؤرشات  وبخالف 
باملسؤوليات  املكلف  يتخذها  التي  الخاصة  والتداب\  السياسات 

لتنفيذ تعهداته عىل أرض الواقع.

فيها  Qا  الخطوات،  إىل جميع  الحكومية  السياساتية  التداب\  وتش\ 
والتدخالت  امليزانية،  واعتiدات  والحكم،  للتنمية  العامة  الربامج 
مستعدة  الدولة  تكون  التي  والجرب،  التنظيم  مجايل  يف  الخاصة 
التخاذها من أجل وضع اعتزامها أو تعهداتها ببلوغ النواتج املقرتنة 

بإعiل حق معv من حقوق اإلنسان موضع التنفيذ. وهكذا، يربط 
مؤرش العمليات التداب\ السياساتية الحكومية بأهداف مرحلية zكن 
أن تتحد لتحقق النواتج املرجوة يف مجال حقوق اإلنسان. وبتحديد 
مؤرشات العمليات من حيث ”العالقة“ الضمنية ”بv السبب واألثر“ 
وبوصفها ”وسيطاً قابالً للرصد“ بv التعهد والنتائج، zكن أن يتحسن 
تقييم مسؤولية الدولة عن التزاماتها املتعلقة بحقوق اإلنسان. ويف 
للوفاء  املبارش  الرصد  يف  املؤرشات  هذه  تساعد  نفسه،  الوقت 
الحقوق،  أحد  حiية  بعملية  أو  مبارشًة،  الحقوق  بأحد  التدريجي 
بحسب الحالة. ومؤرشات العمليات أك� تأثراً بالتغ\ات من مؤرشات 
النواتج؛ وبالتايل، فهي أحسن منها يف حرص اإلعiل التدريجي للحق 
األطراف  الدول  تبذلها  التي  املستمرة  الجهود  عن  التعب\  يف  أو 

لحiيته.

مؤرشات العملياتاإلطار 6

تساعد مؤرشات العمليات يف تقييم جهود الدول، من خالل تنفيذها للتداب\ السياساتية وبرامج العمل، لتحويل تعهداتها يف 
مجال حقوق اإلنسان إىل النتائج املرجوة. ويتمثل بعض مؤرشات العمليات الشائعة فيi ييل:

 مؤرشات قا�ة عىل مخصصات امليزانية؛
 تغطية الفئات السكانية املستهدفة يف إطار الربامج العامة؛

 شكاوى حقوق اإلنسان الواردة ونسبة ما يحصل منها عىل جرب؛
 تداب\ الحفز والتوعية املقدمة إىل املكلفv باملسؤوليات ملعالجة قضايا محددة من قضايا حقوق اإلنسان؛

 مؤرشات تعكس س\ العمل Qؤسسات محددة (كاملؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان أو النظام القانو�).

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> اإلطار املفاهيمي
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6.  من املستنسب أيضاً يف مؤرش العمليات أن يقاس من حيث التحسن املادي وغLه من أنواع التحسن امللموس التي يخلفها، ال من حيث املوارد املوفرة للعملية املعنية. ويكمن السبب يف ذلك يف 
أن التجارب عرب البلدان واملناطق داخل البلد الواحد تكشف عن عدم وجود عالقة أحادية بb اإلنفاق العام والنتاج املادي الذي يخلفه هذا اإلنفاق. فالنتاج املادي يتوقف عىل املوارد وعىل 

العوامل األخرى املؤسسية وغL املؤسسية التي تختلف من مكان إىل آخر وتجعل بالتايل من الصعب تفسL املؤرشات بناء عىل اإلنفاق العام. عىل سبيل املثال، من املمكن أن يسفر خفض 
لإلنفاق العام للفرد عن نواتج أحسن من منطقة ألخرى داخل البلد الواحد.

7.  يوجد بعض التشابه بb مؤرشات العمليات والنواتج، وهو نابع من أنه �كن قياس أي عملية إما من حيث املدخالت الذاهبة إىل العملية أو من حيث املخرجات املبارشة التي تخلفها العملية. 
وهكذا، �كن قياس مؤرش العمليات املتعلق بتغطية األطفال بالتطعيم من حيث املوارد أو النفقات العامة الذاهبة إىل برامج التطعيم (وهو ما يشكل املتغL املتمثل يف املدخالت) أو من حيث 

نسبة األطفال املشمولb بالربنامج (وهو ما يشكل املتغL املتمثل يف املخرجات). وفي� يتصل بالتعريف املبb يف هذه الحاشية، فكال املؤرشين من مؤرشات العمليات. فه� يسه�ن يف خفض 
وفيات األطفال الذي يشكل مؤرشاً من مؤرشات النواتج حيث إنه يرصد التأثL املجمع لربنامج التطعيم خالل فرتة من الزمن، و�كن ربطه مبارشة بالتمتع بخاصية الحق يف الصحة املتعلق 

بـ“وفيات األطفال ورعايتهم الصحية“.

وصياغتها.  العمليات  مؤرشات  اختيار  يف  مه�ن  اعتباران  ويوجد 
هيكيل  مؤرش  بربط  العمليات  مؤرش  قيام  ض�ن  يف  األول  يتمثل 
عالقة  خالل  من  ذلك  كان  لو  وحبذا  له،  املقابل  النواتج  �ؤرش 
مفاهيمية أو تجريبية. وهكذا مثالً يُختار مؤرش العمليات للحق يف 
الصحة  بقضايا   bامللم التعليم  سن  يف  األطفال  ”نسبة   – الصحة 
والتغذية“ – بحيث �كن ربطه باملؤرش الهيكيل املقابل، أي ”اإلطار 
الزمني للسياسات الوطنية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ونطاق 
تغطية هذه السياسيات“، فضالً عن مؤرش النواتج – ”نسبة األطفال 
الوزن“. وباملثل،  الذين يعانون من نقص  العمر  الخامسة من  دون 
”نسبة  مؤرش  فإن  للتعذيب،  التعرض  عدم  يف  بالحق  يتعلق  وفي� 
حرس السجون الذين يجري التحقيق معهم رسمياً يف حاالت االعتداء 
ارتكاب جر�ة ضد أشخاص محتجزين أو  البد� أو يف   Lالبد� وغ
مسجونb“ يربط بb املؤرش الهيكيل: ”تاريخ بدء نفاذ مدونة قواعد 
السلوك  قواعد  ذلك  يف  �ا   ،bالقوان إنفاذ  عن   bاملسؤول سلوك 
املتعلقة باستجواب املقبوض عليهم واملحتجزين واملساجb“ ومؤرش 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  املعاملة  أو  التعذيب  ”حاالت  النواتج: 

املهنية املبلغ عنها“.(6)

ويتمثل االعتبار الثا  الذي يشكل مؤرش العمليات يف إظهار قياٍس ما 
للجهد الذي يبذله املكلف باملسؤوليات يف الوفاء بالتزاماته. وهكذا، 
فمؤرشات مثل ”نسبة حرس السجون الذين يجري التحقيق معهم 
رسمياً يف حاالت االعتداء البد� وغL البد� أو يف ارتكاب جر�ة“ أو 
امتثالها  بشأن  للتفتيش  خضعت  التي  األع�ل  مؤسسات  ”نسبة 
”نسبة  إىل  باإلضافة  التفتيش“  هذا  تكرار  ومعدل  العمل،   Lملعاي
أو  مالحقة“،  أو  إداري  إجراء  اتخاذ  عن  أسفرت  التي  التحقيقات 
”نسبة ضحايا العنف الجنيس وغLه من عنف الذين يحصلون عىل 
السكان  ”نسبة  أو  مناسبة“،  وقانونية  ونفسية  طبية  خدمات 
املستهدفb املشمولb بربامج املكمالت الغذائية العامة“، أو ”نسبة 

يف  املحسنة  الصحي  الرصف  خدمات  عىل  يحصلون  الذين  السكان 
العمليات.  مؤرشات  فئة  ضمن  تندرج  بالتقرير“،  املشمولة  الفرتة 
وهذا يعني أحياناً إعادة صياغة مؤرش متاح بصورة عادية (يوجد يف 
أو  لأللفية)،  اإل»ائية  األهداف  مؤرشات  من  مؤرش   Lاألخ املثال 

اشرتاط نوع من التقدير اإلضايف بشأن املعلومات األساسية للمؤرش.

مؤرشات النواتج

تعكس حالة تع  أو ج�عية  فردية  نتائج  النواتج  تحرص مؤرشات 
الدولة بحقوق اإلنسان يف سياق معb. ويوحد مؤرش النواتج �رور 
الزمن تأثL مختلف العمليات التي يقوم عليها (التي �كن رصدها 
يكون  ما  وكثLاً  العمليات)؛  مؤرشات  من  أك°  أو  واحد  خالل  من 
مؤرشاً بطيء الحركة، يتأثر أقل من مؤرش العمليات بحرص التغLات 
املؤقتة.(7) عىل سبيل املثال، �كن أن يكون مؤرشا العمر املتوقع أو 
الوفيات مرهونb بتطعيم السكان، أو توعية السكان بالصحة العامة، 
أو الحصول عىل التغذية الكافية، أو خفض العنف البد� والجر�ة. 
بحاالت  املتعلقة  النواتج   bب طبيعي  بشكل  الربط  �كن  وباملثل، 
املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  املعاملة  أو  التعذيب  عن  اإلبالغ 
والعمليات التي تسعى إىل تدريب املسؤولb عن إنفاذ القوانb عىل 
وظروف  سلوكهم،  عن  املساءلة   bتحس  Lوتداب التحقيقات  إجراء 

االحتجاز.

النواتج  ومؤرشات  العمليات  مؤرشات  إىل  النظر  أحياناً  املفيد  ومن 
باعتباره� متغLي التدفق والحصيلة عىل التوايل. فمؤرش ”التدفق“ 
إنتاج  مثالً  ذلك  ومن  الزمن،  من  فرتة  خالل  التغLات  رصد  يتيح 
الدخول  حاالت  عدد  أو  وتصديرها،  واستLادها  الغذائية  الحبوب 
والخروج من الحرمان التعسفي من الحرية خالل فرتة مرجعية. أما 
نقطة  عند  للتغLات  املجمعة  النتيجة  فيقيس  ”الحصيلة“،  مؤرش 
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8.  عىل سبيل املثال، Qكن تصنيف نسبة السكان املشمولI بالتأمI الصحي كمؤرش عمليات بالنسبة للحق يف الصحة وكمؤرش نواتج بالنسبة للحق يف الض0ن االجت0عي (انظر الفصل الرابع).
9.  قاdة املعايa الشاملة ال هي مقدسة وال هي كاملة. انظر الفرع ألف من الفصل األول لالطالع عىل التفاصيل.

أو  للفرد،  الغذائية  الحبوب  توافر  مثالً  ذلك  ومن  واحدة،  زمنية 
التدابa املتعلقة بالجسم البرشي والتغذية ألطفال املدارس، أو عدد 

الفرتة  نهاية  يف  تعسفاً  حريتهم  من  حرمانهم  عن  املبلغ  األشخاص 
املرجعية.

مؤرشات النواتجاإلطار 7

األمثلة  ويتمثل بعض  اإلنسان.  بحقوق  التمتع  زيادة  الدولة يف  بذلتها  التي  الجهود  نتائج  تقييم  النواتج يف  تساعد مؤرشات 
الشائعة في0 ييل:

 نسبة القوة العاملة املشاركة يف مخططات الض0ن االجت0عي؛
 حاالت الخطأ القضا� املبلَّغ عنها، ونسبة الضحايا الذين حصلوا عىل تعويض ضمن إطار زمني معقول؛

 التحصيل الدرايس (كمعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بI الشباب والكبار) بحسب الفئة السكانية املستهدفة.

والجدير باملالحظة هو أن مؤرشات العمليات والنواتج ال يستبعد كل 
يكون  قد  اإلنسان  داdاً. فمؤرش عمليات ألحد حقوق  اآلخر  منه0 
مؤرشاً للنواتج يف سياق حق آخر.(8) ويتمثل االعتبار املتوخى هنا يف 
األقل  واحد عىل  نتائج  ما مؤرش  لكل سمة من س0ت حق  ض0ن 
Qكن ربطه ربطاً وثيقاً بالتمتع بذلك الحق أو تلك السمة. وتُحدد 
املكلفون  يبذلها  التي  الجهود  تعكس  بحيث  العمليات  مؤرشات 
باملسؤوليات يف الوفاء بتحقيق الناتج املحدد أو يف إحراز تقدم عىل 
 Iب التفرقة  نهج متسق يف  اتباع  يساعد  النهاية،  الطريق. ويف  هذا 
تنفيذ  حرص  يتسنى  بحيث  النواتج،  ومؤرشات  العمليات  مؤرشات 

حقوق اإلنسان من كافة جوانبها املختلفة.

اإلنسان  حقوق  مبادئ  أو  معاي�  3  مؤرشات 

الشاملة

ال  الشاملة  اإلنسان  مبادئ حقوق  أو   aتحيط �عاي التي  املؤرشات 
Qكنها أن تقرتن حرصياً بإع0ل حق معI من حقوق اإلنسان، وإ�ا 
تنفيذ  عملية  وتعزيز  وح0ية  احرتام  مدى  حرص  هو  منها  الغرض 
التمييز  املثال  سبيل  عىل  منها  ألمور  وإع0لها  اإلنسان  حقوق 
واملساواة، واملشاركة، والحصول عىل اإلنصاف، واملساءلة.(9) وال توجد 
الشاملة  املعايa واملبادئ  للتعبa عن هذه  أو وحيدة  وسيلة سهلة 

تعبaاً رصيحاً عند اختيار املؤرشات.

اختيار مؤرشات هيكلية  عند  واملساواة  التمييز  عدم  معيار  فلرصد 
ومؤرشات عمليات ومؤرشات نواتج، تتمثل نقطة البداية يف الت0س 
بيانات مصنفة بحسب أسباب حظر التمييز، كالجنس، أو اإلعاقة، أو 

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> اإلطار املفاهيمي
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10.  انظر الجدول 13 يف الفصل الرابع عن عدم التمييز واملساواة، واإلطار 23.

األصل اإلثني، أو الدين، أو اللغة، أو االنتHء االجتHعي أو اإلقليمي. 
عىل سبيل املثال، ينبغي إتاحة التعليم االبتداV باملجان للجميع. وإذا 
االبتدائية  املدارس  يف  املقيدين  األطفال  بنسبة  املتعلق  املؤرش  كان 
قد  فإنه  ما،  بلد  األقليات يف  فئة  أو  اإلثنية  الجHعة  بحسب  مصنفاً 
يكشف عن التفاوتات بs مختلف الفئات السكانية، بل والتمييز أيضاً 
الذي تواجهه بعض الفئات أو األقليات يف الحصول عىل التعليم والتمتع 
بحقها يف التعليم يف ذلك البلد. |كن إذن أن يخضع هذا الوضع لتحليل 
الحاالت،  بعض  ويف  للتمييز.  أدق  تقييم  إىل  للوصول  إضايف  نوعي 

فمؤرشات مثل ”نسبة العاملs (كالعHل املهاجرين) الذين يبلغون عن 
”نسبة  بالتحديد  أو  العمل“  يف  املعاملة  وإساءة  للتعذيب  تعرضهم 
 sاألغلبية ب اإلثنية صاحبة  الجHعة  الذين يختارون مرشح   sالعامل
مرشَحs لهH نفس السHت واملؤهالت باستثناء خلفيتهم اإلثنية“ تتيح 
يف  معينة  سكانية  فئات  تواجهه  الذي  للتمييز  أك�  مبارشاً   ًHتقيي
املجتمع.(10) كH أنه عند التعب� عن معيار التمييز واملساواة الشامل، 
يجب أن ينصب الرتكيز عىل مؤرشات تحيط بـ“سهولة الوصول“ إىل 
السلع والخدمات التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه، ال مجرد ”توافرها“.

اإلطار املفاهيميالشكل الخامس

مقاييس حقوق اإلنسان ومعاي5ها الشاملة

مؤرشات تتعلق باملعاي5 الشاملة لحقوق اإلنسان

سHت الحق

املؤرشات الهيكلية

مؤرشات العمليات

مؤرشات النواتج

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> اإلطار املفاهيمي
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11.  للحقوق الجوهرية محتوى واضح نسبياً وقد يكون لها أيضاً مكون ”مستٍو/تدريجي“ يف إعEلها، مثل الحق يف التعليم أو الحق يف املشاركة يف الشؤون العامة. والحقوق اإلجرائية كالحق يف عدم 
التعرض للتمييز أو الحق يف االنتصاف حقوق حاسمة إلعEل الحقوق الجوهرية، ورaا كان من األيرس تحديدها يف السياق الخاص بالحقوق الجوهرية.

انظر مرسد املصطلحات اإلحصائية.  .12
املرجع نفسه.  .13

 tتأث له  إجرائياً“  ”حقاً  بوصفه  الشامل  املعيار  تناول  أيضاً  وyكن 
عىل إعEل ”حق جوهري“ مع�؛ وبالتايل فإنه يحدد باإلحالة إىل 
”الحصول  ملعيار  باالمتثال  اإلحاطة  yكن  وهكذا،  الحق.(11)  ذلك 
أو  املعاملة  أو  التعذيب  من  التحرر  سياق  يف  اإلنصاف“  عىل 
مثل  مؤرش  باستخدام  أو املهينة  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 
الذين  األخرى  العنف  وأشكال  الجنيس  العنف  ضحايا  ”نسبة 
وباملثل،  مناسبة“.  وقانونية  ونفسية  طبية  خدمات  عىل  يحصلون 
يف  الحق  سياق  يف  التمييز  عدم  ملعيار  باالمتثال  اإلحاطة  yكن 
الفتيات  نسبة  مثل  باستخدام مؤرش  جوهرياً  بوصفه حقاً  التعليم 
يف سن التعليم املقيدات يف املدارس بالنسبة إىل الفتيان من نفس 

الفئة العمرية املقيدين يف املدارس.

يكون  املشاركة،  يف  املتمثل  اإلنسان  حقوق  aبدأ  يتعلق   Eوفي
الهدف هو التعبt عE إذا كانت هناك قطاعات من السكان يف بلد 
باملسؤوليات  املكلف  يقوم  التي   tالتداب اعتEد  يف  تشارك  ما 
املستهدف�  السكان  (كنسبة  بالتزاماته  تتعلق  والتي  بتنفيذها 
الذين يعربون عن رضاهم عن حالة شعورهم بإرشاكهم يف عمليات 
اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل �تعهم بالحق يف السكن الالئق، أو 
اتخاذ  يف  املشاركة  قنوات  أو  قناة  إىل  املستهدف�  السكان  وصول 
بحقوق  بالتزاماتها  للوفاء  برامج  بتنفيذ  الدولة  قيام  أو  القرارات، 
يف  املدرجة  املؤرشات  اختيار  يف  استشارتهم  مستوى  أو  اإلنسان“، 
إجراء اإلبالغ الخاص بالبلد (انظر الفصل الخامس). وعىل مستوى 
مثل  املؤرشات،  حجم  يف  التغtات  استخدام  yكن  شموالً،  أك� 
األرس  استهالك  نفقات  توزيع  تعكس  التي  جيني،(12)  معامل 
ما  بلد  يف  التنمية  عملية  كات  إذا  ما  لتقييم  دخلها  أو  املعيشية 
بوصفها  العائدات،  توزيع  يف  واملساواة  واإلدماج  املشاركة  تشجع 
أن تفيد يف هذا السياق املؤرشاُت  مؤرشات بديلة.(13) وyكن أيضاً 

بوجه  للسكان،  الدرايس  والتحصيل  العمل  يف  باملشاركة  املتعلقة 
سبيل  عىل  واألقليات  (كالنساء  خاص  بوجه  محددة،  وفئات  عام، 
الرابع  الفصل�  يف  الواردة  اإلضافية  املناقشات  (انظر  املثال) 

والخامس بشأن أمثلة محددة عىل مؤرشات لحرص املعايt الشاملة 
فضالً عن الحق يف املشاركة يف الشؤون العامة).

ويف النهاية، توضع الخطوات األوىل لتنفيذ مبدأ املساءلة بالفعل يف 
الحسبان ح� يرتجم املرء املحتوى املعياري ألي حق من الحقوق إىل 
توافر  أن  هو  والواقع  وموثوقة.  مناسبة  ونوعية  كمية  مؤرشات 
املعلومات املؤثرة يف حقوق اإلنسان، وجمع املعلومات ونرشها عن 
طريق آليات مستقلة بواسطة إجراءات شفافة، أمور تعزز املساءلة. 
بحكم  تسعى،  املقرتحة  العمليات  فمؤرشات  ذلك،  عىل  وعالوة 
تعريفها، إىل تعزيز مساءلة املكلف� باملسؤوليات يف الوفاء بالتزاماتهم 
يف مجال حقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، فاإلطار يتضمن أيضاً 
مؤرشات محددة تتعلق بسt عمل آليات املساءلة عىل الصعيدين 
الوطني (املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان) والدويل (كاإلجراءات 
التزامات  تنفيذ  لرصد  اإلنسان)  حقوق  ملجلس  التابعة  الخاصة 

املكلف� باملسؤوليات يف مجال حقوق اإلنسان.

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> اإلطار املفاهيمي
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املؤرشات املتعلقة باملعاي4 الشاملة لحقوق اإلنسانالشكل السادس

 عدم التمييز
تصنيف جميع املؤرشاتواملساواة

تحديد مؤرشات للحقوق اإلجرائية يف مقابل 
الحقوق املوضوعية

 املؤرشات املتعلقة بـ“سهولة الوصول“
ال Qجرد ”التوافر“

املؤرشات البديلة العامة

املشاركة

املساءلة

سبل االنتصاف الفعالة

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> اإلطار املفاهيمي
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سيكون من الصعب، دون تحقيقات إضافية، أن يعزى ارتفاع معدل الوفيات أو نقص الوصول إىل سبل االنتصاف الفعالة إىل التزام وحيد باحرتام الحقوق أو ح.يتها أو الوفاء بها.  .14

جيم-  بعض االعتبارات يف تحديد مفاهيم املؤرشات

قابليتها  وعدم  اإلنسان  حقوق  ترابط  1  تعزيز 

للتجزئة

واستخدام  التعهدات-الجهود-النتائج  قياس  رضورة  عىل  بالتأكيد 
فئات موحدة من مجموعات املؤرشات لكل من مجموعتي حقوق 
اإلنسان، أي الحقوق املدنية والسياسية وكذلك الحقوق االقتصادية 
املصطنعة  الفجوة  بسد  املعتمد  اإلطار  يقوم  الثقافية،  واالجت.عية 
(انظر  للتجزئة  قابليته.  ترابطه. وعدم  أهمية  ويعزز  بينه.  في. 

الفصل األول، الفرع دال 5).

2  قياس التزامات االحرتام والح'ية والوفاء

العمليات-مؤرشات  الهيكلية-مؤرشات  املؤرشات  نسق  باستخدام 
اختيار  اإلطار  يدعم  اإلنسان،  حقوق  تقيي.ت  إجراء  يف  النواتج 
وإعداد مؤرشات تعكس التزامات االحرتام والح.ية والوفاء. وبين. ال 
الهيكلية  واملؤرشات  الثالثة  االلتزامات  ب�  تلقائية  مقابلة  توجد 
املؤرشات  فئات  تشمل  أن  فيمكن  والنواتج،  العمليات  ومؤرشات 

الثالث أنواع االلتزامات املختلفة.

وقد اقُرتح أن يكون من املستنسب، بدالً من تحديد وإعداد املؤرشات 
حقوق  س.ت  من  سمة  كل  أجل  من  الهيكلية-العمليات-النواتج 
باالحرتام  الثالثة  الدولة  التزامات  إطار  اإلنسان، تحديد مؤرشات يف 
اإلنسان.  حقوق  س.ت  من  سمة  كل  أجل  من  والوفاء  والح.ية 
، يستند  ويوجد سببان عىل األقل الختيار األسلوب األول يف اإلطار. أوالً
هذا التصنيف إىل أدوات وتصنيفات مستخدمة بالفعل عىل نطاق 
واسع يف سياق سياسات التنمية، ومن املرجح أن تكون معروفة أك� 

اإلنسان  حقوق  يف  واملتخصص�  ومنفذيها،  السياسات  واضعي  ب� 
هذا  من  املستهدف  الجمهور  من  جزءاً  يشكلون  الذين  والتنمية 
ومؤرشات  الهيكلية،  املؤرشات  استخدام  فإن  الواقع،  ويف  العمل. 
العمليات، ومؤرشات النواتج يف تعزيز تنفيذ حقوق اإلنسان ورصده 
يساعد يف وضع مفهوم حقوق اإلنسان موضع التنفيذ، ما � يكن أيضاً 
يف إزالة ما يكتنفه من غموض ب� غ� امللم� بخطاب حقوق اإلنسان 
النسق  ويساعد  عملهم.  يف  الحقوق  بتعميم  قيامهم  يُنتظر  ممن 
املختار يف �ديد النطاق وصول خطاب حقوق اإلنسان إىل ما يتجاوز 

حدود املناقشات القانونية ومناقشات قطاع العدالة.

ثانياً، لعله ال �كن دا�اً تحديد مؤرش يعرب عن واحد فقط من أنواع 
البيانات  ينتهي األمر �ؤرش يستند إىل  ما  الثالثة. فكث�اً  االلتزامات 
من  أك�  عن  التعب�  إىل  عادية  بصورة  املتاحة  واإلحصائية  اإلدارية 
النية  كانت  إذا  مستنسباً  هذا  يكون  ال  وقد  االلتزامات،  من  نوع 
إعداد  تجاه  ومتسق  ومشرتك  مهيكل  نهج  إقامة  عىل  معقودة 
بذل  ينبغي  ذلك،  ومع  كافة.(14)  اإلنسان  حقوق  تشمل  مؤرشات 
املؤرشات  إلدراج  اإلنسان،  حقوق  مؤرشات  اختيار  عند  محاولة، 
الهيكلية ومؤرشات العمليات والنواتج، وبخاصة مؤرشات العمليات، 
بعض  ففي  املذكورة.  االلتزامات  تنفيذ  تقييم  عملية  تيرس  التي 
الحاالت، �كن أن تكون س.ت معينة ألحد الحقوق أوثق صلة بنوع 
بذاته من االلتزامات. فس.ت ”استخدام املسؤول� عن إنفاذ القوان� 
املجتمعي  و“العنف  االحتجاز“،  و“ظروف  االحتجاز“،  خارج  للقوة 
أو  املعاملة  أو  للتعذيب  التعرض  بالحق يف عدم  املتعلقة  واملنزيل“ 
أساساً  منها  كل  يرتبط  املهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 

بالتزامات االحرتام والوفاء والح.ية عىل التوايل.

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> بعض االعتبارات يف تحديد مفاهيم املؤرشات

42 | مـــؤشــــــــــــرات حقوق اإلنسان



اعت.د اإلطار املفاهيمياإلطار 8

يف أثناء العمل الجاري لتحديد مؤرشات حقوق اإلنسان وإعداد املواد املرجعية املقدمة يف هذا الدليل، استخدمت املفوضية 
aوذجاً موحداً لزيادة وعي مختلف أصحاب املصلحة واعت]د العمل عىل املستويY الوطني واإلقليمي. وضم أصحاب املصلحة 
حقوق  معاهدات  بتنفيذ  املتعلقة  التقارير  تقديم  عن  املسؤولة  والوكاالت  السياسات،  وواضعي  اإلنسان،  حقوق  مؤسسات 
اإلنسان، والوكاالت اإلحصائية املكلفة بجمع البيانات، وممثلY عن املجتمع املدl. وتضمن النموذج عمليات تهدف إىل بناء 
تعاقبي للبنات اإلطار املفاهيمية واملنهجية. ك] أنه سعى إىل اعت]د اإلطار وعرض قوائم املؤرشات املحددة من أجل حقوق 

مختارة من حقوق اإلنسان بإثبات أن:

  استخدام املؤرشات املناسبة يساعد عىل جعل التواصل ملموسا وفعاال؛ وييرس الرصد واملتابعة وتسجيل املعلومات؛

  مؤرشات حقوق اإلنسان ليست غ� معروفة أو مؤرشات جديدة ~اماً. و{كن إعادة تنسيق معظم املؤرشات أو البيانات 
بحقوق  املتعلق  محتواها  لجعل  املعاي�  هذه  عن  الناشئة  وبااللتزامات  الصلة  ذات  باملعاي�  وربطها  الشائعة  اإلدارية 

اإلنسان ظاهراً؛

  معاي� حقوق اإلنسان وما يقابلها من التزامات ليست مفاهيم غريبة، فهي تعرب عن قيم محلية، ويف معظم األحيان، عن 
شواغل محلية أيضاً، وترتبط بسهولة بالتنمية والحكم الرشيد؛

للمعاي� تتعلق بحقوق معينة من    أصحاب املصلحة يستطيعون بسهولة أن يحددوا عدة خصائص أو جوانب رئيسية 
حقوق اإلنسان وعدة مؤرشات مقابلة لها لرصدها دون أي معرفة رسمية بصكوك حقوق اإلنسان؛

  ملؤرشات حقوق اإلنسان أهمية بالغة يف الوفاء بأهداف التنمية والحكم الرشيد عىل املستوى املحيل، ك] أنها تعزز الدعوة 
إىل حقوق اإلنسان بتأكيد ما تشكله حقوق اإلنسان من أهمية أصيلة لرفاه البرش.

وقد ساعد النهج التشار  املعتمد يف جلسات حلقة العمل يف التغلب عىل الشكوك األولية التي أعرب عنها العديد من املشاركY يف 
بداية حلقة العمل بشأن التعقد الظاهر إلطار حقوق اإلنسان، أو لغته القانونية، بل وعالقته بتناول التنمية والحكم الرشيد. وأعرب 
املشاركون عن تقديرهم لجلسات العمل التي طُلب فيها إليهم، باالستناد إىل خربتهم العملية ومعرفتهم ببلدانهم، أن يحددوا أوالً 
املحتوى الرئييس أو الس]ت املميزة للحقوق التي جرى بحثها، تليها بعض املؤرشات ذات الصلة بشأن س]ت حقوق اإلنسان، من 

أجل اإلحاطة �ا عىل الدول األطراف من التزامات وما تبذله من جهود، فضالً عن النواتج الناجمة عن هذه الجهود.

التي أعدتها املفوضية.  التي حددها املشاركون والجداول  بY الس]ت واملؤرشات  اتساقاً مذهالً  العملية  وكانت نتيجة هذه 
وساعد هذا يف اعت]د إطار املفوضية وقا�ة املؤرشات التوضيحية. ك] ساعد عىل بناء نوع من اإلملام باملؤرشات وملكيتها تحسباً 
وإقليمية يف حضور  وطنية  ُعقدت حلقات عمل  وقد  القطري.  الصعيد  اإلنسان ورصدها عىل  تعزيز حقوق  الستخدامها يف 

مشاركY من آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.

 املصدر : تقارير املفوضية عن حلقات العمل الوطنية واإلقليمية. متاحة عىل املوقع التايل:
http://www2.ohchr.org/english/issues/indicators/index.htm (تاريخ الزيارة: 30 أيار/مايو 2012).

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> بعض االعتبارات يف تحديد مفاهيم املؤرشات
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دال-  أهمية املؤرشات الخاصة بالسياق

ينبغي  اإلنسان،  تنفيذ حقوق  رصد  يف  مفيدة  املؤرشات  تكون  ل  
تحديدها تحديداً رصيحاً ودقيقاً باالستناد إىل منهجية مقبولة لجمع 
باستمرار. وإن T يحدث هذا،  البيانات وعرضها، وأن تكون متاحة 
فقد ال تتمكن الدول األطراف أو تقبل استخدام املؤرشات الكمية يف 
قد  التي  املعاهدات  إىل هيئات  التقارير  بتقديم  املتعلقة  التزاماتها 
تجد صعوبة يف إثبات أهمية استخدام املؤرشات وتشجيعه يف عملية 

تقديم التقارير واملتابعة.

املؤرشات  لقبول  رئيسياً  اعتباراً  للمؤرشات  السياقية  الصلة  وتشكل 
تنفيذ  رصد  يف   mاملشارك  mاملحتمل  mاملستخدم  mب واستعoلها 
لنفسها  تحدد  البلدان  داخل  واملناطق  فالبلدان  اإلنسان.  حقوق 
يف  تتباين  أنها   oك مختلفة.  وسياسية  واقتصادية  اجتoعية  أهدافاً 
عىل  داtاً  تؤثر  االختالفات  وهذه  اإلنسان.  حقوق  إعoل  مستوى 
داtاً  يتسنى  ال  فقد  ثم،  ومن  التنمية.  مجال  يف  املحددة  أولوياتها 
توافر مجموعة شاملة من املؤرشات لتقييم إعoل حقوق اإلنسان. 
والدينية  والثقافية  االجتoعية  للسoت  فتبعاً  املثال،  سبيل  عىل 
للسكان يف بلدين مختلفm قد يتعm تصنيف البيانات بحسب أسباب 
منع التمييز وفقاً الحتياجات كل بلد. وبالرغم من ذلك، فالحقيقة 
هي أيضاً أن بعض مؤرشات حقوق اإلنسان، كتلك التي تحيط بإعoل 

بعض الحقوق املدنية والسياسية، قد تكون مهمة عرب كافة البلدان 
ومناطقها. وقد يتعm تحديد مؤرشات أخرى تحرص إعoل الحقوق 
االقتصادية أو االجتoعية، كالحق يف التعليم أو السكن، حتى تكون 
متفقة مع احتياجات كل من البلدان املختلفة. وعىل الرغم من ذلك، 
نطاق  عىل  للحقوق  الرئييس  املحتوى  رصد  املناسب  من  فسيكون 
شامل. وهكذا، عند تصميم مجموعة من مؤرشات حقوق اإلنسان، 
كأي مجموعة أخرى من املؤرشات، يجب إحالل التوازن بm املؤرشات 
ذات الصلة عىل نطاق شامل واملؤرشات الخاصة بكل سياق، حيث 
إن كلتيهo رضوري. ويتيح اإلطار املعتمد هذا التوازن بm مجموعة 
نطاق  عىل  مهمة  تكون  قد  اإلنسان  حقوق  مؤرشات  من  أساسية 
شامل، ويشجع يف الوقت نفسه تقييo أك� تفصيال وتركيزا لسoت 

معينة لحقوق اإلنسان ذات الصلة، تبعاً ملتطلبات وضع بعينه.

التشجيع  يف  املفاهيمي  اإلطار  استخدام  من  الهدف  يتمثل  وأخ�اً، 
عىل اتباع نهج عميل وشفاف ومنظم لرتجمة معاي� حقوق اإلنسان 
صلة  وذات  التحديد  وجيدة  ملموسة  مؤرشات  إىل  شاملة  ترجمة 

بالسياق، تساعد يف تعزيز حقوق اإلنسان وتنفيذها.

 ثانيا- >>  تحديد مفاهيم املؤرشات من أجل حقوق اإلنسان 
>> أهمية املؤرشات الخاصة بالسياق
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