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من نحن

املركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان (إكويتاس) هو منظمة غري حكومية ال يهدف إىل الربح يعمل على تعزيز املساواة والعدالة االجتماعية واحرتام
الكرامة اإلنسانية يف كندا وشىت أحناء العامل من خالل برامج تثقيفية حتويلية.
وقد ابت املركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان بفضل خربته اليت متتد ألكثر من  50عاماً ،رائد عاملي يف ميدان التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.
وقد ساعدت براجمه على بناء القدرات يف كندا وخارجها وقدمت السند ملنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسات
فاعل يف نقاشات حقوق اإلنسان ،والتصدي للمواقف واملمارسات التمييزية ،وللدفع قدماً إبصالحات ٍ
بشكل ٍ
احلكومية للمشاركة ٍ
مهمة على صعيد
السياسات والتشريعات ،لالرتقاء حبماية حقوق اإلنسان وتطبيقها.
ٍ
بشكل خاص على بناء املعرفة وتعزيز
تركز الربامج التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان اليت يضطلع هبا املركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان
ٍ
هنج قائ ٍم على حقوق اإلنسان ،وأتخذ مبنظور املساواة بني اجلنسني ،وتشجع
مهارات معلمي حقوق اإلنسان لتنفيذ
نشاطات تستند إىل ٍ
ٍ
مشاركة االطفال والشباب ،وتشرك اجملموعات املهمشة .ملزيد من املعلومات حول املركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان يرجى زايرة موقعه التايل:
.www.equitas.org

أنيطت مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مهمة تعزيز متتع مجيع االشخاص بكافة احلقوق املنصوص عليها يف القانون الدويل حلقوق
اإلنسان وإعماهلا على أكمل وجه .وتسرتشد املفوضية يف عملها ابلوالية املنصوص عليها يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،141/48ويف ميثاق
األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وما تال ذلك من صكوك ذات صلة حبقوق اإلنسان ،وإبعالن وبرانمج عمل فيينا الذي اعتمده
املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام  ،1993وابلوثيقة اخلتامية للقمة العاملية املعقودة عام  .2005وتشتمل والية املفوضية على احليلولة دون وقوع
انتهاكات حقوق اإلنسان ،وضمان احرتام حقوق اإلنسان كافةً ،وتعزيز التعاون الدويل حلماية حقوق اإلنسان ،وتنسيق النشاطات ذات الصلة يف
إطار األمم املتحدة ،وتعزيز أعمال األمم املتحدة ذات الصلة حبقوق اإلنسان وترشيدها.
ويف هذا السياق ،تقوم املفوضيّة انطالقاً من مقارها يف جنيف وانتشارها امليداين بتصميم برامج تدريبية وتثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان ،وتعمل على
تنفيذها ،وتساعد احلكومات ،واملؤسسات واجملتمع املدين يف هذا اجملال .وتنسق املفوضية أيضاً الربانمج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
( 2005حىت اآلن) مبا يشمل مجع املمارسات اجليدة ،وتبادهلا ،واالضطالع ابلنشاطات الّيت يكلفها هبا جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
كذلك ،تصوغ املفوضية املنهجية الفعالة للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان من خالل مو ٍاد تثقيفية وتدريبية خاصة حبقوق اإلنسان .وهي
تعزز تبادل املعلومات والتشبيك من خالل موارد مثل جمموعة املوارد بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان اخلاصة مبكتبة املفوضية .وميكن
ّ
االطالع على مز ٍ
يد من املعلومات يف قسم التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان على املوقع الشبكي للمفوضية.
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شكر وتقدير
استُلهم تقييم أثر التدريب يف جمال حقوق اإلنسان :توجيهات بشأن حتديد املؤشرات من العمل التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان الّذي اضطلع به
املركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وشركاء شىت آخرون حول العامل.
وتود مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان التنويه ابملسامهات القيمة مبحتوى هذا املنشور والواردة من
مصادر ومشاركني شاركوا يف النشاطات التالية اليت اشرتك يف تنظيمها كل منهما:
•"ورشة عمل التقييم العاملية  -تقييم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لتعزيز املشاركة اجملتمعية يف صنع القرار" اليت عُ ِق َدت يف تنزانيا،
تشرين الثاين/نوفمرب 2011؛
•حلقتا العمل التجريبيتان حول تقييم تدريب معلّمي حقوق اإلنسان ،اللتان استندات على دليل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان واملركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان «تقييم أنشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان :دليل للمعلمني يف جمال حقوق اإلنسان»،
عُ ِقدات يف جنيف يف  2011و .2012
شارك يف وضع هذا املنشور أعضاء من فريقي املركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان هم :مديرة التعليم
فني شني زا انزاري ،وأخصائيي التعليم سارا لوستهاوس ،وكريستينا غالوفري ،وابانجيوتيس دمييرتاكوبولوس ،وهيذر ديالغران من املركز الدويل لتعليم
حقوق اإلنسان؛ وموظفني من قسم املنهجية والتثقيف والتدريب من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان*.

* متشياً مع سياستها الداخلية ،فإن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق االنسان ال تنسب إعداد منشوراهتا إىل أفراد.
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مقدمة

صممت هذه األداة استكماالً لدليل "أنشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان :دليل للمعلمني يف جمال حقوق

اإلنسان" ،الصادر عام 2011

ٍ
بشكل ُمشرتك عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان .ويعرض هذا الدليل ملعلمي حقوق اإلنسان
عملية تصميم مسار التقييم الداخلي ،وصياغته ،وتنفيذه خطوةً خبطوة ،لرتشيد نشاطاهتم التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان ،مع وضع هذه النشاطات
ضمن السياق االوسع للربامج التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان وغريها من أعمال حقوق اإلنسان ذات الصلة.
ويتعني علينا ،كمعلمي حقوق اإلنسان ،أن نتمكن من تبيان نتائج نشاطاتنا وبراجمنا التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان ،جلهة إسهامها يف حتسني حالة
حقوق اإلنسان يف سياقات حمددة .ولالضطالع بعملية تقييم فعالة ،من الضروري التمكن أوالً من حتديد املفاعيل أو النتائج اخلارجية اليت يُفرتض
ابلربانمج أو املشروع 1التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان حتقيقها ،ومن مث التمكن من حتديد املؤشرات املالئمة الستقاء هذه النتائج.
ومن هذا املنطلق ،توفر هذه األداة توجيهات عملية بشأن كيفية بلورة املؤشرات يف سياق تقييم الربامج التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان ،وهي
تتضمن قسماً كبرياً حول إعداد بياانت النتائج للربامج التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان .ويغطي الفصل  ،2القسم  ،4من دليل "أنشطة التدريب
يف جمال حقوق اإلنسان :دليل للمعلمني يف جمال حقوق اإلنسان" مراحل أخرى من العملية التقييمية ،والسيما منها اسرتاتيجيات القياس وأدوات
مجع البياانت ،والتبويب ،والتحليل.
وتستند األداة التوجيهية إىل التوصيات الصادرة عن Evaluating Human Rights Education for Enhanced Community
 ،Participation in Decision-Makingاليت دعت إليها كل من املركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية
حلقوق اإلنسان ،ومجعت  21من معلمي حقوق اإلنسان من  16بلداً ،وعُ ِقدت يف دار السالم ،تنزانيا ،يف تشرين الثاين/نوفمرب  .2011وقدمت

الورشة رؤية جوهرية لألثر احملتمل للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والوسائل الناجعة لتبيان هذا األثر .وقد قام خمتصون يف جمال حقوق اإلنسان
شاركوا يف ورشة العمل التجريبية املعنية بتقييم التدريب املخصصة ملعلمي حقوق اإلنسان واليت عُ ِقدت يف جنيف يف  2012ابملصادقة على فئات
املؤشرات اليت متت بلورهتا خالل ورشة العمل التقييم العاملية هذه.

وتستعني األداة أيضاً ابألطر املفهومية واملنهجية اليت مت حتديدها يف األعمال السابقة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف جمال املؤشرات ،مثل مؤشرات
حقوق اإلنسان :دليل للقياس والتنفيذ ( )2012و هنج قائم على حقوق اإلنسان للبياانت :عدم إغفال أحد يف خطة التنمية املستدامة لعام
.)2016( 2030

على مدى السنوات القليلة املاضية ،مت جتريب مسودات نصوص هذه األداة خالل االنشطة التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان اليت اضطلع هبا املركز
الدويل لتعليم حقوق اإلنسان.

1

ٍ
بشكل متبادل
يف هذه األداة ،يُستخدم مصطلحا برانمج ومشروع
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مقدمة

 .1بشأن هذه األداة

تتوجه هذه األداة؟
 .2إلى من
ّ

مقدمة

ٍ
بشكل أساسي ملعلمي حقوق اإلنسان العاملني مع خمتلف املتعلمني البالغني يف سياقات التعليم غري الرمسية .وميكن
خصصت هذه األداة التوجيهية
أن تشمل طائفة املتعلمني على سبيل املثال :أعضاء من اجملتمع املدين واملنظمات اجملتمعية ،وموظفني حكوميني ،وموظفني لدى مؤسسات وطنية
حلقوق اإلنسان ،وموظفني لدى منظمات دولية ،وأساتذة ،وقادة جمتمع ،وأعضاء يف اجملتمع.
ويكمن الغرض من هذه األداة يف تقدمي مورد جيد ملعلمي حقوق اإلنسان الذين مل يستفيدوا رمبا من تدريب متخصص يف جمال تقييم التعليم ،ويف
جمال صياغة النتائج وما يتصل هبا من مؤشرات خاصة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على وجه التحديد .وميكن أن تشكل أيضاً مورداً مفيداً
جلمهور يتخطى النطاق الضيق للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان .على سبيل املثال ،ميكن هلذه األداة أن تساهم ضمن سياق خطة  2030للتنمية
املستدامة يف العمل على تنفيذ الغاية  7من اهلدف  4املتصل جبودة التعليم.

 .3الهدف من هذه األداة
يكمن اهلدف من هذه األداة يف االرتقاء بكفاءات معلمي حقوق اإلنسان لبلورة مؤشر ٍ
ات مالئمة لقياس نتائج براجمهم ومشاريعهم ذات الصلة
ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.

 .4هيكلية األداة
تقدم هذه األداة التوجيهية عملية لبلورة مؤشرات فعالة لتقدير نتائج برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان وقياسها.
وهي تتقسم إىل أربعة فصول.
الفصل  ،1التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،يبدأ ابستطالع موضوع التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن السياق العاملي .ويعاجل أيضاً النهج
الفعال للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ومسامهته يف التغيري االجتماعي املتوافق مع حقوق اإلنسان.
الفصل  ،2أثر العمل التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان ،ينظر يف التمكني من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،وميضي قدماً الستكشاف
كيفية صياغة نتائج «جيدة» على املدى القصري واملتوسط والطويل ،تغطي ما ميكننا حتقيقه منطقياً من خالل عملنا املتصل ابلتثقيف يف جمال حقوق
اإلنسان .ويُعترب حتديد النتائج اجليدة أساسياً لبلورة املؤشرات الفعالة.
الفصل  ،3مؤشرات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،يعرض مسار بلورة املؤشرات الفعالة لقياس نتائج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان خطوًة
خبطوة.
الفصل  ،4أمثلة عن مؤشرات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،يعرض ٍ
لطيف من األمثلة التوضيحية للمؤشرات املستخدمة لقياس نتائج التثقيف
يف جمال حقوق اإلنسان اليت ميكن تكييفها حبسب السياقات املختلفة للعمل املتصل ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.
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 .5مصطلحات
قدر على أساسه التقدم احملرز ابجتاه
خدم فيما بعد كمرجع يقاس أو يُ َ
بياانت تقدم قيمة حمددة ألحد املؤشرات عند بداية املشروع أو الربانمج .وتُستَ َ
النتيجة (النتائج) ذات الصلة.
املستفيدون
ٍ
بشكل مباشر أو غري مباشر ،من برانمج أو مشروع تثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان.2
أفراد ،أو جمموعات ،أو منظمات تستفيد
أ/ذ/غ
أ/ذ/غ تسمح لنا بتوزيع املشاركني املختلفني حبسب جنسهم ونوع جنسهم ابستخدام أ (أنثى) ،ذ (ذكر) ،غ (غري حمدد/من محلة صفات اجلنسني/
غري معني) .وميكنكم ،حبسب سياق برانمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذي تعملون ضمنه ،أن ختتاروا توزيع البياانت اخلاصة بنوع اجلنس
ابستخدام أ/ذ أو أ/ذ/غ.
املساواة اجلنسانية
يُعىن ابملساواة اجلنسانية أن مجيع البشر ،وبصرف النظر عن جنسهم أو هويتهم اجلنسانية (أي النساء والرجال ،أو الفتيات واألوالد ،أو أي شخص
ال يندرج مظهره أو سلوكه ضمن إطار القواعد اجلنسانية احملددة اجتماعياً لإلانث أو الذكور) ،هم أحر ٌار بتطوير قدراهتم الشخصية ،واتباع مسريهتم
املهنية ،واختاذ اخليارات من دون أي قيود حتدها القوالب النمطية ،واألدوار اجلنسانية الصارمة ،واألحكام املسبقة.3
مؤشر مر ٍاع للمنظور اجلنساين
مؤشرات ميكن أن تساعد على قياس التقدم ابجتاه حتقيق النتائج ذات الصلة ابملنظور اجلنساين مع مرور الوقت .وميكن أن تكون كمية أو نوعية.
النهج القائم على حقوق اإلنسان
ٍ
كهدف لألعمال االجتماعية .وتـَُعد املشاركة واملساءلة ،وعدم التمييز ،والتمكني ،والربط
إطار مفهومي حيدد حتقيق الطيف الكامل حلقوق اإلنسان
حبقوق اإلنسان ،عناصر أساسية يف النهج القائم على حقوق اإلنسان.
النهج القائم على حقوق اإلنسان ذا الصلة ابلبياانت
يقدم النهج القائم على حقوق اإلنسان ذا الصلة ابلبياانت جمموعة من املبادئ اليت تضمن احرتام حقوق اإلنسان يف عملية مجع البياانت وتصنيفها.
وتتضمن املبادئ الست للنهج القائم على حقوق اإلنسان ذا الصلة ابلبياانت ،ومبا يتوافق مع املذكرة التوجيهية الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة
السامية حلقوق اإلنسان :4املشاركة ،وتصنيف البياانت ،والتحديد الذايت للهوية ،والشفافية ،واخلصوصية ،واملساءلة .ويكتسي هذا النهج أمهية خاصة
يف تنفيذ خطة  2030للتنمية املستدامة وقياسها ،ألهنا تنطوي على ٍ
عملية واسعة جلمع البياانت وتصنيفها ،لقياس حتقيق مقاصد أهداف التنمية
املستدامة ،اقتداءً ابهلدف الشامل املتمثل أبال خيلف الركب أحدا وراءه.
Organization for Economic Cooperation and Development. Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based
Management. (2002).

2

Adapted from Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Gender Equality Policy. (2011).

3

4

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء البياانت :عدم إغفال أحد يف خطة التنمية املستدامة لعام .2016 ،2030
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مقدمة

بياانت خط األساس

مؤشرات حقوق اإلنسان

مقدمة

معلومات حم ّددة بشأن الوضع أو احلالة لغرض ،أو ٍ
حدث ،أو نشاط ،أو نتيجة ذات صلة بقواعد حقوق اإلنسان ومعايريها ومبادئها ،تُستخدم
لرصد امتثال اجلهات اليت لديها التزامات يف جمال حقوق اإلنسان ،وتقدير مدى وفائها هبذه االلتزامات.
األثر
ينطوي األثر على التغيريات يف حياة الناس .وميثل األثر ألغراض هذه األداة التوجيهية ،التغيريات على مستوى النتيجة النهائية ،أو النتيجة البعيدة
األمد.
مؤشرات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
مشروع أو
هي املؤشرات اليت تساعدان على أتطري اإلثبات أو الدليل املطلوب للتمكن من تبيان التقدم املحرز ابجتاه النتائج اليت نعتزم حتقيقها يف
ٍ
ُ
برانمج تثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان.
النموذج املنطقي
انمج أو مشروع من خالل وصف النشاطات املخطّط هلا ،وأتثري هذه
أداة ُمستخدمة يف اإلدارة املستندة إىل النتائج ،وهي تساعد على عرض بر ٍ
ُ
النشاطات .ويوضح النموذج املنطقي نظرية التغيري اليت يعتمدها الربانمج ،ويتضمن عدداً من املسارات املتكاملة ،تؤول جمتمعةً إىل نتيجة هنائية أو
نتيجة واحدة على املدى البعيد.
الناتج
انمج معني.
منتج و/أو خدمة يقدمها املنفذ (املنفذون)
ملشروع أو بر ٍ
ٍ
األثر
مرادف للنتيجة (أنظر النتيجة أدانه).
النهج التشاركي
ٍ
ٍ
ملموسة توخياً للتغيري االجتماعي مبا يتوافق مع قيم حقوق
نشاطات
هنج تثقيفي حيث على التحليل االجتماعي اهلادف إىل متكني املشاركني من بلورة
ٍ
اإلنسان ومعايريها .وهو ميكن املعلمني من معاجلة مسائل حقوق اإلنسان من منظور اخلربات اليت يعيشها املشاركون .وهو يقوم على قناعة مفادها
أن الغرض من التثقيف يكمن يف تعزيز قدرة األشخاص حىت يصنعوا عاملهم بنفسهم .ويُعد النهج التشاركي طريقةً لتنفيذ النهج القائم على حقوق
اإلنسان يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وغريه من األعمال االجتماعية.
املؤشرات البديلة
ٍ
لنتيجة متوقعة .وتعتمد املؤشرات البديلة على معاينات قد تكون
تقدم هذه املؤشرات قياسات غري مباشرة عندما يستحيل إجياد قياسات مباشرة
تقريبية ،أو متثيلية للتغيريات املنشودة.
املؤشرات النوعية
املؤشرات اليت تعكس أحكام الناس وآرائهم وتصوراهتم ومشاعرهم ومواقفهم جتاه موقف أو موضوع معني.
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املؤشرات الكمية

مقدمة

عب عنها بصورة عامة على شكل أرقام أو نسب مئوية ،أو مؤشرات مركبة ،أو معدالت.
املؤشرات اليت تقيس الكميات أو املبالغ ويُ َّ
املعدل
العالقة من حيث الكمية ،أو املبلغ ،أو احلجم بني أمرين أو أكثر .وهو كناية عن نسبة.
النتيجة
املفاعيل املرجحة أو احملققة من تدخل معني .5ميكن أن يشار إىل النتائج أيضاً ابلتأثريات.
اإلدارة املستندة إىل النتائج
هنج إلدارة املشروع جيمع ما بني االسرتاتيجية ،والعاملني ،واملوارد ،والعمليات ،والقياسات ،لتحسني عملية اختاذ القرارات والشفافية ،واملساءلة .ويركز
هذا النهج على بلورة النتائج يف التخطيط ،والتنفيذ ،والتعلم ،واإلبالغ.
سلسلة النتائج
ٍ
كسلسلة مرتابطة منطقياً من النتائج اليت
أداة مستخدمة يف اإلدارة املستندة إىل النتائج ،وهي متكننا من وضع اخلرائط اخلاصة ابلربانمج أو املشروع
تبني الوصالت أو العالقات املنطقية بني النشاطات واملستوايت املختلفة من النتائج.
الغاية
قيمة أو نطاق من القيمُ ،ي َدد ملؤش ٍر معني ،وينبغي بلوغه يف ٍ
موعد حمدد يف املستقبل .املقاصد هي اسقاطات أو تقديرات ويتعني تصنيفها على
َ ُ
غرار املؤشرات.
نظرية التغيري
نظرية التغيري هي منهجية معتمدة للتخطيط والتقييم ،وتشرح كيفية بلوغ تدخل معني للنتائج املنشودة ،وإسهامه املتوقع ابلتأثريات املتوخاة .ويف سياق
التقييم ،توفر نظرية التغيري إطاراً لتحديد النتائج وقياسها.6

Organization for Economic Cooperation and Development. Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based
Management. (2002).

5

United Nations Joint Inspection Unit. Results-Based Management in the United Nations System. (2017).

6
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. وهذا سيساعدان على تطوير منهجيتنا. لتخربوان عن جتربتكم يف استخدامها،ندعوكم إىل إرسال آرائكم بشأن هذه األداة إلينا
:نرجو منكم ارسال تعليقاتكم واقرتاحاتكم على العنوانني التاليني
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مقدمة

آلرائكم

الفصل 1
التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
ينظر هذا الفصل يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن السياق العاملي .وهو يعاجل
أيضاً النهج الفعال للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وإسهامه يف التغيري االجتماعي مبا
يتماشى مع حقوق اإلنسان.
 .1.1التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن السياق العاملي
 .2.1عالم ينطوي التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
 .3.1النهج التثقيفي

الفصل  - 1التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
ال بد من تكوين فه ٍم مشرتك بشأن ما ينطوي عليه التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وموقعه ضمن احلركة العاملية حلقوق اإلنسان بغية التمكن من
ٍ
بشكل عام وحتقيق التغيري االجتماعي .ويعاجل هذا الفصل هذه املسائل
تقدير مسامهة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف إعمال حقوق اإلنسان
بشكل وجيز ،وقد مت التطرق هلا مبز ٍ
ٍ
يد من التفاصيل يف دليل "أنشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان :دليل للمعلمني يف جمال حقوق اإلنسان"
(الفصل  ،1القسم .)1

 .1.1التثقيف في مجال حقوق اإلنسان ضمن السياق العالمي
الفصل 1

لقد ابت التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،الذي ما انفك يتزايد االهتمام الذي يستقطبه واألمهية املعلقة عليه منذ مطلع تسعينيات القرن املاضي،
وال سيما يف سياق املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي عُ ِق َد يف فيينا عام  ،1993ميداانً راسخاً يف النظرية واملمارسة الرتبويتني ،وقد احتل مرتبةً
ابرزة على جدول األعمال الدويل.
وتشدد خطة عمل األمم املتحدة للمرحلة الرابعة ( )2024-2020من الربانمج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على ما يلي:
"أعرب اجملتمع الدويل بصورة متزايدة عن توافقه يف اآلراء بشأن اإلسهام األساسي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف إعمال هذه احلقوق
وبشأن إجياد فهم مشرتك ملسؤولية كل شخص يف هذا الصدد .ومن املسلّم به أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يُسهم يف منع حدوث
العنف والصراعات ،ويف تشجيع حتقيق املساواة والتنمية املستدامة واملشاركة يف عمليات صنع القرار يف إطار نُظم دميقراطية.7".
ومتثل أحد أوجه التقدم األساسية يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل يف اعتماد األمم املتحدة إلعالن األمم املتحدة للتثقيف
والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان يف عام  .2011وقد وضع اإلعالن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان يف صلب جهود اجملتمع الدويل
الساعية إىل إعمال حقوق اإلنسان كافةً للجميع .وشكل اعتماد اإلعالن جزءاً من عملية لتحديد املعايري انطلقت مع اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان ،الذي أوكل صراحةً إىل كل من األفراد واملؤسسات تعزيز احرتام حقوق اإلنسان من خالل التعليم والتثقيف .ومنذ ذلك احلني ،مت إدماج
األحكام ذات الصلة ابلتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف العديد من الصكوك الدولية.
إىل ذلك ،اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة أطراً دولية للعمل ،على غرار عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،الذي
ِج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
اختتم يف عام  ،2004إضافةً إىل الربانمج العاملي للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان اجلاري العمل به .وقد أُدر َ
أيضاً ضمن خطة  2030للتنمية املستدامة ،يف الغاية  7من اهلدف  4املتصل جبودة التعليم ،كما أن جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة ابألمم
ٍ
بشكل دوري على جداول أعماهلما.
املتحدة يدرجان بنوداً ذات صلة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
وخالل السنوات العشرين املاضية ،مت إطالق عدد من الربامج واملبادرات ذات الصلة ،كما أنشئت منظمات وشبكات جديدة تركز على التثقيف
والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان .وعلى سبيل املثال ،وضمن سياق أعمال جملس حقوق اإلنسان ،مت إنشاء منتدى حكومي معين ابلتثقيف
والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان ،وفرقة عمل املنظمات غري احلكومية املعنية ابلتثقيف والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان.
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عالم ينطوي التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
.2.1
َ
يف سياق األمم املتحدة:
" ...ميكن للتثقيف/التعليم يف جمال حقوق اإلنسان أن يتضمن أي جهد للتعلُّم أو التعليم أو التدريب أو اإلعالم يهدف إىل بناء ثقافة عاملية
يف جمال حقوق اإلنسان.
والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان هو عملية تستمر مدى احلياة ِّ
تعزز ما يلي:
 .أاملعارف واملهارات :أي العلم حبقوق اإلنسان واكتساب املهارات الالزمة ملمارسة هذه احلقوق يف احلياة اليومية؛

 .جالسلوك :اختاذ إجراءات للدفاع عن حقوق اإلنسان وللنهوض هبا.8".
يشكل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عملية متكني تبتدئ ابلفرد ومتتد لتشمل اجملتمع ككل .وهي هتدف إىل تطوير قدرة املوظفني احلكوميني
واملؤسسات لإليفاء ابلتزاماهتم ابحرتام حقوق اإلنسان لألشخاص الداخلني يف واليتهم ،ومحايتها ،وإنفاذها.
ويتوخى التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أيضاً متكني األفراد ،أي النساء والرجال والفتيات واألوالد أو أي شخص ال يندرج مظهره أو سلوكه ضمن
ٍ
بشكل نقدي مشاكلهم ذات الصلة حبقوق اإلنسان وأن يسعوا
املعايري اجلنسانية احملددة اجتماعياً لإلانث والذكور ،وجمتمعات هؤالء ،من أن حيللوا
إىل ٍ
حلول تتسق مع قيم حقوق اإلنسان ومعايريها .ومن خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،تتمكن املؤسسات احلكومية واألفراد من االضطالع
بدور فاعل يف التغيري االجتماعي اهلادف إىل اإلعمال الفعلي حلقوق اإلنسان.
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الفصل 1

 .باملواقف :تطوير أو تعزيز املواقف والقيم واملعتقدات اليت تُعلي شأن حقوق اإلنسان؛

وينطوي التغيري املنشود على مجلة أموٍر من بينها التغيري يف البىن االجتماعية ،واملواقف ،والقناعات ،واآلراء ،والقيم ،واحلرايت ،واحلقوق ،وجودة
التعليم ،واحلوكمة الرشيدة( .أنظر املربع .)1

املربع  - 1احلوكمة الرشيدة
ميكن تعريف احلوكمة الرشيدة أبهنا "ممارسة السلطة من خالل العمليات السياسية واملؤسسية املتسمة ابلشفافية واملساءلة ،واليت تشجع
املشاركة العامة".

الفصل 1

يسهم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف حتقيق احلوكمة الرشيدة من خالل بناء قدرة اجلهات املسؤولة وأصحاب احلقوق على صعيد
أموٍر من قبيل:
•االخنراط يف عمليات صنع القرار التشاركية
•تعزيز سياسات املؤسسات العامة لالستجابة الحتياجات األشخاص وحقوقهم املختلفة ،وال سيما منهم النساء واجملموعات املهمشة
•إذكاء الوعي بشأن األطر الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان
•ضمان إنفاذ أفضل للقوانني ،مبا يعزز حقوق اإلنسان وحيميها
املصدرOHCHR, Good governance practices for the protection of human rights, 2007 :

تعد املساواة بني املرأة والرجل ،أو املساواة اجلنسانية أيضاً مكوانً أساسياً للتغيري االجتماعي وال بد للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أن يسعى إىل
حتقيقه (أنظر املصطلحات لالطالع على تعريف املساواة اجلنسانية).

 .3.1النهج التثقيفي
يعد النهج التشاركي من أساسيات املمارسة الفعالة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان .ويشجع هذا النهج على التحليل االجتماعي اهلادف إىل
متكني املتعلمني من بلورة إجر ٍ
ٍ
ملموسة لتحقيق التغيري االجتماعي مبا يتوافق مع قيم حقوق اإلنسان ومعايريها .وهو يقوم على مبادئ االحرتام
اءات
املتبادل والتعليم التباديل ،كما يستحث أصوات املتعلمني يف عملية التعلم ،وأيخذ هبا .9ومي ّكن النهج التشاركي املتعلمني من معاجلة مسائل حقوق
اإلنسان من منظور خرباهتم املعاشة.
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ميكن اعتبار النهج التشاركي طريقة لتنفيذ النهج القائم على حقوق اإلنسان يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واألعمال االجتماعية األخرى .ويشكل هذا النهج إطاراً مفهومياً يستند إىل املعايري
الدولية حلقوق االنسان اليت حتدد إعمال مجيع حقوق اإلنسان هدفاً لألعمال االجتماعية

  16تقييم تأثير التدريب في مجال حقوق اإلنسان :توجيهات بشأن تحديد المؤشرات

الفصل 2
أثر العمل التثقيفي في مجال حقوق اإلنسان
ينظر هذا الفصل يف التمكني من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،كما
يستطلع كيفية صوغ النتائج "اجليدة" على املدى القصري واملتوسط والبعيد ،مبا يشمل
ما ميكن حتقيقه منطقياً من خالل العمل التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان .ويعترب
حتديد النتائج اجليدة أساسياً لبلورة املؤشرات الفعلية.
 .1.2التمكني
 .2.2اإلدارة املستندة إىل النتائج ونظرية التغيري ،والنهج القائم على حقوق اإلنسان
 3.2نتائج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
 .1.3.2سلسلة النتائج اخلاصة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
 .4.2بلورة بياانت النتائج لربامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
 .1.4.2كيفية تنظيم بياانت النتائج/التأثريات
 .2.4.2حتديد النتيجة النهائية
 .3.4.2حتديد النتائج الوسيطة
 .4.4.2حتديد النتائج املباشرة
منوذج منطقي
 .5.2اجلمع بني العناصر كافةً ضمن ٍ

الفصل  - 2أثر األعمال التثقيفية في مجال حقوق اإلنسان
بغية التمكن من حتديد إسهام األعمال التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان يف التغيري االجتماعي اإلجيايب الذي يتوافق مع حقوق اإلنسان وتقدير
ٍ
عندئذ من حتديد كيفية
ذلك اإلسهام ،علينا أن نتمكن أوالً من وصف التغيري املنشود أبكرب قد ٍر من الوضوح (من خالل حتديد النتائج) فنتمكن
قياس التغيري (من خالل وضع املؤشرات).
وتُعتـََب القدرة على تقدمي شرح ملموس ألنواع النتائج اليت ميكن للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أن يؤدي إليها أمراً أساسياً بغية التمكن من بلورة
مؤشر ٍ
ات فعالة لقياس ما إذا مت حتقيق هذه النتائج أم ال .وابلتايل ،وتوخياً إلرساء األرضية األساسية ملعاجلة املؤشرات يف الفصل  ،3يركز هذا الفصل
على نتائج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،من خالل التوسع يف البحث املتصل ابلنتائج والوارد يف دليل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان واملركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان "أنشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان :دليل للمعلمني يف جمال حقوق اإلنسان".
ومبا أن التمكني هو من وسائل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ومن نتائجه األساسية يف ٍ
آن معاً ،سنستهل حبثنا ألثر األعمال التثقيفية يف جمال
حقوق اإلنسان ابلنظر يف التمكني من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،قبل االنتقال إىل استطالع كيفية صوغ بياانت النتائج "اجليدة"
ضمن سياق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.

 .1.2التمكين
يشكل التمكني ديناميةً أكثر منه عمليةً جامدة ،وهو يتطور ويتقدم مع الوقت .ويتطلب التمكني الشخصي بيئةً ممكنة ومؤاتية ملا يلي:

الفصل 2

•إمساع الصوت؛

•إعادة النظر يف عالقات القوة ،مبا يشمل األدوار اجلنسانية يف اجملتمع؛
•فهم العالقات بني خمتلف قطاعات اجملتمع ،كتلك السائدة مع اجملموعات املهمشة وفيما بينها؛
•التواصل بشأن اسرتاتيجيات التحول؛
•احلشد الختاذ االجراءات10؛
•املطالبة ابحلقوق.
ميكن للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أن يعزز التمكني من خالل زايدة القدرات والفرص ،ومتتني التضامن واحرتام اآلخرين واملسؤولية جتاههم،
وحتسني املشاركة يف احلياة العامة وعمليات صنع القرار ،والدفع قدماً إبدماج اجملموعات املهمشة .وعلى املدى األطول ،ميكن للتمكني أن يؤول إىل
تغيري ٍ
ات بنيوية يف كنف املؤسسات ،وإىل حتسني احلوكمة احمللية والوطنية ،مبا يسهم يف التنمية البشرية املستدامة.
ويف اجلوهر ،يطلق التمكني من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان العنان لتوقعات الناس والثقة ابلعمل من أجل التغيري االجتماعي مبا يؤدي
ٍ
جمتمعات أكثر عدالً وإنصافاً ،حيث يفهم اجلميع مسؤوليتهم املشرتكة إلعمال حقوق اإلنسان ضمن ٍ
كل من اجملتمعات احمللية ويف اجملتمع ككل.
إىل
فالتمكني هو مبثابة العامل املساعد أو احملفز ،وهو ابلتايل من الشروط املسبقة لتحقيق التغيريات أو النتائج اليت نطمح إليها من خالل التثقيف يف
جمال حقوق اإلنسان ،وهو أيضاً من النتائج األساسية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.11

10
11

يُعىن ابحلشد أو التعبئة العمل اجلماعي ،يف حني يُعىن ابملشاركة العمل الفردي.
فيما يتعلق ابلتمكني والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،أنظر تقرير ورشة العمل Evaluating HRE for Enhanced Community Participation in Decision-
Making
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 .2.2اإلدارة المستندة إلى النتائج ونظرية التغيير ،والنهج القائم على حقوق اإلنسان
ينطوي اإلسهام اجملدي يف التغيري املستدام يف رفاه الناس واجملتمعات من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على التزٍام ٍ
معقد وبعيد األمد ،يتأثر
ٍ
بطائفة من العوامل املختلفة .وعليه ،يتسم قياس إسهام التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التغيري االجتماعي ابلقدر نفسه من التعقد.
ٍ
وبطلب من اجلهات املاحنة الدولية أو املنظمات املتعددة األطراف اليت
ويتعني على الكثري من املنظمات الضالعة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،
توفر التمويل ملبادراهتا املعنية ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،أو وفقاً لنظمها/إجراءاهتا الداخلية ،أن تستخدم هنجاً لإلدارة قائماً على النتائج،
ابإلضافة إىل نظرية التغيري اليت ابتت تُعتَ َم ُد مؤخراً ،وذلك لتوضيح خطتها للربامج.
وإذا ما مجعنا ما بني هذه األدوات التشغيلية اليت تزودان هبا اإلدارة املستندة إىل النتائج (أي سلسلة النتائج ،والنموذج املنطقي ،وإطار إدارة األداء)
وبني الفرضية الواضحة والقابلة لالختبار بشأن كيفية حدوث التغيري والسبب الدافع له ،على النحو اليت حددت فيه ضمن نظرية التغيري ،فهي
ستساعدان على وضع خارطة طريق حتدد موقعنا احلايل ،ووجهتنا املنشودة ،وكيفية بلوغها ،وكيفية حتديدان ملا إذا كنا قد حققنا هدفنا .وهي تساعدان
شامل لكيفية حدوث التغيري املتوقع ضمن ٍ
ٍ
توصيف ٍ
سياق حمدد والسبب الدافع حلدوثه( .12للمزيد بشأن اإلدارة املستندة إىل النتائج
أيضاً على وضع
ونظرية التغيري ،أنظر املربع .)2

املربع  - 2املزيد بشأن اإلدارة املستندة إىل النتائج ونظرية التغيري

الفصل 2

هنج اإلدارة املستندة إىل النتائج
تشكل اإلدارة املستندة إىل النتائج هنجاً إلدارة املشاريع/الربامج جيمع بني االسرتاتيجية ،وشؤون العاملني ،واملوارد ،والعمليات ،والقياسات
انمج
اآليلة إىل حتسني عملية اختاذ القرارات ،والشفافية ،واملساءلة .وتساعد اإلدارة املستندة إىل النتائج على توضيح الغرض من
مشروع أو بر ٍ
ٍ
معني ،وذلك يف املراحل األوىل ،مبا يوضح أيضاً النتائج املتوقعة .وابعتماد اإلدارة املستندة إىل النتائج ،نبدأ ابلنتائج اليت حناول حتقيقها مث
نسري ابالجتاه املعاكس لبلورة النشاطات واملوارد اليت حنتاجها لتحقيق هذه النتائج .وترتاكم النتائج عند ٍ
كل مستوى من املستوايت ،لتؤدي
إىل النتائج على املستوى التايل ،أي األعلى.
وتساعد اإلدارة املستندة إىل النتائج أيضاً على إدارة تنفيذ املشاريع على حن ٍو أكثر فاعليةً ،من خالل تعديل أنشطة املشاريع حىت تفي ٍ
بشكل
أفضل ابلنتائج املتوقعة ،عوضاً عن االكتفاء ابإلدارة على أساس النشاطات.
نظرية التغيري
إن نظرية التغيري هي منهجية للتخطيط والتقييم ،تفسر كيفية حتقيق ٍ
تدخل معني للنتائج املتوخاة وإسهامه يف هناية املطاف يف التأثريات
املنشودة .وتوفر نظرية التغيري ،ضمن سياق التقييم ،إطاراً لتحديد النتائج وقياسها .وهي جزءٌ ال يتجزأ من اإلدارة القائمة على النتائج.
وقد انبثقت نظرية التغيري عن نظرية الربانمج والتقييم يف منتصف تسعينيات القرن املاضي .وهي تقدم اسلوابً جديداً يف حتليل النظرايت اليت
تؤثر على الربامج والتدخالت الساعية إىل حتقيق التغيري االجتماعي والسياسي ،واليت تعد معقدة من حيث طبيعتها ،ومعتمدة على عوامل
خمتلفة شىت .وتشكل نظرية التغيري مكمالً فعاالً لإلدارة املستندة إىل النتائج ،ألهنا ال حتصر اهتمامها بتحديد ما إذا كان الربانمج فعاالً أم
مشروع معني ،والدوافع واملسامهات
ال ،بل تشرح أيضاً كيف وملاذا يعترب انجعاً .وتساعدان نظرية التغيري على فهم الظروف اليت تؤثر يف
ٍ
الواردة من جانب الفاعلني املختلفني.
املصادرStein, Danielle and Craig Valters (2012). Understanding theory of change in international development. :
 ; The Justice and Security Research Programme and The Asia Foundationومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملركز الدويل لتعليم
حقوق اإلنسان ،تقييم أنشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان :دليل للمعلمني يف جمال حقوق اإلنسان ،سلسلة التدريب املهين رقم .2011 ،18

United Nations Development Group. Results-Based Management Handbook. (2011); and United Nations Joint
Inspection Unit. Results-Based Management in the United Nations System. (2017).
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يعزز كل من النهج القائم على حقوق اإلنسان وتعميم املنظور اجلنساين بعضهما بعضاً ،ويضيفان قيمةً إىل اإلدارة املستندة إىل النتائج ونظرية التغيري،
مبساعدهتما لنا على حتديد النتائج والعملية اليت يتم من خالهلا حتقيق النتائج .13ويستدعي تعميم املنظور اجلنساين إدماج هذا املنظور يف نشاطات
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،مع حتديد ٍ
هدف أمسى يتمثل بتحقيق املساواة اجلنسانية ،14وهي من حقوق اإلنسان األساسية .ويشتمل النهج
القائم على حقوق اإلنسان على املعايري واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان يف النشاطات التنموية ،مبا يشمل حقوق اإلنسان للمرأة ،وحظر التمييز،
ومشاركة أصحاب احلقوق وإدماجهم ،وال سيما منهم األفراد/اجملموعات املهمشة و/أو املعرضة للتمييز ضدها .ويسعى هذا النهج أيضاً إىل مساءلة
اجلهات املسؤولة عن اإليفاء ابلتزاماهتا املتصلة حبقوق اإلنسان.15

 .3.2نتائج التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
تتمحور نتائج برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،اليت تقاس على املدى القصري ،أو املتوسط ،أو البعيد ،حول التغيري .وحيصل التغيري ذا الصلة
ٍ
اجتماعية خمتلفة ،تتضمن األفراد ،واملنظمات/اجملموعات ،واجملتمع احمللي/اجملتمع ككل على
بعملنا التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان على مستوايت
نطاق أوسع .16ومن شأن الربامج الفعلية للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان أن حتدث تغيري ٍ
ٍ
ات على صعيد املعرفة واملهارات ذات الصلة
حبقوق اإلنسان ،ابإلضافة إىل تغيري ٍ
ات يف املواقف والسلوك ،مبا يتيح متكني األشخاص من اختاذ اخلطوات اآليلة إىل إعمال حقوق اإلنسان وإحداث
التغيريات االجتماعية يف منظماهتم ومؤسساهتم وجمتمعاهتم يف هناية املطاف.
وتشكل النتائج أو التأثريات النهائية البعيدة األمد اليت نطمح
إليها من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف جوهرها
عناصر أساسية لثقافة حقوق اإلنسان .وهي تتضمن:

الفصل 2

•احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية؛
•احرتام التنوع وتقبل مجيع األشخاص والشعوب؛
•التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان واحلس ابلكرامة؛
•املساواة اجلنسانية؛
•املشاركة الفعلية جلميع األشخاص يف كنف جمتم ٍع يتسم
ابحلرية والدميقراطية؛
•اجملتمعات السلمية.17

املربع  - 3مصطلحات النتائج
ختتلف الطرق اليت تتيح التعبري عن النتائج يف اإلدارة املستندة إىل النتائج.
وتستخدم منظمات وجهات ماحنة دولية عديدة مصطلحات النتائج ،أو
التأثريات أو املخرجات عند اإلشارة إىل النتائج على املستوايت املختلفة.
ويف هذه األداة ،وتوخياً لالتساق مع املصطلحات املعتمدة يف دليل "أنشطة
التدريب يف جمال حقوق اإلنسان :دليل للمعلمني يف حقوق اإلنسان"،
سنعمد إىل استخدام مصطلحات النتيجة املباشرة ،والنتيجة الوسيطة،
والنتيجة النهائية (األثر).
•النتائج املباشرة هي التغيريات ذات الصلة املباشرة بنشاطات
املشروع.
•النتائج الوسيطة هي التغيريات املتوقع حدوثها منطقياً عند حتقيق
نتيجة مباشرة أو أكثر.
•النتيجة النهائية هي التغيري على أعلى مستوى ،الذي تسهم به
منظمة ،أو سياسة ،أو برانمج ،أو مشروع من خالل حتقيق ٍ
نتيجة
وسيطة أو أكثر.

United Nations Development Group. Technical Briefs Aligned with Results-Based Management Handbook. (2014),
pp. 17-18.

13

United Nations Children’s Fund. Human Rights-based Approach to Programming. (2016).

14

United Nations Evaluation Group. Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluations. (2014), p. 30.

15

16
17

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان ،تقييم أنشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان :دليل للمعلمني يف جمال حقوق اإلنسان ،سلسلة التدريب
املهين رقم  ،2011 ،18ص.10 .
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ٍ
كنتيجة لألنشطة التدريبية .18فإذا تذكران أبن التمكني هو
تُعترب صورة "االرتطام والتموجات" مفيدة لتخيل التغيري الذي ميكن أن حيدث مع الوقت
نتيجة أساسية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،وأنه "عملية متكني تبدأ مع الفرد وتتوسع لتشمل اجملتمع برمته" 19ميكن القول إن صورة االرتطام
بشكل و ٍ
ٍ
اف جداً:
والتموجات تعرب عن فكرة التغيري هذه مع الوقت
•االرتطام :املفاعيل املباشرة لربانمج حقوق اإلنسان على املتعلمني (ردود الفعل والتعلم على املدى القصري أو النتيجة املباشرة)؛
ٍ
ألشخاص آخرين يف حميطهم؛ إهنا حيز املوجات اليت يبدأ فيها
•املوجات التوسعية :املعرفة ،واملهارات والقيم واملواقف اليت ينقلها املتعلمون
التغيري االجتماعي احلقيقي ابحلدوث (النتائج املتوسطة األمد ،أو النتيجة الوسيطة)؛
•املوجات الشاطئية :أثر الربامج التدريبية يف جمال حقوق اإلنسان الذي يربز مع الوقت يف البيئة االجتماعية األوسع نطاقاً؛ فالتحوالت
مدى أو النتيجة النهائية) ولكن علينا أن نتذكر وجود
اليت تربز على الشاطئ هي ما يشري إىل حدوث التغيري االجتماعي (النتيجة األبعد ً
عوامل أخرى ،تضاف إىل احلجر الذي ألقي يف احلوض (أي الربانمج التدرييب يف جمال حقوق اإلنسان) تسهم أيضاً يف املوجات اليت تصل
إىل الشاطئ واليت متثل التغيري االجتماعي.

الفصل 2

النتيجة املباشرة
النتيجة الوسيطة
النتيجة النهائية
الصورة مأخوذة من  Unsplashبعدسة  .Isiah Gibsonمت تركيب النص فوق الصورة األصلية.
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 .1.3.2سلسلة النتائج الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق اإلنسان
سلسلة مرت ٍ
ٍ
ابطة
مشروع معني على شكل
انمج أو
تعد سلسلة النتائج أداة تستخدم يف اإلدارة املستندة إىل النتائج وهي متكننا من وضع خريطة بر ٍ
ٍ
20
منطقياً من النتائج اليت توضح الروابط أو العالقات املنطقية بني النشاطات واملستوايت املختلفة من النتائج  .ويوضح املخطط الوارد يف املربع 4
سلسلة النتائج اليت تبني أنواع النتائج/التأثريات اليت هتدف برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان إىل حتقيقها.

  املربع  - 4سلسلة النتائج اخلاصة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

اإلسهام والتأثري

النتيجة النهائية
التغريات يف احلالة ،أو الظرف أو الرفاه ،واملؤدية إىل احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية ،والكرامة
االنسانية ،واحرتام التنوع ،واملساواة اجلنسانية ،واملشاركة ،والسالم ،والعدالة االجتماعية ،والتمكني.

الفصل 2

النتائج الوسيطة
التغريات يف السلوك ،أو املمارسة ،أو األداء ،املرتبطة ابلتغيريات يف النفاذ ،والعمل االجتماعي ،والتضامن،
والتشبيك ،والتعاون ،واملشاركة ،واحلشد ،وصنع السياسات والقرارات

النتائج املباشرة
التغريات يف القدرة واإلمكانية ،مبا يشمل املعرفة ،واملهارات ،واملواقف ،والوعي ،والتحفيز ،والنفاذ

املصادر:

االسناد والتحكم

املخرجات
النشاطات املنفذة للمشروع التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان
مثل :ورش العمل اليت مت تيسريها ،التدريبات اليت مت توفريها ،نشاطات التوعية العامة اليت أقيمت ،األدلة/
ً
الكتيبات اليت أصدرت

United Nations Development Group, Results-Based Management Handbook: Harmonizing RBM Concepts and
Approaches for Improved Development Results at Country Level, p. 13 (2011); and Organization for Economic
Cooperation and Development. Measuring and Managing Results in Development Co-Operation: A Review of
Challenges and Practices among DAC Members and Observers (2014).
20

املصدر السابق ،ص .57

  22تقييم تأثير التدريب في مجال حقوق اإلنسان :توجيهات بشأن تحديد المؤشرات

كما هو مبني يف املربع  4ميكن للنتائج أو التاثريات أن تكون مباشرة ،أو وسيطة ،أو هنائية .وقد مت حتديد فئات التغيريات املبينة أعاله أيضاً خالل
املشاورات اليت أجرها املركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مع معلمي حقوق اإلنسان على الصعيد
العاملي .وفيما يلي شر ٌح أكثر تفصيالً هلذه الفئات (القسم .).4.2
مستوى أدىن أو أعلى .وعلى سبيل املثال ميكن للتغيريات
مستوى معني ،أنه ال ميكن أن حتصل أيضاً على
وال يعين إسناد أنواع معينة من التغيريات إىل
ً
ً
21
املتعلقة ابلوصول أن حتدث على املستويني املباشر أو الوسيط ،وذلك حبسب سياق املشروع ونظرية التغيري اخلاصة به  .كما ميكن للتغريات يف
املواقف أن تبدأ أيضاً ابلتبلور على املستوى املباشر ،ولكنها تستغرق وقتاً أطول حبسب االعتقاد السائد بشكل عام ،وذلك بسبب طبيعتها املعقدة،
وهي غالباً ما تستدعي إعادة النظر يف القيم واملعتقدات الشخصية ابإلضافة إىل مسائل اهلوية .ولكن ،ميكن توقع حصول التغيريات املدرجة يف
ٍ
بشكل عام عند املستوايت املشار إليها.
املخطط البياين
أما مستوى التحكم الذي ميكننا أن ُن ِ
مبني ابملقياس مبحاذاة املخطط ،الذي يبني كيفية تراجع التحكم ابلنتائج كلما انتقلنا إىل
ضع النتائج له ،فهو ٌ
األعلى يف سلسلة النتائج .ورغم أن النتائج املباشرة تسهم يف النتائج الوسيطة ،كما تسهم النتائج الوسيطة ،ابإلضافة إىل النتائج املباشرة ،ابلنتيجة
النهائية ،فعلينا أيضاً أن نقر أنه ال ميكننا أن نعزي حتقيق النتائج أو التأثريات إىل مبادرتنا دون غريها .فنحن بصفتنا معلمني يف جمال حقوق اإلنسان،
نسهم يف النتائج البعيدة األمد للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،إىل جانب غريان من املنظمات ،والربامج ،واجملموعات االجتماعية ،واحلكومات،
واملاحنني ،واجلهات األخرى.22

 .4.2بلورة بيانات النتائج لبرامج التثقيف في مجال حقوق اإلنسان

وبغية ضمان التمكني والتغيري االجتماعي ،من األمهية مبكان العمل مع أصحاب املصلحة املعنيني ابلربانمج من خالل عملية بلورة النتائج ونظرية
أشخاص أو منظمات معنية بربامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،ومهتمة بنتائج الربانمج و/أو لديها مصلحة
التغيري .أصحاب املصلحة هم
ٌ
يف النتائج.
ويشجع إشراك أصحاب املصلحة يف بلورة بياانت النتائج على متلك برانمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،وهو ميكننا من توخي مز ٍ
ِ
النجاعة
يد من
يف استنباط التغيريات األساسية اليت تعكس النتائج املتوخاة.
وال بد للنتائج أن تكون مالئمة للبيئة ،واملوارد ،ابإلضافة إىل القدرات املوجودة واحملتملة .ويف غري هذه احلالة ،تدعو احلاجة إىل تعديل بياانت النتائج.
23
ٍ
ٍ
وصف وجيز لعملية بلورة النتائج
توقعات ال ميكن حتقيقها ،ما من شأنه أن يقوض الربانمج
إىل ذلك ،فهي قد تؤدي إىل
بشكل عام  .وفيما يلي ٌ
اخلاصة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.

Global Affairs Canada. Results-Based Management. (2016), p. 12

21

John Mayne. Contribution Analysis: Making Causal Claims in the Face of Complexity. Toronto: The Evaluation Centre for
Health Intervention, (2015).

22

United Nations Development Group. Results-Based Management Handbook: Harmonizing RBM Concepts and
Approaches for Improved Development Results at Country Level. (2011).

23
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الفصل 2

من شأن النتائج الواضحة الصياغة لربامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أن تسهل إىل ٍ
حد كبري بلورة املؤشرات الفعالة لقياسها .وال يقل عن
ذلك أمهيةً وضع نظرية تغيري متينة ،تساعدان على تقدمي صورٍة واضحة للمسوغات اليت تدفع بنا للعمل لتحقيق نتائج حمددة مع اخلطة اليت ننوي
من خالهلا بلوغها.

 1.4.2كيفية تنظيم بيانات النتائج/التأثيرات
ٍ
بشكل بسيط حىت تكون مفهومة من اجلمهور العريض ،وليس من املتخصصني يف اجملال وحسب .ويعرب
جيب أن تصاغ بياانت النتائج أو التأثريات
ٍ
وقابل للتحقيق .أما الصياغة الفعلية لبيان النتائج ،فتكون ابستخدام
بيان النتائج عن تغي ٍري واحد متوقع ،كما أنه ٌ
اقعي ٌ
حمدد مبا يكفي ليتم قياسه ،وو ٌ
األفعال املاضية وجيب أن تشري إىل ما يلي:
•اجتاه التغيري املتوقع (مثالً زايدة ،تعزيز ،هنوض)؛
•ما الذي سيتغري؛

•من الذي سوف خيترب التغيري؛

•أين يـُتـََوقع للتغيري أن حيدث (املوقع).24
ميكن أن خيتلف ترتيب العناصر ،ولكن من املهم تضمينها مجيعاً يف بيان النتائج ،والرتكيز على فكرٍة واحدة فقط لكل نتيجة .ويعرض املربع  5أدانه
ملثلني عن صيغتني شائعتني.

املربع  - 5صيغ بياانت النتائج/التأثريات
الصيغة 1

الفصل 2

االجتاه

ماذا

من

أين

زايدة

النفاذ إىل األدوات التكنولوجية ألغراض التشبيك والتعاون

لدى املنظمات العاملة على محاية حقوق األقليات

ٍ
جمتمعات حمددة يف البلد
يف
س

تعزيز

احملفزات للمشاركة يف أنشطة التشبيك والتعاون

ملعلمي حقوق اإلنسان

يف اجملتمع س

متتني

إنفاذ القوانني املوجودة واملمارسات اليت حتمي املساواة
اجلنسانية وتعززها

من قبل عناصر الشرطة

يف املدينة س

الصيغة 2
االجتاه

ماذا

من

ماذا

أين

حتسني

النفاذ إىل املعلومة

لدى اجملتمع املدين

بشأن السياسات احلكومية

يف احملافظة س

زايدة

القدرة

لدى أعضاء اجملتمع ،وال سيما النساء واجملموعات
املهمشة

للمشاركة يف العملية الدميقراطية لصنع
القرار

يف جمتمعاهتم

تعزيز

املهارات

لدى أعضاء اجملتمع ،وال سيما النساء واجملموعات
املهمشة

الختاذ االجراءات اليت تؤثر يف الربامج
االجتماعية االقتصادية

يف البلد س

Global Affairs Canada. Results-Based Management. (2016), pp. 37-38; and Strengthening Nonprofits: A Capacity Builder’s
Resource Library, Measuring Outcomes. (no date), pp. 14-15
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 .2.4.2تحديد النتيجة النهائية
النتيجة األوىل اليت يتعني بلورهتا هي النتيجة على األمد البعيد ،أو النتيجة النهائية .فهي متثل "حجة وجود" الربانمج أو املشروع التثقيفي يف جمال
حقوق اإلنسان .وهي متثل التغيري املستدام يف حياة (أي ،حالة ،ظرف ،رفاه) النساء ،أو الرجال ،أو الفتيات ،أو األوالد ،أو األشخاص الذين ال
يتقيدون ابلقواعد احملددة اجتماعياً لإلانث أو الذكور ،يف اجملتمعات احمللية ،أو اجملتمع ككل حيث مت تنفيذ املشروع أو الربانمج .ويتوقع حتقيق النتيجة
ٍ
النهائية بعد انتهاء الفرتة الزمنية احملددة للربانمج .ولكن من املتوقع للربانمج أن يسهم ٍ
تدخالت أخرى متزامنة
بشكل كبري يف هذه النتيجة ،إىل جانب
وذات صلة .ومن هذا املنطلق ،ال بد أيضاً من توخي الواقعية عند بلورة النتيجة النهائية لضمان إمكانية تبيان الطرق اليت أسهم من خالهلا الربانمج
انمج أو مشروع .تلخص النتيجة النهائية رؤية
التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان يف حتقيق النتيجة النهائية .وتوجد دائماً نتيجة واحدة هنائية ألي بر ٍ
جناح الربانمج أو املشروع التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان .وبغية بلورة بيان ابلنتيجة النهائية ،علينا أن نطرح على أنفسنا األسئلة التالية:

•ملاذا نقوم هبذا املشروع التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان؟
•ما هي التغيريات يف احلالة أو الظرف أو الرفاه اليت سوف خيتربها من سيستفيد يف هناية املطاف من هذا الربانمج؟

مبني يف سلسلة النتائج
تركز أنواع النتائج النهائية اليت جيدر بنا أن نسعى إىل حتقيقها من خالل براجمنا التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان ،كما هو ٌ
أعاله (القسم  ،)2.3على احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية ،وكرامة اإلنسان ،واحرتام التنوع ،واملساواة اجلنسانية ،واملشاركة ،والسالم،
والعدالة االجتماعية ،والتمكني؛ أي مجيع العناصر األساسية لثقافة حقوق اإلنسان.
وميكن أن تتضمن بعض األمثلة عن النتائج النهائية ما يلي:
•عمليات صنع قرار أكثر دميقراطية يكون للنساء واجملموعات املهمشة فيها صوت على قدم املساواة يف البلدان احملددة؛
•بيئة اجتماعية وسياسية أكثر مشوالً لألشخاص الذين يعرفون عن نفسهم كمثليات أو مثليني أو مزدوجي امليل اجلنسي أو مغايري اهلوية
اجلنسانية ،أو حاملي صفات اجلنسني يف البلد س؛
•جمتمعات أكثر إنصافاً يضطلع فيها الفاعلون األساسيون ،مبن فيهم األطفال والشباب ،ابلقيادة يف تعزيز احرتام حقوق اإلنسان.
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الفصل 2

•زايدة متكني النساء والرجال ،والفتيات واألوالد ،واجملموعات املهمشة يف البلد س ،حىت يتمتعوا حبقوق اإلنسان وميارسوها؛

 .3.4.2تحديد النتائج الوسيطة
عندما تصبح النتيجة النهائية واضحة ،تتمثل اخلطوة التالية ببلورة النتائج الوسيطة ،اليت تعترب ذات إسهام كبري يف النتيجة النهائية .وهي كنايةٌ عن
تغيري ٍ
ات متوقعة يف السلوك ،أو املمارسة ،أو األداء ،وليس لدى املعنيني ٍ
بشكل مباشر يف الربانمج التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان وحسب ،بل أهنا
تشمل أيضاً املنظمات ،واألحياء ،والعائالت احمليطة هبؤالء األشخاص املتأثرين ابلربانمج .ويتم حتقيق هذه التغيريات عاد ًة حبلول هناية الربانمج .وهي
تغيريات يـتَوقع منطقياً أن حتدث عند حتقيق ٍ
نتيجة مباشرٍة واحدة أو أكثر .ويف حني أن النتيجة النهائية واحدة ،ميكن أن تتعدد النتائج الوسيطة،
ٌ ُ
أما عددها األمثل فيرتاوح بني إثنني وثالثة .وبغية بلورة النتائج الوسيطة ،علينا أن نطرح على أنفسنا األسئلة التالية:

ما هي التغيريات يف السلوك ،أو املمارسة ،أو األداء اليت سوف خيتربها املشاركون يف الربانمج التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان حبلول
هناية الربانمج (مع إبقاء نصب أعيننا كيف ستسهم هذه التغيريات أيضاً يف النتيجة النهائية للربانمج)؟
يف سياق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،تركز النتائج الوسيطة على أموٍر من قبيل زايدة النفاذ ،واالخنراط يف العمل االجتماعي ،والتضامن،
والتشبيك ،والتعاون ،واملمارسة ،واملشاركة ،ابإلضافة إىل املسامهات يف التغيريات يف عمليات صنع القرارات والسياسات .وتشتمل بعض األمثلة عن
بياانت النتائج الوسيطة املمكنة على ما يلي:
•زايدة األعمال االجتماعية الفعالة اليت يضطلع هبا األشخاص ،وال سيما النساء واجملموعات املهمشة ،ملساءلة حكوماهتم يف البلد س؛
•تعزيز سياسات املؤسسات العامة لالستجابة ملختلف احتياجات األشخاص وحقوقهم ،والسيما النساء واجملموعات املهمشة يف البلد س؛
•مزيد من النفاذ إىل العدالة لدى النساء يف البلد س؛
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•حتسني التعاون ما بني املنظمات النسائية العاملة على مكافحة العنف املنزيل يف اجملتمع الريفي س.

 .4.4.2تحديد النتائج المباشرة
أخرياً ،ال بد من حتديد بياانت النتائج املباشرة .وتنشأ النتائج املباشرة تلقائياً عن تنفيذ النشاط املتصل ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان (النتائج).
ٍ
بشكل مباشر يف نشاطاتنا التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان .هذا هو
غالباً ما يشار هبا إىل التغيريات املتوقعة بني صفوف األفراد الذين يشاركون
املستوى الذي نتمتع فيه ابلقدر األكرب من التحكم ،وابلتايل ميكننا أن نرسي روابط منطقية بني نشاطاتنا التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان والنتائج
احملددة .ويتعني حتديد نتيجة واحدة إىل ثالث نتائج مباشرة تقريباً ٍ
لكل من النتائج الوسيطة .وبغية بلورة هذه البياانت ،ال بد لنا أن نطرح على
أنفسنا األسئلة التالية:

ما هي التغيريات يف القدرة/اإلمكانية (أي املعرفة ،واملهارات ،واملواقف ،والوعي ،واحلوافز ،والنفاذ) اليت سوف خيتربها املشاركون يف
الربانمج التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان؛ (مع ابقاء نصب أعيننا كيفية إسهام هذه التغيريات يف النتائج الوسيطة)؟
وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك.
•زايدة قدرة معلمي حقوق اإلنسان على مواكبة أعضاء اجملتمع ،وال سيما النساء واجملموعات املهمشة ،لالضطالع أبعمال جمتمعية للدفع
قدماً مبشاركتهم يف عملية دميقراطية لصنع القرار ضمن جمتمعاهتم؛
•زايدة قدرة أعضاء اجملتمع ،وال سيما النساء واجملموعات املهمشة ،على املشاركة يف عملية دميقراطية لصنع القرار ضمن جمتمعاهتم؛
•تعزيز مهارات أعضاء اجملتمع ،ال سيما النساء واجملموعات املهمشة ،يف جمال االضطالع ابألعمال اليت تسهم يف التغيريات يف السياسة
والربامج االجتماعية االقتصادية يف البلد س؛
•تعزيز حوافز معلمي حقوق اإلنسان ،وأعضاء اجملتمع ،وال سيما النساء واجملموعات املهمشة ،لالخنراط يف األعمال التعاونية للتأثري على
السياسة والربامج االجتماعية االقتصادية ،يف ٍ
بلدان حمددة؛
•زايدة الوعي بني صفوف عناصر الشرطة يف البلد س ،يف شأن مسؤوليتهم عن محاية حقوق اإلنسان.
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ً
نموذج منطقي
كافة ضمن
 .5.2الجمع بين العناصر
ٍ
يساعد تنظيم النشاطات والنتائج والتأثريات املرتبطة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن صورٍة توضيحية بيانية ،مثل منوذج منطقي ،على تقدمي
يقة و ٍ
مشروع معني بطر ٍ
اضحة ومنطقية .ويف حني توفر سلسة النتائج اإلطار املفهومي لكيفية تقسيم الربانمج التثقيفي يف
لربانمج أو
العناصر األساسية
ٍ
ٍ
ٍ
مشروع
انمج أو
جمال حقوق اإلنسان للتغيري إىل أركان أساسية (أنظر القسم  )2.3يُعد النموذج املنطقي أداة أكثر تكامالً .وهو يساعد على تقدمي بر ٍ
ٍ
ٍ
نشاطات ،ونتائج هذه النشاطات ،وأتثرياهتا .ويبني النموذج املنطقي نظرية التغيري للربانمج ،كما يتضمن
معني من خالل وصف ما خيطط له من
هنائية واحدة .ويف حني أن اجتاه مسارات التغيري عمودي ،ال بد لنا أن نتذكر وجود عالقةٍ
نتيجة ٍ
عدداً من املسارات املتكاملة اليت تؤدي جمتمعةً إىل ٍ
وبشكل عام ،يرتافق النموذج املنطقي ٍ
ٍ
ٍ
بسرد لنظرية تغيري الربانمج التثقيفي
دينامية ،وتكميلية ،وأفقية بني خمتلف املسارات ضمن النموذج املنطقي.
يف جمال حقوق اإلنسان ،يشرح املسوغات والطرائق املتصلة ابلتغيري الذي يتوخى الربانمج حتقيقه.
منوذج منطقي ،من املهم البدء ابلنتيجة النهائية أوالً ،قبل أن نقرر ما هي النشاطات اليت علينا تنفيذها .وجيدر أن نتذكر أيضاً أبن حتقيق
وعند بلورة ٍ
ٍ
در َج فيها التغيريات ،كما ميكن أن ُتَ َس َن مع الوقت أثناء
نتيجة قد يستدعي إجراء عدد من النشاطات ،وأن النموذج املنطقي وثيقة عمل ميكن أن تُ َ
تنفيذ الربانمج.25
يبني املربع  6مثاالً عن منوذج منطقي لربانمج أو مشروع تثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان.

الفصل 2

Strengthening Nonprofits: A Capacity Builder’s Resource Library, Measuring Outcomes. (no date), p. 17
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املربع  - 6مثل عن منوذج منطقي لربانمج تثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان
النتيجة النهائية
زايدة متكني الرجال والنساء ،والفتيات واألوالد ،واجملموعات املهمشة ،للمشاركة يف العمليات الدميقراطية ،والتمتع حبقوق اإلنسان
وممارستها.

النتيجة الوسيطة

النتيجة الوسيطة

تعزيز املشاركة على قدم املساواة يف عمليات
دميقراطية لصنع القرار ،والسيما للنساء
واجملموعات املهمشة يف بلدان حمددة

زايدة األعمال اليت يضطلع هبا األشخاص،
والسيما النساء واجملموعات املهمشة ،يف بلدان
حمددة ،ملساءلة حكوماهتم.
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النتيجة املباشرة

النتيجة املباشرة

النتيجة املباشرة

النتيجة املباشرة

زايدة قدرة معلمي حقوق
اإلنسان على مواكبة أعضاء
اجملتمع ،وال سيما النساء
واجملموعات املهمشة،
لالضطالع ابألعمال اجملتمعية
للدفع ابملشاركة يف عملية
دميقراطية لصنع القرار

زايدة قدرة أعضاء اجملتمع،
وال سيما النساء واجملموعات
املهمشة ،على االضطالع
ابألعمال للمشاركة يف عملية
دميقراطية لصنع القرار

تعزيز قدرة أعضاء اجملتمع،
وال سيما النساء واجملموعات
املهمشة ،لالضطالع
ابألعمال للتأثري على الربامج
االجتماعية االقتصادية

تعزيز مهارات معلمي حقوق
اإلنسان وأعضاء اجملتمع،
وال سيما النساء واجملموعات
املهمشة ،للمشاركة يف
األعمال التعاونية للتأثري
على السياسة االجتماعية
االقتصادية

النتائج
األنشطة التثقيفية املنفذة يف جمال حقوق اإلنسان
مثالً ،تيسري ورش العمل ،توفري التدريبات ،إجراء نشاطات التوعية العامة ،اصدار أدلة/كتيبات
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الفصل 3
مؤشرات التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
ٍ
ٍ
لعملية ترمي إىل بلورة مؤشر ٍ
خطوة خبطوة ،وذلك لقياس
ات فعالة
يعرض هذا الفصل
نتائج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.
 .3.1املؤشرات الكمية والنوعية
 .3.2املؤشرات البديلة
 .3.3بلورة مؤشرات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
 .1.3.3وحدة القياس
 .2.3.3وحدة التحليل (ما يتعني قياسه)
 .3.3.3السياق
 .4.3املؤشرات املراعية للمنظور اجلنساين
 .5.3تصنيف البياانت ألغراض املؤشرات
 .6.3بلورة مؤشرات ذكية
 .7.3خط األساس والغاايت
 .1.7.3بياانت خط األساس
 .2.7.3الغاايت

الفصل  - 3مؤشرات التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
ال شك أن قياس نتائج النشاطات االجتماعية ،وال سيما التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،ينم عن ٍ
عملية مع ّقدة وحافلة ابلتحدايت .وهذا ما
جيعل من الضروري بلورة مؤشر ٍ
ات "جيدة" ميكنها أن تنجح يف استخالص األدلة على إحراز التقدم ابجتاه حتقيق التغيريات أو النتائج األساسية.
حرز ابجتاه حتقيق النتائج
وتساعدان مؤشرات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على أتطري األدلة أو اإلثبااتت الالزمة حىت نتمكن من تبيان التقدم املُ َ
اليت اعتزمنا بلوغها يف الربانمج أو املشروع التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان .وهي "تشري" إىل ما يتعني علينا مراقبته ،جلهة اجلودة ،والكمية ،وحسن
التوقيت ،وذلك بغية التحقق مما إذا كان قد أحرز أي تقدم ابجتاه حتقيق ما حددانه من نتائج نرمي بلوغها من خالل عملنا التثقيفي يف جمال حقوق
اإلنسان ،أو حتديد مدى هذا التقدم .وهي متكننا من قياس النتائج الفعلية على أساس النتائج املخطط هلا أو املتوقعة ،وال بد هلا ابلتايل أن ترتبط
ٍ
بشكل مباشر هبذه النتائج اليت تقيسها .ومن هذا املنطلق ،ميكن اعتبارها "مؤشرات أداء" ،ألهنا ُهدفها األساسي يتمثل ابلتحقق من التغيريات اليت
تنشأ عن ٍ
تدخل معني ،من قبيل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،مقارنةً مبا كان خمططاً له.
وتيب املؤشرات على ٍ
أسئلة من قبيل :كيف نتعرف على التغيريات عند حدوثها؟ كيف نعرف أننا قد بلغنا النتائج املخطط هلا؟ ويساعدان استشراف
ُ
أساليب مجع البياانت املمكنة على استدالل ما إذا كانت مؤشراتنا حمددة مبا يكفي .وقبل حتديد املؤشرات ،ال بد من اإلجابة على األسئلة التالية
لتحديد ما إذا كانت املؤشرات سوف تنجح أم ال:
نوع من املراقبة؟)
•كيف ميكنين أن "أرى" التغيري؟ (من خالل أي ٍ

•كيف ميكنين أن "أمسع" عن التغيري؟ (من خالل املقابالت؟ جمموعات الرتكيز؟)
•كيف ميكنين أن "أقرأ" عن التغيري؟ (من خالل االستطالعات؟ التقارير؟)

انمج تثقيف ٍي وطين يف جمال حقوق اإلنسان:
على سبيل املثال أنظر إىل النتيجة التالية احملددة بشأن بر ٍ

زايدة قدرة النساء الشاابت على املشاركة يف جمالس الشباب الوطنية.
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•عندما تفكر يف زايدة القدرات ،ما الذي يتبادر إىل ذهنك؟ كيف تعرف بزايدة النساء لقدرهتن عندما يتحقق ذلك؟ ما هي األسئلة اليت
سوف تطرحها؟
ٍ
كقياس لزايدة املشاركة؟ كيف تشارك النساء الشاابت؟ هل من خالل احلضور؟ هل من خالل عدد املرات
•كذلك ،ما الذي سوف تعتمده
سم ُع فيها صوهتن؟ هل حيدد ذلك من خالل دورهن يف اختاذ القرار يف كنف اجمللس؟
اليت تتناول فيها النساء الشاابت الكلمة أو يُ َ
• ٍ
بشكل عام ما الذي ستبحث عنه لتعرف ما إذا كان تدريبك قد ساعد النساء الشاابت على املشاركة يف جملسهن الشبايب الوطين؟

تسعى هذه األداة إىل إرشاد معلمي حقوق اإلنسان وغريهم من أصحاب املصلحة لبلورة مؤشر ٍ
ات واستخدامها بفاعلية .وحىت تتمكن هذه املؤشرات
ٍ
بقياسات ميكن رؤيتها ،أو
من توفري البياانت املالئمة ،ال بد هلا أن تقيس التغيريات يف النتائج أو التأثريات ذات الصلة .وجيب أن تتمثل املؤشرات
مساعها ،أو عدها ،أو اإلبالغ عنها ،أو تعدادها ابستخدام أحد أنواع أساليب مجع البياانت.26

Strengthening Nonprofits: A Capacity Builder’s Resource Library, Measuring Outcomes. (no date), p. 19
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 .1.3المؤشرات الكمية والنوعية
يُستخدم نوعان من املؤشرات لقياس نتائج أي برانمج/مشروع ،وذلك حبسب إطار اإلدارة املستندة إىل النتائج :املؤشرات الكمية تقيس الكميات أو
27
يج من املؤشرات النوعية والكمية على تبيان الفوارق
املقادير ،واملؤشرات النوعية تتعلق ابلتصورات ،أو األحكام ،أو املواقف  .وغالباً ما يساعدان مز ٌ
الدقيقة كما يقدم لنا رؤيةً أمشل ملا حيدث.
مثالً ،بغية قياس التقدم لتحقيق املساواة اجلنسانية ،يُعترب املؤشر الكمي لـ "عدد النساء الربملانيات املنتخبات خالل االنتخاابت املقبلة" مؤشراً صاحلاً.
ٍ
بشكل أفضل ،وهي تتمثل يف هذه احلالة
لكن ،من شأن إضافة مؤش ٍر آخر ،أكمياًكان أو نوعياً أن يساعدان على فهم الديناميات األخرى السائدة
ابلتقدم احملرز لتحقيق املساواة اجلنسانية .28وميكن أن تتضمن بعض األمثلة ما يلي:
•النسبة املئوية للربملانيات اللوايت يعتربن أن صوهتن حيدث فارقاً يف صنع القرار (نوعي)
•نسبة الربملانيات إىل الربملانيني (كمي)

نظراً لتعقد عملية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،يُعترب كال النوعني من املؤشرات مهماً .ويعتمد اختيار نوع املؤشرات املستخدمة على ما هو
مطلوب لدعم صحة االستنتاجات .ويتعني استخدام املؤشرات اليت تقدم لنا الرؤية الفضلى للمسائل اليت نعمل على تقييمهاُ.
ٌ
وفيما يلي شر ٌح أكثر تفصيالً للمؤشرات النوعية والكمية.
يعب عنها أبرقام أو ٍ
نسب مئوية ،أو مؤشرات مركبة أو معدالت .وهي تعتمد على
تقيس املؤشرات الكمية الكميات أو املقادير وهي غالباً ما َ
ٍ
ٍ
بشكل مباشر ،وتنطوي بعض األمثلة على ما يلي:
معلومات بشأن األغراض ،أو الوقائع ،أو األحداث اليت ميكن مشاهدهتا أو التحقق منها
•نسبة الرجال والنساء يف مراكز صنع القرار؛

•النسبة املئوية لألوالد والفتيات الذين يراتدون املدرسة االبتدائية؛

مشروع للعمل اجملتمعي؛
•عدد الشباب (أ/ذ/غ) 29املشاركني يف
ٍ
•تواتر أنشطة ٍ
أقلية معينة يف إطار شبكة للممارسني عرب االنرتنت (مثالً :منشورات ،آراء)؛
•نسبة املشاركني الذكور إىل اإلانث الذين حضروا دورة التدريب حول املساواة اجلنسانية.
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Gremillet, Patrick. Results-Based Management in UNDP. UNDP Bratislava Regional Center, Management Practice,
(2011); and DFID. How to note: A DFID practice paper. Guidance on using the revised Logical Framework. (2011), p. 27
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Cheyanne Church and Mark Rogers. Designing for Results, Integrating, Monitoring and Evaluation in Conflict
Transformation Programs. (2006), pp. 50-51
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كما هو مشار يف املصطلحات ،يتيح لنا أ/ذ/غ أن نصنف املشاركني املختلفني حبسب اجلنس ونوع اجلنس ابستخدام أ (أنثى) ،ذ (ذكر) ،غ (غري حمدد/من محلة صفات اجلنسني/غري معني).
وميكنكم ،حبسب سياق برانمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذي تعتمدونه ،أن ختتاروا توزيع البياانت اخلاصة بنوع اجلنس ابستخدام أ/ذ أو أ/ذ/غ.
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موضوع معني .مثالً:
تستنبط املؤشرات النوعية أحكام األشخاص ،وآراءهم ،وتصوراهتم ،ومشاعرهم ،ومواقفهم ،إزاء وض ٍع أو
ٍ
ٍ
مسألة ما ...مثالً :حقوق النساء والفتيات؛
•حساسية جتاه
•املواقف جتاه ...مثالً :األقليات العرقية؛
•الرضا عن ...مثالً :الدورة التدريبية؛

•التأثري على ...مثالً :صنع القرارات؛
•أمهية ...مثالً :مواد التدريب؛

•التوعية بشأن ...مثالً :معايري حقوق اإلنسان؛
•الثقة بـ ...مثالً :القيام أبم ٍر ما؛
•التصور بشأن ...مثالً :اجلدوى؛

•تصور اآلفاق ...مثالً :ذات الصلة ابلسالم؛
•االنفتاح جتاه ...مثالً :القادمني اجلدد؛
•احلس بـ ...مثالً :الرفاه.

نظراً ألنواع النتائج اليت هندف إىل حتقيقها من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،تكتسي املؤشرات الكمية والنوعية أمهيةً على حد سواء.
مشروع تثقيف ٍي معني يف جمال حقوق اإلنسان.
بربانمج أو
وتساعدان البياانت اليت ُتمع من خالل املؤشرات النوعية على فهم الكيفية والدوافع اخلاصة
ٍ
ٍ
وما يضفي الطابع النوعي على مؤش ٍر ما هو ما إذا كنا نقيس به عنصراً نوعياً( ،مثالًُ :معتقد ،تصور ،رأي).
ٍ
بشكل كمي .وتتضمن الطرق اليت ميكن من خالهلا قياس البياانت النوعية كمياً ما يلي:
وجتدر اإلشارة إىل أن املؤشرات النوعية ميكن أن تقاس
•ترميز البياانت (أي حتليل البياانت النوعية وتصنيفها ضمن ٍ
فئات ،مثّ تعداد تواتر اإلجاابت حبسب الفئة)؛
•استخدام النسب املئوية واألرقام لقياس البياانت النوعية كمياً .مثالً إذا أردان أن نعرف الرأي بشأن جودة املواد التدريبية ،ميكن أن ينطوي
املؤشر النوعي على ما يلي:
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النسبة املئوية أو عدد املشاركني الذين تدربوا ويشعرون أبن مواد التدريب كانت جمدية
•توفري مقياس يقدم قياساً حلجم التغيري .مثالً:

مستوى ثقة (على ٍ
مقياس من أربع نقاط) الشباب (أ/ذ/غ) بقدرهتم على التأثري يف القرارات السياسية ضمن جمتمعهم.
درجة االنفتاح (على ٍ
مقياس من أربع نقاط) لدى صناع القرار لشمل الشباب (أ/ذ/غ) يف عمليات صنع القرار

من شأن هذه األساليب أن متكننا من استخالص االستنتاجات بشأن التقدم احملرز حنو حتقيق النتائج .وينبغي أن نتذكر أنه على الرغم من القياس
بنوع من األحكام ،أو اآلراء ،أو التصورات ،أو
الكمي للمؤشر النوعي ،علينا أن ننظر إىل ما يتخطى األرقام حبد ذاهتا .فإذا كان املؤشر يرتبط ٍ
30
ٍ
ٍ
بشكل رقمي ،تبقى البياانت نوعيةً بطبيعتها .
عرض
املشاعر ،أو املواقف ،فهو يبقى نوعياً .وبعبارة أخرى ،وعلى الرغم أن بياانت املؤشر قد تُ َ

Gremillet, Patrick. Results-Based Management in UNDP. UNDP Bratislava Regional Center, Management Practice
(2011); and DFID. How to note: A DFID practice paper. Guidance on using the revised Logical Framework. (2011), p. 27
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 .2.3المؤشرات البديلة
ٍ
لنتيجة متوقعة ،يتم اللجوء إىل القياسات غري املباشرة أو املؤشرات البديلة .وتعتمد املؤشرات البديلة على
عندما يتعذر توفري األدلة األكثر مباشرًة
31
ٍ
بعض من األمثلة على ذلك:
مشاهدات من شأهنا أن تقدم صورةً تقريبية أو متثيلية عن التغيريات املتوخاة  .وفيما يلي ٌ
•عند قياس املساواة اجلنسانية ،يتمثل أحد املؤشرات املثالية لتأثري املنظمات النسائية على التشريع مبدى إدماج التدابري املقرتحة من قبلها يف
القانون .ولكن ،وابنتظار صدور النص القانوين الذي ميكن قياس ذلك بناء عليه ،ميكن اعتماد مؤشر بديل لتأثري النساء يتمثل بـ :عدد
الربملانيني الذين أعربوا يف تقارير إعالمية عن دعهم آلراء املنظمات النسائية بشأن التشريع املقرتح.32
•عند قياس استعداد األطفال لاللتحاق ابملدرسة ،ال تكثر القياسات املباشرة اليت ميكن استخدامها .ويعول عوضاً عن ذلك على ٍ
عدد من
َُ
القياسات غري املباشرة لتقدير استعداد األطفال لاللتحاق ابملدرسة .وهي تتضمن :مشاركة األطفال يف احلضانة اليت تقدم الربامج املالئمة
لألعمار وألطوار النمو ،وخربة الوالدين مع خدمات التثقيف الوالدي ،ومستوايت القرائية العائلية.33

 .3.3بلورة مؤشرات التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
بغية بلورة مؤشر ٍ
ات مالئمة لقياس التقدم ابجتاه حتقيق النتائج املنشودة يف براجمنا التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان ،يتعني على النتائج أو التأثريات
اخلاصة ابلربامج التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان أن تتوخى الوضوح (أنظر الفصل  2بشأن بلورة نتائج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان) .و ٍ
لكل
ٍ
بدرجات خمتلفة من التأكد.
طيف من املؤشرات احملتملة اليت سوف متكننا من قياس النتيجة،
من النتائج اليت مت حتديدها ،يوضع ٌ
وال بد للمؤشرات أن تكون ذات صلة ابلسياق ،وذات جدوى ،وأن تقدم أيضاً أدلة دقيقة ،كما ال بد من أن يتسم مجع املعلومات الالزمة لتحديد
هذه املؤشرات ابلسهولة .ما من مؤش ٍر يُعتربُ حبد ذاته أفضل من غريه ،إذ يتم اختيار املؤشرات بناء على مدى ارتباطها ابلنتائج اليت من املفرتض هبا
أن تصفها .وال بد أن نتذكر أن التواصل مع أصحاب املصلحة أساسي على امتداد العملية برمتها لضمان بلورة النتائج واملؤشرات املالئمة.
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United Nations Development Group. Technical Briefs Aligned with Results-Based Management Handbook. (2014), p. 2
32
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Harvard Family Research Project. Measurement Tools for Evaluating Out-of-School Time Programs: An Evaluation
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تتألف املؤشرات من ثالثة عناصر :وحدة قياس ،ووحدة حتليل ،وسياق .34وفيما يلي وصف هلذه العناصر مبز ٍ
يد من التفاصيل.
ٌ

املؤشر = وحدة القياس  +وحدة التحليل  +السياق

 .1.3.3وحدة القياس
تشكل وحدة القياس العنصر األول الذي يتألف منه املؤشر .وهي كنايةٌ عن عدد ،أو نسبة مئوية ،أو مستوى ،أو درجة ،أو تواتر ،أو معدل .ومن
ٍ
جمموعة
املهم أن نتذكر فكرة النسبية املرتبطة بوحدة القياس .مثالً ،إذا كانت وحدة القياس عدد املتعلمني الذين أبلغوا عن تغي ٍري يف املوقف إزاء
مهمشة معينة ،عليك ،مىت أمكن ،اإلشارة إىل العدد اإلمجايل للمتعلمني الذين أتخذهم ابالعتبار.
ٍ
كميات أو مقادير .وميكن للمؤشرات النوعية أن تشكل
وكما انقشنا يف القسم  ،.1.3فإن املؤشرات الكمية هي بطبيعتها وحدات قياس ألهنا متثل
أيضاً قياساً ،من خالل الرتميز ،أو استخدام املقاييس.

 .2.3.3وحدة التحليل (ما يتعين قياسه)
وحدة التحليل ما سيخضع للمراقبة من أمور أو أشخاص لتحديد مدى حتقيقنا للنتيجة املتوقعة .وبعبارٍة أخرى ،متثل وحدات التحليل األفراد أو
األمور اليت سوف جيري قياس خصائصها.
على سبيل املثال ،إذا متثلت النتيجة املتوقعة بتحسني وصول الفتيات يف البلد ش إىل التعليم األساسي ،ميكن أن تتضمن الطرق املختلفة لقياس
ذلك ملا يلي:
•عدد الفتيات املسجالت يف املدرسة االبتدائية؛

•عدد العائالت اليت تشجع الفتيات على ارتياد املدرسة؛

•حالة الطرقات اليت تربط ما بني منازل الفتيات واملدرسة؛
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•مبلغ رسوم التسجيل يف املدرسة؛

•التغيري يف السياسات/القوانني ذات الصلة إبدماج الفتيات يف التعليم األساسي.
وميكن أل ٍي من هذه املؤشرات أو ألي تو ٍ
ليفة منها أن توفر األدلة الالزمة بشأن التقدم احملرز جتاه حتقيق النتيجة املتوقعة واملتمثلة بـ :حتسني وصول
الفتيات يف البلد ش إىل التعليم األساسي .وسيمكننا حتديد النتيجة ومناقشة السياق مع أصحاب املصلحة من اختيار وحدة التحليل املالئمة.

تتعدد فئات وحدات التحليل .وفيما يلي أمثلة ذات صلة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ٍ
لكل من الفئات الواردة أدانه.

Global Affairs Canada. Results-Based Management. (2016).
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األفراد (إاناثً وذكوراً ،مبا يشمل األشخاص غري اخلاضعني إىل القواعد احملددة اجتماعياً لإلانث أو الذكور) :يشكل األفراد وحدة التحليل
األكثر شيوعاً للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان .وهم يشتملون على املستفيدين املباشرين وغري املباشرين من أنشطتنا وبراجمنا التثقيفية يف جمال حقوق
اإلنسان :وتتضمن بعض األمثلة ذات الصلة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ما يلي:
•املشاركني يف أنشطتنا التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان

•الصحافيني

•أعضاء اجملتمع

•عناصر الشرطة

•املواطنني

•القضاة

•قادة اجملتمع

•املوظفني احلكوميني

•األطفال

•القادة الروحيني

•الشباب

•العسكريني

•املعلمني

•حرس احلدود

اجملموعات/املنظمات/املؤسسات االجتماعية :هي جتمعات ذات خصائص حمددة مشرتكة .وميكن أن تتضمن جمموعات غري رمسية أو أكثر رمسيةً
وأخرى حسنة التنظيم .وتتضمن بعض األمثلة ذات الصلة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان:

•اإلثنيات

•جلان حقوق اإلنسان

•اجلنسيات

•اإلدارات احلكومية

•اجلمعيات الدينية احمللية

•املنظمات اجملتمعية

•احلركات االجتماعية

•املنظمات غري احلكومية

•أقسام الشرطة

•املنظمات الدولية

•السجون/أماكن احلبس/مراكز االحتجاز

•املشاريع التجارية

التأثريات االجتماعية والثقافية :إهنا األمور اليت يصنعها بشر ،مبا يشمل البيئة اليت يُشكلوهنا ،واألغراض ،والفنون ،واملوسيقى ،واإلعالانت ،واللغة،
والواثئق املدونة ،واملنصات الرقمية .القائمة تطول ،ولكن تتضمن بعض األمثلة ذات الصلة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ما يلي:
•السياسات

•القوانني

•التقارير

•ورش العمل

•الصور

•الدورات التدريبية

•الرسوم اجلدرانية

•املنتدايت

•املعارض

•احلوارات

•املنشورات (مثالً :األدلة ،الكتب ،النشرات اإلخبارية ،الصحف،
اجملالت)

•منتجات التواصل االجتماعي (مثالً :املدوانت الصوتية،
احللقات الدراسية الشبابية ،املدوانت ،املنشورات على
فايسبوك/انستغرام/تويرت ،مواقع االنرتنت)
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الفصل 3

•العائالت

•االئتالفات/الشبكات

 .3.3.3السياق
السياق هو املكون األخري للمؤشر .وهو عبارة عن جمموعة الظروف اليت حتدد انحية معينة للنتيجة اليت يتعني على املؤشر قياسها .على سبيل املثال،
إذا متثلت النتيجة املتوقعة بزايدة مشاركة النساء الشاابت يف عمليات صنع القرار يف اجملتمع س وقد مت حتديد إحدى الطرق لقياس مشاركتهن بعدد
ٍ
عندئذ ابملشاركة يف جملس الشباب احمللي.
الشاابت اللوايت تشاركن يف جملس الشباب احمللي ،ميكن أن يتمثل السياق
املربع  7يبني بنية املؤشرات مع بعض األمثلة.

املربع  7أمثلة على املؤشرات
وحدة القياس

وحدة التحليل

السياق

املؤشرات الكمية
عدد

الشاابت اليت يتم تدريبهن
(املصنفات حبسب العمر)

اللوايت يشاركن يف جملس الشباب احمللي

النسبة املئوية لـ

املشاركني (أ/ذ/غ) الذين تدربوا

الذين نفذوا خطتهم لنقل املتعلمني

النسبة املئوية لـ

املبادرات اجملتمعية

اليت تعتمد النـُُهج اليت تدمج املساواة
اجلنسانية

املؤشرات النوعية

الفصل 3

مستوى املشاركة
(على مقياس من  4نقاط)

لدى أعضاء اجملتمع
(املصنفني حبسب اجلنس واالثنية)

املشاركني يف أعمال تعاونية لبناء السالم

النسبة املئوية لـ

النساء
(املصنفات حبسب العمر واملنطقة)

املتحمسات للعمل يف جمال حقوق اإلنسان

 .4.3المؤشرات المراعية للمنظور الجنساني
من الضروري أن يكون للربامج التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان نتائج ومؤشرات ابإلضافة إىل خطوط أساس وغاايت ذات صلة تسمح لنا بقياس
التغيريات يف املساواة اجلنسانية (أنظر املصطلحات لالطالع على تعريف املساواة اجلنسانية) .وينبغي أن يُنظر يف مؤشرات املساواة اجلنسانية عند ٍ
كل
مرحلة من مراحل دورة الربانمج التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان ،أي عند التخطيط ،واإلعداد ،والتنفيذ ،والتقييم .ومي ّكننا املؤشر املراعي للمساواة
اجلنسانية من القيام مبا يلي:
•قياس الثغرات اجلنسانية وأوجه عدم املساواة اليت نسعى إىل ردمها من خالل براجمنا؛
•حتديد االختالفات يف األدوار واملسؤوليات لدى ٍ
كل من األعضاء املختلفني يف اجملتمع ،ابإلضافة إىل وصوهلم إىل املوارد؛
•التمييز بني بىن النفوذ اليت تكمن وراء العالقات بني خمتلف أعضاء اجملتمع؛
•تبيان أثر التغيريات يف عالقات القوة بني النساء والرجال ،وبني األوالد والفتيات.35
Adapted from United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization. Gender Sensitive Quantitative and
Qualitative Indicators. (2003); and Oxfam. Quick Guide to Gender-Sensitive Indicators. (2014).

  36تقييم تأثير التدريب في مجال حقوق اإلنسان :توجيهات بشأن تحديد المؤشرات

35

املربع  - 8أمثلة عن املؤشرات املراعية للمنظور اجلنساين
الكمية

النوعية
عاملن على قدم املساواة
•عدد النساء اللوايت يشعرن أبهنن يُ َ
يف صنع القرار
•ثقة املثليات ،واملثليني ،واملزدوجي امليل اجلنسي ،واملغيريي
ٍ
مقياس
اهلوية اجلنسانية ،وحاملي صفات اجلنسني (على
من  4نقاط) بشأن وصلوهم إىل اخلدمات الصحية املراعية
للمنظور اجلنساين

•معدل النساء إىل الرجال يف مراكز صنع القرار يف احلكومة
•عدد األشخاص (أ/ذ/غ) الذين يعانون من العنف اجلنساين

 .5.3تصنيف البيانات ألغراض المؤشرات
شار إىل تصنيف البياانت أحياانً بـ "تقسيم اجملموع إىل أجزائه املكونة" كما يُشار إىل جتميع البياانت بـ "إمجال البياانت".36
يُ ُ
وال تعطي البياانت االحصائية العامة سوى صورة إمجالية ،وهي ال تتيح لنا ابلضرورة رؤية ما حيدث على مستوى اجملموعات احملددة .ويسمح لنا
تصنيف البياانت إببراز العالقات املسترتة ،ومجع التفاصيل بشأن هؤالء الذين غالباً ما يتعرضون لإلقصاء أو التهميش ،وجبوهره يستنبط تصنيف
البياانت الوضع الفعلي بغية التمكن من قياس التقدم ابجتاه حتقيق النتائج ٍ
بشكل فعال .37ومتاشياً مع الغرض األساسي من أهداف التنمية املستدامة
املتمثل بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب ،ومع تركيز النهج القائم على حقوق اإلنسان على األكثر حرماانً وهتميشاً ،من الضرورة مبكان أن تتيح
املؤشرات اليت نبلورها مجع البياانت املصنفة اليت متكننا من تبيان أتثر األشخاص أو اجملموعات املختلفة يف اجملتمع برباجمنا التثقيفية يف جمال حقوق
اإلنسان ،أو كيفية اختبارهم هلا .وحيثما أمكن ،ينبغي أن تستهدف املؤشرات مجع البياانت املصنفة ذات الصلة ابملسوغات األساسية للتمييز،
مبا يشمل اجلنس ،والعمر ،والوضع االقتصادي واالجتماعي ،والعرق ،ولون البشرة ،واللغة ،والدين ،والرأي السياسي أو غريه ،واألصل الوطين أو
االجتماعي ،وامللكية ،والوالدة ،واإلعاقة ،والوضع الصحي ،واجلنسية ،والوضع الزوجي والعائلي ،وامليول اجلنسية ،واهلوية اجلنسانية ،ومكان اإلقامة
وغريها من األوضاع.38

الفصل 3

National Forum on Education Statistics. Forum Guide to Collecting and Using Disaggregated Data on Racial/Ethnic
Subgroups. (NFES 2017-017). U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics,
(2016).

36

Najcevska, Mirjana. Collection of disaggregated data as a tool in fighting structural discrimination of People of African
descent.

37

38
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تذكروا أن تصنيف البياانت ال ينم عن ٍ
عملية ال تتأثر ابلقيم ،وأنه مثة خماطر ترتبط هبذه العملية ،تتصل حبماية حقوق اجلهات املعنية ابلبياانت .وخيتزن
إسهامات شىت ميكنه تقدميها يف هذا السياق .وكما تشرح املفوضية يف مذكرهتا التوجيهية "هنج قائم على حقوق
النهج القائم على حقوق اإلنسان
ٌ
بعض منها:
اإلنسان للبياانت" يوجد ٌ
عدد من االعتبارات اليت ال بد من ابقاءها نصب أعيننا عند مجع البياانت املصنفة .وفيما يلي ٌ
ٍ
ٍ
جمموعة
كأعضاء يف
لربانمج تثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان أحياانً أن يُعرف األفراد عن أنفسهم
•يتطلب مجع البياانت اليت ميكن تصنيفها
ٍ
ٍ
ألسباب متعدد39؛
معينة ،ما قد يرتددون عن فعله
•قد ال يكون من العملي أو اجملدي دائماً مجع البياانت ،وقد يرتتب على ذلك تكلفة ينبغي النظر هبا .من املهم أن نضمن عدم استخدام
البياانت املصنفة لإلمعان يف املمارسات التمييزية؛
•سيكون من املهم ضمان عدم استخدام البياانت املصنفة ملزيد من املمارسات التمييزية40؛ و
•يتعني أن تتماشى األساليب اليت نعتمدها جلمع البياانت بشأن مؤشراتنا مع النهج التشاركي.41

 .6.3بلورة مؤشرات ذكية
تكتسي اخليارات اليت نتخذها عند اختيار مؤشراتنا طابعاً جوهرايً .فإذا جرى قياس املعلومات غري السديدة ،أو إذا مت قياسها بطريقة خاطئة ،قد
تكون البياانت يف هذه احلالة مضللة ،كما قد تتأثر جودة القرارات اليت تـُتَخذ بناءً على املعلومات .تذكروا اختيار املؤشرات اليت تشكل أفضل ٍ
قياس
ممك ٍن للنتيجة ،وال تنسوا أن املعيار األهم يتمثل إبمكانية مجع البياانت املتعلقة ابملؤشر فعلياً ،ومجعها على أرض الواقع ،واستخدامها بعد ذلك يف
التقييم.
ومن املمارسات احلميدة يف اختيار املؤشرات ما يرتبط بعدم اعتماد أكثر من مؤشرين (أحدمها كمي واآلخر نوعي) لكل نتيجة .وجيب أن تتمتع
املؤشرات اليت ختتاروهنا مبصداقية جتاه أصحاب املصلحة اخلارجيني ،كما ستكونون مسؤولني عن مجعها بشكل منهجي ،وختزينها وحتليل البياانت
اليت تنشأ عنها .وابلتايل ،من األمهية مبكان اختيار عدد معقول من املؤشرات.
جدوى ابلنسبة إىل الربامج التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان
وميكن لألسئلة الواردة أدانه أن تساعد يف اختيار املؤشرات األكثر صلةً واألكثر
ً
ابستخدام معايري املؤشرات الذكية (حمدد ،وقابل للقياس ،وقابل للتحقيق ،وذا صلة وموثوق ،ومناسب زمنياً).42
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ملز ٍ
يد من املعلومات بشأن مجع البياانت املفصلة ،أنظر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء البياانت :عدم إغفال أحد يف خطة التنمية املستدامة
لعام .2016 ،2030
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،مؤشرات حقوق اإلنسان :دليل للقياس والتنفيذ ،2012 ،ص 50؛
Ruby Sandhu-Rojon. Selecting Indicators for impact evaluation. UNDP (n.d.); United Nations Children’s Fund. Developing
and Selecting Measures of Child Well-Being. (2014).
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محدد
ٍ
اضح ومباشر ابلنتيجة اليت حنن بصدد قياسها؟
•هل يتصل املؤشر
بشكل و ٍ
•هل هو حمدد مبا يكفي لقياس التقدم احملرز لتحقيق النتيجة املتوقعة؟
مستوى مالئماً من التفصيل؟
•هل يوفر املؤشر
ً

•هل هو حمايد؟ (أي أنه ال يشري إىل اجتاه التغيري ،وال حيدد غاية التغيري)

قابل للقياس
•هل ميكن التحقق موضوعياً من التغيريات اليت تقيسوهنا؟
•هل "يشري" املؤشر إىل التغيري املتوخى ويبينه؟
•هل يشكل املؤشر قياساً واضحاً للنتيجة؟

قابل للتحقيق
•هل يشكل املؤشر قياساً واقعياً للنتيجة؟
•هل مصادر البياانت معروفة؟

•هل من املمكن مجع البياانت بشأن املؤشر على ضوء التكاليف واملوارد املتوفرة؟

ذا صلة وموثوق
ٍ
بشكل مقنع بنشاطات الربانمج؟
•هل املؤشر ذا صلة ابلنتيجة املتوخاة؟ وهل يرتبط
•هل هناك ٍ
سجل الستخدامه؟ هل استخدمنا هذا املؤشر سابقاً وهل ساعدان على قياس نتائجنا؟
•هل يشكل املؤشر قياساً متسقاً مع مرور الوقت؟

مناسب زمنيًا
•هل سيكون ممكناً مجع البياانت الالزمة للمؤشر ضمن الفرتة الزمنية املنصوص احملددة؟

  املربع  - 9معايري سليمة
الكمية
ف مبعايري سليمة (أي مؤشرات ذات صلة وموثوقة؛ مستقلة؛ عاملية وذات جدوى عاملياً؛ وقائمة على
عر ُ
تتمثل معايري أخرى للمؤشرات مبا يُ َ
معايري حقوق اإلنسان؛ أي شفافة ،وحسنة التوقيت ،وحمددة زمنياً؛ وبسيطة وحمددة) .وتوسع هذه املعايري نطاق املعايري الذكية وأتخذ
ابالعتبار اخلصائص اإلحصائية واملنهجية للمؤشر ،ابإلضافة إىل املبادئ والشواغل ذات الصلة حبقوق اإلنسان .أنظر :مؤشرات حقوق
اإلنسان :دليل للقياس والتنفيذ ،ص  ،50مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان.2012 ،
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الفصل 3

•هل املؤشر ذات صلة ابلسياق احمللي؟

 .7.3خط األساس والغايات
ٍ
تتطلب املؤشرات وضع خط ٍ
وغاايت حىت تكون ذات جدوى يف قياس نتائج النشاطات والربامج التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان .فمن
أساس
دون خط األساس والغاايت ،ال ميكن قياس التغيري مع مرور الوقت .وهي توفر نقطةً مرجعية جلهة موقعنا عند بداية املشروع (خط األساس) وما
نصبو إىل حتقيقه حبلول هنايته (الغاية) .ومتشياً مع النهج القائم على حقوق اإلنسان ،تتعني بلورة بياانت خط األساس ،والغاايت ،واجلداول الزمنية
على حن ٍو تشاركي مع أصحاب الشأن املعنيني ابملشروع مىت أمكن ذلك.43

 .1.7.3بيانات خط األساس
مشروع أو برانمج .وتُستخدم بعد ذلك كمرج ٍع يُقاس أو يُقيَّم على أساسه التقدم
تقدم لنا بياانت خط األساس قيمةً حمددة لكل مؤشر عند بداية
ٍ
يف حتقيق النتيجة (أو النتائج) ذات الصلة .واألمثل أن ُتمع بياانت خط األساس من قبل أصحاب املصلحة الذين يوافقون عليها أيضاً عند وضع
الربانمج .وإذا استحال مجع بياانت خط األساس عند االنطالق ،من الضروري اعتماد ٍ
قياس للوضع الذي بلغناه يف الوقت الراهن .ومن شأن ذلك
أن ميكنكم على األقل من تقدير التغيري يف املستقبل من هذه النقطة فصاعداً.
انمج تثقيف ٍي يف جمال حقوق اإلنسان يروج لتسجيل الفتيات يف التعليم األساسي كما يلي%75 :
وميكن سوق مثال عن بياانت خط األساس من بر ٍ
من الفتيات بعمر ارتياد املدرسة مسجالت يف املدرسة االبتدائية (عند بداية الربانمج التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان).
تُعترب بياانت خط األساس ذات جدوى كبرية يف حتديد الغاايت الواقعية والقابلة للتحقيق.

 .2.7.3الغايات
الغاايت هي ما نعتزم حتقيقه ضمن برانجمنا التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان .فالغاية هي قيمة حمددة أو طيف من القيم اليت حنددها لتبيان مستوى
حتقيق النتيجة املتوخاة .وتعترب الغاايت مهمة ألهنا تقدم لنا نقطةً مرجعية لتقييم ما إذا كان برانجمنا التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان يتبع مساراً
سديداً ،ويف غري هذه احلال ميكننا أن ندخل عليه تعديالت لضمان جناحه.
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وعند حتديد غاايت املؤشرات ،من املهم أن نبقي على وحدات القياس والتحليل نفسها اليت اعتمدانها للمؤشرات .إىل ذلك ،فإذا كانت املؤشرات
مفصلة ،ال بد من تفصيل الغاايت ابلشكل نفسه أيضاً .وال يقل عن ذلك أمهيةً حتديد ٍ
جدول زمين للغاية.
ٍ
دوري
ميكن حتديد اجلداول الزمنية على املدى القصري أو البعيد (هناية الربانمج) .ويضمن لنا احلرص على الواقعية يف الغاايت واستعراضها
بشكل ّ
أهنا قابلة للتحقيق.44

وميكن ضرب مثال عن غاية تتصل ابلرتويج لتسجيل الفتيات بعمر ارتياد املدرسة يف التعليم االبتدائي كما يلي %90 :من الفتيات بعمر ارتياد
املدرسة مسجالت يف املدرسة االبتدائية (حبلول هناية الربانمج التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان).

United Nations Development Group. Technical Briefs Aligned with Results-Based Management Handbook. (2014).

43

Global Affairs Canada. Results-Based Management. (2016), p. 61
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الفصل 4
أمثلة عن مؤشرات التثقيف في مجال حقوق
اإلنسان
ٍ
جملموعة من األمثلة التوضيحية ملؤشرات مستخدمة لقياس نتائج
يعرض هذا الفصل
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واليت ميكن تكييفها حبسب السياقات املختلفة
للعمل التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان.
 .1.4مؤشرات النتائج املباشرة
 .2.4مؤشرات النتائج الوسيطة
 .3.4مؤشرات النتائج النهائية
 1.3.4تعريف املصطلحات األساسية خبصوص النتيجة النهائية – مثال

الفصل  - 4أمثلة عن مؤشرات التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
يعتمد اختيار املؤشرات األكثر مالءمةً للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على سياق برانمج التثقيف والنتائج اليت مت حتديدها .ويعرض هذا الفصل
ٍ
ٍ
ٍ
وتقسم املؤشرات حبسب مستوى
ألمثلة توضيحية عن مؤشرات خاصة أبنواع نتائج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان كما هي مبينة يف الفصل َ .2
النتيجة :مؤشرات النتائج املباشرة ،ومؤشرات النتائج الوسيطة ،ومؤشرات النتائج النهائية.
أساسي حىت نتمكن من بلورة املؤشرات اليت من
اضح للنتائج والتمكن من توضيح ما تنطوي عليه
ومن الضروري أن نتذكر أبن التمتع بفه ٍم و ٍ
ٌ
ٍ
بشكل فعال .وابلتايل من األمهية مبكان تعريف املصطلحات األساسية ،يف كال بياانت النتائج واملؤشرات،
شأهنا أن تستنبط األدلة املتصلة ابلنتائج
بشكل مباشر ابلتغيريات أكثر املخولني ملساعدتنا على حتديد أيٍ
ٍ
والتواصل مع أصحاب املصلحة خالل هذه العملية .ويُعتَرب األشخاص املعنيون
من املؤشرات هي القياسات األكثر مالءمةً للتغيري.
يف حني أن من املهم بلورة مؤشر ٍ
ات للربامج التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان ،ال بد أيضاً من توخي الواقعية بشأن التغيري الذي ميكن أن ننسبه إىل
عملنا .فاملؤشرات اخلاصة ابلنتائج املباشرة والوسيطة أساسية لتبيان كيفية إسهام نشاطاتنا وبراجمنا التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان يف حتسني وضع
ٍ
سياقات معينة .وعلى الرغم أنه من الصعوبةً تبيان ذلك على صعيد النتيجة النهائية ،إال أن من املمكن توفري أدلة معقولة عن
حقوق اإلنسان يف
ٍ
ٍ
اإلسهامات .وتعرض األقسام التالية ألمثلة عن مؤشرات سوف متكنكم من تبيان مسامهات براجمكم أو مشاريعكم التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان
ٍ
بشكل مالئم.
يف التغيريات املتوخاة على الصعد املختلفة للنتائج
وقد مت وضع أمثلة النتائج واملؤشرات الواردة يف اجلداول أدانه على أساس أحباث مشلت برامج تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان قدمتها جمموعة متنوعة
ٍ
بشكل كبري بناء على املشاورات اليت أجرها املركز الدويل
من املنظمات اليت تقدم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان .ووضعت هذه األمثلة أيضاً
لتعليم حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مع معلمي حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي .وترد أيضاً أمثلة إضافية
عن مؤشر ٍ
ات ٍ
نوعية وكمية بعد كل جدول من اجلداول .وينبغي اعتبار كافة مؤشرات مستوايت النتائج املبينة يف األداة اليت بني أيدينا هي مؤشرات
توجيهية .وال بد أن أتخذ املؤشرات اليت تبلوروهنا لقياس نتائج براجمكم أو مشاريعكم التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان ابحلسبان السياق احملدد الذي
تعملون فيه وأن تضمن مشاركة أصحاب املصلحة ذوي الصلة.

 .1.4مؤشرات النتائج المباشرة
ٍ
بشكل مباشر عن تنفيذ نشاط تثقيفي معني يف جمال حقوق اإلنسان (التأثريات) .وتتصل هذه النتائج يف
تنشأ النتائج املباشرة ،كما ذُكَِر سابقاً،
الربامج التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان ،أساساً ابلتغيريات يف القدرات ،مبا يف ذلك التغيريات يف املعرفة ،واملهارات ،والقدرة ،واملواقف ،والوعي،
والتحفيز ،والنفاذ ،لدى األفراد أو جمموعات األشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر يف نشاطاتنا التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان.
سوف تسعى مؤشرات النتائج املباشرة إىل قياس مجلة أمور ،مثل:
•جماالت حمددة للمعرفة واملهارات؛
•خمرجات (مثالً :خطط نقل التعليم)؛ التصورات؛
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•مستوى الثقة ،االلتزام ،االستعداد.
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  املربع  - 10أمثلة عن مؤشرات النتائج املباشرة

زايدة قدرة املوظفني احلكوميني لدى وزارة
الشؤون االجتماعية على دمج املساواة
اجلنسانية يف براجمهم

النسبة املئوية للموظفني احلكوميني لدى
الوزارة (أ/ذ) امللتزمني إبجر ٍاء واحد
إلدماج املساواة اجلنسانية يف براجمهم

مستوى الثقة (على مقياس من أربع
نقاط) لدى موظفي الوزارة (أ/ذ) بشأن
قدرهتم على تنفيذ اإلجراء اخلاص إبدماج
املساواة اجلنسانية يف براجمهم

زايدة الوعي بني صفوف عناصر الشرطة
يف املقاطعة س مبسؤوليتهم بشأن محاية
حقوق اإلنسان

عدد عناصر الشرطة (أ/ذ) املدربني
والقادرين على شرح مسؤوليتهم يف محاية
حقوق اإلنسان

النسبة املئوية لعناصر الشرطة املدربني
(أ/ذ) الذين أبلغوا عن شعورهم
أبهنم جمهزين حلماية حقوق اإلنسان
لألشخاص املقيمني يف املقاطعة س

تعزيز مهارات معلمي حقوق اإلنسان
ملواكبة النساء لتنفيذ أعمال هادفة إىل
الدفع مبشاركة النساء يف عملية دميقراطية
لصنع القرار يف جمتمعاهتن

عدد معلمي حقوق اإلنسان (أ/ذ)
املدربني والقادرين على شرح كيفية
مواكبتهم للنساء يف جمتمعاهتم لتنفيذ
أعمال هادفة إىل الدفع مبشاركة النساء
يف عملية دميقراطية لصنع القرار يف
جمتمعاهتن

مستوى القدرة املتصورة (على مقياس من
 4نقاط) لدى معلمي حقوق اإلنسان
(أ/ذ) على مواكبة النساء يف جمتمعاهتم
لتنفيذ أعمال هادفة إىل الدفع مبشاركة
النساء يف عملية دميقراطية لصنع القرار
يف جمتمعاهتن

زايدة حتفيز أعضاء اجملتمع املدربني ،وال
سيما النساء واألشخاص املنتمني إىل
ٍ
جمموعات مهمشة ،للمشاركة يف األعمال
التعاونية املتصلة ابملسائل االجتماعية
االقتصادية يف جمتمعاهتم

عدد خطط العمل التعاونية املبلورة

ٍ
مقياس من أربع
مستوى االلتزام (على
نقاط) لدى أعضاء اجملتمع املدربني
(حسب اجلنس واإلثنية والدين)
لالضطالع أبعمال تعاونية

قبول أكرب للمثليات واملثليني ومزدوجي
امليل اجلنسي ومغياري اهلوية اجلنسانية،
وحاملي صفات اجلنسني لدى أعضاء
اجملتمع يف املنطقة الريفية س

النسبة املئوية للمشاركني (أ/ذ) يف ورش
العمل الذين يلتزمون ابختاذ االجراءات
ملكافحة التمييز ضد املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغياري اهلوية
اجلنسانية ،وحاملي صفات اجلنسني يف
جمتمعاهتم

النسبة املئوية للمشاركني (أ/ذ) املدربني
الذين يعتربون أن مواد التدريب مفيدة
لعملهم

زايدة معرفة منظمات اجملتمع املدين
ومهاراهتا يف جمال التزامات احلكومة املتصلة
حبقوق اإلنسان يف البلد س

النسبة املئوية ألعضاء منظمات اجملتمع
املدين (أ/ذ/غ) املدربني والقادرين على
حتديد التزامات احلكومة املتصلة حبقوق
اإلنسان

مستوى القدرة املتصورة (على ٍ
مقياس من
أربع نقاط) لدى منظمات اجملتمع املدين
على معاجلة التزامات احلكومة املتصلة
حبقوق اإلنسان يف عملها
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الفصل 4

النتائج املباشرة

املؤشرات الكمية

املؤشرات النوعية

املربع  - 11أمثلة عن مؤشرات النتائج املباشرة

مت استقاء أمثلة املؤشرات املصاحبة بـ* من "مؤشرات حقوق اإلنسان :دليل للقياس والتنفيذ" ،مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان)2012( ،

املؤشرات النوعية للنتائج الوسيطة
•عدد املوظفني احلكوميني (أ/ذ) الذين بدأوا الدورة التدريبية واستكملوها
•النسبة املئوية للشباب (أ/ذ/غ) املدربني القادرين على شرح كيفية الوصول إىل اخلدمات اجملتمعية للشباب
•عدد خطط العمل اجملتمعية الصادرة عن الذين شاركوا يف الربانمج التثقيفي (أ/ذ/غ) اليت تتضمن هنجاً تروج للمساواة اجلنسانية
•النسبة املئوية للنساء من اجملتمعات الريفية املدرابت والقادرات على حتديد انتهاكات حقوق اإلنسان
•عدد معلمي حقوق اإلنسان (أ/ذ/غ) الذين أعدوا خطةً لنشاط تدرييب يف جمال حقوق اإلنسان يعتمد هنجاً تشاركياً
•النسبة املئوية لألساتذة املدربني الذين وضعوا خطةً للدروس تتصل حبقوق الطفل ومسؤولياته

•عدد خطط العمل املعدة من قبل الذين شاركوا يف الربانمج التثقيفي (أ/ذ/ع) واليت تستويف معايري اجلودة
•عدد األساتذة (أ/ذ/غ) الذين طلبوا مزيد من التدريب يف جمال حقوق اإلنسان
•النسبة املئوية للذين شاركوا يف الربانمج التثقيفي (أ/ذ/غ) وأبلغوا أن النشاط التدرييب كان متاحاً لذوي االحتياجات اخلاصة

املؤشرات النوعية للنتائج املباشرة
•مستوى اجلدوى املتصورة (على مقياس من أربع نقاط) للتدريب لدى املشاركني (أ/ذ/غ)
ٍ
مقياس من أربع نقاط) املشاركني (أ/ذ/غ) عن استخدام املواد التدريبية
•مستوى رضا (على
•النسبة املئوية للمشاركني (أ/ذ/غ) الذين أبلغوا عن شعورهم ابلثقة يف تطبيق النهج القائم على حقوق اإلنسان يف عمل منظماهتم
•معدل النساء إىل الرجال اللوايت لديهم شعور ابلثقة إزاء وصوهلن إىل اخلدمات الصحية احلكومية
•النسبة املئوية ملعلمي حقوق اإلنسان (أ/ذ/غ) الذين يشعرون أهنم قادرون على استخدام موارد التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للعمل
مع اجملتمعات احمللية
•عدد املوظفني احلكوميني املدربني الذين يشعرون أهنم قادرون على تقدمي معلومات إىل هيئات املعاهدات
•عدد املشاركني (أ/ذ/غ) من اجملموعات األقلية الذين يبدون استعداد للضلوع أبعمال تتصل حبقوق اإلنسان
ٍ
كنتيجة للمشاركة يف ٍ
نشاط تدرييب
•النسبة املئوية للموظفني احلكوميني (أ/ذ/غ) املدربني الذين لديهم محاس للمشاركة يف األعمال التعاونية
يف جمال حقوق اإلنسان
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•عدد حرس احلدود (أ/ذ) الذين يشعرون أبن تصورهم لالجئني قد تغيري بعد التدريب
•عدد املشاركني (أ/ذ/غ) املدربني الذين لديهم محاس للرتويج حلقوق أعضاء اجملتمع من خالل املبادرات التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان
ٍ
مقياس من أربع نقاط) اليت أعرب عنها الذين شاركوا يف الربانمج التثقيفي (أ/ذ/غ) للقيام أبعمال تتصل حبقوق
•درجة االستعداد (على
اإلنسان
•النسبة املئوية للمشاركني (أ/ذ/غ) الذين يشعرون أن التدريب قد أشرك اجملموعات املهمشة يف جمتمعهم
ٍ
مقياس من أربع نقاط) بشأن وعي اجملموعات املختلفة (مثالً نساء/رجال ،طبقة ،حضري/ريفي ،إثين) حبقوقهم القانونية*
•التصور (على
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 .2.4مؤشرات النتائج الوسيطة
النتائج الوسيطة أو التغيريات على املدى املتوسط هي تغيريات يف السلوك أو املمارسة أو األداء .تتحقق هذه النتائج يف معظم األوقات خالل تنفيذ
الربانمج أو حبلول هنايته .وابلنسبة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،ترتبط هذه التغيريات عادةً ابلنفاذ والعمل االجتماعي ،والتضامن ،والتشبيك،
والتعاون ،واملمارسة ،واملشاركة ،واحلشد ،والسياسة ،وصنع القرار.

املربع  - 12أمثلة عن مؤشرات النتائج الوسيطة

تعزيز سياسات وزارة الشؤون االجتماعية
لالستجابة إىل االحتياجات املختلفة
للنساء يف البلد س

عدد اإلجراءات (مثالً احلوارات،
املشاورات ،التشريعات) اليت اختذها
موظفو الوزارة لتعزيز السياسات فيما
يتصل حبقوق املرأة

معدل النساء إىل الرجال اللوايت أشرن أن
اإلجراءات اليت اختذهتا الوزارة فيما يتصل
حبقوق املرأة مؤاتية

حتسني ممارسة عناصر الشرطة يف املقاطعة
س بشأن محاية حقوق اإلنسان

عدد الشكاوى املتصلة ابنتهاكات حقوق
اإلنسان اليت عاجلتها الشرطة

مستوى االستعداد (على مقياس من
 4نقاط) لدى عناصر الشرطة الختاذ
االجراءات حلماية حقوق اإلنسان

تعزيز مشاركة النساء يف عملية دميقراطية
لصنع القرار يف البلد س

عدد النساء املشاركات يف العملية
السياسية (مثالً االستشارات ،القرارات،
التمثيل ،التأثري)

ٍ
مقياس من 4
مستوى املشاركة (على

حتسني التعاون بني املنظمات وال سيما
املنظمات النسائية العاملة على املسائل
االجتماعية االقتصادية يف البلد س

عدد املبادرات التعاونية (مثالً احلمالت،
األعمال اجملتمعية) اليت تطلقها املنظمات
وال سيما النسائية منها ،ملعاجلة املسائل
االجتماعية االقتصادية يف البلد س

تصور املنظمات املعنية بشأن مستوى
ٍ
مقياس من  4نقاط)
الفاعلية (على
للمبادرات التعاونية

مزيد من التضامن من قبل أعضاء اجملتمع
دعماً حلقوق املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية،
وحاملي صفات اجلنسني يف اجملتمع الريفي
س

عدد االجراءات املتخذة حلماية حقوق
اإلنسان للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ،وحاملي
صفات اجلنسني

عدد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ،وحاملي
صفات اجلنسني الذين يتصورون أن لديهم
شبكة قوية من األشخاص الداعمني هلم

زايدة النفاذ إىل املعلومات من جانب
منظمات اجملتمع املدين بشأن الربامج
احلكومية يف البلد س

النسبة املئوية ملنظمات اجملتمع املدين
القادرة على النفاذ إىل املعلومة بشأن
الربامج احلكومية

عدد منظمات اجملتمع املدين اليت تبلغ
عن ثقتها بقدرهتا على النفاذ إىل املعلومة
املتصلة ابلربامج احلكومية

نقاط) للنساء يف العملية السياسية (مثالً
االستشارات ،القرارات ،التمثيل ،التأثري)
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النتائج الوسيطة

املؤشرات الكمية

املؤشرات النوعية

املربع  - 13مزيد من األمثلة حول مؤشرات النتائج الوسيطة

املؤشرات الكمية لصنع القرار
•عدد القرارات املعتمدة اليت أخذت ابلتوصيات الواردة من أعضاء اجملتمع
•عدد املصاحل املختلفة (أي مصاحل الرجال ،النساء ،الشباب ،اجملتمعات املهمشة) املمثلة يف عملية صنع القرار
•عدد أعضاء األقليات الدينية (أ/ذ) املشاركني يف العملية السياسية (مثالً االستشارات ،القرارات ،التمثيل ،التأثري)
ٍ
بشكل مباشر أو غري مباشر يف عملية صنع القرارات اليت تؤثر على حقوقهم
•عدد ذوي اإلعاقة (أ/ذ) املسامهني
•عدد املستفيدين ( أ/ذ) املنخرطني يف اهليئات التشاورية
•عدد اهليئات التشاورية اليت مت إنشاؤها لتمثيل املستفيدين
•عدد هيئات صنع القرار املعززة لتمثيل املستفيدين
•عدد التدابري (مثالً احلوارات ،االستشارات ،التشريعات ،اإلنفاذ ،الرصد) اليت تتخذها اجلهات املسؤولة لتنفيذ السياسات اهلادفة إىل
النهوض ابملساواة اجلنسانية
•عدد املرات اليت ذكرت فيها قيم ومبادئ حقوق اإلنسان من قبل الشخصيات السياسية يف البياانت الرمسية
•عدد أعضاء اجملتمع (أ/ذ) املشاركني يف العملية السياسية (مثالً :االستشارات ،القرارات ،التمثيل ،التأثري) أو غريها من عمليات صنع
القرار

املؤشرات النوعية لصنع القرار
ٍ
مقياس من أربع نقاط) املدخالت اليت يقدمها املستفيدون من خالل عمليات صنع القرار للنهوض حبقوق اإلنسان
•جودة (على
ٍ
مقياس من أربع نقاط) يف التوصيات املتصلة حبقوق املرأة والواردة يف التقارير املرفوعة إىل هيئات صنع القرار
•مستوى التحديد (على
ٍ
مقياس من أربع نقاط) يف عملية صنع القرار
•تصور املستفيدين (حسب اجلنس ،واهلوية اجلنسانية ،والعمر ،واإلثنية) بشأن الشمول (على
ٍ
مقياس من أربع نقاط) ألعضاء اجملتمع (أ/ذ/غ) يف عمليات صنع القرار اجملتمعية
•مستوى املشاركة (على

املؤشرات الكمية للحشد والعمل االجتماعي
•عدد املنظمات اليت تدمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن عملها
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•النسبة املئوية لألشخاص (أ/ذ/غ) املدربني والذين يستخدمون النهج القائم على حقوق اإلنسان يف العمل على صعيد األعمال اجملتمعية
•النسبة املئوية للمستفيدين املشاركني يف األعمال الداعمة حلقوق اإلنسان ضمن جمتمعاهتم
ٍ
بشكل مباش ٍر أو غري مباشر مببادرات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
•النسبة املئوية للمستفيدين املتأثرين
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املؤشرات الكمية للحشد والعمل االجتماعي
•عدد األعمال املتصلة حبقوق اإلنسان (مثالً االلتماسات ،الطلبات املرفوعة إىل األمم املتحدة ،املسامهات يف مسائل املنفعة العامة) اليت
يضطلع هبا الذين شاركوا يف الربانمج التثقيفي
•عدد التقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان الصادرة عن منظمات اجملتمع املدين اليت استفادت من التدريب
•عدد اإلجراءات اليت يعتمدها اجملتمع دعماً حلقوق اإلنسان اخلاصة ابملستفيدين
•عدد اإلجراءات اليت يتخذها املوظفون احلكوميون الذين تدربوا هبدف ضمان اخلدمات اليت تفي ابلتزامات الدولة بتعزيز حقوق اإلنسان
ومحايتها
•النسبة املئوية للمشاركني (أ/ذ/غ) الذين تدربوا ويعتمدون منظور املساواة اجلنسانية يف عملهم يف جمال حقوق اإلنسان والتثقيف ذات
الصلة
•النسبة املئوية للنساء يف اجملتمع اللوايت متت تعبئتهن لدعم اإلجراءات اآليلة إىل محاية حقوقهن

املؤشرات النوعية للحشد والعمل االجتماعي
ٍ
مقياس من أربع نقاط) األعمال املتصلة حبقوق اإلنسان املنفذة ضمن جمتمعهم
•تصور املستفيدين (أ/ذ) بشأن أمهية (على
ٍ
مقياس من أربع نقاط) على تنفيذ األعمال يف جمتمعهم
•تصور املستفيدين (أ/ذ) بشأن أتثريهم (على
•معدل النساء إىل الرجال املستعدات لتويل زمام قيادة األعمال اجملتمعية املتصلة حبقوق اإلنسان
•النسبة املئوية للمنظمات اجملتمعية اليت تبلغ عن التزامها ابإلسهام (مثالً ابملوارد ،والوقت ،واملعرفة ،والدراية ،والبىن التحتية) يف تنفيذ
األعمال اجملتمعية املتصلة حبقوق اإلنسان

املؤشرات النوعية للمشاركة
•عدد املستفيدين (أ/ذ) املشاركني يف املبادرات اجملتمعية اهلادفة إىل ضمان احرتام حقوق اإلنسان يف اجملتمع
•عدد ذوي اإلعاقة املشاركني يف العمليات السياسية (مثالً انتخاابت ،جمالس جمتمعية)
•معدل املستفيدات النساء إىل املستفيدين الرجال املنخرطات يف املبادرات التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان
•عدد النساء من جمموعات األقلية املنخرطات يف املبادرات التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان
•عدد القرارات العامة املتخذة اليت يشارك فيها املستفيدون

املؤشرات النوعية للمشاركة
ٍ
مقياس من أربع نقاط) يف مبادرات حقوق اإلنسان املنفذة يف جمتمعهم
•تصور املستفيدين (أ/ذ) ملستوى مشاركتهم (على
ٍ
مقياس من أربع نقاط) يف تقييم املمارسات اهلادفة إىل تعزيز مشاركة املستفيدين
•درجة اخنراط املستفيدين (أ/ذ) (على
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ٍ
أعضاء من جمتمعهم
•عدد الفرص (مثالً املساحات ،البىن ،العمليات) اليت يقدمها أشخاص تدربوا ملشاركة

املؤشرات الكمية للتشبيك والتعاون والتضامن
•عدد االجتماعات العامة اليت عقدت للدفاع عن حقوق اإلنسان واليت تتضمن جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة
•عدد شبكات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اليت أسست ما بني الذين شاركوا يف الربانمج التثقيفي
ٍ
بشكل مشرتك بني الذين شاركوا يف الربانمج التثقيفي
•عدد األعمال يف جمال حقوق اإلنسان (مثالً بياانت ،محالت) اليت أطلِ َقت
ٍ
جهات أخرى
ومنظمات أو
•عدد املبادرات التعاونية (مثالً محالت ،أعمال جمتمعية) اليت أطلقها الذين شاركوا يف الربانمج التثقيفي (أ/ذ) للنهوض حبقوق املستفيدين
•النسبة املئوية للشركاء وغريهم من أصحاب املصلحة الذين يتبادلون املعارف أو املمارسات اجليدة ذات الصلة ابلتثقيف يف جمال حقوق
اإلنسان
•عدد مرات التواصل لتشاطر املعارف عرب اإلنرتنت بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان (مثالً تبادل املعلومات ،املعرفة ،الدروس
املستخلصة) ما بني الشركاء وغريهم من أصحاب املصلحة
•النسبة املئوية للشركاء وغريهم من أصحاب املصلحة املتعاونني على صعيد الشبكات الوطنية والدولية
ٍ
كنتيجة ملشاركتهم يف التدريب التثقيفي يف جمال
•النسبة املئوية للشركاء وغريهم من أصحاب املصلحة املشاركني يف التشبيك عرب االنرتنت
حقوق اإلنسان
•عدد طلبات الدعم اليت قدمتها وزارة التعليم للذين شاركوا يف الربانمج التثقيفي لتضمني التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج
املدرسية
•عدد األعمال اليت يضطلع هبا الذين شاركوا يف الربانمج التثقيفي (أ/ذ) ملنفعة غريهم من األشخاص يف جمتمعهم
•عدد الدروس املستخلصة واملمارسات اجليدة اليت يتم تبادهلا عرب وسائط التواصل االجتماعي

املؤشرات النوعية للتشبيك والتعاون والتضامن
ٍ
مقياس من أربع نقاط) بشأن تكامل مهارات أعضاء الشبكة
•تصور األعضاء يف الشبكة (على
•عدد أعضاء الشبكة (أ/ذ) الراضني عن أثر الشبكة (يف الرتويج للمساواة اجلنسانية)
ٍ
مقياس من أربع نقاط) املستفيدين (أ/ذ) بشأن فاعلية الشبكة (مثالً يف الرتويج للحل السلمي للنزاعات)
•تصور (على

ٍ
مقياس من أربع نقاط) البىن احلكومية ابلطابع التشاركي (التمثيل ،مشول املنظور اجلنساين) حبسب رأي أعضاء الشبكة
•مدى اتسام (على
(أ/ذ)
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ٍ
مقياس من أربع نقاط) أعضاء الشبكة (أ/ذ) أبن عملية صنع القرار التعاونية (مثالً هيكلية أفقية ،احرتام االختالف
•مدى شعور (على
يف الرأي ،االستعداد للتسوية)
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 .3.4مؤشرات النتائج النهائية
النتائج النهائية ،أو التأثريات ،أو التغيريات على املدى البعيد هي تلك اليت نتوقع حتقيقها بعد انتهاء دورة الربانمج أو املشروع .ولكن يُتوقع مع ذلك
ٍ
ٍ
تدخالت متزامنة وذات صلة.
بشكل كبري يف النتيجة إىل جانب
أن يُس ِه َم الربانمج
توضح النتيجة النهائية رؤية النجاح للربانمج التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان ،ويتطلب اإلبالغ عن هذه النتيجة استنباط املفاعيل الرتاكمية للنتائج
على املستوايت الدنيا ،بغية التمكن من تبيان إسهامها يف رؤية النجاح.
وكما رأينا من األمثلة املبينة أعاله ،تتعدد املؤشرات عند ٍ
كل من املستوايت لقياس مسامهات املشاريع أو الربامج التثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان
يف التغيري االجتماعي .وميكن للمؤشرات املبينة يف منشور مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،مؤشرات حقوق اإلنسان :دليل للقياس
والتنفيذ ،أن تقدم التوجيهات عند اختيار مؤشرات النتائج النهائية .وفيما يلي أمثلة على ذلك.45
يُعترب حتديد فهمنا للمصطلحات األساسية يف بيان النتيجة مهماً ابلنسبة إىل النتائج من املستوايت كافةً ،لكنه يكتسي أمهيةً خاصة ابلنسبة إىل
النتيجة النهائية .هذا ميكننا من توخي الوضوح فيما يتصل ابلتغيري الذي يُتوقع لربانجمنا اإلسهام به ومن حتديد املؤشرات الفعالة لقياس هذا التغيري.
وفيما يلي مثال توضيحي عن ذلك (أنظر القسم  .).1.3.4ابلتايل ،وعلى الرغم أنه من املتوقع للنتيجة النهائية أن تظهر بعد انتهاء دورة املشروع،
من األمهية مبكان تبيان األدلة املنطقية اليت تشري إىل إسهام الربانمج التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان يف هذا التغيري .ونكرر أن املفعول الرتاكمي
للنتائج على املستوايت الدنيا هو ما سيسهم يف النتائج البعيدة األمد .وعند مجع األدلة املتصلة ابملؤشرات ،سيتعني إظهار الروابط يف سلسلة النتائج
يف الربانمج التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان ،والتفكري بعني انقدة يف مدى قوة هذه الروابط .ويوصى ابلتفكري أيضاً ابلعوامل املسامهة األخرى خارج
نطاق الربانمج التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان ،وذلك لتقدير التغيريات احملققة بشكل انجز.46
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 .1.3.4تعريف المصطلحات األساسية بخصوص النتيجة النهائية  -مثال
لربانمج تثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان هي كالتايل:
لنفرتض أن النتيجة النهائية
ٍ

جمتمعات أكثر أماانً وإنصافاً حيث ميكن للفاعلني األساسيني ،مبن فيهم األطفال والشباب (بعمر  )29-8تويل القيادة يف النهوض
ابلدميقراطية وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان يف البلد ش.
ترسي النتيجة النهائية رابطاً ضمنياً بني زايدة املشاركة يف صنع القرار والقيادة من جهة واجملتمعات األكثر أماانً وإنصافاً من ٍ
جهة أخرى .ومن بني
األمور اليت سيتعني علينا تبياهنا ،جلهة املسامهة يف حتقيق النتيجة النهائية ،ما يتمثل بتوفري األدلة على زايدة األمان واإلنصاف يف اجملتمعات ابلنسبة
إىل املستفيدين من املشروع بفضل إسهام نشاطات الربانمج .ويتضمن املستفيدون املتوقعون من هذا املشروع النساء ،واألطفال ،والشباب ،واملسنني،
وذوي اإلعاقة ،وغريهم من اجملموعات املهمشة حبسب حتديد اجملتمعات اليت يُنفذ املشروع يف كنفها.
ويتطلب ذلك منا أن نشرح ما نعنيه ببعض املصطلحات األساسية يف بياننا عن النتيجة النهائية ،مثل عبارة أكثر أماانً وإنصافاً يف سياق املشروع.
بعض من األفكار اليت توضح ذلك.
وفيما يلي ٌ
ٍ
كمجتمعات:
ميكن التعريف ابجملتمعات اآلمنة
•يشعر فيها اجلميع (أي املستفيدين من املشروع) أهنم مبأمن من العنف واالنتهاك؛
ٍ
بشكل فعال؛
•يتمتع فيها اجلميع ابلقدرة ،واحلوافز ،والفرص للمشاركة
•يـَُق َد ُر فيها اجلميع وختلو من التمييز؛

• ُتتـََرم فيها حقوق اإلنسان جلميع أعضاء اجملتمع وتُعزز ،مبا فيها حقوق األكثر هتميشاً؛
•تعمل فيها السلطات احمللية ابلتعاون مع أعضاء اجملتمع لتعزيز احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها.
وميكن أن يتضمن مفهوم اجملتمع األكثر أماانً هلذا املشروع:
•مشاركة أكرب يف صنع القرار؛

•التزام أكرب لصناع القرار يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛
•احلد من العنف واالنتهاك؛
•زايدة الوصول إىل حقوق اإلنسان.
ميكن أن يتضمن مفهوم اجملتمع األكثر إنصافاً يف هذا املشروع أن النساء والشباب وغريهم من اجملموعات املهمشة (أي املستفيدين من هذا املشروع):
•يشعرون أبن آراءهم وأفكارهم تتمتع ابلقيمة نفسها شأهنم شأن الرجال البالغني؛
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•يشعرون أبهنم يطورون قدراهتم كاملةً؛
•يتمتعون ابلقدرة والفرص اليت تتيح هلم املشاركة يف صنع القرار وتسلم زمام قيادته ،وقيامهم بذلك؛
•يشعرون أبن حقوقهم اإلنسانية حمرتمة.

  50تقييم تأثير التدريب في مجال حقوق اإلنسان :توجيهات بشأن تحديد المؤشرات

مي ّكننا حتديد هذه املفاهيم من صياغة تعريف للمجتمع األكثر أماانً وإنصافاً حبسب سياق هذا املشروع ،مثالً:

اجملتمع األكثر أماانً وإنصافاً هو اجملتمع الذي يتمكن فيه مجيع أعضائه  -بصرف النظر عن وضعهم أو موقعهم ،مبا يشمل نوعهم جنسهم،
أو اثنيتهم ،أو عمرهم ،أو دخلهم ،أو ميوهلم اجلنسية ،أو لغتهم ،أو قدراهتم  -من املشاركة على حن ٍو ٍ
كامل وبكل حر ٍية يف مجيع نواحي احلياة
اجملتمعية .ويستدعي ذلك أن يشعر مجيع أعضاء اجملتمع ابألمان ،وأن يتمتعوا به .ويتطلب أيضاً توفر فرص فعلية لتطوير كامل طاقاهتم،
وملشاركتهم يف عمليات صنع القرار احمللية.
يضفي تعريف املصطلحات األساسية ضمن نطاق املشروع مزيداً من الوضوح بشأن ما حنن بصدد قياسه .وبناءً على التعريف أعاله ،يقدم
املربع  14بعض املؤشرات املمكنة للنتيجة النهائية.

املربع  - 14أمثلة عن مؤشرات النتيجة النهائية تساعدان على عرض كيفية مسامهة مشروعنا يف النتيجة النهائية
النتيجة النهائية
جمتمعات أكثر أماانً وإنصافاً يتوىل فيها
الفاعلون األساسيون ،مبا يشمل األطفال
والشباب (بعمر  )29-18زمام القيادة
يف تعزيز الدميقراطية واحرتم حقوق اإلنسان
يف البلد ش

املؤشرات الكمية

املؤشرات النوعية

عدد اجلرائم العنيفة املرتكبة حبق النساء/
األطفال/اجملموعات املهمشة يف البلد ش

عدد النساء/األطفال/اجملموعات املهمشة
ٍ
مقياس
الذين يشعرون بعدم األمان (على
من  4نقاط) يف جمتمعهم

عدد املقاعد يف الربملان اليت تشغلها نساء
أو جمموعات مهمشة أخرى

عدد النساء وغريهن من اجملموعات
ٍ
مقياس من
املهمشة الذين يشعرون (على
 4نقاط) أن هلم صوت يف الربملان

عدد صناع القرار الذين عربوا عن التزامهم
بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

عدد املواطنني (أ/ذ ،العمر ،اإلثنية) الذين
يعتقدون أن حقوقهم حممية

حبسب الشرح أعاله ،حنتاج عند تبياننا ملسامهتنا يف التغيري ،وال سيما على مستوى النتيجة النهائية ،إىل إبراز املفعول الرتاكمي للنتائج على املستوايت
الدنيا ،اليت تسهم يف النتائج على املستوايت العليا.
يشرح املخطط البياين التايل يف املربع  15كيف تساعدان املؤشرات على املستويني املباشر والوسيط على البدء بعرض كيفية إسهام الربانمج أو املشروع
التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان يف النتيجة النهائية .هذا املخطط هو النسخة املبسطة لتوضيح الفكرة .ففي الواقع ،تدعو احلاجة إىل اعتماد نتائج
متعددة ،مع مؤشرات ذات صلة لقياس التقدم ابجتاه احراز النتيجة النهائية .تذكروا أيضاً أن إدراك مسامهة العناصر اخلارجية ستساعدان على فهم
ٍ
بشكل كامل.
عملية التغيري
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املربع  - 15توضيح املؤشرات على املستوايت املختلفة
مثال عن النتيجة النهائية
زايدة متكني املرأة واجملموعات املهمشة األخرى للمشاركة يف العمليات الدميقراطية والتمتع حبقوق اإلنسان وممارستها

أمثلة عن مؤشرات النتيجة النهائية
•عدد املقاعد اليت تشغلها نساء وجمموعات مهمشة أخرى يف الربملان
•عدد النساء وأعضاء اجملموعات املهمشة األخرى الذين يشعرون (على مقياس من أربع نقاط) أبن
هلم صوت يف الربملان

أمثلة عن مؤشرات النتائج الوسيطة
•عدد النساء املشاركات يف العملية السياسية
ٍ
مقياس من أربع نقاط) يف العملية السياسية
•مستوى مشاركة النساء (على
العوامل املسامهة األخرى

أمثلة عن مؤشرات النتائج املباشرة
•عدد معلمي حقوق اإلنسان (أ/ذ) املدربني والقادرين على شرح كيفية مواكبتهم
للنساء حىت تنخرطن يف ٍ
عملية سياسية
•مستوى القدرة املتصورة (على ٍ
مقياس من أربع نقاط) ملعلمي حقوق اإلنسان (أ/ذ)
على مواكبة النساء واجملموعات املهمشة األخرى للمشاركة يف عملية سياسية
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النشاطات التثقيفية املنفذة يف جمال حقوق اإلنسان
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املربع  - 16أمثلة عن مؤشرات النتيجة النهائية

املؤشرات املصحوبة بعالمة * مستقاة من“ :مؤشرات حقوق اإلنسان :دليل للقياس والتنفيذ” ،مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان2012 ،

جرت حماولة لتصنيف مؤشرات النتيجة النهائية حبسب األنواع األساسية للنتائج النهائية اليت ميكن توقعها من الربامج التثقيفية يف جمال حقوق
اإلنسان .وعليه ،فإن الفئات مرتابطة وميكن للمؤشرات املدرجة يف إحدى الفئات أن تُستخدم بسهولة ضمن ٍ
فئة أخرى ،وذلك حبسب سياق
املشروع أو الربانمج التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان.

املؤشرات الكمية الحرتام حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية
•عدد التقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة حبق جمموعة مستهدفة (نساء/رجال ،طبقة ،حضري/ريفي ،إثنية ،دين ،أخل).
•عدد التوصيات ،الصادرة عن ٍ
جلنة مستقلة ،وذات صلة حبقوق الشعوب األصلية ،واليت تنفذها احلكومة
•النسبة املئوية للسكان املستهدفني الذين يعيشون حتت خط الفقر*
•نسبة السكان يف املناطق املتأثرة ابلفيضاانت الذين يعيشون يف هياكل دائمة مبا يتوافق مع قوانني البناء واحلقوق املنصوص عليها يف
أنظمة امللكية*

املؤشرات النوعية الحرتام حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية
•عدد املواطنني (أ/ذ/غ) الذين يشعرون أن حقوق اإلنسان اخلاصة هبم حممية
ٍ
مقياس من أربع نقاط) لدى األقليات الدينية أبن حقهم ابحلرية الدينية سوف ُيرتم
•مستوى الثقة (على
ٍ
مقياس من أربع نقاط) لدى الشعوب األصلية (أ/ذ/غ) بشأن حالة حقوق الشعوب األصلية منذ
•املستوى املتصور للتحسن (على
2010

•تصورات املستفيدين (أ/ذ/غ) فيما خيص (على مقياس من أربع نقاط) درجة احرتام حقوق اإلنسان اخلاصة ابجملموعات املختلفة (مثالً
نساء/رجال ،طبقات ،ريفي/إثنية انئية)
ٍ
مقياس من أربع نقاط) الحرتام املثليات واملثليني واملزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ،وحاملي
•املستوايت املتصورة (على
صفات اجلنسني يف اجملتمع

املؤشرات الكمية للمشاركة
•النسبة املئوية للمقاعد الربملانية اليت تشغلها نساء وأعضاء من اجملموعات املستهدفة*

•النسبة املئوية للمقاعد يف اهليئات املنتخبة واملعينة على الصعيدين دون الوطين واحمللي اليت تشغلها اجملموعات السكانية املستهدفة*
•عدد املستفيدين الذين يشاركون يف هياكل احلوكمة لالشرتاك يف صنع القرار (مثالً جمالس املقيمني ،اللجان التشاورية ،اجلمعيات املعنية
بتعزيز حقوق اإلنسان)
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•النسبة املئوية للمناصب الرفيعة املستوى (مثال اإلدارية) اليت يشغلها أعضاء من اجملموعات السكانية املستهدفة* يف القطاعني العام
واخلاص

املؤشرات النوعية للمشاركة
•عدد أعضاء اجملموعات املستهدفة الذين يشعرون أهنم عوملوا على قدم املساواة يف عملية صنع القرار
ٍ
مقياس من أربع نقاط) الشباب (أ/ذ/غ) يف القرارات املتصلة ابلسياسات املتعلقة ابلصحة والبيئة املستدامة
•مستوى اخنراط (على

املؤشرات الكمية للمساواة اجلنسانية
•معدل النساء إىل الرجال يف مناصب صنع القرار يف احلكومة الوطنية
•عدد القوانني النافذة اليت متنح النساء والرجال حقوقاً متساوية
•عدد النساء من جمموعات األقلية املمثالت يف احلكومة احمللية

•النسبة املئوية للمؤسسات الصحية اليت تقدم اخلدمات املراعية للمنظور اجلنساين
•نسبة النساء واألسر اليت ترأسها نساء ممن يعيشون يف مساكن دائمة
•عدد األشخاص (أ/ذ/غ) الذين يعانون من العنف القائم على نوع اجلنس
•نسبة صكوك امللكية اليت متلكها نساء أو تشارك يف ملكيتها
•عدد أعضاء اجملالس البلدية أو غريها من هيئات احلكم احمللي (أ/ذ)
•معدل اإلانث/الذكور ممن أهنو مستويي التعليم الثانوي واجلامعي
•عدد القوانني النافذة ذات الصلة حبماية حقوق اإلنسان للمرأة وتلك اخلاصة ابملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية
اجلنسانية ،وحاملي صفات اجلنسني

املؤشرات النوعية للمساواة اجلنسانية
ٍ
مقياس من أربع نقاط) لتحسن وضع حقوق املرأة منذ 2015
•مستوى تقدير النساء (على

ٍ
مقياس من أربع نقاط)
•مستوى ثقة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ،وحاملي صفات اجلنسني (على
بشأن الوصول إىل اخلدمات الصحية
ٍ
مقياس من أربع نقاط) لتأثري النساء يف صنع القرار
•مستوى تقدير أعضاء (أ/ذ) اجملتمع (على
ٍ
مقياس من أربع نقاط) للتحسن يف املواقف غري التمييزية جتاه النساء والفتيات
•مستوى تقدير أعضاء (أ/ذ) اجملتمع (على

املؤشرات الكمية للسالم
•النسبة املئوية لألشخاص املشردين (أ/ذ) الذين عادوا إىل دايرهم بعد فرتة النزاع
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•عدد حاالت االختفاء املبلغ عنها*
•النسبة املئوية للنساء اللوايت أبلغن عن عدم شعورهن ابألمان يف األماكن العامة*
•النسبة املئوية لألشخاص (أ/ذ/غ) الذين يبلغون أهنم حيدون من نشاطاهتم بسبب شواغل تتصل ابلسالمة أو املضايقة*
•نسبة النساء اللوايت يشغلن أدواراً على املستوى التنفيذي يف اإلدارات احلكومية والوكاالت املعنية بعمليات السالم واألوضاع املتأثرة
ابلنزاعات
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املؤشرات الكمية الحرتام التنوع/عدم التمييز
•النسبة املئوية للموظفني (أ/ذ/غ) الذين يبلغون عن التمييز يف العمل*
•النسبة املئوية للمؤسسات التعليمية اليت تعلم حقوق اإلنسان وتعزز فهم اجملموعات السكانية (مثالً اجملموعات اإلثنية)*
•عدد السياسات اليت تشتمل على تدابري خاصة لذوي اإلعاقة

املؤشرات النوعية الحرتام التنوع/عدم التمييز
•عدد املوظفني املصنفني (مثالً حبسب نوع اجلنس ،امليول اجلنسية ،االثنية) الذين يتصورون أهنم يتعرضون للتمييز يف العمل

•النسبة املئوية للنساء وأعضاء اجملموعات املستهدفة األخرى ممن يشعرون (على مقياس من أربع نقاط) أن لديهم أتثري ظاهر يف الربملان
ٍ
مقياس من أربع نقاط) يف املواقف التمييزية حبق ذوي اإلعاقة
•مستوى التحسن (على
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استنتاجات
توفر هذه األداة اليت تبين على جتربة املركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تقييم عمل التثقيف يف
جمال حقوق اإلنسان ،توجيهات عملية بشأن بلورة املؤشرات الفعالة لقياس نتائج العمل التثقيفي يف جمال حقوق اإلنسان.
مشروع تثقيفي معني يف جمال حقوق اإلنسان ،لقياس النتائج
وإذ تستعينون هبذه األداة كموجه لعملكم ،تذكروا أن أي مؤش ٍر تبلورونه يف سياق
ٍ
املباشرة والوسيطة والنهائية ،ال بد أن يتكيف مع خصوصية مشروعكم ،وأن يتم وضعه مبعية أصحاب املصلحة األساسيني يف املشروع .وميكن
استخدام األمثلة املتعددة الواردة يف هذه األداة لالستلهام ،ولكنها ال تشكل بديالً عن أتمل معمق ينحصر ابملشروع.
ٍ
قياسات عملية  -أي أنه ال جيب أن تتسم عملية مجع بياانت املؤشرات ابلصعوبة أو العسر .وبعبارٍة أخرى،
إىل ذلك ،ال بد للمؤشرات أن تشكل
ٍ
جيب أن نتمكن من إجياد البياانت ذات الصلة وتسجيلها واستنباطها بسهولة .ومن األمهية مبكان أن حيدد مشروعكم التثقيفي يف جمال حقوق
اإلنسان كيف ختططون جلمع البياانت اخلاصة ابملؤشرات اليت تضعوهنا ،وأن يتضمن املوارد الالزمة للقيام بذلك ،حسب االقتضاء.
ٍ
بشكل عام ،من األسهل مجع بياانت للمؤشرات عندما تتعلق مبستفيدين مباشرين من املشروع يكون ملدير الربانمج اتصال هبم وقدرة على الوصول
ٍ
إليهم بطرق شىت (مثالً من خالل االستطالعات ،ونقاشات اجملموعات املركزة ،واملقابالت ،وغريها من األساليب املبينة يف دليل "أنشطة التدريب
يف جمال حقوق اإلنسان :دليل للمعلمني يف جمال حقوق اإلنسان").
ٍ
بشرحية واسعة من السكان لدى مكاتب اإلحصاء الوطنية أو يف السجالت اإلدارية .ويف غري هذه
وقد تتوفر املعلومات املتصلة ابملؤشرات واملتعلقة
احلالة ،قد يتطلب مجع البياانت هلذه املؤشرات دراسات حمددة يف علم االجتماع جتمع بني أساليب خمتلفة جلمع البياانت( ،مثل مجع العينات) .وال
ٍ
حبصافة مسألة اعتماد مؤشرات مستنزفة للموارد من حيث مجع البياانت ،مبا يستدعي ختصيص استثمارات مجة .وإذا ِ
اعتب
بد ملدير املشروع أن يقدر
إدراج املؤشرات أساسياً ،يتعني على مدير املشروع أن يوفر املوارد الالزمة لذلك يف ميزانية املشروع.
وحنن حنثكم على تشاطر عملكم ذا الصلة ابملؤشرات مع معلمني آخرين معنيني حبقوق اإلنسان ،وكذلك مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان واملركز الدويل لتعليم حقوق اإلنسان .فإن تبادل املعرفة يف جمال التقييم يكتسي أمهية ملواصلة حتسني عملنا كأسرة من معلمي حقوق اإلنسان،
إضافةً إىل مسامهتنا يف التغيري االجتماعي االجيايب.
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