İnsan Hüquqlarına dair Göstəricilərin Cədvəli
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) Göstəriciləri əsasında yenilənmişdir

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı (BMTİHAK) beynəlxalq ekspertlər və tərəfdaş
təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində insan hüquqlarına dair göstəricilərin izahedici cədvəllərinin ilkin versiyasını
işləyib hazırlamışdır. BMTİHAK bu cədvəlləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 2030-cu il üzrə
Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyinin (A/RES/71/313) icrasının ölçülməsi məqsədilə qəbul etdiyi qlobal göstəricilər
çərçivəsini nəzərə almaqla yeniləmişdir. BMTİHAK inkişaf hüququ da daxil olmaqla DİM göstəricilərinin
əksəriyyətinin insan hüquqlarının həyata keçirilməsi və ölçülməsi ilə birbaşa əlaqəli olduğunu hesab edir.
BMTİHAK bu DİM göstəriciləri arasında bu cədvəllərə daxil edilmiş insan hüquqları üzrə dörd göstəricinin
metodologiyasının hazırlanmasına və məlumatların tərtibinə rəhbərlik edir (göstəricilər 10.3.1/16.b.1, 16.a.1,
16.10.1 və 16.1.2).
Bu cədvəllərin işlənib hazırlanması, məzmunu və onlardan istifadənin kökündə duran konseptual, metodoloji və
praktiki nəzəriyyələrə dair əlavə məlumatları BMTİHAK-in İnsan Hüquqları Göstəricilərinə dair Təlimat və
Məlumatlara İnsan Hüquqları Baxımından Yanaşmadan (HRBAD), yaxud da hrindicators@ohchr.org elektron poçt
ünvanı ilə əlaqə saxlamaqla əldə edə bilərsiniz.

Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə yenilənmişdir.
Sənədin məzmunu üçün cavabdehlik ancaq Birləmiş Millətlər Təşkilatına
aiddir və heç bir halda Avropa İttifaqının mövqeyini təmsil etdiyi hesab
edilə bilməz.

Azadlıq və şəxsin toxunulmazlığı hüququna dair izahedici göstəricilər (insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə, maddə 3)

Cədvəl 1
HUMAN RIGHTS INDICATORS

Cinayət hökmləri əsasında həbs
və ya saxlama

Azadlıqdan inzibati məhrumetmə

Məhkəmə tərəfindən effektiv baxış

Hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri tərəfindən törədilən
cinayət və sui- istifadədən müdafiə

•
•
•
•

Struktur

Azadlıq və şəxsin toxunulmazlığı hüquqları ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
Azadlıq və şəxsin toxunulmazlığı hüququnun konstitusiyada və ya ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
Azadlıq və şəxsin toxunulmazlığı hüququnun icrasına dair yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
Cinayət ittihamları, hökmlər və ya məhkəmə qərarları və ya inzibati səbəblərə əsaslanaraq (məsələn, immiqrasiya, əqli pozuntu, təhsil məqsədləri, avaraçılıq) azadlıqdan hər cür özbaşına məhrum etməyə qarşı siyasətin və inzibati çərçivənin
icra müddəti və əhatə dairəsi
• Paris Prinsiplərinə uyğun olaraq müstəqil milli insan hüquqları institutlarının mövcudluğu[16.a.1]
• Həbs olunma və ya saxlanılma səbəbləri barədə şəxsə məlumat verilmədən əvvəl, məhkəmə icraatını həyata keçirən bir orqan tərəfindən
• Təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən cinayət əməlləri və
məhkəməyə gətirilmədən və ya işə baxılmadan əvvəl şəxsin həbs olunması və ya saxlanılması üzrə, eləcə də saxlanılan şəxsin istintaq müddəti üzrə
sui-istifadə hallarına qarşı siyasətin və inzibati çərçivənin icra müddəti və əhatə dairəsi
qanuni vaxt məhdudiyyətləri
• Azadlıq və şəxsin toxunulmazlığı hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə
cavablandırılmış qismi
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Özbaşına Həbslər üzrə İşçi Qrupunun göndərdiyi müraciətlərin Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılmış qismi
• Nisbi güc tətbiqetmə, həbs, saxlama, dindirmə və ya cəzalandırma ilə bağlı davranış qaydaları üzrə təlim almış hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının (polis, hərbi və Dövlət təhlükəsizlik qüvvələri daxil olmaqla) faiz nisbəti
• Düzgün idarə olunan miqrasiya siyasətlərini tətbiq edən ölkələrin sayı (10.7.2)

Proses

Nəticə

• Hesabat dövründə məhkəmə qərarı ilə
və ya birbaşa icra hakimiyyəti orqanları
tərəfindən həyata keçirilmiş tədbir
əsasında həbs edilənlərin və ya
saxlanılanların (istintaq və məhkəmə
prosesini gözləmə) faiz nisbəti
• Hesabat dövründə girov müqabilində
və ya ittihamların irəli sürülməməsi
səbəbi ilə istintaqdan və saxlama
təcridxanasından azad edilən
müttəhimlərin sayı / faiz nisbəti

• Hesabat dövründə həbslərin və ya
saxlamaların milli inzibati müddəalar
(məsələn, təhlükəsizlik, immiqrasiya
nəzarəti, əqli pozuntu və digər tibbi
səbəblər, təhsil məqsədləri,
narkotika aludəçiliyi, maliyyə
öhdəlikləri) çərçivəsində baş verən
sayı/qismi
• Hesabat dövründə inzibati həbsdən
azad edilmələrin sayı/faiz nisbəti
• İnzibati həbsdən azad edilmiş
şəxslərin inzibati həbsdə qaldığı
orta müddət, saxlamanın
səbəbinə görə

• Hesabat dövrünün sonuna məhkəmə qərarı və ya icra hakimiyyəti orqanlarının
tədbiri əsasında əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən saxlanmaların sayı
• Hesabat dövründə məhkəmədən sonrakılar da daxil olmaqla özbaşına həbslərlə bağlı
məruzə edilən (məsələn, Özbaşına Həbslər üzrə İşçi Qrupuna məruzə edilən) hallar
• Ümumilikdə həbsxana əhalisinin nisbəti olaraq cəza hökmü almayan saxlanılan şəxslər
[16.3.2]

• Həbs edilən və ya saxlanılan şəxslərin həbs olunma
səbəbləri barədə məlumat verilməzdən, ittiham
barədə bildiriş alınmazdan (qanuni mənada) və ya
inzibati həbs səbəbləri barədə məlumat verilməzdən
əvvəl saxlamada keçirdiyi vaxtın qanuni olaraq
müəyyən edilmiş vaxtdan artıq olduğu halların
nisbəti, saxlamanın səbəbinə görə
• Hesabat dövründə məhkəməyə verilmiş "habeas
corpus" (məhkəməyə gətirilmə tələbi) və buna
bənzər vəsatətlərin sayı
• Hesabat dövründə məhkəmə tərəfindən qəbul
edilmiş girov müraciətlərinin faiz nisbəti
• Vəkil xidmətindən və ya hüquqi yardımdan istifadə
imkanı əldə edən həbs olunan və ya saxlanılan
şəxslərin faiz nisbəti
• Daha yüksək məhkəmə və ya apellyasiya instansiyası
tərəfindən baxılmalı olan işlərin faiz nisbəti
• Hesabat dövründə müddəti qanuni olaraq müəyyən
edilmiş müddət limitindən artıq olan istintaq və
məhkəmə səbəbli saxlamaların faiz nisbəti

• Özbaşına həbs və saxlama (cinayət və ya inzibati səbəblərə əsasən) daxil olmaqla fiziki və qeyrifiziki zorakılıq və ya cinayətə görə barəsində rəsmi təhqiqat işi aparılan hüquq-mühafizə
orqanları əməkdaşlarının faiz nisbəti
• Hesabat dövründə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə bağlı aparılan və intizam tədbiri
və ya ittihamla nəticələnən rəsmi təhqiqatların faiz nisbəti
• Rəsmi formalı polis və digər hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları arasında hökümət
tərəfindən təmin edilmiş eyniləşdirmə nişanı (məsələn, ad və ya nömrə) aydın
görünənlərin faiz nisbəti
• Hesabat dövründə əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən zorakı cinayətə (qətl, zorlama, hücum daxil
olmaqla) görə həbs olunan, mühakimə olunan, ittiham edilən və ya cəza çəkən şəxslərin sayı
• Hesabat dövründə vəzifələrini yerinə yetirərkən öldürülən hüquq-mühafizə orqanları
əməkdaşlarının sayı
• Hesabat dövründə əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən odlu silah sahiblərinin/ ləğv edilən odlu
silah lisenziyalarının sayı
• Odlu silahdan istifadə etməklə törədilən zorakı cinayətlərin faiz nisbəti
• Son 12 ayda zorakılıq qurbanı olduqları barədə səlahiyyətli orqanlara və ya münaqişələrin həlli
sahəsində rəsmi olaraq tanınmış digər mexanizmlərə məlumat verən zorakılıq qurbanlarının faiz
nisbəti [16.3.1]
• Rəsmi formalı polis və digər hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları arasında hökümət
tərəfindən təmin edilmiş eyniləşdirmə nişanı (məsələn, ad və ya nömrə) aydın
görünənlərin faiz nisbəti

• Milli məhkəmələr tərəfindən qanunsuz elan
edilən həbs və saxlamaların faiz nisbəti
• Məhkəmə orqanı tərəfindən qanunsuz elan
edilən həbs və ya saxlamadan sərbəst buraxılan
və təzminat alan qurbanların faiz nisbəti

• Yaşadığı ərazidə tək gəzməyi təhlükəsiz hesab edən əhalinin faiz nisbəti [16.1.4]
• Son 12 ayda jurnalistlərin, əlaqəli media işçilərinin, həmkarlar ittifaqı işçilərinin və insan hüquqları
müdafiəçilərinin öldürülməsi, oğurlanması, məcburi yox olması, özbaşına saxlanılması və işgəncəyə
məruz qalması ilə bağlı təsdiqlənmiş halların sayı [16.10.1]
• Hesabat dövründə növbədə olan hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları da daxil
olmaqla törədilən, əhalinin hər 100000 nəfərinə düşən fiziki və qeyri-fiziki zorakılıq və ya
cinayət hallarının tezliyi və yayılma dərəcəsi
• Son 12 ayda fiziki, psixoloji və ya cinsi zorakılığa məruz qalan əhalinin faiz nisbəti [16.1.3]

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər

HUMAN RIGHTS INDICATORS

Cədvəl 2
Qidalanma

Struktur

•
•
•
•
•

Nəticə

Qidanın mövcudluğu

Qidaya əlçatanlıq

• Qənaətbəxş qida hüququ ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
• Qənaətbəxş qida hüququnun konstitusiyada və ya ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Qənaətbəxş qida hüququnun icrasına dair yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Qənaətbəxş qida hüququnun təşviqi və müdafiəsi ilə məşğul olan qeydiyyatdan keçmiş və/və ya aktiv QHT-lərin sayı (hər 100.000 nəfər üzrə)
• Qidalanma və qidalanmanın adekvatlıq normaları ilə
• Qida təhlükəsizliyi və istehlakçıların müdafiəsi ilə bağlı milli siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi
bağlı milli siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi
• Qida təhlükəsizliyi və istehlakçıların müdafiəsi ilə məşğul olan qeydə alınmış və / və ya aktiv vətəndaş
cəmiyyəti təşkilatlarının sayı

•

Proses

Qida təhlükəsizliyi və
istehlakçıların müdafiəsi

• Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
və qida mövcudluğu ilə bağlı milli
siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi
• Quraqlıq, məhsul itkisi [13.2.1] və fəlakətlərin
idarə edilməsi [1.5.4] ilə bağlı milli siyasətin icra
müddəti və əhatə dairəsi
Qənaətbəxş qida hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə
cavablandırılmış qismi
Ərzaq təminatı üçün dövlət xərclərinin və ya ümumi milli gəlirin bir hissəsi olaraq ərzaq təminatı üzrə alınmış və ya təmin edilmiş inkişaf üçün xalis rəsmi yardım [16.6.1/17.3.1]
Kənd təsərrüfatı sektoruna ümumi rəsmi vəsait axınları (inkişaf üçün rəsmi yardım və digər rəsmi vəsait axınları) [2.a.2]
Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracatı üçün subsidiyalar [2.b.1]
Ticarət öhdəliklərinə və ödənişlərinə yardım [8.a.1]
Qadınlar, gənclər, yerli və marginallaşmış icmalara xüsusi diqqət yetirməklə iqlim dəyişmələri ilə əlaqəli effektiv planlaşdırma və idarəetmə üzrə potensialın artırılması mexanizmləri üçün maliyyə, texnologiya və potensialın
yaradılması da daxil olmaqla əldə edilən xüsusi yardım və yardımın həcmi [13.b. 1]

• Hesabat dövründə istehlak səviyyəsi qida enerjisi
istehlakının minimum səviyyəsindən yuxarı səviyyəyə
çatdırılmış hədəf əhalinin faiz nisbəti
• Qida əlavələrinə dair dövlət proqramları çərçivəsində
əhatə olunan hədəf əhalinin faiz nisbəti
• Qidalanma mövzusunda təhsil və maarifləndirmə ilə bağlı
dövlət proqramları çərçivəsində hədəf əhalinin əhatə
olunması dərəcəsi
• Hesabat dövründə təhlükəsiz şəkildə idarə olunan içməli su
mənbəyinə əlçatanlığı təmin edilmiş hədəf əhalinin faiz
nisbəti [6.1.1]

• İstehlakçıların məsələləri ilə bağlı
məhkəmələrdə qeydiyyata alınmış
bir işə baxılma sürəti və ya ona sərf
edilən orta müddət
• Dövlət büdcəsindən sosial sektora
ayrılan və qida təhlükəsizliyi və
istehlakçıların müdafiəsinə dair
təşviqat, təhsil, maarifləndirmə və
tədqiqata, eləcə də qənaətbəxş
qida hüququ ilə əlaqəli qanun və
qaydaların icrasına xərclənən
vəsaitin payı
• Qida keyfiyyəti standartlarına
görə yoxlanılan qida istehsalçısı
və paylayıcısı olan müəssisələrin
faiz nisbəti və yoxlamaların tezliyi
• Hesabat dövründə qida
təhlükəsizliyi və istehlakçı
hüquqlarının qorunmasına dair
qanun çərçivəsində mühakimə
olunan işlərin faiz nisbəti

• Torpaq üzərində etibarlı mülkiyyət hüququ olan, qanuni olaraq
tanınmış sənədləri olan və torpaq hüquqlarının təhlükəsiz
olduğunu qəbul edən cəmi yetkin əhali sayının cinsinə və
mülkiyyət növünə görə faiz nisbəti [1.4.2]
• Adambaşına düşən kənd təsərrüfatına yararlı suvarılan torpaq sahəsi
• Məsləhət xidmətlərindən istifadə edən fermerlər faiz nisbəti
• Dövlət büdcəsindən yerli kənd təsərrüfatı istehsalının
gücləndirilməsinə (məsələn, kənd təsərrüfatına dair
maarifləndirmə, suvarma, kredit, marketinq) xərclənən
vəsaitlərin payı
• Məhsuldar və dayanıqlı kənd təsərrüfatına düşən əkin
sahələrinin faiz nisbəti [2.4.1]
• Dövlət xərcləri üçün kənd təsərrüfatına yönəldici indeks [2.a.1]
• Yerli istehsal, idxal və ərzaq yardımı hesabına təmin edilən əsas
qida məhsullarının adambaşına düşən nisbəti
• Əkinçilik/otlaq/meşə təsərrüfatı müəssisəsi ölçülərinin sinifləri
üzrə bir işçi qüvvəsi vahidinə düşən istehsalın həcmi [2.3.1]
• Kiçik miqyaslı qida istehsalçılarının cinsinə və yerli statusuna görə
orta gəliri [2.3.2]
• Hesabat dövründə taxıl idxalından asılılıq nisbəti
• Balıq ehtiyatlarının bioloji cəhətdən dayanıqlı səviyyələr
daxilində faiz nisbəti [14.4.1]

• Hədəf əhali qrupları üçün əsas qida məhsulları
üzrə ev təsərrüfatları istehlakının dövlət
yardım proqramları vasitəsilə təmin edilmiş
payı
• İşsizlik səviyyəsi və ya işçi qüvvəsinin hədəf
seqmentlərinin orta əmək haqqı dərəcəsi
• Hesabat dövründə yoxsulluq həddindən
çıxarılıb yuxarı həddə çatdırılmış hədəf əhalinin
faiz nisbəti [1.2.1, 1.2.2]
• Cinsə, yaşa və əlilliyə görə işsizlik səviyyəsi
[8.5.2]
• Qadınların və qızların ev təsərrüfatında
qənaətbəxş qidadan təxmini istifadə imkanı
• Hədəf qrupların məhsuldar mənbələrə
çıxışını təmin edəcək proqramların əhatə
dairəsi
• Bütün fəsillər üçün əlverişli yoldan 2 km
məsafədə yaşayan kənd əhalisinin faiz nisbəti
[9.1.1]

• 5 yaşa qədər uşaqlar arasında, növündən asılı olaraq
(arıqlıq və artıq çəki) boy artımının ləngiməsi (yaşa görə boy
<- 2 [2.2.1] və yanlış qidalanmanın (boya görə çəki> +2 və
ya <-2 [2.2.2] Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST)
Uşaqların Böyümə Standartlarının orta səviyyəsindən
kənara çıxması hallarının yayılma dərəcəsi)
• Bədən kütləsi indeksi (BMI) <18.5 olan yetkin şəxslərin faiz
nisbəti

• Saxtalaşdırılmış qida ilə əlaqəli
qeydə alınan ölüm və qida
zəhərlənməsi hallarının sayı

• Yerli istehlak üçün adambaşına düşən əsas ərzaq məhsullarının
mövcudluğu
• Qlobal ərzaq itkisi indeksi [12.3.1]

• Zəif qidalanmanın yayılma dərəcəsi [2.1.1]
• Əhalinin və ya hədəf əhalinin ən aşağı üç desili və
ya hədəf əhali üzrə ev təsərrüfatlarının orta
ərzaq xərcləri
• Ərzaq qiymətlərində anomaliyaların göstəricisi [2.c.1]

• Zəif qidalanma və yanlış qidalanmanın (zəif, artıq qidalanma və qida məmulatlarının qeyri-kafi qəbulu daxil olmaqla) yayılma dərəcəsi ilə əlaqəli olan körpə və beş yaşa qədər uşaqlar da daxil olmaqla ölüm nisbəti
• Ərzaq Çatışmazlığı üzrə Təcrübə Şkalasına (FIES) əsaslanaraq əhali arasında orta və ya ağır dərəcəli ərzaq çatışmazlığının yayılma dərəcəsi [2.1.2]

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər

Cədvəl 3

Fiziki və əqli sağlamlığın əldə edilə bilən ən yüksək standartından istifadə hüququna dair izahedici göstəricilər (insan hüquqları haqqında ümumi
bəyannamə, maddə 25)

HUMAN RIGHTS INDICATORS

Cinsi və reproduktiv sağlamlıq

Struktur

Proses

Nəticə

Uşaq ölümü və səhiyyə

Təbii və peşə mühiti

Xəstəliklərin profilaktikası,
müalicəsi və onlara nəzarət

Sağlamlıq müəssisələrinə və əsas dərmanlara əlçatanlıq

• Fiziki və əqli sağlamlığın əldə edilə bilən ən yüksək standartından istifadə hüququ (sağlamlıq hüququ) ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
• Sağlamlıq hüququnun konstitusiyada və ya ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Qadınların cinsiyyət orqanlarının kəsilməsi əməliyyatlarını qadağan edən qanun da daxil olmaqla sağlamlıq hüququnun icrasına dair yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Sağlamlıq hüququnun təşviqi və müdafiəsi ilə məşğul olan qeydiyyatdan keçmiş və/və ya aktiv QHT-lərin sayı (hər 100000 nəfər üzrə)
• Vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı sistemində qeydə alınan doğuşların, xüsusilə də 5 yaşa qədər uşaqların doğulmasının [16.9.1], ölümlərin [17.19.2] və nikahların təxmin edilən nisbi faizləri
• 15-49 yaş arası qadınların cinsi və
• Uşaq sağlamlığı və
• Fiziki və əqli sağlamlığa dair milli siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi
reproduktiv səhiyyə xidmətinə,
qidalanması ilə bağlı
• Əlilliyi olan şəxslərlə bağlı milli siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi
məlumat və təhsilə əlçatanlığı
milli siyasətin icra
• Əsas dərmanların siyahısı və ümumi əvəzləyici tədbirlər daxil olmaqla dərmanlarla bağlı milli siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi
• Məlumatların ötürülməsi ilə bağlı öhdəliklərini və vəzifələrini hər bir müvafiq razılaşmanın tələb etdiyi qaydada yerinə yetirən, zərərli tullantılar və
təmin edən qanun və qaydaların
müddəti və əhatə
mövcudluğu, icra müddəti və əhatə
dairəsi
digər kimyəvi maddələrə dair çoxtərəfli beynəlxalq ətraf mühit müqavilələrini imzalamış tərəflərin sayı [12.4.1]
dairəsi [5.6.2]
• Abort və dölün cinsiyyətinin
müəyyən edilməsi ilə bağlı milli
siyasətin icra müddəti və əhatə
dairəsi
• Sağlamlıq hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutu, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə
cavablandırılmış qismi
• Səhiyyəyə dövlət xərclərinin və ya Ümumi Milli Gəlirin [1.a.2] faiz nisbəti olaraq tibbi tədqiqatlar və əsas səhiyyə sektorlarına [3.b.2] inkişaf üçün xalis rəsmi yardım (XRY)]
• Hibrid sistemlər daxil olmaqla təmiz enerji tədqiqatı və inkişafına və bərpa olunan enerji istehsalına dəstək məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə ayrılan beynəlxalq maliyyə axınları [7.a.1]
• Enerji səmərəliliyinə qoyulan investisiyaların ÜDM-də bölgüsü və dayanıqlı inkişaf xidmətləri üçün infrastruktur və texnologiyalar üçün maliyyə transferində birbaşa xarici investisiyanın məbləği [7.b.1]
• Sağlamlıq və qidalanma
• Beynəlxalq Səhiyyə Qaydaları (BSQ) üzrə potensialın • Psixoaktiv maddələrdən
• İxtisaslı səhiyyə işçiləri tərəfindən
• Dövlətin ilkin tibbi yardım və dərmanlar üzrə adambaşına düşən
mövzusunda
artırılması və səhiyyədə fövqəladə hallara hazırlıq
istifadə nəticəsində
həyata keçirilən doğuşların faiz
xərcləri
maarifləndirilmiş
[3.d.1]
yaranan pozğunluqlar
nisbəti [3.1.2]
• Tibb və orta tibb işçilərinin sayının, xəstəxana çarpayılarının və
• Təhlükəsiz qaydada idarə olunan içməli sudan [6.1.1]
məktəblilərin faiz
üzrə müalicə
• Antenatal xidmətin əhatə dairəsi (ən
digər ilkin səhiyyə müəssisələrinin sıxlığı və paylanmasının
və kanalizasiya xidmətlərindən [6.2.1] istifadə edən
nisbəti
tədbirlərinin
azı bir ziyarət və ən az dörd ziyarət)
yaxşılaşdırılması [3.c.1]
əhalinin nisbi sayı
(farmakoloji, psixososial
• Ailə planlaşdırılmasına olan ehtiyacını • Hesabat dövründə
• Müfaviq zəruri dərmanların əsas dəstinə davamlı və əlçatan
• Əlavə dəyər vahidi [9.4.1] üzrə CO2 emissiyası
və reabilitasiya və
müntəzəm tibbi müayinə
müasir metodlarla təmin edən
qaydada malik olan səhiyyə müəssisələrinin faiz nisbəti [3.b.3]
• Su mənbələrinin keyfiyyətinin pisləşməsi
sonrakı qulluq
reproduktiv yaşdakı (15-49 yaş)
proqramı ilə əhatə
• Əhalinin hər 1000 nəfərinə görə tibbi sığorta və ya dövlət
mövzusunda məsuliyyətə cəlb edilmiş halların
xidmətləri) əhatə dairəsi
qadınların faiz nisbəti [3.7.1]
olunmuş uşaqların faiz
səhiyyə sistemi ilə əhatə olunan insanların sayı [3.8.2]
sayı
[3.5.1]
• Canlı doğuşların faiz nisbəti olaraq
nisbəti
• Tibbi məsləhətləşmələrdən imtina dərəcəsi, hədəf qruplar
•
Təhlükəli
şəraitdə
və
ya
o
şəraitin
yaxınlığında
• Diqqətdən yayınan
hamiləliyin tibbi qaydada
• İlk 6 ay ərzində yalnız ana
üzrə (ayrı-seçkiliyin yoxlanılması sorğuları)
yaşayan və ya işləyən əhali və ya ev
tropik xəstəliklərə qarşı
dayandırılması
südü ilə qidalanan
• Köməkçi cihazlardan istifadə edən əlilliyi olan şəxslərin faiz
təsərrüfatlarının
faiz
nisbəti
müdaxilə
tələb
edən
• FGM-ə (cinsiyyət orqanının
uşaqların faiz nisbəti
nisbəti
• Təbii və ya iş yeri mühitinə dair yerli qanunlar
insanların sayı [3.3.5]
kəsilməsi) məruz qalmış, hökumət
• Son 12 ayda insan hüquqlarına dair beynəlxalq qanunlarla
• Əlavə qidalanma üzrə
çərçivəsində
aparılan
araşdırmaların
sayı
•
Xüsusi
müalicəyə
cəlb
tərəfindən səhiyyə və hüquqi
qadağan edilmiş ayrı-seçkilik zəminində şəxsən ayrı-seçkilik
dövlət proqramları
• Yol qaydalarını pozduğuna görə ləğv edilən
olunan dərmanlar,
xidmətlərlə təmin edilmiş 15-49 yaş
hiss etdiyini və ya qısnamaya məruz qaldığını bildirən əhalinin
çərçivəsində əhatə
sürücülük vəsiqələrinin faiz nisbəti
kimyəvi və psixoaktiv
arası qızların və qadınların faiz
faiz nisbəti [10.3.1 / 16.b.1]
edilən uşaqların faiz
•
Su
və
kanalizasiya
sistemlərinin
idarə
edilməsində
maddələr kimi
nisbəti [5.3.2]
• Beynəlxalq yardım hesabına əsas dərmanlara çəkilən dövlət
nisbəti
yerli
icmaların
iştirakı
üçün
tərtib
edilmiş
və
maddələrdən istifadə
• 15 və 18 yaşından əvvəl evlənmiş və
xərclərinin payı
• Peyvəndlə qarşısı
qüvvədə olan siyasət və prosedurlara sahib yerli
edən əhalinin faiz
ya vətəndaş nikahında yaşayan 20-24
• Zəruri səhiyyə xidmətlərinin əhatə dairəsi (ümumi və ən
alınan xəstəliklərə qarşı
inzibati
vahidlərin
faiz
nisbəti
[6.a.1]
nisbəti
yaş arası qadınların faiz nisbəti [5.3.1]
imkansız əhali arasında reproduktiv, ana, yeni doğulmuş və
immunizasiya olunmuş
• Əsasən təmiz yanacaq və texnologiya növlərinə
• Hesabat dövründə
• Qadınların cinsi və reproduktiv
uşaq sağlamlığı, yoluxucu xəstəliklər, yoluxmayan xəstəliklər,
uşaqlar da daxil
etibar
edən
əhalinin
faiz
nisbəti
[7.1.2]
yoxlanılan
əqli
azadlığını məhdudlaşdıran cinsiyyət
eləcə də xidmət potensialı və xidmətə əlçatanlıı özündə ehtiva
olmaqla milli proqrama
• Şəhərlərdə (əhaliyə görə ölçülən) xırda bərk
sağlamlıq
orqanlarının kəsilməsi, təcavüz və
edən nəzarət tədbirlərinə əsaslanan zəruri xidmətlərin orta
daxil olan bütün
hissəciklərin illik orta səviyyələri (məs. PM2.5 və
müəssisələrinin
digər zorakılıq hallarının qeydə alınmış
hesabla əhatə dairəsi kimi müəyyən edilir) [3.8.1]
peyvəndlərlə təmin
PM10)
[11.6.2]
faiz nisbəti
və Hökümət tərəfindən effektiv
edilmiş hədəf əhalinin
•
Adambaşına
düşən
təhlükəli
tullantılar
və
şəkildə cavablandırmış faiz nisbəti
faiz nisbəti [3.b.1]
zərərsizləşdirilmiş təhlükəli tullantıların
zərərsizləşdirmə növünə görə faiz nisbəti [12.4.2]
• Aşağı çəki ilə diri doğulan
uşaqların faiz nisbəti
• Perinatal ölümün əmsalı
• Ana ölümü əmsalı [3.1.1]
• Cinsi əlaqələr, kontraseptivlərdən
istifadə və reproduktiv sağlamlıq
baxımından məlumatlı qərarlar verən
15-49 yaş arası qadınların faiz nisbəti
[5.6.1]

• İnfeksiyaya yoluxmamış olan 1000 nəfərə düşən yeni İİV infeksiyaları ilə əlaqəli ölüm əmsalı [3.3.1]
• Yaş qrupundakı 1000 qadına • Təhlükəli su və kanalizsiya xidmətləri və gigiyena
şəraitinin olmaması ilə əlaqəli ölüm əmsalı (Hər kəs
və 1000 nəfərə düşən vərəm [3.3.2], malyariya [3.3.3] və hepatit B [3.3.4] halları, cinsə, yaşa və
düşən yeniyetmələr (10-14;
üçün
Su,
Kanalizasiya
və
Gigiyena
üzrə
(SKG)
əhalinin risk qrupuna görə
15-19 yaş) arasında
•
Ürək-damar xəstəlikləri, xərçəng, diabet və xroniki tənəffüs çatışmazlığı xəstəlikləri ilə əlaqəli ölüm
təhlükəli
xidmətlərə
məruz
qalmaq)
[3.9.2]
doğuşların faiz nisbəti
əmsalı [3.4.1]
• Məişət tullantıları və ətraf mühitin çirklənməsi ilə
[3.7.2]
• Doğulanda və ya 1 yaşda gözlənilən ömür uzunluğu və sağlamlığa uyğunlaşdırlmış ömür uzunluğu
əlaqəli ölüm əmsalı [3.9.1]
• Yeni doğulmuşlar [3.2.2] və
• İntihar nəticəsində ölüm əmsalı [3.4.2]
• İstəmədən zəhərlənmə ilə əlaqəli ölüm əmsalı
beş yaşınadək uşaqlar
• Bir milli təqvim ili içində təmiz alkoqolun litr ölçüsü ilə adambaşına düşən alkoqollu içki istehlakı (15
[3.9.3]
arasında [3.2.1] ölüm əmsalı
yaş və yuxarı) kimi milli kontekstə görə müəyyən edilmiş alkoqollu içkilərin zərərli istifadəsi [3.5.2]
• Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı alınan xəsarət ilə
• 5 yaşdan kişik uşaqlar
əlaqəli ölüm əmsalı [3.6.1]
• 15 və yuxarı yaşda olan insanlar arasında mövcud tütün istifadəsinin yaş standartına görə yayılma
arasında zəif qidalanma
•
Əhalinin
hər
100000
nəfərinə
düşən
fəlakətlərlə
dərəcəsi
[3.a.1]
[2.1.1], böyümənin
əlaqəli ölən, itkin düşən və birbaşa zərər çəkən
ləngiməsi [2.2.1] və yanlış
şəxslərin sayı
qidalanmanın [2.2.2]
[11.5.1/13.1.1]
yayılma dərəcəsi
Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]

[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər

İşgəncə və qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qalmamaq hüququna dair izahedici göstəricilər (
5)

Cədvəl 4
HUMAN RIGHTS INDICATORS

Saxlanılan və ya həbsdə olan şəxslərin
fiziki və əqli toxunulmazlığı

Struktur

Proses

Nəticə

Saxlama şərtləri

Saxlama yerindən kənarda hüquqmühafizə orqanlarının işçiləri
tərəfindən güc tətbiqi

İcmadaxili və məişət zorakılığı

•
•
•
•
•

İşgəncə və qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzaya məruz qalmamaq (işgəncə görməmək hüququ) hüququ ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
İşgəncəyə məruz qalmamaq hüququnun konstitusiyada və ya ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
Tibbi məhkəmələrdə davranış qaydaları və insanlar üzərində aparılan elmi sınaqlar da daxil olmaqla işgəncəyə məruz qalmamaq hüququnun icrasına dair yerli qanunların qüvvəyə minməsi və əhatə dairəsi
Paris Prinsiplərinə uyğun olaraq müstəqil milli insan hüquqları təsisatlarının mövcudluğu [16.a.1]
Tutulmuş, saxlanılmış və həbsdə olan şəxslərin dindirilməsi qaydaları da daxil olmaqla, hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri üçün
• Icmadaxili və məişət zorakılığına dair xüsusi qanunvericiliyin qüvvəyə minmə tarixi və
davranış kodeksinin qüvvəyə minmə tarixi
əhatə dairəsi
• Məişət zorakılığı qurbanları, o cümlədən qadınlar və uşaqlar üçün reabilitasiya
• Müstəqil nəzarət qurumları tərəfindən polis kameralarına, təcridxanalara və həbsxanalara baxış keçirilməsini tənzimləyən rəsmi
mərkəzlərinin sayı
prosedurun qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Kənar aləmlə əlaqənin kəsilməsi (incomunicada) formasında saxlanılma üzrə maksimum qanuni müddət
• Saxlama yerləri və həbsxanalar üçün sağlamlıq siyasətinin icra müddəti və əhatə dairəsi
• İşgəncəyə məruz qalmama hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutu, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli
şəkildə cavablandırılmış qismi
• Hesabat dövründə Xüsusi Məruzəçilər tərəfindən işgəncə və qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı göndərilən məlumatların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılmış qismi
• Mütənasib güc tətbiq etmə, həbs, saxlama, dindirmə və ya cəzalandırma ilə bağlı davranış qaydaları üzrə maarifləndirilmiş hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının (o cümlədən polis, hərbi, ixtisaslaşdırılmış istintaq orqanları və nəzarət
işçiləri) faiz nisbəti
• Hesabat dövründə müstəqil bir qurum
• Birləşmiş Millətlər
• Hesabat dövründə fiziki və fiziki
• Qadınlara və uşaqlara qarşı şiddət (məsələn, intim partnyorlar tərəfindən zorakılıq, cinsiyyət
tərəfindən
yoxlanılan
müəssisələrdə
Təşkilatının həbsxana
olmayan zorakılıq və ya cinayət
orqanının kəsilməsi, təcavüz) mövzusunda ictimai maarifləndirmə kampaniyalarına dövlətin
saxlanılan və ya həbsdə olan şəxslərin faiz
şəraitinə dair müvafiq
(işgəncə və qeyri-mütənasib güc
sosial xərclərinin faiz nisbəti
nisbəti
sənədlərinə uyğun olaraq
tətbiqi daxil olmaqla) əməllərinə
• Məişət zorakılığı problemləri ilə məşğul olmaq üçün təlim almış səhiyyə və sosial xidmət
• Hesabat dövründə tutulmuş və ya həbs
həbsxana tutumunun faiz
görə rəsmi olaraq araşdırılan
mütəxəssislərinin faiz nisbəti
edilmiş şəxslərə (işgəncə və qeyri-mütənasib
nisbəti olaraq həbsxananın
hüquq-mühafizə orqanları
• Uşaqlara qarşı fiziki zorakılığın tətbiqi ilə mübarizə mövzusunda təlim almış müəllim
güc tətbiqi daxil olmaqla) qarşı fiziki və fiziki
faktiki doluluq dərəcəsi
əməkdaşlarının faiz nisbəti
heyətinin faiz nisbəti
olmayan zorakılıq və ya cinayət əməllərinə
• Qanunla müəyyən edilmiş tələblərə
• Nəzarət işçilərinə dair intizam
• Uşaqlara qarşı fiziki və qeyri-fiziki zorakılığa görə mühakimə olunan, intizam tədbirinə
görə rəsmi olaraq araşdırılmış nəzarət
(məsələn, içməli su, havanın kub
tədbiri
və
ya
təhqiqatla
məruz qalan müəllim heyətinin faiz nisbəti
işçilərinin faiz nisbəti
miqdarı, minimum yer sahəsi, istilik)
nəticələnən rəsmi araşdırmaların
• Özlərinə və ya övladlarına qarşı şiddət halları (fiziki, cinsi və ya psixoloji) barədə məlumat
• Nəzarət işçilərinə dair intizam tədbiri və ya
cavab verən yaşayış yerlərində
faiz nisbəti
verən, onları qanuniləşdirməyə çalışan, polisdən və ya konsultasiya mərkəzlərindən kömək
təhqiqatla nəticələnən rəsmi araşdırmaların
saxlanılan və həbsdə olan şəxslərin
• Hüquq-mühafizə orqanlarının
istəyən qadınların faiz nisbəti
faiz nisbəti
faiz nisbəti
əməkdaşları tərəfindən odlu
• Hesabat dövründə ağır cinayətə (qətl, təcavüz, hücum daxil olmaqla) görə həbs olunan,
• Bir məhbusa düşən nəzarət
silahdan istifadə nəticəsində baş
mühakimə olunan, hökmü çıxarılmış olan və ya cəza çəkən şəxslərin əhalinin 100.000
işçilərinin və digər müvafiq
verən həbslərin və digər saxlama
nəfərinə düşən sayı
işçilərin sayı
formalarının faiz nisbəti
• Son 12 ayda zorakılıq qurbanı olduqlarını səlahiyyətli orqanlara və ya münaqişələrin həlli
• Nəzarətdə olan şəxsləri (cinsinə, yaşına,
sahəsində rəsmi olaraq tanınmış digər mexanizmlərə bildirən zorakılıq qurbanlarının faiz
təqsirləndirilmə, cəzalandırılma
nisbəti [16.3.1]
vəziyyətinə, cinayət işlərinə görə, əqli
sağlamlıq, immiqrasiya və ya digər
məsələlərlərinə görə) ayırmaq imkanları
olan təcridxana və həbsxanaların faiz
nisbəti
• Nəzarətdə olarkən ölüm, fiziki xəsarət və yoluxucu və yoluxucu olmayan xəstəliklər
• Hesabat dövründə hüquq• Son bir ayda baxıcılar tərəfindən hər hansı bir fiziki cəza və/və ya psixoloji təzyiqə məruz qalan
(məsələn, İİVQİÇS [3.3.1], vərəm [3.3.2], malyariya [3.3.3] və əqli pozuntu) hallarının
mühafizə orqanlarının
1-17 yaş arası uşaqların faiz nisbəti [16.2.1]
baş verməsi və yayılma dərəcəsi
əməkdaşları tərəfindən həbs
• 18 yaşına qədər cinsi zorakılığa məruz qalmış 18-29 yaşlı gənc qadın və kişilərin faiz nisbəti
• Saxlanılan və ya həbsdə olan şəxslərin kənar aləmlə ünsiyyətsiz həbsdə və ya tək
olunma və ya digər saxlama
[16.2.2]
nəfərlik kamerada uzun müddət saxlanılma hallarının faiz nisbəti
tədbirləri nəticəsində baş vermiş
ölüm və fiziki xəsarət halları
• Hesabat dövründə ölüm cəzasına məhkum edilmiş/həbsxanaya yerləşdirilmiş şəxslərə qarşı
• Cinsiyyət orqanının kəsilməsinə məruz qalmış 15-49 yaşlı qızların və qadınların yaşa görə faiz
məruzə edilmiş qeyri-insani cəza üsulları və rəftar halları
nisbəti [5.3.2]
• BKI <18.5 olan saxlanılmış və ya həbs edilmiş şəxslərin faiz nisbəti
• Hesabat dövründə icmadaxili və məişət zorakılığı ilə əlaqəli ölüm və cinayətlər (o
• Son 12 ayda fiziki, psixoloji və ya cinsi zorakılığa məruz qalan əhalinin faiz nisbəti [16.3.1]
cümlədən, qətl, təcavüz, hücum) hallarının baş verməsi və yayılma dərəcəsi
• Son 12 ayda fiziki və ya cinsi təcavüzə məruz qalan şəxslərin cinsi, yaşı, əlillik vəziyyəti və hadisə
yerinə görə faiz nisbəti [11.7.2]
• Dövlətin nümayəndəsi və ya onun səlahiyyəti altında, onun iştirakı, göz yumması və ya imkan yaratması ilə, lakin heç bir məhkəmə prosesi olmadan hərəkət edən istənilən bir şəxs tərəfindən törədilən işgəncə və qəddar, qeyriinsani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar halları (məsələn, hesabat dövründə qadınlara qarşı işgəncə / zorakılığa dair Xüsusi Məruzəçilərə bildirilmiş hallar)
• Hesabat dövründə təzminat və reabilitasiya alan işgəncə və qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza qurbanlarının faiz nisbəti
• Son 12 ayda jurnalistlərin, müvafiq KİV işçilərinin, həmkarlar ittifaqı işçilərinin və insan hüquqları müdafiəçilərinin öldürülməsi, oğurlanması, zorla yox edilməsi, özbaşına tutulması və işgəncə edilməsi ilə bağlı təsdiqlənmiş halların sayı
[16.10.1]

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]

[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər

Cədvəl 5
HUMAN RIGHTS INDICATORS

Qanunverici, icraedici və inzibati səlahiyyətlərin
həyata keçirilməsi

Struktur

Ümumi və bərabər seçki hüququ

Dövlət xidməti vəzifələrinə əlçatanlıq

• Dövlət işlərində iştirak etmək hüququ ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
• Dövlət işlərində iştirak etmək hüququnun konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Dövlət işlərində iştirak etmək, fikir, ifadə, məlumat, media, birləşmə və toplaşmaq hüquqlarının icrasına dair yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Ümumi seçki hüququ, seçilmək hüququ, vətəndaşlığı və ona dair məhdudiyyətləri (yaş hədləri daxil olmaqla) müəyyən edən qanuni müddəaların və sakinlərin milli və yerli səviyyələrdə dövlət işlərində iştirak etməklə əlaqəli
hüquqlarının qüvvəyə minmə tarixi
• Qanunverici, icraedici, məhkəmə və təyin olunmuş orqanlardakı hədəf əhali üçün müvəqqəti və xüsusi tədbirlərin kvotası, icra müddəti və əhatə dairəsi
• Paris Prinsiplərinə uyğun olaraq müstəqil milli insan hüquqları təsisatlarının mövcudluğu [16.a.1]
• Dövlət işlərində iştirak etmək hüququnun təşviqi və müdafiəsi ilə məşğul olan qeydiyyatdan keçmiş və/və ya aktiv QHT-lərin sayı (hər 100.000 nəfər üzrə)
• Milli və yerli səviyyədə icraedici və qanunverici seçkilərin dövriliyi
• Müstəqil bir milli seçki qurumu yaradan qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi

• Dövlət xidmətlərinə ayrı-seçkilik qoyulmadan əlçatanlığı təmin edən qanuni
müddəaların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Dövlət işləri üzrə inzibati məhkəmələrin və ya xüsusi məhkəmə müdafiəsi mexanizminin
qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi

• Dövlət işlərində iştirak hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli
şəkildə cavablandırılmış qismi

Proses

Nəticə

• Hesabat dövründə keçirilmiş milli və yerli seçkilərin
(seçki, referendum) sayı
• Hesabat dövründə qəbul edilməzdən əvvəl ictimaiyyətlə
məsləhətləşməsi aparılmış qanunların sayı/faiz nisbəti
• Milli və yerli səviyyədə seçilmiş orqanların konstitusiya və ya hüquq
orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş qrafikə uyğun olaraq keçirilən
seçki və iclaslarının faiz nisbəti
• Milli və submilli səviyyələrdə seçki kampaniyası xərclərinin
dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən payı
• Xidmət müddəti dayandırılan seçilmiş kadrların
dayandırılmanın növlərinə görə faiz nisbəti
• Milli siyasi partiyaların üzvlüyünə daxil edilmiş və ya seçkiyə
namizəd olaraq təqdim edilmiş qadınların və hədəf qrupların
faiz nisbəti

• Səs vermək üçün qeydə alınan səsvermə yaşında olan əhalinin faiz • Hədəf əhali qruplarından və qadınlar arasından namizədlərin seçilməsi yolu ilə milli və
submilli səviyyələrdə (seçilmiş) dövlət orqanlarında doldurulmuş vakant yerlərin faiz nisbəti
nisbəti
• Hesabat dövründə dövlət xidməti ilə bağlı inzibati məhkəmələrə və ya xüsusi məhkəmə
müdafiəsi mexanizminə yönləndirilmiş, hesabat dövründə baxılmış işlərin faiz nisbəti
• Seçki bülletenlərinin qeydiyyatı, saxlanması və nəzərdən
• Dövlət xidmətində yerli əhaliyə və ya vətəndaşlara ayrılan vəzifələrin faiz nisbəti
keçirilməsi ilə bağlı bildirilən qanun pozuntuları (təhdid,
• Son 12 ay ərzində dövlət məmuru ilə ən azı bir dəfə əlaqə quran, dövlət məmuruna
korrupsiya və ya özbaşına müdaxilə)
rüşvət verən və ya həmin dövlət məmurları tərəfindən rüşvət verməsi istənilən
• Seçilmiş bir vəzifə üzrə milli və submilli seçki orqanları
müəssisələrin faiz nisbəti [16.5.2]
tərəfindən seçki müddətində qeydə alınmış və həll edilmiş
şikayətlərin sayı
• Milli və submilli seçkilərdə seçicilərin
maarifləndirilməsi və qeydiyyat kampaniyalarına sərf
olunan dövlət xərclərinin payı
• Milli səviyyədə qeydiyyata alınan və ya
tanınan siyasi partiyaların sayı
• Siyasi partiyalara bağlılığı olmayan səsvermə yaşındakı əhalinin
faiz nisbəti

• (a) milli parlamentlərdə və (b) yerli hökumətlərdə qadınların və
hədəf qruplarının üzvlərinin sahib olduğu yerlərin faiz nisbəti [5.5.1]

• Cinsiyyət və hədəf qrupu üzrə milli və yerli
seçkilərdə orta seçici fəallığı
• Milli və submilli qanunvericilik orqanlarına seçkilərdə
etibarsız və boş səslərin faiz nisbəti

• Ayrı-seçkilik səbəbi ilə dövlət xidmətinə və ya vəzifəyə girişdən imtina halları
• Son 12 ay ərzində dövlət məmuru ilə ən azı bir dəfə əlaqə quran, dövlət məmuruna
rüşvət verən və ya həmin dövlət məmurları tərəfindən rüşvət verməsi istənilən şəxslərin
faiz nisbəti [16.5.1]
• Dövlət xidmətlərlər ilə bağlı son təcrübəsindən məmnun olan əhalinin faiz nisbəti [16.6.2]

• Dövlət qurumlarındakı (milli və yerli qanunverici orqanlar, dövlət xidməti və məhkəmə) vəzifələrin (cinsinə, yaşına, əlillik və əhali qruplarına görə) milli bölgülərlə müqayisədə faiz nisbəti [16.7.1]
• Qərar qəbul etmənin inkluziv və fikirləri nəzərə alan bir proses olduğuna inanan əhalinin cins, yaş, əlillik və əhali qrupları üzrə faiz nisbəti [16.7.2]

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər
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Cədvəl 6
Ümumi ibtidai təhsil

Struktur

Orta və ali təhsilə əlçatanlıq

Tədris proqramları və vəsaitləri

Təhsil imkanı və azadlığı

• Təhsil hüququ ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
• Təhsil hüququnun konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Fiziki cəzanın, təhsilə əlçatanlıqda ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi, təhsil müəssisələrini maneəsiz və inkluziv etmək (məsələn, əlilliyi olan uşaqlar, təcridxanada olan uşaqlar, miqrant uşaqlar, yerli tayfalara aid uşaqlar) məsələləri
də daxil olmaqla təhsil hüququnun icrasına dair yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi vəəhatə dairəsi
• Şəxslərin və qrupların (azlıqlar daxil olmaqla) təhsil müəssisələri yaratmaq və onlara rəhbərlik etmək azadlığına dair yerli qanunun qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Təhsil hüququnun təşviqi və müdafiəsi ilə məşğul olan qeydiyyatdan keçmiş və/və ya aktiv QHT-lərin sayı (hər 100.000 nəfər üzrə)
• Hər kəs üçün pulsuz icbari ibtidai təhsil prinsipini həyata
keçirmək üçün iştirakçı Dövlət tərəfindən qəbul edilmiş
fəaliyyət planının icra müddəti və əhatə dairəsi
• İcbari təhsilin müəyyən edilmiş müddəti və
məktəbə qəbul üçün minimum yaş həddi

• Hədəf qrupları (məsələn, işləyən və küçə uşaqları) üçün müvəqqəti və xüsusi tədbirlərin təmin edilməsi daxil olmaqla hamı üçün təhsilə dair milli siyasətin icra
müddəti və əhatə dairəsi
• Peşə və texniki təhsil üzrə milli siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi
• Bütün səviyyələrdə təhsil üçün standartlaşdırılmış tədris proqramları daxil olmaqla tənzimləyici çərçivənin qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• İnsan hüquqlarını tədris edən bütün səviyyələrdə təhsil müəssisələrinin faiz nisbəti / insan hüquqları təhsili üzrə tədris proqramlarının saat sayı
• (i) qlobal vətəndaşlıq təhsili və (ii) gender bərabərliyi və insan hüquqları daxil olmaqla dayanıqlı inkişaf üçün təhsilin (a) milli təhsil siyasəti; (b) tədris planları; (c)
müəllimlərin təhsili və (d) tələbələrin qiymətləndirməsinin bütün səviyyələrində tətbiqinin dərəcəsi [4.7.1]
• Tələbələrin onlara təsir edən məsələlərdə iştirak etmələri üçün lazımi mexanizmləri (tələbə şurası) olan təhsil müəssisələrinin faiz nisbəti

• Təhsil hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə
cavablandırılmış qismi
• Ümumi milli gəlirin faiz nisbəti olaraq orta və ali təhsilə ayrılmış dövlət xərcləri; təhsil üçün dövlət xərclərinin faiz nisbəti olaraq alınmış və ya təmin edilmiş inkişaf üçün xalis rəsmi yardım [1.a.2]
• Təqaüdlər üçün sektorlara və təhsil növlərinə görə rəsmi inkişaf yardımı axınlarının həcmi [4.b.1]

Proses

Nəticə

• Hədəf qrupuna, o cümlədən əlilliyi olan uşaqlar görə xalis
ilkin qeydiyyat əmsalı
• Hədəf qrupları üzrə siniflərə görə ibtidai təhsildən yayınma
əmsalı
• Dövlət ibtidai məktəblərinə yazılan uşaqların faiz nisbəti
• İbtidai təhsil üçün dövlət tərəfindən dəstəklənən və ya
stimullaşdırıcı proqramlar çərçivəsində əhatə olunan
şagirdlərin faiz nisbəti (hədəf qrupu üzrə)
• Təhsil haqlarından əlavə xidmətlər üçün istifadə haqqı tələb
edən dövlət məktəblərinin faiz nisbəti
• (A) məktəbəqədər; (b) ibtidai təhsil müəssisələrində işləyən,
müvafiq səviyyədə tədris üçün tələb olunan minimum
pedoqoji təhsili (məsələn, pedaqoji hazırlıq) işə
başlamazdan əvvəl və ya işdən ayrılmadan oxuyaraq almış
müəllimlərin faiz nisbəti [4.c.1]
• Ana dilində təhsil alan uşaqların faiz nisbəti
• Sağlamlıq, öyrənmə və psixososial rifah baxımından inkişafı
qaydasında gedən 5 yaşdan kiçik uşaqların cinsinə görə faiz
nisbəti [4.2.1]
• Məktəbəqədr hazırlıqda (ibtidai təhsilə rəsmi qəbul
yaşından bir il əvvəl) iştirak üzrə faiz nisbəti, cinsə görə
[4.2.2]

• Hədəf qrupu üzrə orta təhsilə keçid əmsalı
• Hədəf qrupuna görə orta və ali təhsil müəssisələrinə
ümumi qeydiyyat əmsalı
• Hədəf qrupları üzrə siniflərə görə orta təhsildən
yayınma əmsalı
• Dövlət orta və ali təhsil müəssisələrində təhsil
alanların faiz nisbəti
• Ev təsərrüfatlarının dövlət orta məktəbində və ya ali
məktəbində təhsil alan bir uşağa düşən illik təhsil
xərclərinin payı
• Orta təhsil üçün dövlət dəstəyi və ya qrant alan
şagirdlərin (hədəf qrupu üzrə) faiz nisbəti
• (C) orta məktəblərin aşağı və (d) yuxarı
siniflərində işləyən, müvafiq səviyyədə tədris
üçün tələb olunan minimum pedoqoji təhsili
(məsələn, pedaqoji hazırlıq) işə başlamazdan
əvvəl və ya işdən ayrılmadan oxuyaraq almış
müəllimlərin faiz nisbəti [4.c.1]
• Orta və orta məktəbdən sonrakı səviyyədə peşə
təhsili proqramlarına daxil olan tələbələrin faiz
nisbəti

• (A) elektrik enerjisi; (b) pedaqoji məqsədlər
üçün internet; (c) pedaqoji məqsədlər üçün
kompüterlər; (d) əlilliyi olan tələbələr üçün
uyğunlaşdırılmış infrastruktur və materiallar;
(e) içməli su; (f) qadınlar və kişilər üçün əsas
sanitariya vasitələri; və (g) əsas əl yuma
vasitələri (WASH göstəricisi təriflərinə uyğun
olaraq) ilə təchiz edilmiş məktəblərin faiz
nisbəti [4.a.1]
• Bütün səviyyələrdə tədris
planlarının yenilənməsinin
dövriliyi
• Hesabat dövründə tənzimləyici
orqan tərəfindən tanınan və ya
tanınmayan səviyyələrə görə təhsil
müəssisələrinin sayı
• Tənzimlənən minimum əmək haqqının
faiz nisbəti olaraq məktəb
müəllimlərinin orta əmək haqqı
• Hesabat dövründə məcburi
ixtisasartırma təhsili alan bütün
səviyyələrdəki müəllimlərin faiz nisbəti
• İbtidai, orta, dövlət və özəl təhsil
müəssisələrində şagirdlərin
müəllimlərə nisbəti

• “Aktiv öyrənmə” ilə məşğul olan təhsil müəssisələrinin
faiz nisbəti
• Əsas təhsil proqramları ilə əhatə olunan yetkin əhalinin faiz
nisbəti
• Distant və davam edən təhsil proqramlarına daxil olan
tələbələrin səviyyələrə görə faiz nisbəti
• Dövlət tərəfindən tanınan və ya dəstək alan etnik,
linqvistik azlıq və dini əhali qruplarına aid
müəssisələrin sayı
• Dövlət və ya subsidiyalaşdırılmış müəssisələrdə
yenidən hazırlanma və ya bacarıqların artırılması ilə
məşğul olan işçi qüvvəsinin faiz nisbəti
• İdarəedici və akademik muxtariyyətdən faydalanan ali
təhsil müəssisələrinin faiz nisbəti
• Son 12 ayda rəsmi və qeyri-rəsmi təhsil və təlimdə iştirak
edən gənclərin və yetkinlərin cinsə görə faiz nisbəti [4.3.1]

• Paritet göstəricilər (qadın/kişi, kənd/şəhər, aşağı/yuxarı
sərvət kvintili və digərləri, məsələn, əlillik statusu, yerli
xalqlar, münaqişədən zərərçəkənlər və sinif üzrə ibtidai
təhsil üçün digər hədəf qruplar) [4.5.1]
• 1-ci sinfə başlayan və 5-ci sinfə çatan şagirdlərin faiz
nisbəti (ibtidai sinfi bitirmə əmsalı)
• İbtidai təhsil almayan məktəb yaşlı uşaqların faiz nisbəti

• Paritet göstəricilər (qadın/kişi, kənd/şəhər,
aşağı/yuxarı sərvət kvintili və digərləri, məsələn,
əlillik statusu, yerli xalqlar, münaqişədən
zərərçəkənlər və sinif üzrə ibtidai təhsil üçün
digər hədəf qruplar) [4.5.1]
• Orta məktəbi bitirən uşaqların faiz nisbəti (orta
məktəbi bitirmə əmsalı)
• Məktəbi bitirənlərin (birinci səviyyəli universitet
dərəcəsi) 1000 nəfərə düşən sayı

• Hesabat dövründə ibtidai, orta və ali
təhsil müəssisələrində say sıxlığı (sıxlığın
tənzimlənməsi)

• Peşəkar və ya universitet ixtisası olan qadınların və
hədəf əhalinin faiz nisbəti
• İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsində
bacarığı olan gənclərin və yetkin şəxslərin bacarığın növünə
görə faiz nisbəti [4.4.1]

• Sabit səviyyəli funksional savadlılıq və hesablama bacarıqlarına malik (yəni oxumaq, yazmaq, hesablama, problem həll etmə və digər həyat bacarıqları) uşaqların, gənclərin və yetkin şəxslərin faiz nisbəti [4.1.1 and 4.6.1]

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]

[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər
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Cədvəl 7

Qənaətbəxş mənzil hüququna dair izahedici göstəricilər (insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə, maddə 25)
Yaşama yararlılıq

Struktur

Müvafiq xidmətlərə əlçatanlıq

Mənzilin maddi münasibliyi

• Qənaətbəxş mənzil hüququ ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
• Qənaətbəxş mənzil hüququnun konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Qənaətbəxş mənzil hüququnun icrasına dair yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Paris Prinsiplərinə uyğun olaraq müstəqil milli insan hüquqları təsisatlarının mövcudluğu [16.a.1]
• Qənaətbəxş mənzil hüququnun təşviqi və müdafiəsi ilə məşğul olan qeydiyyatdan keçmiş və/və ya aktiv QHT-lərin sayı (hər 100.000 nəfər üzrə)
• Hökumətin müxtəlif səviyyələrində qənaətbəxş mənzil hüququ üzrə hədəf qrupları üçün xüsusi tədbirlər də daxil olmaqla tədbirlərin tədricən həyata keçirilməsina dair
milli mənzil siyasətinin və ya strategiyasının icra müddəti və əhatə dairəsi
• Fəlakət Risklərinin Azaldılmasına dair 2015–2030-cu illər Senday Çərçivəsinə uyğun olaraq bərpa, köçürülmə və fəlakət risklərinin azaldılmasına dair milli
strategiyalara aid milli və yerli siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi [1.5.3/11.b.1/11.b.2]

Mülkiyyət zəmanəti

• Mülkiyyət təminatı, bərabər miras və məcburi
köçürülmədən qorunma haqqında qanunvericiliyin
qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi

• Qənaətbəxş mənzil hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən
səmərəli şəkildə cavablandırılmış qismi
• Hesabat dövründə didərgin düşmüş/ məcburi köçkürülmüş insanlar üçün yaşayış binalarının yenidən qurulması və bərpasında dövlət xərclərinin sayı və ümumi məbləği
• Mənzil təminatı (o cümlədən, torpaq və əsas xidmətlər) üzrə dövlət xərclərinin və ya ümumi milli gəlirin bir hissəsi olaraq alınmış və ya təmin edilmiş inkişaf üçün xalis rəsmi yardım [16.6.1/17.3.1]
• Qənaətbəxş mənzil hüquqlarının təminatına təsir göstərən qərarların qəbul edilməsi prosesində iştiraklarından məmnun olduqlarını bildirən hədəf sakinlərin faiz nisbəti
• Mütəmadi və demokratik fəaliyyət göstərən şəhərsalma və idarəetmə işində vətəndaş cəmiyyətinin birbaşa iştirak imkanlarına malik olduğu şəhərlərin faiz nisbəti [11.3.2]

Proses

Nəticə

• Hesabat dövründə tikinti normalarına və ya
aktlarına uyğunlaşdırılan evlərin (şəhərlərin,
qəsəbələrin və kəndlərin) faiz nisbəti
• Sosial və ya icmadaxili mənzil
təminatında dövlət xərclərinin payı
• Hesabat dövründə təhlükəli sahələrdən və
torpaqdan istifadə qaydalarında dəyişikliklər
də daxil olmaqla bərpa yolu ilə əlavə olunan
yaşayış sahəsi (kv. m.)
• Hesabat dövründə sosial və ya icmadaxili
mənzil təminatı üçün nəzərdə tutulmuş
yaşayış sahəsi (adambaşına düşən kv. m)
• Torpaqdan istifadə əmsalının əhalinin
artım əmsalına nisbəti [11.3.1]
• Şəhərlərin hər kəs üçün ictimai istifadəyə
açıq olaraq salınmış ərazilərinin cinsə, yaşa
və əlilliyə görə orta payı [11.7.1]
• Şəhər və regional inkişaf planlarını əhalinin
proqnozlarını və resurslara olan ehtiyaclarını nəzərə
almaqla həyata keçirən şəhərlərdə yaşayan əhalinin
şəhərin ölçüsünə görə faiz nisbəti [11.a.1]

• Evlərə kanalizasiya, su təchizatı, elektrik enerjisi və digər
xidmətlərin göstərilməsi və istismarında dövlət xərclərinin
payı
• Hesabat dövründə təhlükəsiz qaydada idarə olunan içməli su,
kanalizasiya, elektrik enerjisi və tullantıların yerləşdirilməsi
xidmətlərindən davamlı istifadə imkanlarından faydalanmış
hədəf əhalinin faiz nisbəti

• Subsidiyalı kirayədə və mülkiyyətçi ilə
birlikdə subsidiyalı mənzildə yaşayanlar
da daxil olmaqla mənzil təminatı üçün
dövlət yardımı alan ev təsərrüfatlarının
faiz nisbəti
• Hesabat dövründə bərpa olunmuş
qanunsuz qəsəbələrdə yaşayan hədəf ev
təsərrüfatlarının faiz nisbəti
• Hesabat dövründə ictimai və ya icma
əsaslı sığınacaqlardan istifadə edən
evsiz əhalinin faiz nisbəti

• Məhkəmə və tribunallarda mənzil və torpaq hüquqları ilə
bağlı mübahisələrin həllinə sərf edilən orta vaxt müddəti
• Hesabat dövründə məhkəmələr tərəfindən əmri
verilmiş planlı köçürmələrin və ya sökülmələrin
qarşısının alınmasına yönəlmiş qanuni
müraciətlərin sayı/faiz nisbəti
• Hesabat dövründə köçürülmədən sonra təzminat tələb
edən qanuni prosedurların məhkəmə qərarı
çıxarıldıqdan sonrakı nəticələrə görə sayı/faiz nisbəti
• Köçürülmüş və ya evlərindən çıxarılmış, hesabat
dövründə evləri bərpa edilmiş və ya yenidən
məskunlaşdırılmış şəxlərin sayı və faiz nisbəti

• Hədəf ev təsərrüfatları arasında kifayət qədər
yaşayış sahəsinə malik olan əhalinin faiz nisbəti
(otaqlara görə adam sayı və ya ev təsərrüfatına
görə otaqlar) və ya bir otaqda olan adamların orta
sayı
• Tikinti normalarına və aktlarına uyğun olan daimi
məkanda yaşayan ev təsərrüfatlarının faiz nisbəti
• Təhlükəli şəraitdə və ya onun yaxınlığında
yaşayan ev təsərrüfatlarının faiz nisbəti
• Adambaşına yaranan təhlükəli tullantılar və
zərərsizləşdirilmiş təhlükəli tullantıların,
zərərsizləşdirmə növünə görə faiz nisbəti [12.4.2]

• Gecəqondularda, qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində və ya
əlverişsiz şəraitli evlərdə yaşayan şəhər əhalisinin faiz nisbəti
[11.1.1]
• Təhlükəsiz qaydada idarə olunan içməli su [6.1.1],
kanalizasiya xidmətləri [6.2.1], elektrik enerjisi [7.1.1] və
tullantıların yerləşdirilməsi [11.6.1] xidmətlərindən istifadə
edən əhalinin faiz nisbəti
• İctimai nəqliyyata rahat çıxışı olan əhalinin cinsə, yaşa və
əlilliyə görə faiz nisbəti [11.2.1]
• Dörd-mövsümlük yoldan 2 km məsafədə yaşayan kənd
əhalisinin faiz nisbəti [9.1.1]
• Hədəf əhali qruplarının ev təsərrüfatı büdcəsinin su
təchizatı, kanalizasiya, elektrik enerjisi və tullantıların
yerləşdirilməsinə xərclənən faiz nisbəti

• Aylıq gəlirlərinin və ya mənzil xərclərinin
yüzdə "X" -dən çoxunu mənzil təminatına
xərcləyən ev təsərrüfatlarının faiz nisbəti
və ya yuxarı üç desilə nisbətdə aşağı üç
desilin orta kirayə haqları
• Evsiz əhalinin hər 100,000 nəfərə
düşən illik orta hesabı

• Hesabat dövründə bildirilmiş “məcburi çıxarılma”
halları (məsələn, xüsusi prosedurlara məruzə edildiyi
kimi)
• Torpağa dair etibarlı mülkiyyət hüququ olan, qanuni olaraq
tanınmış sənədləri olan və torpaq hüquqlarının təmin
edildiyini hesab edən ümumi yetkin əhalinin cinsinə və
mülkiyyət növünə görə faiz nisbəti [1.4.2]

(“X ”milli kontekst üçün normativ olaraq müəyyən
edilir)

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər
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Layiqli və məhsuldar işə əlçatanlıq

Struktur

Ədalətli və təhlükəsiz iş mühiti

Təlim, bacarıqların artırılması və peşəkar inkişaf

Məcburi əmək və işsizlikdən müdafiə

• İşləmək hüququ ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr və BƏT-in müqavilələri
• İşləmək hüququnun konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Hamı üçün bərabər imkanları təmin etmək və məşğulluqla əlaqəli ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmağa dair qaydalar və hədəf qruplar (məsələn, qadınlar, uşaqlar, yerli insanlar, miqrantlar) üçün (müvəqqəti) xüsusi tədbirlər də daxil
olmaqla, işləmək hüququnun icrasına dair yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• İşləmək hüququnun təşviqi və müdafiəsi ilə məşğul olan qeydiyyatdan keçmiş və/və ya aktiv QHT-lərin, o cümlədən həmkarlar ittifaqlarının sayı (hər 100.000 nəfər üzrə)
• Tam və məhsuldar məşğulluqla bağlı milli siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi
• Cinsi qısnamadan azad bir mühit də daxil olmaqla təhlükəsiz və sağlam iş mühitini təmin etmək, həmçinin
müstəqil bir monitorinq qrupu yaratmaqla bağlı qaydaların və prosedurların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə
dairəsi
• Həftədə qanunla nəzərdə tutulmuş maksimum iş saatı
• Peşə növünə görə məşğulluq üçün minimum yaş həddi
• Tibbi göstərişə görə analıq, atalıq və valideynlik məzuniyyəti və məzuniyyət hüququnun müddəti və əhatə
olunan dövrdə ödənilən əmək haqqının faiz nisbəti

• Peşə təhsili və bacarıqların artırılmasına dair milli
siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi
• Şəxslərin iş tapmasına kömək etmək üçün
ixtisaslaşmış dövlət agentliklərinə malik olan
inzibati rayonların faiz nisbəti
• Ayrıca bir strategiya və ya milli məşğulluq
strategiyasının bir hissəsi olaraq, gənclərin
məşğulluğu üçün hazırlanmış və işə salınmış milli
strategiyanın mövcudluğu [8.b.1]

• Əmək standartlarına dair maarifləndirmə
proqramlarının icra müddəti və əhatə dairəsi
• Uşaq əməyinin ən pis formaları, evdə iş, miqrantların işi və
insan alveri daxil olmaqla məcburi əməyin aradan
qaldırılmasına dair siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi

• Ədalətli və təhlükəsiz iş mühiti də daxil olmaqla işləmək hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər (məsələn, BƏT prosedurları, həmkarlar
ittifaqları) tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılmış qismi
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) mətnlərindəki mənbələrə və milli qanunvericiliyə əsaslanaraq əmək hüquqlarına (birləşmə azadlığı və kollektiv müqavilə) milli uyğunluğun cinsə və miqrantlıq statusuna görə səviyyəsi [8.8.2]
• Əmək haqqı və sosial müdafiə transferləri daxil olmaqla işçi qüvvəsinin ÜDM-də payı [10.4.1]
• Tədqiqat və inkişaf xərclərinin ÜMD-də faiz nisbəti [9.5.1]

Proses

Nəticə

• Əmək bazarına (yenidən) daxil olmaq üçün təsirli dəstək
alan hədəf əhalinin faiz nisbəti
• Təhsil səviyyəsinə görə məşğulluqda illik artım (iş
yerlərinin açılma dərəcələri)
• Ödənişsiz ev və qulluq işlərinə sərf olunan vaxtın faiz
nisbəti, cinsinə, yaşına və yerinə görə [5.4.1]
• Hesabat dövründə valideyn və ya qəyyum tərəfindən
uşaq baxımına dair ixtisaslaşmış tədbirlər (məsələn, uşaq
bağçası) üçün nəzərdən keçirilmiş və təmin edilmiş
müraciətlərin faiz nisbəti
• Müsahibəyə dəvət edilməzdən əvvəl iş müraciətlərinin
hədəf qrupları üzrə orta sayı (məsələn, BƏT-in ayrıseçkiliyin yoxlanılmasına dair sorğuları)
• Təyinat ölkəsində qazandığı illik gəlirin bir hissəsi kimi içşi
tərəfindən çəkilən işə götürmə xərcləri [10.7.1]

• Əmək standartlarına uyğunluğu yoxlanılan
müəssisələrin faiz nisbəti və yoxlamaların
tezliyi, inzibati tədbir və ya təhqiqatla
nəticələnən yoxlamaların faiz nisbəti
• Maaş səviyyəsi qanunvericiliklə
(məsələn, minimum əmək haqqı) və /
və ya sosial tərəfdaşların (həmkarlar
ittifaqlarının) iştirakı ilə aparılan
danışıqlarla tənzimlənən işçilərin, o
cümlədən ev işçilərinin faiz nisbəti
• Hesabat
dövründə
qeyri-standart
müqavilələrdən sabit müqavilələrə keçən
işçilərin faiz nisbəti

• Son zamanlar işlə bağlı təlim almış işçilərin faiz
nisbəti
• Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən iş yerləri
daxil olmaqla, ixtisasartırma və digər təlim
proqramlarında iştirak edən işsizlərin faiz
nisbəti
• Hesabat dövründə orta və ali təhsil
müəssisələrinə
qəbul
əmsallarının
yaxşılaşdırılması

• Hesabat dövründə qeyri-rəsmi sektorundan rəsmi sektor
məşğulluğuna keçid edən işçilərin faiz nisbəti
• Məhsuldar fəaliyyətdə olan uşaqların faiz nisbəti
• Qeyri-rəsmi sektorda müəyyən dövlət dəstəyi alan işçi
qüvvəsinin təxmin edilən sayı
• İşsizlik/sosial təminat müavinətləri alan hədəf işsiz
şəxslərin faiz nisbəti [1.3.1]
• Ssuda və ya kredit xətti olan kiçik miqyaslı sənaye
sahələrinin faiz nisbəti [9.3.2]

• Könüllü yarım-ştat işçilərin ümumi yarım-ştat işləyən
əhaliyə nisbəti
• Qeyri-kənd təsərrüfatı sektorunda əmək haqqı
əsasında işləyən qadınların payı
• Qeyri-kənd təsərrüfatı sektorunda qeyri-rəsmi
məşğulluğun cinsə görə faiz nisbəti [8.3.1]
• Qeyri-standart (məsələn, qısa, müddətli,
təsadüfi, mövsümi işçilər) məşğulluğa cəlb edilən
işçilərin faiz nisbəti
• İstehsalatda məşğulluq ümumi məşğulluğun faiz
nisbəti kimi [9.2.2]

• Ölümcül və ölümcül olmayan peşə
xəsarətlərinin baş vermə tezliyi, cinsə
və miqrantlıq statusuna görə [8.8.1]
• Qadın və kişi işçilərin orta saatlıq qazancının
peşə, yaş və əlilliyə görə bölgüsü [8.5.1]
• Qadınların [5.5.2] və digər hədəf qrupları
üzvlərinin tutduğu rəhbər vəzifələrin faiz
nisbəti

• Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən iş yerləri də
daxil olmaqla, bacarıqların artırılması və digər
təlim proqramlarından sonra işə düzələnlərin faiz
nisbəti
• Uzunmüddətli işsizlik səviyyələri (1 il və ya daha
çox davam edən işsizlik ), cins, hədəf qrupu və
ya bölgəyə görə
• İşçi qüvvəsinin təhsil səviyyəsinə görə
bölgüsü
• Təhsil, iş və ya təlimdə iştirak etməyən gənclərin
(15-24 yaş) faiz nisbəti [8.6.1]

• İşsizlik səviyyəsi, cinsə, yaşa və əlilliyə görə [8.5.2]
• Uşaq əməyinə cəlb edilmiş 5-17 yaşlı uşaqların cinsə və
yaşa görə faiz nisbəti və sayı [8.7.1]
• Əhalinin hər 100.000 nəfərinə düşən insan alveri
qurbanlarının cinsə, yaşa və istismar formasına görə
sayı [16.2.2]
• Məcburi əmək, ayrı-seçkilik və işin qanunsuz olaraq
dayandırılması daxil olmaqla işləmək hüququnun
pozulmasına dair bildirilmiş halların və lazımi təzminat almış
qurbanların faiz nisbəti

• Cini əmsalları və ən aşağı/ən yüksək gəlir kvintilləri və ya istehlak xərclərinin əmsalı (vergilərdən əvvəl və sonra) [10.1.1 and 10.2.1]

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər

Cədvəl 9
HUMAN
INDICATORS
INDICATORS
RIGHTS
HUMAN
RIGHTS

İşçilər üçün gəlir təminatı

Struktur

Tibbi xidmətlərinə maddi əlçatanlıq

Ailə, uşaq və himayədə olan
böyüklərə dəstək

Ünvanlı sosial yardım proqramları

• Sosial təminat hüququ ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr və BƏT-in müqavilələri
• Sosial təminat hüququnun konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Xəstəlik, qocalıq, işsizlik, istehsalat zədələri, analıq, atalıq, məhdudiyyətlilik və ya əlillik, sağ qalanlar və yetimlər, səhiyyə (reproduktiv sağlamlıq xidməti daxil olmaqla), ailə və uşaqlara dəstək daxil olmaqla sosial təminat
hüququnun icrasına dair yerli qanunların icra müddəti və əhatə dairəsi
• Sosial təminat hüququnun ümumi icrasına dair siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi
• Sığortaya və ya vergiyə əsaslanan sosial
• İcbari tibbi sığorta ilə bağlı tənzimləyici qaydaların qüvvəyə minmə
• Tək valideynli ailələr, uşaqlar və
• Xüsusi ehtiyac vəziyyətində olan insanlar üçün
təminat sxeminin icra müddəti və əhatə
tarixi və əhatə dairəsi
himayədə olan yetkin şəxslər
(məsələn, məcburi köçkünlər, qaçqınlar,
dairəsi
• Reproduktiv sağlamlıq və əlilliyi olan şəxslərin sağlamlığı da daxil olmaqla
daxil olmaqla ailələr üçün dövlət
müharibə qurbanları, uzun müddətli işsizlər,
• Qanunla müəyyən edilmiş kvalifikasiya müddəti,
səhiyyə və səhiyyə xidmətlərinə əlçatanlığa dair milli siyasətin icra müddəti və
dəstəyinin qüvvəyə minmə tarixi
evsizlər) sosial yardım proqramlarının və
üzvlük haqqının ölçüsü, müddəti (məsələn, analıq
əhatə dairəsi [5.6.2]
və əhatə dairəsi
üzvlük haqqı olmayan sxemlərinin icra müddəti
məzuniyyətinin müddəti) və müxtəlif sxemlər üzrə
• Patentləşdirilməmiş dərmanlar da daxil olmaqla, dərmanlara dair milli
• Qanunla müəyyən edilmiş
və əhatə dairəsi
müavinətlərin dərəcəsi
siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi
kvalifikasiya müddəti, üzvlük
• İşsizliyə dair milli siyasətin icra müddəti və əhatə
• İşçi miqrantlar və onların ailələri üçün sosial təminat
haqqının ölçüsü, müavinətlərin
dairəsi
müavinətlərinin (ikiqat vergiqoyma daxil olmaqla)
müddəti və dərəcəsi
onların mənşə ölkələrinə ixracına dair beynəlxalq
müqavilələrin qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Sosial təminat hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər (məsələn, BƏT prosedurları, həmkarlar ittifaqları) tərəfindən baxılmış və
araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılmış qismi
• Müvafiq sosial təminat sxemləri çərçivəsində öz hüquqları və mənfəətləri barədə (pul və ya natura şəklində) lazımi şəkildə məlumatlandırılmış hədəf əhalinin faiz nisbəti
• Bu hüququn həyata keçirilməsi üçün dövlət xərclərinin və ya ümumi milli gəlirin bir hissəsi olaraq alınmış və ya təmin edilmiş inkişaf üçün xalis rəsmi yardım [16.6.1/17.3.1]
• Hökumət tərəfindən bilavasitə yoxsulluğun azaldılması proqramlarına ayrılan yerli resursların faiz nisbəti [1.a.1]
• Zəruri xidmətlərə (təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə) dövlət xərclərinin ümumi faiz nisbəti [1.a.2]
• Bilavasitə yoxsulluğun azaldılması proqramlarına ayrılan ümumi borc yaratmayan qrantların və daxilolmaların ÜDM-in bir hissəsi kimi cəmi [1.a.3]

Proses

Nəticə

• Hesabat dövründə sosial təminat sxemində
iştirakçı kimi yeni qeydiyyata alınmış
işçilərin sayı
• Hesabat dövründə nəzərdən keçirilmiş
və təmin edilmiş müavinət tələblərinin
(məsələn, işsizlik müavinəti, təqaüd) faiz
nisbəti
• Hökumət və ya müvafiq sosial təminat orqanı
tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılmış
müəssisələrin sosial təminat öhdəliklərinə dair
işlərin və ya şikayətlərin faiz nisbəti
• Yerli sosial təminat qaydaları ilə əhatə olunan
müəssisələrin faiz nisbəti və inzibati tədbir və ya
təhqiqata məruz qalan müəssisələrin faiz nisbəti

• Hesabat dövründə tibbi sığorta sistemində yeni iştirakçı kimi
qeydiyyata alınmış hədəf şəxslərin sayı
• Ev təsərrüfatlarının tibbi sığortanın/dövlət dəstəyinin əhatə etdiyi səhiyyə
mallarına və xidmətlərinə çəkdiyi xərclərin faiz nisbəti
• İxtisaslı səhiyyə işçilərinin həyata keçirtdiyi doğuşların faiz nisbəti 3.1.2]
• Müfaviq zəruri dərmanların əsas dəstinə davamlı və əlçatan qaydada malik
olan səhiyyə müəssisələrininfaiz nisbəti [3.b.3]
• Tibbi və orta tibb işçilərinin sayının, xəstəxana çarpayılarının və digər
ilkin səhiyyə müəssisələrinin sıxlığı və paylanmasının (sıxlığın
tənzimlənməsi) [3.c.1]

• Ailəyə, övladlara və himayədə
olan böyüklərə müavinət və ya
mənfəət sxemlərinə hər
benefisiara görə dövlət xərcləri
• Dövlət dəstəyi ilə əhatə olunan
uşaqlar və himayədə olan
böyüklər üçün ev təsərrüfatı
xərclərinin (qida, sağlamlıq,
gündüz baxımı, təhsil, mənzil
təminatı) faiz nisbəti
• Hesabat dövründə hədəf əhali
və ya bölgələr üçün körpələr evi
/ uşaq baxımı mərkəzləri və
qocalar evlərində sıxlıq (sıxlığın
tənzimlənməsi)

• Ünvanlı sosial yardım göstərən inzibati
ofislərin və işçilərin sıxlığı (sıxlığın
tənzimlənməsi)
• Sosial yardıma (məsələn, gəlir transferi,
subsidiya ilə verilmiş mənzil, fəlakətdən
xilas olmaq) dair nəzərdən keçirilmiş və
təmin edilmiş müraciətlərin faiz nisbəti
• Hökumətin qadınlara, yoxsullara və həssas
qruplara qeyri-mütənasib dərəcədə fayda verən
sahələrə cari və kapital xərclərinin faiz nisbəti
[1.b.1]
• Qlobal ümumi daxili məhsul (ÜDM) ilə
əlaqəli fəlakətlərə aid birbaşa iqtisadi zərər
[1.5.2]

• Uşaqları, işsizləri, yaşlı insanları, əlilliyi olan
şəxsləri, hamilə qadınları, yeni doğulmuş
körpələri, iş yerində zədələnənləri, yoxsulları
və həssas qrupları xüsusi olaraq nəzərə alan
sosial müdafiənin minimum
səviyyələri/sistemləri ilə əhatə olunan
əhalinin faiz nisbəti [1.3.1]
• Hesabat dövründə sosial müvainətləri
tələb edib alaraq sosial təminatla əhatə
olunan işçilərin faiz nisbəti

• Tibbi sığorta (dövlət və ya özəl) ilə əhatə olunan əhalinin faiz nisbəti
• Ev təsərüfatının ümumi xərcləri və ya gəlirlərinin bir hissəsi olaraq səhiyyə
xərcləri böyük olan əhalinin faiz nisbəti [3.8.2]
• Son 12 ay ərzində iqtisadi səbəblərdən səhiyyə xidmətlərindən (məsələn, diş
baxımı, tibbi konsultasiya, dərmanlar, cərrahiyyə) imtina edən əhalinin faiz
nisbəti
• Əsas səhiyyə xidmətlərinin əhatə dairəsi (ümumi və ən imkansız əhali arasında
reproduktiv, ana sağlamlığı, yeni doğulmuş və uşaq sağlamlığı, yoluxucu
xəstəliklər, yoluxucu olmayan xəstəliklər, xidmət potensialı və ona əlçatanlığı
ehtiva edən nəzarət tədbirlərinə əsaslanan əsas xidmətlərin orta əhatə dairəsi
kimi müəyyən edilir)

• Dövlət dəstəyi almaq hüququ
olan ailələrin, uşaqların və
himayədə olan böyüklərin faiz
nisbəti

• Qida, mənzil, səhiyyə, təhsil, təcili yardım və ya
ümumi yardım xidmətləri üçün sosial yardıma
ehtiyac yaradacaq xüsusi vəziyyətlərdə olan əhalinin
faiz nisbəti
• Fəlakətlərlə bağlı ölüm hallarının, itkin düşən və
bilavasitə zərər çəkən şəxslərin əhalinin hər 100.000
nəfərinə düşən sayı [1.5.1]

• Sosial transferlərdən əvvəl və sonra rəsmi və ya qeyri-rəsmi iqtisadiyyatda milli yoxsulluq həddindən aşağı həddə olan fərdlərin faiz nisbəti

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər

Cədvəl 10
Fikir və məlumat yaymaq azadlığı

Struktur

Məlumatlara çıxış

Xüsusi vəzifə və öhdəliklər

• Fikir və ifadə azadlığı (ifadə azadlığı) hüquqları ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
• İfadə azadlığı hüququnun konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• İfadə azadlığı hüququnun icrasına dair yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi, o cümlədən Dövlət tərəfindən qəbul edilmiş və bu hüququ məhdudlaşdıran qərarların məhkəmə tərəfindən baxılmasının mümkünlüyü
• İfadə azadlığı hüququnun təşviqi və müdafiəsi ilə məşğul olan qeydiyyatdan keçmiş və/və ya aktiv QHT-lərin sayı (hər 100000 nəfər üzrə)
• Jurnalistlər və digər media nümayəndələri üçün etik davranış kodeksinin qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Media azadlığının müdafiəsi, o cümlədən böhtan, şər və diffamasiyanın
• İctimaiyyətin informasiyaya çıxışına dair konstitusiya,
• Müharibə təbliğatını qadağan edən milli qanunun qüvvəyə minmə tarixi və
dekriminalizasiyası üzrə qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
qanuni və/və ya siyasət təminatlarının qüvvəyə minmə
əhatə dairəsi
• Jurnalistlərin və digər media nümayəndələrinin müdafiəsi və təhlükəsizliyi,
tarixi və əhatə dairəsi [16.10.2]
• Ayrı-seçkilik, şiddət və ədavətin qızışdırılmasından ibarət olan milli, irqi, dini və
o cümlədən informasiya mənbəyinin açıqlanmasından müdafiə üzrə milli
• Müstəqil monitorinq mexanizminin (məsələn,
cinsi nifrətin təbliğatını qadağan edən milli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və
qanunun qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
əhatə dairəsi
informasiya məsələləri üzrə komissar) təsis edilməsi
• Radio və televiziya yayımı tezliklərinə bərabər çıxış imkanları
tarixi
haqqında milli qanunun qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Rəsmi statistikanın müstəqilliyi və keyfiyyətini müdafiə
• Təhsilin hər kəs üçün əlçatan edilməsinə dair dövlət siyasətinin, o
edən və rəsmi statistikanın əsas prinsiplərini nəzərə alan
cümlədən hədəf əhali qrupları, insan hüquqlarına dair tədris proqramı və
statistika haqqında qanunun qüvvəyə minmə tarixi və
“aktiv öyrənmə” üzrə müvəqqəti xüsusi tədbirlərin təminatının icra
əhatə dairəsi [17.18.2]
müddəti və əhatə dairəsi
• İnformasiya texnologiyalarına əlçatanlığın təşviqinə dair
dövlət siyasətinin icra müddəti və əhatə dairəsi
• İfadə azadlığı hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli
şəkildə cavablandırılmış qismi
• Xüsusi məruzəçilər (məsələn, ifadə azadlığı hüququnun təşviqi və müdafiəsi üzrə Xüsusi məruzəçi) tərəfindən göndərilən müraciətlərin Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılmış qismi
• Tam maliyyələşdirilən və maliyyə mənbəyi tərəfindən icra edilməkdə olan milli statistika planının qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi [17.18.3]
• İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə statistika potensialının gücləndirilməsi üçün ayrılan bütün resursların ABŞ dolları ilə dəyəri [17.19.1]

Proses

Nəticə

• Mülkiyyətinə (dövlət və ya xüsusi) və oxuyucu/dinləyici/izləyici sayı
üzrə qəzetlərin, jurnalların, radiostansiyaların, televiziya
yayımlarının, internet saytlarının sayı
• Hesabat dövründə müstəqil müsabiqə komissiyası tərəfindən
araşdırılmış, baxılmış və ya rədd edilmiş birləşən və ya satın alınan
media şirkətlərinin sayı
• Tənzimləyici orqanlar tərəfindən bağlanılmış və ya
senzuralanmış qəzetlərin, məqalələrin, internet saytlarının və
digər media yayımlarının sayı
• Jurnalistlər və digər media nümayəndələri tərəfindən edilmiş və
məhkəmələr və ya digər səlahiyyətli mexanizmlər tərəfindən
araşdırılmış, baxılmış və təsdiqlənmiş şikayətlərin faiz nisbəti
• Etnik, dil azlıqlarının və dini əhali qruplarının dövlət tərəfindən tanınmış
və ya dövlət dəstəyi verilən media institutlarının sayı
• Nümayiş keçirilməsi üçün idarəetmə orqanları tərəfindən qəbul
edilmiş tələblərin faiz nisbəti
• “Aktiv öyrənmə” prosesini tətbiq edən və uşaqlara özlərini sərbəst şəkildə
ifadə etmək imkanı verən məktəblərin faiz nisbəti

• KİV nümayəndələri tərəfindən göndərilmiş və Hökumət
tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılmış məlumat üçün
müraciətlərin faiz nisbəti
• Milli və əsas regional qəzetlərin abunəçilərinin sayı və orta
hesabla gündəlik satış miqdarı
• Televiziya və radio yayımlarına çıxışı olan əhalinin faiz
nisbəti
• Mobil şəbəkə və texnologiya ilə təchiz edilmiş əhalinin faiz
nisbəti [9.c.1]
• Hər 100 nəfər üzrə genişzolaqlı internet xidməti
abunəçilərinin sayı, internetin sürətinə görə [17.6.2]
• İnternetdən istifadə edən fərdlərin faiz nisbəti [17.8.1]

• İddia edilən şər, böhtan və diffamasiya halları üzrə araşdırılan və məhkumluqla
nəticələnən məhkəmə işlərinin faiz nisbəti
• Müharibə təbliğatı ilə bağlı araşdırılan və məhkumluqla nəticələnən məhkəmə
işlərinin faiz nisbəti
• Milli, irqi, dini və ya cinsi nifrətin təbliği ilə bağlı araşdırılan və məhkumluqla
nəticələnən kvazi məhkəmə proseslərinin faiz nisbəti

• Məlumatın dərcinə görə sanksiya, siyasi və ya korporativ təzyiqlə
üzləşdiyini bildirən jurnalistlərin və digər media nümayəndələrinin
sayı

• İctimai maraq kəsb edən sənədlərin, arxivlərin, inzibati və ya
korporativ məlumatların (məsələn, ədliyyə protokolları, silah
ixracatı, ətraf mühit məlumatları, sığınacaq axtaran şəxslər)
açıqlanmaması ilə bağlı məruzə edilən hallar
• Fərqli dillərdə danışan və öz dillərində KİV yayımlarına çıxışı olan
əhali qruplarının faiz nisbəti

• Şər, böhtan və ya diffamasiyaya məruz qalan və buna görə təzminat
alan və reabilitasiya kursu keçən qurbanların faiz nisbəti

• Son 12 ay ərzində jurnalistlərin, əlaqədar media nümayəndələri, həmkarlar ittifaqı üzvləri və insan hüquqları müdafiəçilərinin öldürülməsi, oğurlanması, məcburi yox olması, özbaşına saxlanılması və işgəncə verilməsi üzrə təsdiqlənmiş
halların sayı [16.10.1]

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər.

Cədvəl 11

Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququna dair izahedici göstəricilər (insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə, Maddə 10-11)

HUMAN RIGHTS INDICATORS

Məhkəmə və tribunallara əlçatanlıq və onlar
qarşısında bərabərlik

Struktur

Səlahiyyətli və müstəqil məhkəmə
tərəfindən işə açıq baxılması

Cinayət ittihamının müəyyənləşdirilməsində
təqsirsizlik prezumpsiyası və müdafiə imkanlarının
təmin edilməsi

Uşaqlar üçün xüsusi müdafiə

Daha yuxarı instansiya məhkəmələrində işə baxılma

• Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
• Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun icrasına dair, o cümlədən məhkəmənin funksiyalarını yerinə yetirən şəxslərin təyin edilməsi, əmək haqqının verilməsi və işdən çıxarılmasına dair prosedurlarla bağlı yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun təşviqi və müdafiəsi ilə məşğul olan qeydiyyatdan keçmiş və/və ya aktiv QHT-lərin sayı (hər 100000 nəfər üzrə)
• Məhkəmələrə ayrı-seçkilik qoymadan əlçatanlığı
• Məhkəmə sisteminə, o cümlədən zorla pul
• Şəxsə
qarşı
ittihamların
müəyyən• Yetkinlik yaşına çatmayanların
• Daha yuxarı instansiya məhkəməsinə şikayət

təmin edən (məsələn, hər hansı bir şəxs
tərəfindən müşayiət olunmayan qadınlar, uşaqlar
və miqrantlar), o cümlədən hüquqi yardımın
verilməsini təmin edən qanunun qüvvəyə minmə
tarixi və əhatə dairəsi
• Mülki və cinayət qanunlarının qüvvəyə minmə
tarixi və təhlilinin dövriliyi

alma, rüşvətxorluq və ya korrupsiyaya qarşı
məhkəmələrin fəaliyyətinin
gücləndirilməsinə dair dövlət siyasətinin icra
müddəti və əhatə dairəsi
• Məhkəmə və hüquq ixtisası üzrə
tənzimləyici qanunun qüvvəyə minmə
tarixi və əhatə dairəsi

ləşdirilməsi üçün istintaq və məhkəmə
mərhələlərinə dair müəyyən edilmiş/tətbiq
edilmiş vaxt məhdudiyyətləri
• Xüsusi əhali qruplarına hüquqi yardımın təmin
edilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin icra
müddəti və əhatə dairəsi

işləri məhkəmənin qüvvəyə
minmə tarixi və əhatə dairəsi

• Cinayət törədən uşaqların

reabilitasiyası sistemlərinin
qüvvəyə minmə tarixi və əhatə
dairəsi
• Cinayət məsuliyyətinə cəlb etmənin
minimum yaş həddi

hüququnun və şəxsin məhkum edilməsinin və
barəsində verilən hökmün hüquqi və maddi
aspektlərinə tam baxılması hüququnun qüvvəyə
minmə tarixi və əhatə dairəsi

• Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə

cavablandırılmış qismi
• Hakim və hüquqşünasların müstəqilliyi ilə bağlı Xüsusi Məruzəçilər tərəfindən göndərilən müraciətlərin Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılan qismi
• Məhkəmə qərarlarının icrası zamanı insan hüquqları və əlaqədar standartlarla bağlı təlim almış hakimlərin, prokurorların və hüquqşünasların faiz nisbəti
• Tam fəaliyyət göstərən məhkəmənin X saatı
• Məhkəmə funksiyalarını yerinə yetirən
• Tutulan şəxslər üçün ittiham barədə məhkəmə

Proses

Nəticə

çərçivəsində xidmət göstərilən əhalinin nisbət
faizi və ya hər 100000 nəfərə düşən məhkəmə
funksiyalarını yerinə yetirən şəxslərin sayı
• Bir ildə təmin edilmiş hüquqi yardım və pulsuz
tərcümə xidmətinə dair müraciətlərin (cinayət və
mülki işlərdə) faiz nisbəti
• Mübahisələrin alternativ həlli yollarına
yönləndirilmiş işlərin sayı/faiz nisbəti
• Polisə orqanlarına haqqında məlumat verilən
cinayətlərin (məsələn, zorlama, fiziki hücum,
məişət zorakılığı) faiz nisbəti (viktimizasiya
sorğusu)
• Son 12 ay ərzində zorakılıq qurbanı olması barədə
səlahiyyətli orqanlara və ya münaqişələrin həlli üzrə
rəsmi olaraq tanınan digər mexanizmlərə məlumat
verən şəxslərin faiz nisbəti [16.3.1]
• Polis orqanları tərəfindən məhkəməyə yönləndirilən,
ittihamları təsdiqləyən və məhkəmənin və ya
prokurorların apardığı prosesdə iştirak edən cinayət
qurbanlarının faiz nisbəti

(məsələn, hakimlər və prokurorlar) və rəsmi
olaraq vəzifədən sui-istifadə, vəzifə
öhdəliklərini pozma və qeyri-qanuni
hərəkətlərə (məsələn, korrupsiya) görə rəsmi
şəkildə araşdırılan şəxslərin faiz nisbəti
[16.5.1]
• Məhkəmə funksiyalarını yerinə yetirən
şəxslərlə bağlı inzibati tədbir və ya ittihamla
nəticələnən rəsmi araşdırmaların faiz nisbəti
• Hərbi tribunal və ya xüsusi məhkəmələrdə
işinə baxılan mülki şəxslərin sayı/faiz nisbəti
• Məhkəmə sisteminin müxtəlif
instansiyalarında məhkəmə funksiyalarını
yerinə yetirən şəxs tərəfindən təyin
edilmiş/tamamlanmış işlərin orta hesabla
sayı
• Dövlət xərclərinin məhkəmə və prokurorluq
sisteminə ayrılan hissəsi
• Məhkəmə funksiyalarını yerinə yetirən
şəxslərin orta hesabla əmək haqqı
tənzimlənən minimum maaşın faizi kimi

bildirişinin (hüquqi dildə və həmin şəxslərin
anladığı dildə) alınmasından əvvəl verilən vaxtın
qanunla müəyyən edilmiş və ya təyin edilmiş
vaxtdan artıq olduğu halların faiz nisbəti
• Məhkəmə iclaslarında iştirak edən və
məhkəməni və xidmətləri öz dillərində yüksək
səviyyədə əlçatan olmasını qiymətləndirən
ictimaiyyət nümayəndələrinin faiz nisbəti
(məhkəmə istifadəçiləri arasında sorğu)
• Müdafiəsi üçün adekvat imkanlara, hüquqşünas
və ya hüquqi yardıma əlçatanlığı olan
cavabdehlərin faiz nisbəti
• Davam edən məhkəmə işlərinin faiz nisbəti
və cinayət işləri üzrə məhkəmə iclaslarının
orta hesabla davam etmə müddəti
• Tutulma və məhkəmə iclası arasında vaxtın
qanunla müəyyən edilmiş və ya təyin edilmiş
vaxtdan artıq olduğu halların faiz nisbəti
• Məhkəmə funksiyalarını yerinə yetirən şəxslərin
öldürülməsi, onlara hücum, hədə-qorxu və
vəzifədən özbaşına uzaqlaşdırılması üzrə məruzə
edilən hallar

• Vəkillə təmin edilmiş imkansız cavabdehlərin

• Ümumi ictimaiyyətə açıq şəkildə keçirilən

• Təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan (tam və

məhkum olunma faizi, özünün seçdiyi
hüquqşünasla təmsil olunan müdafiəçilərin
məhkum olunma faizinin nisbəti kimi
• Ədliyyə orqanlarına həvalə edilən cinayətlərin
(məsələn, zorlama, fiziki hücum) faiz nisbəti

cəmi məhkəmə iclaslarının faiz nisbəti
• İttihamın istintaq zamanı
müəyyənləşdirilməsində məhkəmələr
tərəfindən içində ən azından bir
pozuntunun aşkar edildiyi və baxılmış
işlərin faiz nisbəti

ya natamam şəkildə) verilən məhkum etmə
hökmlərinin faiz nisbəti
• Məhkəmə və ya dövlət orqanları tərəfindən
təqsirkarlıq prezumpsiyası və məhkəmə
prosesinə kimi qərarın verilməsi üzrə məruzə
edilən hallar (məsələn, mənfi ictimai bəyanatlar)

• Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri

üzrə işləyən və yuvenalı ədliyyə
sahəsində xüsusi təlim keçmiş
prokurorların və vəkillərin faiz nisbəti
• Tutulduqdan sonra 24 saat ərzində
pulsuz hüquqi yardımla təmin edilən
yetkinlik yaşına çatmamış saxlanılan
şəxslərin faiz nisbəti
• Təlim keçmiş müəllimlərdən həmin
yaşda azadlıqda olan tələbələr kimi
eyni saat hesabı ilə təhsil/peşə təlimi
alan saxlanılmış yetkinlik yaşına
çatmayanların faiz nisbəti
• Yetkinlik yaşına çatmayanların işini
aparmaq üçün uyğunlaşdırılmış
məhkəmələrin faiz nisbəti
• Azadlıqdan məhrum edilməsi barədə
hökm çıxarılmış təqsirləndirilən
yetkinlik yaşına çatmayanların faiz
nisbəti
• Azadlığa buraxıldıqdan sonra
reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilən
yetkinlik yaşına çatmayanların faiz
nisbəti
• Hər 100000 nəfər uşaq arasından
tutulan/saxlanılan uşaqların sayı
• Yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında
residivizm dərəcəsi

• Daha yuxarı məhkəmə instansiyalarına müraciət

etmək üçün hüquqi yardım göstərilən məhkum
edilmiş şəxslərin törətdiyi ağır cinayətlərə görə
məhkum olunmanın faiz nisbəti
• Müdafiəçi və ya prokurorlar tərəfindən
apellyasiyaya verilən işlərin faiz nisbəti
• Apellyasiya şikayəti hüququnun istisna edildiyi
və ya qanun xüsusi müddəaları ilə
məhdudlaşdırılan işlərin faiz nisbəti

• Təyin edilmiş cəzanın azaldıldığı və ya cinayət

işinə görə hökmün ləğv edildiyi və ya təkrar baxış
və ya hökmün geri qaytarıldığı cinayət işləri üzrə
məhkum etmə hallarının faiz nisbəti

• Baxılmış cinayət işlərinin növünə (zorlama, qətl, fiziki hücum) və qurbanların və cinayətkarların xüsusiyətlərinə (cinsi, yetkinlik yaşına çatmayan) görə məhkum etmə dərəcəsi
• Hesabat dövründə özbaşına həbslər üzrə məruzə edilən hallar
• Haqqında hökm verilməmiş saxlanılan şəxslərin sayı həbs edilmiş şəxslərin cəmi sayının faiz nisbəti kimi [16.3.2]
• Məhkəmədə işə düzgün baxılmaması üzrə məruzə edilən hallar və ağlabatan müddət ərzində təzminat alan qurbanların faiz nisbəti

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər.

Cədvəl 12

Qadınlara qarşı zorakılığa dair izahedici göstəricilər (insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə, Maddə 1-5 və 16)

HUMAN RIGHTS INDICATORS

Cinsi və reproduktiv sağlamlıq və zərərli ənənəvi təcrübələr

Struktur

Məişət zorakılığı

İcmadaxili zorakılıq və hüquq-mühafizə
orqanlarının işçiləri tərəfindən sui-istifadə

İş yerində zorakılıq, məcburi əmək və insan alveri

• Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin, o cümlədən qadınlara qarşı zorakılığın bütün formalarının ləğvi ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
• Kişilər və qadınlar arasında ayrı-seçkiliyin olmaması və qadınlara qarşı zorakılığın bütün formalarının qadağan edilməsi prinsiplərinin konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Qadınlara qarşı zorakılığı, o cümlədən zorlama, məişət zorakılığı, insan alveri, zərərli ənənəvi təcrübələr, təqib (stolkinq) və uşaqların cinsi istismarının kriminallaşdırılması ilə bağlı yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Qadınların zorakılıqdan müdafiəsi üçün xüsusi səlahiyyət verilmiş müstəqil nəzarət orqanının (məsələn, akkreditasiya olunmuş milli insan hüquqları institutu) təsis edilməsi barədə hüquqi aktın qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi [16.a.1]
• Cinsi bərabərliyin və cinsi ayrı-seçkiliyin olmamasının təşviqi, həyata keçirilməsi və monitorinqi üçün hüquqi çərçivələrin qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi [5.1.1]
• Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin və zorakılığın bütün formalarının ləğvi, o cümlədən məlumatların toplanması və yayılması proqramı üçün siyasətin və ya fəaliyyət planının icra müddəti və əhatə dairəsi
• Qadınların zorakılıqdan müdafiəsi ilə məşğul olan qeydiyyatdan keçmiş və/və ya aktiv QHT-lərin sayı və tam məşğulluq ekvivalenti (hər 100000 nəfər üzrə)
• Zərərli ənənəvi təcrübələrin, o cümlədən qadın cinsiyyət orqanının kəsilməsi, erkən
• Ailədaxili zorlama və insest
• İş yerində cinsi qısnamaya qarşı siyasət və ya proqramın
• Zorlamanı zor tətbiq etməkdən daha

və ya məcburi nikah, namus üstündə qətl, qəsdən şikəst etmə və dölün cinsiyyətinin
müəyyən edilməsi hallarının aradan qaldırılması üçün siyasətin icra müddəti və
əhatə dairəsi
• Qanunla müəyyən edilmiş minimum nikah yaşı

münasibətini kriminallaşdıran
qanunun qüvvəyə minmə tarixi və
əhatə dairəsi
• Gender bərabərliyini və qadınların zərərli
şəxsi münasibəti sonlandırmaq
hüquqlarını müdafiə edən (məsələn,
bərabər vərəsəlik hüququ, əmlak üzrə
mülkiyyət hüququ, boşanma) qanunun
qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi

icra müddəti və əhatə dairəsi
• İnsan alveri, cinsi istismar və məcburi əməyə qarşı
mübarizə aparmaq və qurbanların müdafiəsini və hüquqi
müdafiə vasitələrinə əlçatanlığı təmin etmək üçün
siyasətin icra müddəti və əhatə dairəsi

çox razılığın olmaması əsasında
müəyyənləşdirən qanunun qüvvəyə
minmə tarixi və əhatə dairəsi
• İcmadaxili zorakılıq və polis nəfərləri
tərəfindən sui-istifadəyə qarşı mübarizə
ilə bağlı siyasətin icra müddəti və əhatə
dairəsi

Zorakılıq və münaqişə (sonrası) və
fövqəladə hallar

• Münaqişə zamanı, münaqişədən

sonra və ya fövqəladə hallarda cinsi
zorakılığın qarşısının alınması və ya
aradan qaldırılması üçün siyasət və
ya proqramın icra müddəti və əhatə
dairəsi
• Qadınların sülh proseslərində iştirakı
üçün xüsusi tədbirlərin icra müddəti və
əhatə dairəsi

• Qadınlara qarşı zorakılığın bütün formaları ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılmış qismi
• Qadınlara qarşı zorakılığın bütün formalarına (o cümlədən zərərli ənənəvi təcrübələr) dair milli maarifləndirmə kampaniyası və milli preventiv proqramın məktəblərin tədris planına daxil edilməsi ilə bağlı sosial sektor üzrə dövlət xərclərinin faiz nisbəti
• Qadınlara qarşı zorakılıq (o cümlədən zərərli ənənəvi təcrübələr, məişət zorakılığı, cinsi istismar və məcburi əmək əməlləri) törətmiş, tutulmuş, işinə baxılmış, məhkum edilmiş və həbs cəzası çəkən cinayətkarların sayı (cəza tədbirlərinin növünə görə)
• Gender bərabərliyi və qadınların səlahiyyətlərinin artırılması üzrə dövlət büdcəsindən vəsaitin ayrılması və izlənilməsi sistemi [5.c.1]

Proses

Nəticə

• Ailə planlaşdırması ehtiyaclarını müasir metodlarla təmin etmiş reproduktivlik

• Məişət zorakılığının formaları ilə bağlı

• Əmək standartlarına uyğunluğa görə təftiş edilən biznes

• Qadınlara qarşı zorakılığın bütün formalarına

• Cinsi və digər zorakılıq qurbanları

yaşında (15-49 yaş aralığında) olan qadınların faiz nisbəti [3.7.1]
• Reproduktivlik yaşında olan hər 1000 nəfər qadına düşən təhlükəsiz və təhlükəli
abortların sayı
• Qadınların tutduğu menecerlik [5.5.2] və digər rəhbər vəzifələrin (məsələn, dini
lider) faiz nisbəti

hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət
edən və ya məhkəmə iddiası qaldıran
qadınların faiz nisbəti
• Hər 1000 nəfər üzrə sığınacaqlarda
mövcud olan yerlərin sayı (şəhər və
kənd yerlərində)
• Tətbiq
edilmiş
məhkəmə
qadağalarının sayı
• Qadınlara qarşı təcavüz və ya
zorakılığın məqbul və ya yol verilə bilən
akt olduğunu düşünən kişilərin və
qadınların faiz nisbəti

təşkilatlarının faiz nisbəti və təftişin tezliyi
• Seks ticarəti sahəsində işləyən miqrantların faiz nisbəti
• Qeyri-rəsmi sektordan (məsələn, ev qulluqçuları) rəsmi
sektora keçən işçilərin faiz nisbəti

üçün tibbi idarəetmə və yardımın
təmin edilməsi sahəsində təlim
keçmiş səhiyyə işçilərinin faiz nisbəti
• Müvafiq tibbi, psixososial və hüquqi
xidmətlərə əlçatanlığı olan cinsi və
digər zorakılıq qurbanlarının faiz
nisbəti
• Cinsi və digər zorakııq qurbanlarının
(və ya əlaqədar üçüncü tərəflərin)
məhkəmə iddiası qaldırdığı cinsi və
digər zorakılıq halları üzrə məruzə
edilən halların faiz nisbəti
• Qadınların və uşaqların sosial
təminatına ayrılmış təcili və fövqəladə
hallarda yardım üzrə xərclərin faiz
nisbəti

• Cinsi münasibətləri, kontraseptivlərdən istifadə və reproduktiv sağlamlıqları ilə bağlı öz

• Son 12 ay ərzində hazırkı və ya keçmiş

• İnsan alveri (ölkə daxilində və xaricinə), cinsi istismar və ya

dair əsas kurikulumu tamamlayan və polis
sıralarına, sosial iş, psixologiya, səhiyyə
(həkimlər, tibb bacıları və digərləri), təhsil
sahəsində işə götürülən yeni işçilərin faiz
nisbəti
• Təcili kontrasepsiya və ya təhlükəsiz
aborta, cinsi yolla keçən infeksiyalar/İİV
üzrə profilaktik vasitələrə çıxışı olan
zorlama qurbanlarının faiz nisbəti
• Polis orqanlarına şikayət edilən seksual
cinayətlərin (məsələn, zorlama) faiz
nisbəti (əhali arasında sorğu)
• Qadınlara qarşı zorakılıq halları üzrə
hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən
aparılan və inzibati cəza və ya ittihamla
nəticələnən rəsmi təhqiqatların faiz
nisbəti
• Yaşadığı ərazidə tək gəzməyi təhlükəsiz
hesab edən əhalinin faiz nisbəti [16.1.4]
• 18 yaşına kimi cinsi zorakılığa məruz
qalmış 18-29 yaş aralığında olan qadın və
kişilərin faiz nisbəti [16.2.3]

məlumatlı qərarlarını verən 15-49 yaş aralığında qadınların faiz nisbəti [5.6.1]
• Cinsiyyət orqanı şikəst edilmiş/kəsilmiş 15-49 yaş aralığında olan qızların və
qadınların yaşa görə faiz nisbəti [5.3.2]
• Doğum zamanı və 5-9 yaşlarında uşaqlar arasında cins nisbəti
• Analar arasında ölüm əmsalı [3.1.1] və təhlükəli abortlara görə ölüm hallarının faiz
nisbəti

intim partnyoru tərəfindən fiziki, cinsi,
psixoloji və ya iqtisadi zorakılığa məruz
qalmış 15 və daha yuxarı yaşlı qadın və
qızların faiz nisbəti (zorakılığın forması və
yaşa görə) [5.2.1]

məcburi əmək qurbanı olan qadınlar/kişilər barədə
məruzə edilən hallar
• Son 12 ay ərzində fiziki və ya cinsi qısnamaya məruz
qalan qurbanların cins, yaş, əlillik statusu və
qısnamanın baş vermə yerinə görə faiz nisbəti [11.7.2]

• Qadınların qətlə yetirilmə faizi (məsələn, məhrəm partnyor tərəfindən qətlə yetirilmə, cinsi zəmində qətl, fahişələrin qətlə yetirilməsi, namus üstündə qətl, qız uşaqlarının qətli, cehiz üstündə ölüm)
• Son 12 ay ərzində intim partnyorundan başqa digər şəxslər tərəfindən cinsi zorakılığa məruz qalan 15 və daha yuxarı yaşlı qadınların və qızların faiz nisbəti (yaşa və görə hadisənin baş vermə yerinə görə) [5.2.2]
• Fiziki, cinsi və ya psixoloji zorakılığa məruz qalan, o cümlədən insan alveri [6.2.2] və məcburi əməyə cəlb edilən, yardım, təzminat və reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilən sağ qalan qurbanların faiz nisbəti
• 15 yaşına və 18 yaşına kimi evlənmiş və ya partnyorla birlikdə yaşamış 20-24 yaş aralığında olan qadınların faiz nisbəti [5.3.1]
• İntihar vasitəsilə ölüm əmsalı [3.4.2]

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər.

• Münaqişə, münaqişədən sonra və

fövqəlada hallarda məruzə edilən
ölüm, zorlama (cəhd edilən və ya
törədilən) və qadınlara qarşı digər
zorakılıq halları
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Cədvəl 13

Ayr-seçkiliyə məruz qalmamaq və bərabərlik hüququna dair izahedici göstəricilər (insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə, Maddə 1, 2 və 7)
Qanun qarşısında bərabərlik və şəxsin
müdafiəsi

Struktur

Dövlət və özəl sektor təşkilatları tərəfindən göstərilən və aşağıdakı imkanları ləğv edən və ya azaldan
birbaşa və ya dolayı ayrı-seçkilik münasibəti
qənaətbəxş yaşayış, səhiyyə və təhsil
dolanışıq imkanlarının bərabərliyi
standartına əlçatanlıq

Xüsusi tədbirlər, o cümlədən qərar vermə prosesində
iştirak üzrə tədbirlər

• Ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq və bərabərlik hüququ (ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq hüququ) ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
• Ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq hüququnun, o cümlədən ayrı-seçkiliklə bağlı qadağan edilmiş əsasların siyahısının konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq hüququnun icrasına dair, o cümlədən ayrı-seçkilik və nifrətə təhrik edən təbliğatın qadağan edilməsi ilə bağlı yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq hüququnun təşviqi və müdafiəsi üzrə cavabdeh qurumun təsis edilməsi barədə hüquqi aktın qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq hüququnun icrasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı məlumatların toplanması və yayılmasının dövriliyi və əhatə dairəsi
• Ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq hüququnun təşviqi və müdafiəsi ilə məşğul olan qeydiyyatdan keçmiş və/və ya aktiv QHT-lərin sayı və tam məşğulluq ekvivalenti (hər 100000 nəfər üzrə)
• Bərabər müdafiə, təhlükəsizlik və cinayət işlərinin (o
• Təhsilin bütün pillələrinə bərabər əlçatanlıq
• Əlverişli iş imkanlarına bərabər əlçatanlığı
• İnsan hüquqlarından istifadəni təmin etmək və ya bu sahədə

cümlədən nifrət cinayətləri və hüquq-mühafizə
orqanlarının işçiləri tərəfindən sui-istifadə) aparılmasının
təmin edilməsi üçün siyasət və proqramların icra
müddəti və əhatə dairəsi
• Evli və evli olmayan cütlüklər, tək valideynlər və digər
hədəf qruplar da daxil olmaqla hər kəs üçün ədliyyəyə
və işə baxılması xidmətlərinə bərabər çıxış imkanlarını
təmin edən yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və
əhatə dairəsi

imkanlarını təmin edən siyasət və ya
proqramın icra müddəti və əhatə dairəsi

• Ərzaq, səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil

təminatına çıxış imkanlarına maneə yaradan
diskriminativ təcrübələrdən müdafiəni təmin
edən siyasət və proqramların icra müddəti və
əhatə dairəsi

təmin edən siyasətlərin icra müddəti və
əhatə dairəsi

• Məcburi əməyin və iş yerində, o cümlədən

məişət işlərində zorakılığın digər formalarının
aradan qaldırılması üzrə siyasətin icra müddəti
və əhatə dairəsi
• Hüquqi çərçivələrinin (o cümlədən ənənəvi
hüquq) qadınların torpaq mülkiyyəti və/və ya
ona nəzarəti üzrə bərabər hüquqlara sahib
olmasını təmin edən ölkələrin faiz nisbəti
[5.a.2]

bərabərliyi sürətləndirmək üçün xüsusi və müvəqqəti
tədbirlərin yerinə yetirilməsi üzrə siyasətin icra müddəti və
əhatə dairəsi
• Qanunverici, icraçı, məhkəmə və digər təyin edilmiş
orqanlarda hədəf əhali qrupları üçün norma və ya digər
xüsusi tədbirlərin qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Cinsi zəmində bərabərliyin və ayrı-seçkiliyin
qoyulmamasının təşviqi, tətbiqi və monitorinqi üçün
hüquqi çərçivələrin qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
[5.1.1]

• Birbaşa və dolayı ayrı-seçkiliklə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər (məsələn, bərabər imkanlar üzrə komissiya) tərəfindən baxılmış və araşdırılmış

qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılmış qismi

Proses

Nəticə

• Diskriminativ təcrübələrin aradan qaldırılması üçün davranış kodeksinin icrası üzrə təlim almış hədəf əhalinin (məsələn, hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri) faiz nisbəti
• Ayrı-seçkiliyə və qərəzli zorakılığa məruz qalmış və
• İbtidai və ali təhsil və məktəbin növünə (məsələn,
• Sertifikatlandırılmış ayrı-seçkilik olmayan biznes

hüquqi yardımla təmin edilmiş qurbanların faiz
nisbəti
• Hər 100000 nəfər üzrə ayrı-seçkiliyə və qərəzli
zorakılığa görə tutulmuş, işinə baxılmış, məhkum
edilmiş və ya həbs cəzası çəkən şəxslərin (o
cümlədən
hüquq-mühafizə
orqanlarının
əməkdaşları) sayı
• Özlərinə və ya uşaqlarına qarşı zorakılığın müxtəlif
formaları barədə məruzə edən, bununla bağlı məhkəmə
iddiası qaldıran və ya polis orqanlarından və ya
konsultasiya mərkəzlərindən kömək istəyən qadınların
faiz nisbəti
• Hüquqi yardım və pulsuz tərcümə xidmətlərina dair
müraciətlərin (cinayət və mülki işlər üzrə) təmin
edilməsi üzrə faiz nisbəti
• Qadınların şəxsən və ya vəkil vasitəsilə iddiaçı və ya
cavabdeh tərəf kimi çıxış etdiyi əmlakla bağlı
məhkəmə işlərinin faiz nisbəti

dövlət, özəl, xüsusi məktəblər) görə paritet
əmsalları (qadın/kişi, kənd/şəhər, aşağı/yuxarı
sərvət kvintili və əlillik statusu, yerli xalqlar və
münaqişə təsirinə məruz qalan, digər hədəf
qrupları) [4.5.1]
• Ayrı-seçkilik qoymadan potensial
pasientlərin (kirayənişinlərin) tələblərini
yerinə yetirən səhiyyə işçilərinin (ev
sahiblərinin) faiz nisbəti (mənbə: ayrıseçkiliyin yoxlanmasına dair sorğu)
• Fiziki əlilliyi olan şəxslər üçün əlverişli
şəraitlə təmin edilmiş dövlət binalarının faiz
nisbəti
• Təhlükəsiz şəkildə idarə edilən içməli su
[6.1.1], kanalizasiya xidmətləri [6.2.1], elektrik
enerjisi [7.1.1] və tullantıların yerləşdirilməsi
[11.6.1], xidmətlərindən istifadə edən əhalinin
faiz nisbəti
• Düzgün idarə edilən miqrasiya siyasətlərini tətbiq
edən ölkələrin sayı (10.7.2)

və iş yeri təcrübələrinə (məsələn, İİV testi tələbi
qoyulmayan) riayət edən müəssisələrin (məsələn,
hökumət üçün iş görən podratçılar) faiz nisbəti
• Bərabər (və ya müqayisə edilə biləcək) şəkildə
bacarıq və təcrübəyə sahib namizədlər arasından
hədəf əhali qrupuna (məsələn, qadınlar, azlıqlar) aid
şəxsin seçiləcəyi şərti qoyulan iş elanlarının faiz
nisbəti
• Ayrı-seçkilik qoymadan namizədlərin ərizələrini
nəzərdən keçirən işverənlərin faiz nisbəti (məsələn,
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının ayrı-seçkilik üzrə sınaq
sorğusu)
• İş yerində ayrı-seçkilik və qısnama ilə üzləşən və bu
barədə hüquqi və ya inzibati tədbirlərə əl atan
işçilərin (məsələn, əməkçi miqrantlar) faiz nisbəti
• Ödənişsiz məişət və baxıcılıq işlərinə sərf edilən
vaxtın cins, yaş və yerinə görə faiz nisbəti [5.4.1]

• De-fakto bərabərliyin təşviqi məqsədi güdən müsbət

• Hədəf əhali qrupları üzrə cinayətlərin, o cümlədən

• Verilən yaş qrupunda ən azından funksional

• Cinsə, yaşa və əlilliyi olan şəxslərə görə işsizlik

• Dövlət və özəl sektorda hədəf əhali qrupları

nifrət cinayətlərinin və məişət zorakılığının
yayılma dərəcəsi/baş vermə tezliyi
• Adət üzrə diskriminativ münasibət riskiylə üzləşən
əhali qruplarından olan şəxslərin əsassız qətlə
yetirilməsi, saxlanılması, yoxa çıxması və işgəncəyə
məruz qalması
• Vəkillə təmin edilmiş yerli xalqın nümayəndəsi olan
cavabdehlərin məhkum olunma faizi, özünün seçdiyi
hüquqşünasla təmsil olunan cavabdehlərin məhkum
olunma faizinin nisbəti kimi

(a) yazı-pozu və (b) riyazi bacarıqlara müəyyən
səviyyədə yiyələnmiş əhalinin cinsə görə faiz
nisbəti [4.6.1]
• Hədəf əhali qrupuna görə bölünmüş doğum,
ölüm və gözlənilən ömür uzunluğu əmsalları

səviyyəsi [8.5.2]

• Vəzifəsi, yaşı, əlilliyi olan şəxslər və digər hədəf

qrupları üzrə qadın və kişi işçilərinin orta
hesabla saatlıq gəliri

tədbirlərə və ya prioritetləşdirilmiş xidmət tədbirlərinə
(məsələn, maliyyə yardımı, təlim) əlçatanlığı olan hədəf
əhali qruplarının faiz nisbəti
• Bütün təhsil pillələrində insan hüquqlarının tədrisi və
əhali qrupları (məsələn, etnik qruplar) arasında başa
düşülməsinin təşviqi ilə məşğul olan təhsil
müəssisələrinin faiz nisbəti
• Həmkarlar ittifaqlarının və siyasi partiyaların qadın və digər
hədəf əhali qruplarından olan üzvlərinin faiz nisbəti və onlar
arasından seçkilərdə namizədliyi irəli sürülənlərin faiz
nisbəti

nümayəndələrinin tutduğu müvafiq vəzifələrin (məsələn,
rəhbər vəzifələr) faiz nisbəti [5.5.2]

• Regional və yerli səviyyədə seçki və təyinat yolu ilə

verilən vəzifələrdə hədəf əhali qrupunun tutduğu
vəzifələrin faiz nisbəti [5.5.1]

• Sosial ödəmələrdən əvvəl və sonra milli yoxsulluq səviyyəsindən [1.2.1] aşağı səviyyədə yaşayan hədəf

əhalinin faiz nisbəti (və Cini əmsalı)

• (a) Kənd təsərrüfatı torpağı üzərində mülkiyyət və ya zəmanətli hüquqları olan kənd təsərrüfatı ilə məşğul

olan ümumi əhalinin cinsə görə faiz nisbəti; və (b) kənd təsərrüfatı torpağına sahib olan və ya ona dair
hüququ olan əhali arasında sahiblik növünə görə qadınların say nisbəti [5.a.1]

• Hesabat dövründə birbaşa və dolayı ayrı-seçkiliyin və nifrət cinayətinin qurbanlarının məruzə edilən sayı və buna görə təzminat və reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilmiş qurbanların (və ya qohumlarının) faiz nisbəti
• Son 12 ay ərzində insan hüquqlarına dair beynəlxalq qanun çərçivəsində qadağan edilmiş ayrı-seçkilik əsaslarına istinadən şəxsən ayrı-seçkiliyə və qısnamaya məruz qaldığını bildirən əhalinin faiz nisbəti [10.3.1/16.b.1]

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər
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izahedici göstəricilər (insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə, Maddə

HUMAN RIGHTS INDICATORS

Həyatdan özbaşına məhrum etməmə

Struktur

Proses

Nəticə

Fərdlərin yox olmaması

Əsas səhiyyə və qidalanma

• Yaşamaq hüququ ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
• Yaşamaq hüququnun konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Yaşamaq hüququnun icrasına dair yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Paris Prinsiplərinə müvafiq olaraq müstəqil milli insan hüquqları institutlarının mövcudluğu [16.a.1]
• Koroner (məhkəmə-tibb eksperti) və ölüm haqqında tibbi
• Konstitusiyada
"habeas
corpus"
• Səhiyyə və qidalanma üzrə milli siyasətin icra
şəhadətnamənin verilməsi sisteminin qüvvəyə minmə tarixi və
(məhkəməyə
gətirilmə
tələbi)
müddəti və əhatə dairəsi
əhatə dairəsi
müddəasının qüvvəyə minmə tarixi və
əhatə dairəsi
• Müstəqil yoxlama agentlikləri tərəfindən polis kameralarının,
müvəqqəti saxlama yerlərinin və həbsxanaların təftiş edilməsini
tənzimləyən rəsmi prosedurların qüvvəyə minmə tarixi və
əhatə dairəsi

Ölüm cəzasının tətbiqində ehtiyat tədbirləri

• Ölüm cəzasını ləğv edən regional inzibati orqanların sayı
• Ölüm cəzasına məhkum edilmiş şəxslər (o cümlədən minimum
yaş, hamiləlik, himayəsində azyaşlı uşaq olan ana, əlillik) üçün
ehtiyat tədbirlərinin qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi

• Yaşamaq hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə
cavablandırılmış qismi
• Hesabat dövründə Məhkəmədənkənar, mühakiməsiz və ya
• Hesabat dövründə Məcburi və ya
• Təhlükəsiz şəkildə idarə edilən içməli su
• Hesabat dövründə göstərilən tarixdə, o cümlədən yaşına, cinsinə
özbaşına edam halları üzrə Xüsusi Məruzəçinin göndərdiyi
könülsüz yox olma üzrə İşçi Qrupun
xidmətlərindən istifadə edən əhalinin faiz
(hamiləlik, analıq statusu) və milliyyətinə görə ölüm cəzasına
və Hökumət tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılan
göndərdiyi və Hökumət tərəfindən
nisbəti [6.1.1]
məhkum edilmiş dustaqların saxlanılması üçün nəzərdə tutulan
müraciətlərin faiz nisbəti
səmərəli şəkildə cavablandırılan
• İxtisaslı səhiyyə işçilərinin həyata keçirdiyi
binadakı məhkum edilmiş şəxslərin sayı
• Mütənasib güc tətbiq etmək, həbs etmə, saxlama,
müraciətlərin faiz nisbəti
doğuşların faiz nisbəti [3.1.2]
• Məhkum edilmiş şəxsin ölüm cəzasına məhkum edilmiş
təhqiqat və həbs edilmiş şəxslərə qarşı münasibətlə bağlı
dustaqların saxlanılması üçün nəzərdə tutulan binada orta
• İstintaq təcridxanasında saxlama
• Zəif qidalanmanın yayılma dərəcəsi [2.1.1]
davranış qaydaları üzrə təlim almış hüquq mühafizə
müddətinin qanuni şəkildə müəyyən
hesabla qaldığı vaxt
• Qida əlavələrinin təmin edilməsi üzrə dövlət
orqanlarının və həbsxana heyətinin faiz nisbəti
edilmiş vaxtdan artıq olduğu halların
•
Ölüm cəzasına məhkum edilmiş və vəkillə və ya hüquq
proqramları çərçivəsində əhatə edilən hədəf
faiz nisbəti
yardımla təmin edilmiş təqsirləndirilən şəxslərin faiz nisbəti
• Hesabat dövründə ölümlə nəticələnən və ya həyati təhlükə
əhalinin faiz nisbəti
yaradan fiziki və ya qeyri-fiziki zorakılıq və ya cinayətə görə
• Hesabat dövründə saxlanılan hər 1000
• Barələrində verilmiş hökmə yuxarı instansiya məhkəməsi
• Təhlükəsiz şəkildə idarə edilən kanalizasiya
nəfər üzrə məhkəməyə verilmiş
tərəfindən baxılması hüququndan istifadə edən ölüm cəzasına
barəsində rəsmi təhqiqat işi aparılan hüquq-mühafizə
xidmətlərindən, o cümlədən sabun və suyla
məhkum edilmiş şəxslərin faiz nisbəti
orqanlarının əməkdaşlarının faiz nisbəti
"habeas
corpus"
(məhkəməyə
təchiz edilmiş əl yuma çanaqlarından istifadə
• Şəxslərin ölüm cəzasına məhkum edilə biləcəyi ölkələrə
• Hesabat dövründə hüquq-mühafizə orqanlarının
gətirilmə tələbi) və buna bənzər
edən əhalinin faiz nisbəti [6.2.1]
qovulması və ya yaxın zamanda qovulacağı ilə bağlı məruzə
əməkdaşları ilə bağlı aparılan və intizam tədbiri və ya
vəsatətlərin sayı
• Dövlət proqramına daxil edilmiş bütün
edilən hallar
məhkəmə işi ilə nəticələnən rəsmi təhqiqatların faiz
• Yox olma/oğurlama iddiası ilə rəsmi
peyvəndlərin vurulduğu hədəf əhalinin faiz
nisbəti
olaraq hüquq-mühafizə orqanlarına
nisbəti [3.b.1]
• Həyatdan özbaşına məhrum etmə/adamöldürmə (qəsdən və
gətirilən şəxslərin sayının məruzə
• Zəruri səhiyyə xidmətlərinin əhatə dairəsi
ya ehtiyatsızlıqdan) iddiası ilə rəsmi olaraq hüquq-mühafizə
edilən halların sayına olan nisbəti
(ümumi və ən imkansız əhali arasında
orqanlarına gətirilən şəxslərin (yəni şübhəli bilinən, həbs
• Yox olma/oğurlama iddiası ilə rəsmi
reproduktiv, ana, yeni doğulmuş və uşaq
edilən və ya xəbərdarlıq edilən) sayının məruzə edilən
olaraq hüquq-mühafizə orqanlarına
sağlamlığı, yoluxucu xəstəliklər, yoluxmayan
halların sayına olan nisbəti
gətirilən və məhkum edilən şəxslərin
xəstəliklər, xidmət potensialı və xidmətə
• Həyatdan özbaşına məhrum etmə/adamöldürmə (qəsdən
faiz nisbəti
əlçatanlığı özündə ehtiva edən nəzarət
və ya ehtiyatsızlıqdan) iddiası ilə rəsmi olaraq hüquqtədbirlərinə əsaslanan zəruri xidmətlərin orta
mühafizə orqanlarına gətirilən və məhkum edilən şəxslərin
hesabla əhatə dairəsi kimi müəyyən edilir)
faiz nisbəti
[3.8.1]
• Hesabat dövründə həyatdan özbaşına məhrum etmə üzrə
məruzə edilən hallarda şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən və
ittiham edilən, həbs edilən, işinə baxılan, məhkum edilən və
ya cəzasını çəkən cinayətkarların faiz nisbəti

• Hər 100000 nəfər üzrə cinsinə və yaşına görə qəsdən
adamöldürmə qurbanlarının sayı [16.1.1]
• Hər 1000 nəfər saxlanılan və ya həbs edilən şəxs üzrə
həbsxanada ölən şəxslərin ölüb səbəbinə görə (xəstəlik,
intihar, qətl) sayı
• Həyatdan məhrum edilmə və ölüm təhdidlərinə dair
məruzə edilən hallar (məsələn, Məhkəmədənkənar,
mühaikəmsiz və ya özbaşına edam halları üzrə Xüsusi
məruzəçiyə məruzə edildiyi kimi)

• Yox olma üzrə məruzə edilən hallar
(məsələn, Məcburi və ya könülsüz
yox olma üzrə İşçi Qrupa məruzə
edildiyi kimi)
• Aydınlaşdırılmış yox olma hallarının
faiz nisbəti, aydınlaşdırma tarixində
şəxsin statusuna əsasən (azadlıqda,
həbsdə və ya ölü)

• Beş yaşa qədər [3.2.1] və yeni doğulan uşaq
ölümü əmsalı [3.22]
• Ana ölümü əmsalı [3.1.1]
• Doğulanda və ya 1 yaşında gözlənilən ömür uzunluğu
• Yoluxan və ya yoluxmayan xəstəliklərin
(məsələn, İİV/QİÇS [3.3.1], malyariya, vərəm
[3.3.2], [3.3.3] və Hepatit B [3.3.4]) yayılma
dərəcəsi və bu xəstəliklərlə bağlı ölüm əmsalı

• Dəyişdirilmiş ölüm hökmlərinin faiz nisbəti
• Edamların sayı (ölüm cəzası əsasında)

• Son 12 ay ərzində jurnalistlərin, əlaqədar media nümayəndələri, həmkarlar ittifaqı üzvləri və insan hüquqları müdafiəçilərinin öldürülməsi, oğurlanması, məcburi yox olması, özbaşına saxlanılması və işgəncə verilməsi üzrə təsdiqlənmiş
halların sayı [16.10.1]
• Hər 100000 nəfər əhali üzrə münaqişə ilə əlaqdar ölümlərin cinsə, yaşa və səbəbə görə sayı [16.1.2]

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər
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Su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinə əlçatanlıq hüququna dair izahedici göstəricilər (insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə, Maddə 25)
Təhlükəsizlik və məqbulluq

Struktur

Yetərlilik və davamlılıq

Maddi münasiblik

Fiziki əlçatanlıq

• Su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinə əlçatanlıq hüququ ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr
• Su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinə əlçatanlıq hüququnun konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Xidmət təminatçılarından xidmət göstərdikləri ərazidə yaşayan hər kəsin adekvat su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinə, o cümlədən su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri ilə bağlı məsələlər barədə məlumata çıxışlarının olmasını təmin
etməyi tələb edən qanunun qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Hər kəs üçün, həmçinin bütün əhali qrupları üçün (köçəri və səyyar icmalar, məhbuslar, saxlanılanlar, gecəqondu məhlləsi sakinləri, əlilliyi olan şəxslər) su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinə əlçatanlığın, o cümlədən hər bir evin, sağlamlıq
mərkəzinin, təhsil müəssisəsinin və iş yerinin daxilində və ətrafında bu xidmətlərə əlçatanlığı olmasının təmin edilməsi üçün milli fəaliyyət planlarının icra müddəti və əhatə dairəsi
• Silahlı münaqişə, fövqəladə hallar və təbii fəlakətlər zamanı su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin əlçatanlığını təmin etmək üçün cavab tədbirləri planının icra müddəti və əhatə dairəsi
• Təhlükəsiz içməli su təchizatı və təhlükəsiz və gigiyenik kanalizasiya
qurğuları üzrə ÜST-nin təlimatlarına müvafiq milli standartların qüvvəyə
minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarət etmək və
təchizatçıların fəaliyyətini təhlil etmək üçün mexanizmlərin qüvvəyə
minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Səhiyyə üzrə milli strategiyaya və tədris kurikulumuna daxil edilmiş
gigiyena barədə maarifləndirmə proqramının icra müddəti və əhatə
dairəsi

• Dövlət reqlamentində bir nəfərin şəxsi və
məişətdə istifadəsi üçün kifayət edən, bir
nəfər üzrə gündəlik minimum su həcmi
• Su təchizatı və kanalizasiya qurğularının
istismarı və texniki xidmətinə dair fəaliyyət
planlarının icra müddəti və əhatə dairəsi

• Təhlükəsiz içməli su təchizatının və təhlükəsiz, etibarlı və
Su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin
gigiyenik kanalizasiya sistemlərinin fiziki əlçatanlığı
maddi cəhətdən münasibliyinə (qiymət
(məsələn, bütün növ əlilliyi olan şəxslər üçün memarlıq və
siyasəti, texnologiya seçimi, idarəetmə
məlumat maneələrinin aradan qaldırılması) üzrə milli
fəaliyyət planının icra müddəti və əhatə dairəsi
sistemləri, subsidiyalar, nağd pul köçürməsi və
ya aşağı gəlirli və ya əlverişsiz şəraitdə
yaşayan ailələr üçün çevik ödəniş planı) dair
milli fəaliyyət planının qüvvəyə minmə tarixi
və əhatə dairəsi

• Ümumi Milli Gəlirin və ya cəmi dövlət xərclərinin faiz nisbəti olaraq Hökumətin su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri üzrə xərcləri
• Vaxt keçdikcə sudan səmərəli istifadədə dəyişiklik [6.4.1]
• Su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri ilə əlaqədar hökumətin əlaqələndirdiyi xərclər planının tərkib hissəsi olan inkişaf üçün rəsmi yardımın məbləği [6.a.1]
• Su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinə əlçatanlıq hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların
Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılmış qismi
• Qənaətbəxş su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinə əlçatanlığa təsir edən qərar vermə prosesinə cəlb edilmələri ilə bağlı məmnunluqları barədə məlumat verən hədəf əhalinin faiz nisbəti
• Yerli icmaların su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin idarə edilməsində iştirakı üçün tərtib edilmiş və tətbiq edilən siyasət və prosedurları olan yerli insibati vahidlərin faiz nisbəti [6.b.1]

Proses

Nəticə

• (e) Əsas içməli su təchizatı sisteminə; (f) qadın və kişilər üçün ayrı-ayrı
əsas sanitar qovşaqlarına; və (g) əsas əl yuma çanaqlarına (SKG (su,
kanalizasiya və gigiyena) göstəricilərinin təriflərinə əsasən) sahib olan
məktəblərin faiz nisbəti [4.a.1]
• Qadınlar və kişilər, oğlanlar və qızlar üçün ayrı-ayrılıqda sanitar qovşaqları
olan və Menstrual Gigiyenanın idarə edilməsinə (məsələn, gigyenik
vasitələrin dəyişdirilməsi və bədənin yuyulması üçün gizlilik, su və
sabunun təminatı, tullantıları yerləşdirmə avadanlıqlarının təminatı) sahib
məktəblərin və müəssisələrin faiz nisbəti
• Qəbul edilmiş keyfiyyət standartlarına uyğunluq üzrə yoxlamadan
keçmiş içməli su təchizatçıları və ya kanalizasiya xidməti
təminatçılarının faiz nisbəti və inzibati tədbir və ya təhqiqatla
nəticələnən yoxlamaların faiz nisbəti

• Su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri üzrə
büdcənin İstismar və texniki idmət
xərclərinə ayrılan hissəsinin faiz nisbəti
• Digər məqsədlər üçün ayrılan ümumi su
həcminin faiz nisbəti ilə müqayisədə məişətdə
istifadə üçün ayrılan ümumi su həcminin faiz
nisbəti
• Tələblərə cavab verən ətraf suların
keyfiyyətinə sahib sututarların faiz nisbəti
[6.3.2]
• Təhlükəsiz şəkildə zərərsizləşdirilən tullantı
suların faiz nisbəti [6.3.1]

• X iş günü ərzində borcunu ödəmədiyinə
görə su təchizatı dayandırılmış ev
təsərrüfatlarının faiz nisbəti
• Hesabat dövründə su təchizatı və
kanalizasiya xidmətlərinə görə
borclarının ödənilməsi məqsədilə
maliyyə yardımı üçün müraciət etmiş və
mürcaiətləri təmin edilmiş ev
təsərrüfatlarının faiz nisbəti

• Təhlükəsiz içməli su, kanalizasiya və əl yuma qurğularına
(məsələn, əlilliyi olan şəxslər, yaşlı insanlar üçün qurğular)
sahib sağlamlıq mərkəzlərinin, həbsxanaların və digər
müəssisələrin faiz nisbəti
• Planlara müvafiq olaraq ictimaiyyətə açıq olan sektorun
fəaliyyət göstəricilərinə dair məlumatların və ya hesabatların
faiz nisbəti

• Təhlükəsli su və kanalizasiya xidmətlərinə və gigiyena şəraitinin
olmamasına görə ölüm əmsalı (Hər kəs üçün su, kanalizasiya və gigiyena
(SKG) üzrə təhlükəli xidmətlərə məruz qalmaq) [3.9.2]
• Menstruasiyalarını gigiyenik qaydalara uyğun olaraq və ləyaqətlərini
qoruyaraq idarə edə bilən (məsələn, gigiyenik vasitələrin dəyişdirilməsi və
bədənin yuyulması üçün gizlilik, su və sabunun təminatı, tullantıları
yerləşdirmə avadanlıqlarının təminatı) qadınların və yetkinlik yaşına
çatmış qızların faiz nisbəti

• Bir il ərzində X saatdan daha uzun müddətə su
təchizatı dayandırılmış ev təsərrüfatlarının faiz
nisbəti

• Xərclərinin və ya gəlirlərinin X %-ini su
təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinə
ayıran ev təsərrüfatlarının faiz nisbəti

• Ehtiyac olanda bütün üzvləri (o cümlədən, kişilər, qadınlar,
oğlanlar, qızlar, yaşlılar və əlilliyi olan şəxslər tualet və ya
ayaqyolundan istifadə edən ev təsərrüfatlarının faiz nisbəti
• Su mənbəyinə getmək, növbədə gözləmək, suyu qaba
doldurmaq və evə geri qayıtmaq üçün X dəqiqədən daha
artıq vaxt sərf edən ev təsərrüfatlarının faiz nisbəti

• Su gətirməyə gedən və ya xüsusilə gecələr yaşadıqları evin yaxınlığında açıq havada defekasiyanı həyata keçirən qadınların və ya qızların faiz nisbəti
• Təhlükəsiz şəkildə idarə edilən içməli su təchizatından [6.1.1] və təhlükəsiz şəkildə idarə edilən kanalizasiya xidmətlərindən, o cümlədən sabun və suyu olan əl yuma çanaqlarından istifadə edən əhalinin faiz nisbəti [6.2.1]
• Ev təsərrüfatlarının (və digər müvafiq istifadəçilərin) su sərfiyyatı üzrə Cini əmsalı (il ərzində litr su)
• Ən yaxşı şəraitə sahib qruplar və ən pis şəraitə sahib qruplar üçün təhlükəsiz şəkildə idarə edilən içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinə dayanıqlı əlçatanlıq imkanlarının əhatə dairəsinin faiz nisbətləri arasında mövcud olan boşluq
(faizlə) və ya nisbət

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər

Cədvəl 16

Dinc toplaşmaq və birləşmək azadlığı hüququna dair izahedici göstəricilər (insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə, Maddə 20)

HUMAN RIGHTS INDICATORS

Dinc toplaşmaq azadlığı

Struktur

Assosiasiyalar qurmaq, assosiasiyalara
qoşulmaq və assosiasiyalarda iştirak
azadlığı

Fəaliyyət göstərmək və ünsiyyət qurmaq azadlığı

Xüsusi vəzifə və öhdəliklər

•
•
•
•
•
•

Dinc toplaşmaq və birləşmək azadlığı (DTBA) hüququ ilə əlaqəli insan hüquqlarına dair Dövlət tərəfindən ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələr və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT) konvensiyaları
DTBA hüququnun konstitusiyada və ali qanunun digər formalarında qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
DTBA hüququnu təmin edən yerli qanunların qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi, o cümlədən Dövlət tərəfindən qəbul edilmiş və bu hüququ məhdudlaşdıran qərarların məhkəmə tərəfindən baxılmasının mümkünlüyü
DTBA hüququnun təşviqi və müdafiəsi üçün müstəqil monitorinq mexanizmlərinin təsis edilməsi tarixi və əhatə dairəsi
DTBA hüququnun təşviqi və müdafiəsi ilə məşğul olan fərdlərin, qeydiyyatdan keçmiş və keçməmiş assosiasiyaların və hüquqi şəxslərin sayı
Polis/hüquq-mühafizə orqanları və toplantı
• Cinsə, milliyyətə, əlilliyə, yaş və ya hər hansı bir qadağan edilmiş digər əsaslarla hər hansı bir təşkilata üzvlüyü; assosiasiyaların qeydiyyatını; məlumatların dərci və ya
təşkilatçıları arasında kommunikasiya və
əldə edilməsini, maliyyə və digər yardımları qadağan edən və ya məhdudlaşdıran və ya hər hansı bir fərd və ya qrup tərəfindən hər hansı bir assosiasiyaya və ya
dialoq siyasətinin qüvvəyə minmə tarixi və
təşkilata üzv olmağa məcbur edən qanunların ləğv edilməsi tarixi
əhatə dairəsi
• İctimaiyyətin məlumatlara çıxışı üçün konstitusiya, qanunla müəyyən edilmiş və/və ya siysət təminatlarının qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi [16.10.2]
• Toplantılara, o cümlədən təsadüfi
• Marginallaşmış qrupların ölkənin ictimai və siyasi həyatı ilə bağlı assosiasiyalarda iştirakını təşviq etmək, o cümlədən bu cür iştirak üçün zəruri dəstəyi təmin etmək
toplantılara polis nəzarəti üçün siyasətin
üçün siyasətin qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
qüvvəyə minmə tarixi və əhatə dairəsi
• Hüquqi şəxslərin və ya assosiasiyaların mülki işlərdə iştirakını təmin edən və məhkəmə işlərində həmrəyliklərini bildirmək imkanı verən qanunların qüvvəyə minmə tarixi
• DTBA hüququ ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin milli insan hüquqları institutları, insan hüquqları ombudsmanı və ya digər mexanizmlər tərəfindən baxılmış və araşdırılmış qismi və bunların Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə
cavablandırılmış qismi
• DTBA hüququnun pozulması iddiaları ilə bağlı Xüsusi Prosedurlar tərəfindən göndərilən müraciətlərin sayı və Hökümət tərəfindən səmərəli şəkildə cavablandırılmış qismi
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) mətnlərindəki mənbələr və milli qanunvericilik əsasında cinsə və miqrantlıq statusuna görə əmək hüququna milli uyğunluq səviyyəsi [8.8.2]

Proses

• Hesabat dövründə keçirilən nümayişlərin və
toplantıların sayı, onlardan üçüncü tərəf
müşahidəçilərinin (insan hüquqları
müdafiəçiləri və ya jurnalistlər kimi) iştirak
etdiyi toplantı və nümayişlərin faiz nisbəti və
keçirilməsi üçün əvvəlcədən icazə alınmış
toplantı və nümayişlərin faiz nisbəti
• Nümayiş və toplantılara polis nəzarətini
insan hüquqları üzrə beynəlxalq
standartlara uyğun şəkildə həyata keçirmək
üçün təlim almış polis nəfərlərinin faiz
nisbəti
• Toplantılara polis nəzarətini həyata
keçirən və insan hüquqlarının pozulması,
cinayət və ya toplantı iştirakçılarına qarşı
zorakı hərəkətlərə görə barəsində rəsmi
şəkildə təhqiqat aparılan polis nəfərlərinin
sayı və bu təhqiqatlardan sanksiya,
inzibati tədbir, cinayət işi və ya məhkum
etmə ilə nəticələnənlərin faiz nisbəti

•
•

Nəticə

•

•
•
•
•

• Daxili və xarici maliyyələşdirmə üçün müraciət edən assosiasiyaların sayı və bununla bağlı rədd edilən müraciətlərin səbəblərinə/əsaslarına görə faiz nisbəti
• Vətəndaş cəmiyyəti tərəfdaşlıqları üçün ayrılan vəsaitlərin ABŞ dolları ilə məbləği [17.17.1]
• Hesabat dövründə xüsusi statusun
• Texnologiyanın növünə görə bölgü ilə
• Tanınan/dövlət büdcəsindən vəsait ayrılan etnik, dil, dini və digər
tanınması və ya bu cür statusla bağlı
birlikdə mobil şəbəkə ilə əhatə edilmiş
azlıqların assosiasiyalarının sayı
imtiyazlara əlçatanlıq üçün
əhalinin faiz nisbəti [9.c.1]
• Dəstək göstərə biləcək təşkilatların mövcudluğu və
assosiasiyalar tərəfindən göndərilən
• Sürətə görə bölgü ilə birlikdə hər 100 nəfər
səlahiyyətləri barədə müvafiq şəkildə məlumatlandırılmış hədəf
müraciətlər və onlardan X həftə
üzrə sabit xətli geniş zolaqlı internet
əhalinin (məsələn, miqrantlar) faiz nisbəti
ərzində təmin edilən/rədd cavabı
abunəçilərinin sayı [17.6.2]
• Milli, irqi, dini və ya cinsi nifrətin və ya ayrı-seçkiliyin təbliğinə görə
verilən/heç bir cavab verilməyən
assosiasiyalara qarşı qaldırılan və araşdırılan, apelyasiya şikayəti
• İnternetdən istifadə edən fərdlərin faiz nisbəti
müraciətlərin faiz nisbəti,
verilən və assosiasiyanın qadağan edilməsi və/və ya assosiasiyanın
[17.8.1]
assosiasiyanın sektoru və ya
üzvlərinin istintaqa cəlb edilməsi ilə nəticələnən (kvazi) məhkəmə
• Assosiasiyalar tərəfindən şər, böhtan və
məqsədlərinə görə bölgüsü ilə
iddialarının faiz nisbəti
diffamasiya iddiaları üzrə başladılan və cərimə
• İşçilərinin/tələbələrinin qərar vermə
•
Fəaliyyətlərində hədəf qrupların (məsələn, qadınlar, əlilliyi olan
və ya digər sanksiyalarla nəticələnən məhkəmə
orqanlarında səs vermə və ya digər
şəxslər, yerli xalqlar, azlıqlar, LGBTİ nümayəndələri, gənclər,
işlərinin faiz nisbəti
formada iştirak hüququna sahib daimi
miqrantlar və s.) təmsil olunması və iştirakını təşviq edən
• Qeyri-milli mənbələrdən maliyyə vəsaiti
nümayəndələri olan X nəfərdən çox
strategiyalara sahib assosiasiyaların faiz nisbəti
alan assosiasiyaların sektor üzrə faiz nisbəti
işçinin çalışdığı işəgötürənlərin/təhsil
• BMT İSŞ-nin QHT-lər üzrə Komitəsi tərəfindən
müəssisələrinin faiz nisbəti
QHT statusu verilən və BMT-nin insan hüquqları
mexanizmləri ilə məşğul olan QHT-lərin sayı və
faiz nisbəti
• Dövlət-özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti
tərəfdaşlıqlarına ayrılan vəsaitlərin ABŞ dolları ilə
məbləği*
Hesabat dövründə qadağan edilmiş və ya
• Ən azı bir təşkilat üzvü olan əhalinin
• Onlayn məlumatlara çıxışa Dövlət
• Ən azından bir assosiasiyada (məsələn, həmkarlar ittifaqı)
məhdudlaşdırılmış toplantı və ya
tərəfindən qoyulan senzura və ya maneə
aktiv üzvlüyə sahib hədəf əhalinin (məsələn, ev qulluqçuları,
faiz nisbəti
nümayişlərin sayı və səbəbləri
ilə bağlı məruzə edilən hallar
statusu olmayan miqrantlar) faiz nisbəti
• İşləmək hüququna/iş yerində
Həbs edilən nümayişçilərin hüquq
• Fəaliyyət göstərmək imkanları ilə bağlı
• Hədəf əhali qrupları tərəfindən assosiasiyalara qoşulmaq
hüquqlarına təsir edən qərarların
pozuntularına görə bölgüsü ilə birlikdə
məmnunluğunu bildirən assosiasiyaların sektor
müraciətlərinin rədd edilməsi ilə bağlı məruzə edilən
verilməsində iştirakları barədə
sayı
hallar
üzrə bölgüsü ilə birlikdə faiz nisbəti
məmnunluğunu bildirən işçilərin faiz
İctimai toplantıda iştirak edən şəxsləri polis
nisbəti
nəfərləri və ya hüquq-mühafizə
• Qeydiyyatdan keçmiş və/və ya keçməmiş assosiasiyaların sayı və tam məşğulluq ekvivalenti
orqanlarının əməkdaşlarının zorakılıqdan
(hər 100000 nəfər üzrə)
müdafiə edə bilməməsi ilə bağlı məruzə
• Bağlanmış, buraxılmış və ya fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılmış assosiasiyaların sayı/faiz nisbəti (sektor
edilən hallar
üzrə)
• Dövlət tərəfindən assosiasiyaların məqsədlərinə, qaydalarına, üzvlüyünə, kommunikasiyalarına, maliyyələşdirilməsinə və ya fəaliyyətinə yaradılan maneələr barədə məruzə edilən
hallar, sektor üzrə
Assosiasiyalarda, o cümlədən həmkarlar ittifaqlarında və siyasi partiyalarda həssas, marginallaşmış və ya ayrı-seçkilik riski daşıyan əhali qrupları nümayəndələrinin tutduğu müvafiq vəzifələrin faiz nisbətləri
Son 12 ay ərzində jurnalistlərin, əlaqədar media nümayəndələri, həmkarlar ittifaqı üzvləri və insan hüquqları müdafiəçilərinin öldürülməsi, oğurlanması, məcburi yox olması, özbaşına saxlanılması və işgəncə verilməsi üzrə təsdiqlənmiş
halların sayı [16.10.1]
Hər 100000 nəfər əhali üzrə münaqişə ilə əlaqdar ölümlərin cinsə, yaşa və səbəbə görə sayı [16.1.2]
DTBA hüquqlarının pozulması barədə səlahiyyətli orqan tərəfindən verilən qərardan sonra təzminat və ya kompensasiya almış fərdlərin və ya assosiasiyaların faiz nisbəti

Bütün göstəricilər, vəziyyətə uyğun olaraq və metadata vərəqlərində əks olunduğu kimi, ayrı-seçkiliyin qadağan olunmuş əlamətləri üzrə bölünməlidir [17.18.1]
[ ] Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəli və ya onlara uyğun gələn göstəricilər

HUMAN RIGHTS INDICATORS

Bu nəşr Avropa İttifaqı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının maliyyə dəstəyi hesabına tərcümə edilərək dərc olunmuşdur. Bu nəşrin
müəllifi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığıdır. Bu nəşrdə istifadə olunan məzmun və material heç bir halda Avropa İttifaqının mövqeyini əks
etdirmir.

Avropa İttifaqı

