
  

 
 
 

 E / HLPF / 2015/2 قرا ةملجملا ةمنا ررةق نم ةمجرتلا

 
 شبكة الشفافية واملساءلة واملشاركة- جيم

 
 مقدمة

إذا ما أريد ألهداف التنمية املستدامة أن ترتقي إىل مستوى الطموح املتمثل يف إحداث حتول حقيقي، فال 
من الناس  احمللية وصوال إىل املستوايت العاملية أن يتخذبد إلطار رصدها واملساءلة بشأهنا بدءا ابملستوايت 
 والتشارك. حمط تركيزه ويقوم على مبادئ الشمول والشفافية

فمن شأأأأأأأن واود إطار للمسأأأأأأاءلة أن يعاف اوا ت ال أأأأأأعأ الف تشأأأأأأوأل متابعة أهداف اإل ا ية ل لفية 
يتها والشعور مبلكيتها وفعاليتها. من حيث مصداق 2015واملساءلة بشأهنا، وأن حيسن خطة ما بعد عام 

شأأد بعملية املشأأاورات املوسأأعة الف أاراا األم  املتادص على الصأأعيدين العاملي والوط  يف و أأ   وقد اسأأشد
تصورات أهداف التنمية املستدامة ومناقشتها، وتشكل هذه العملية أساسا متينا إلطار للمساءلة عن تلك 

 افيته وابعتماده على مبدأ التشارك.األهداف يتس  بشموله للجمي  وشف

وكا ت الدروس الف استخلصت من إطار األهداف اإل ا ية ل لفية قد أكدت  رورص واود إطار قوي مبا 
فيه الكفاية ملسأأأأاءلة الدول وسأأأأا ر انهات املعنية. ويف حل جتلأ التجارأل من بلد  خر، فتن عمليات 

ن لى حنو منهجي وفعال لدع  السكان الذين يعيشون يف فقر، مبالرصد واالستعراض الوطنية مل تستخدم ع
فيه  األطفال والفئات املهمشأأأأأأأأأأأأأأة، أو لالطالو على نرا ه  وواهات   ره  أو لتاديد اإل أأأأأأأأأأأأأأافة الف 
ابسأأأأأأأأتطاعته  تقد ها. وقد الحل األمل العام أن عدم املسأأأأأأأأاءلة هو أحد العوامل الف تسأأأأأأأأببت يف أواه 

 .(1)يف حتقيق األهداف اإل ا ية ل لفية قدم احملرزالقصور الف شابت الت

ويفرد هذا املواز حيزا كبريا لتفسأأأأأري األحلية املااة ملبادئ الشأأأأأفافية واملسأأأأأاءلة واملشأأأأأاركة يف إ أأأأأفاء طاب  
، ويقدم املواز توصأأيات بشأأأن السأأبل الكفيلة 2015الفعالية على أعمال الرصأأد واملتابعة يف فشص ما بعد 

 املبادئ يف   ام جمٍد إلعمال املساءلة على املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية. إبدراج هذه
 

                                                           

(، من 2013مفو أأأأأأأأية األم  املتادص السأأأأأأأأامية ملقوحل اإل سأأأأأأأأان ومركز املقوحل االاتماعية واالقتصأأأأأأأأادية )(1)
، والنشأأرص الصأأافية ل مل 2015حقوحل اإل سأأان وخطة التنمية ملا بعد عام  -سأأيخ أأ  للمسأأاءلة  
 (.SG/SM/12789-GA/10923-DEV/2791( )2010العام ل م  املتادص )



 املساءلة 

اصأأأأأر رغ  أن األمر يتعلق هنا بثالثة عن “االسأأأأأتعراض”أو  “املتابعة”أو  “الرصأأأأأد”املسأأأأأاءلة جتلأ عن 
نميعها أحليتها يف حتقيق املسأأاءلة. فاملسأأاءلة  ثل، إىل اا ت الشأأفافية ومشأأاركة املواطنل شأأروطا ال غ  
عنها، وهي تنطوي على مهام وقا ية وأخرى تصأأأأأأاياية ذات ثالثة أبعاد، وهيا حتمل املسأأأأأأيولية، وقابلية 

 . (2)التربير، وقابلية اإل فاذ

بو أأأوح املكلابأ ابملسأأأيولية و طاحل  2015)أ( حتمل املسأأأيوليةا أت أن حتدد ا طة النها ية ملا بعد عام 
هذه املسأأأأيولية، كي يتسأأأأ  تقيي  أعمال املكلفل ابملسأأأأيوليات والتقدم العام احملرز تقييما شأأأأفافا. ويف هذا 

الف جتسأأأد ابلفعل الطموح الكامن  (3)نيةالصأأأدد، هناك عنصأأأر هام أال وهو عنصأأأر امليشأأأرات العاملية والوط
وراء غاايت ا طة )حتدد هذه امليشأأأأأأأأأرات من خالل اسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأارص واسأأأأأأأأأعة النطاحل تشأأأأأأأأأرك  ي  املن مات 

 ؛اإلحصا ية الوطنية واجملتم  املدين وخرباء نخرين(

ترتيبأأأات تكفأأأل، ألغراض  2015)أل( قأأأابليأأأة التربيرا أأأأت أن تت أأأأأأأأأأأأأأمن خطأأأة التنميأأأة ملأأأا بعأأأد عأأأام 
سأأأتعراض واملوار واملناقشأأأة فيما بل  ي  انهات ذات الصأأألة من أطراف فاعلة واهات معنية، إ شأأأاء اال

منتدايت وقنوات متعددص يقدم فيها املسأأأأيولون عن تنفيذ ا طة معلومات بشأأأأأن التقدم احملرز والنكسأأأأات 
 “املستفيدين”ياا  جتاه سيولالف تعشض التنفيذ وا يارات املتاحة. وكي يتس  ألولئك املسيولل حتّمل م

من ا طة، فت ه ال بد من إاتحة فرص ونليات راية يف  ي  األاهزص املكومية تفتح للجمهور ابأل املوار 
بد من إاتحة أحدث املعلومات ذات الصلة على حنو استباقي وتقد ها بشكل شفاف يقبل  واملشاركة، وال

لية وأت كذلك أن تتوفر لفرادى املواطنل واجملتمعات احمل املقار ة ويسأأأأأأأأأأأأأأهل فيه االطالو عليها وفهمها.
واملن مات القدرص على    البياانت واملعلومات مباشأأأأأأأرص ارية وقارسأأأأأأأة حقوقه  يف حرية التعبري والتجم  

 ؛السلمي وتكوين انمعيات

اود املااة و قابلية اإل فاذا رغ  أن أهداف التنمية املسأأأأأأأأأأأأأأتدامة لن تكون ملزمة قا وان، تقت أأأأأأأأأأأأأأي  )ج(
يف اإلطار  “املتابعة واالستعراض” ماانت وحوافز تكفل أن يدشف  القول ابلفعل. وأت أن يقدم عنصر 

حوافز حقيقية للدول كي تفي بوعودها وترصأأأد اإل،از، وحيدد عمليات  2015النها ي لفشص ما بعد عام 
ة حااة املاثلة، وحيدد ما إذا كا ت مث ونليات ملموسأأأة  كن يف إطارها اسأأأتعراض التقدم احملرز والتادايت

 إىل اجاذ إاراءات تصاياية يف حالة ما إذا ظهرت مشاكل.
 

                                                           

(2)http://www.cesr.org/downloads/who_will_be_accountable.pdf. 
شأأبكةد الشأأفافية واملسأأاءلة واملشأأاركة بشأأأن هذه امليشأأرات  يراى االطالو على اإلحاطة الكاملة الف قدمتها(3)

 ./http://tapnetwork2015.orgيف املوق  الشبكي 



 مستوايت املساءلة

تتمثل العالقة الر يسأأأأأأأية القا مة يف جمال املسأأأأأأأاءلة يف العالقة بل الدولة وشأأأأأأأعبها. لذا، ينب ي أن يسأأأأأأأتمد 
نية للمسأأأاءلة تشأأأرك انمي  وتسأأأتند إىل عمل اذوره من عمليات وط 2015هيكل املسأأأاءلة ملا بعد عام 

قوي وتشأأأأأأأأأأأاركي نم  ورصأأأأأأأأأأأد البياانت، مبا يف ذلك البياانت الف يتياها املواطنون. وينطوي املسأأأأأأأأأأأتواين 
 اإلقليمي والعاملي أي ا على فرص ابل ة األحلية لتعزيز املساءلة.

العمليات    ترتيبات قوية ألغراضفباإل أأأأافة إىل انهود املبذولة على الصأأأأعيد الوط ، فتن من شأأأأأن و أأأأ
 الدولية لالستعراض واملساءلة أن يتيح ما يليا

اكتسأأأأأأأأاأل ر ية أوسأأأأأأأأ  عن التقدم احملرز واالجتاهات السأأأأأأأأا دص، ومعانة  )أ( 
 بعض أعّ  العقبات والنكسات العابرص للادود؛

 تبادل ا ربات بل البلدان؛ )أل( 

لة، وهو ما يراد به خباصأأأأأة تعزيز املشأأأأأاركة الشأأأأأاملة نمي  إاتحة مسأأأأأتوى إ أأأأأايف ملسأأأأأاءلة الناس للدو  )ج(
الفئات املهمشأأأأأأأأة واملتعر أأأأأأأأة للتميز )على أسأأأأأأأأاس النسأأأأأأأأت مثل الطبقة االاتماعية أو العرحل أو األقليات 
الدينية وغريها من أشأأأأأأأكال التمييز( وتعزيز املسأأأأأأأاءلة املتبادلة بل الدول عن مسأأأأأأأيوليااا املتفاوتة يف الوفاء 

 اا.ابلتزاما

ووا أأأح أ ه ال بد  ذه العمليات امل أأأطل   ا على املسأأأتوى العاملي من أن تسأأأتفيد من التعليقات والنتا   
واملعلومات املسأأأأأأأأأأأأأأتقاص من املسأأأأأأأأأأأأأأتوين احمللي والوط  كالتقارير والبياانت الف تصأأأأأأأأأأأأأأدر عن اجملتم  املدين 

 واجملتمعات احمللية.

. فتاراءات 2015 املكلفة ابملسأأيولية يف سأأياحل ما بعد عامغري أن الدول لن تكون هي وحدها انهات 
االسأأأأأأتعراض واملسأأأأأأاءلة املتفق عليها أت أن يكون لديها النطاحل والوالية اللذان رّوالهنا أي أأأأأأا رصأأأأأأد أثر 
وأعمال انهات الفاعلة األخرى، مبا فيها القطاو ا اص والشأأأأأأأأأأأأأأراكات بل القطاو العام والقطاو ا اص، 

اليأأة الأأدوليأأة، ووكأأاالت األم  املتاأأدص واجملتم  املأأدين. وينب ي أن يعيأأد هيكأأل متأأابعأأة وامليسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأات املأأ
على سبيل املثال، الن ر يف إسهام القطاو ا اص يف أهداف التنمية  2015 واستعراض خطة ما بعد عام

سأان. وسأأيكمل  املسأتدامة، ويف تنفيذ املبادئ التوايهية ل م  املتادص بشأأن األعمال التجارية وحقوحل اإل
هذا الرصأأأد واالسأأأتعراض رصأأأد تدابري خاصأأأة تتعلق مبسأأأيولية القطاو ا اص الف أدرات يف خطة ما بعد 

 .2015عام 

وينب ي أال يكتفي هيكل االسأأأأتعراض برصأأأأد وتتب  التقدم احملرز صأأأأوأل حتقيق  تا   التنمية املسأأأأتدامة، بل 
امليسأأأأم للمنتدى  67/290 قرار انمعية العامة وأن يرصأأأأد أي أأأأا أسأأأأاليت التنفيذ، على الناو املبل يف

خطة  2015السأأأأأأأياسأأأأأأأي الرفي  املسأأأأأأأتوى املع  ابلتنمية املسأأأأأأأتدامة. ولكفالة أن تكون خطة ما بعد عام 
الف ال تشمل  - حتويلية ابلفعل، فال بد من االستفادص من الدروس املستمدص من األهداف اإل ا ية ل لفية

. ويشأأأأأمل ذلك متابعة االلتزامات الواردص يف الوثيقة ا تامية 8يف إطار ا دف  سأأأأأوى التزامات حمدودص ترد



للمي ر الدويل الثالث لتمويل التنمية، إ أأأأأأأأافة إىل أسأأأأأأأأاليت تنفيذ ال اايت املدراة يف إطار كل هدف من 
 .17أهداف التنمية املستدامة وال اايت املدراة يف إطار ا دف 

واتية أن يتوزو  ويل ا طة وااللتزامات العاملية املتعلقة بتهيئة البيئة املوسأأأأأأأأأأأأأأيتطلت هذا األمر املرص على 
للتنمية املسأأأأأأأتدامة، فيما بل البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو توزيعا متوازان، كل حسأأأأأأأت مسأأأأأأأيولياته 

ى تقيي  التقدم قادرا عل 2015وقدراته. لذا، ال بد من أن يكون االسأأأأأأأأتعراض العاملي يف فشص ما بعد عام 
وغريه من ال اايت املتعلقة أبسأأاليت التنفيذ، والث رات والعقبات الف حتول  17احملرز صأأوأل حتقيق ا دف 

دون ذلك، واملالة العامة للشأأأأراكة العاملية ومسأأأأاحلة فرادى البلدان واملن مات املتعددص اننسأأأأيات، إ أأأأافة 
 على التنمية املسأأأتدامة خارج حدودها )على سأأأبيل واألثر الذي حتدثه البلدان “اتسأأأاحل السأأأياسأأأات”إىل 

 املثال من خالل ال را ت واملساعدص اإل ا ية الراية والتجارص والسياسات البيئية(.

ومن املقرر أن يتاول املنتدى السأأأأأأأأياسأأأأأأأأي الرفي  املسأأأأأأأأتوى املع  ابلتنمية إىل املنتدى العاملي الذي تت  فيه 
، وأن يصأأأأبح مبثابة هيئة اامعة ملختلأ عناصأأأأر املسأأأأاءلة 2015عد عام أعمال املتابعة واالسأأأأتعراض ملا ب

. ومن املنت ر أن يتوىل استعراض التقدم احملرز سواء أكان ذلك على املستوى الوط  2015عما بعد عام 
أم املسأأأأتوى العاملي، وأن يصأأأأدر توصأأأأياته بشأأأأأن سأأأأبل تذليل التادايت وسأأأأد الث رات، وأن يشأأأأج  على 

تكفل إعمال  ن ييسأأأأأأأأأأأأر تبادل ا ربات الفأات الكفيلة بسأأأأأأأأأأأأد الث رات الف تعشي التنفيذ، و اجاذ اإلاراء
، 67/290الشأأفافية ومشأأاركة انمي  يف  ي  أ شأأطته. و شأأيا م  واليته املنبثقة عن قرار انمعية العامة 

اركة فيها. وأت للمشأت أن يفرد املنتدى أي ا للمجتم  املدين دورا خاصا يف أعماله وأن يشك له حيزا 
أي أأأأأأأأا إشأأأأأأأأراك اجملتم  املدين من أال مسأأأأأأأأاعدص املكومات على سأأأأأأأأد الث رات يف أعمال التنفيذ واملتابعة 

سأأأأأأأواء أكان ذلك على الصأأأأأأأعيد العاملي أم  - وإ تاج البياانت والرصأأأأأأأد، ويف العديد من املسأأأأأأأا ل األخرى
اسأأأي يف نلية االسأأأتعراض يف إطار املنتدى السأأأي الوط . ويف حالة ما إذا مل تكن مشأأأاركة املواطنل متجذرص

الرفي  املستوى، ستزداد كثريا احتماالت تكرار أواه القصور الف شابت عمليات متابعة األهداف اإل ا ية 
 على  ي  املستوايت. 2015ل لفية، وستدهدر فرصة حااة لتعزيز الشعور مبلكية خطة ما بعد عام 

 
 التوصيات

وغريه من  2015وعمليات للمساءلة  كنها أن ترصد  ي  اوا ت إطار ما بعد عام أت إرساء نليات 
االلتزامات اإل ا ية املشابطة، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة يف حد ذااا، وأساليت تنفيذها والنتا   

افة وشاملة وتشاركية؛ فاملتوقعة من املي ر الدويل الثالث لتمويل التنمية. وأت أن تكون  ي  العمليات ش
وأن تسأأأأعى إىل االسأأأأتماو ألصأأأأوات أشأأأأد الفئات اميشأأأأا وتعر أأأأا للتمييز من النسأأأأاء والراال واألطفال، 
وأخذ نراء هذه الفئات يف االعتبار. وسأأيتعل تذليل عدص حوااز  ن  املسأأتبعدين من جمموعات وأفراد من 

 املشاركة على خمتلأ املستوايت.

رص، وأن يفسأأح  وأت أن يشأأج  املنتدى القيام على املسأأتوى العاملي بعمليات اسأأتعراض ورصأأد قوية وميسأأاب
اجملال لتلقي مسأأاحلات من طا فة واسأأعة من انهات املعنية ومن عمليات اسأأتعراض أخرى، ليتسأأ  تقد  



ري الشامل ية االستعراض الدو ر ية أوس   طاقا عن التقدم احملرز والتادايت املاثلة. وعلى غرار  وذج عمل
يف جملم األم  املتادص ملقوحل اإل سأأأأأان، ينب ي أن تسأأأأأتند االسأأأأأتعرا أأأأأات الف أريها املنتدى السأأأأأياسأأأأأي 

 الرفي  املستوى إىل ثالث جمموعات من املساحلات هيا
 ؛التقارير الوطنية املقدمة من الدول )أ( 

 ؛التعاون م  كياانت األم  املتادص )أل( 

رير املسأأأأأأأتقلة الواردص من اجملتم  املدين وغريه من انهات الفاعلة من التقا )ج( 
 الدول. غري

وينب ي أن تكون هذه العمليات وا ليات الف تقوم أبعمال املتابعة واالستعراض عمليات منت مة ووا اة 
الوقأأأت  ناملعأأأامل وتتمت  مبوارد كأأأافيأأأة و أأأا أمأأأا أأأة ومكتأأأت متفرغأأأان ومعززان، وأأأأت أن تتيح مأأأا يكفي م
 والقدرات والتمويل مبا أيز إ،از أعمال رصد واستعراض جمدية للتقدم احملرز والتادايت املاثلة.

اب ليات وامليسأأسأأات املالية الف تقوم بدور هام يف  2015وينب ي أن يسأأتعل إطار املسأأاءلة ملا بعد عام 
قد  ليات وامليسأأأأأأسأأأأأأات ويعززها. و جماالت رصأأأأأأد التنمية والبيئة وحقوحل اإل سأأأأأأان وأن يسأأأأأأتفيد من هذه ا

يشأأأأأأمل ذلك عدص ميسأأأأأأسأأأأأأات بدءا ابجملالم الوطنية املعنية ابالسأأأأأأتدامة والربملاانت وامليسأأأأأأسأأأأأأات الوطنية 
املستقلة ملقوحل اإل سان والتاالفات من اجملتم  املدين، مرورا بوكاالت األم  املتادص واللجان املششكة بل 

ية لرصأأأد حقوحل اإل سأأأان أو غريها من املنتدايت )الف تشأأأمل اهات الوكاالت، وصأأأوال إىل ا يئات الدول
 معنية متعددص( كالشراكة العاملية من أال تعاون إ ا ي فعال.

و تا   أديم لتمويل التنمية إمكاانت كبريص  2015ويتيح توثيق الصأأأأأأأأأأأأالت بل خطة التنمية ملا بعد عام 
ابلن ر إىل هذا يتعلق أبساليت التنفيذ. و  ة، وال سيما فيمالتعزيز الرصد واملساءلة من أال التنمية املستدام

، فأأت أأه ال بأأد من كفأأالأأة واود اتسأأأأأأأأأأأأأأأاحل قوي بل ا ليأأات “اال عزاليأأة”األمر، وجتنبأأا لالزدواايأأة والنده  
 وعن  ويل التنمية. 2015 والعمليات املتعلقة ابملساءلة عما بعد عام

 
 املشاركة

سأأأأأأتدامة مشأأأأأأاركة غري مسأأأأأأبوقة ل فراد ومن مات اجملتم  املدين، شأأأأأأهدت عملية و أأأأأأ  أهداف التنمية امل
وغريه  من انهات املعنية ابلتنمية املسأتدامة. وقد يسأرت املشأاورات الف أاريت كاملشأاورات الف عقدت 

، إمكا ية قيام اجملتم  املدين بتقد  من وراته بشأأأأأأأأأأأأأأأن خطة “العامل الذي  صأأأأأأأأأأأأأأبو إليه”من خالل منتدى 
. كذلك ساحلت االستجاابت املسنة التنسيق، من قبيل ميسسة ما 2015 ستدامة ملا بعد عامالتنمية امل
واجملموعات الر يسية وشبكة الشفافية واملساءلة واملشاركة، يف تعزيز املشاركة يف ما صدم   2015 بعد عام

 حىت ا ن. 2015من خطة ما بعد عام 

ة يف عمليات االسأأأأأأأتعراض واملسأأأأأأأاءلة يف فشص ما بعد عام وال بد كذلك من إيالء األولوية للمشأأأأأأأاركة العام
التاول املطلوأل، أت أن تكون العملية شأأأأأأأأأأأأأأاملة  2015. ولكفالة أن حتقق خطة ما بعد عام 2015



للجمي ، وأن تنطوي على مشأأاركة منت مة وجمدية على  ي  املسأأتوايت تشأأمل أشأأد الناس فقرا واميشأأا. 
ا على قناص مباشأأرص للتواصأأل م  الناس ليتسأأ     إااو نرا ه  ألعلى وأت أن تنطوي هذه املشأأاركة أي أأ

 5-5مسأأأأتوايت اجاذ القرارات. واملشأأأأاركة هي غاية إ ا ية اد ذااا كما يتبل من عدص غاايت كال ايتل 
 ، تكفل للمرأص والرال والطفل القدرص البال ة األحلية على  يل حقوقه . 7-16و 

ين أن ييسر املشاركة العامة وأن يساعد على إيصال صوت أشد الفئات اميشا. غري وإبمكان اجملتم  املد
أن اجملتم  املدين لن يسأأأتطي  القيام بدوره إال مىت وادت على مسأأأتوى القا ون ومسأأأتوى املمارسأأأة حقوحل 

عنها  تكفل حرية التعبري وتكوين انمعيات والتجم  السأألمي واملصأأول على املعلومات. وااللتزامات املعرب
الذي تق  اإلدارص وامليسسات املتسمة ابلشفافية  16سيما ا دف  يف  ي  أهداف التنمية املستدامة، وال

والقا مة على أسم تشاركية وا ا عة للمساءلة يف صميمه، ال تشكل فقط عامال حااا يف دع  التنفيذ 
الذي يقوم عليه إطار احملاسأأأبة ، بل إهنا سأأأتكون األسأأأاس 2015املسأأأتدام ألهداف وغاايت ما بعد عام 

الذي يتيح فرصأأأأأأأأأأأأأأا جمدية ملشأأأأأأأأأأأأأأاركة املواطنل من  ي  األعمار ومن الراال والنسأأأأأأأأأأأأأأاء ومن  ي  الفئات 
 االاتماعية.

وابإل افة إىل أن مشاركة السكان من  ي  األعمار مبن فيه  أشد الفئات اميشا و عفا يف و   خطة 
د ذاته، فتن املساءلة إبمكاهنا أن تساعد الدول على تصمي  هي حق عاملي مكفول يف ح 2015ما بعد 

تدخالت هامة وجصيص املوارد على حنو يتس  مبزيد من الفعالية. فهي تنطوي على إمكا ية تعزيز املشاركة 
املد ية وفه  الناس للتنمية والعمليات الد قراطية، والعالقة املتبادلة بل الدولة وشأأأأأأأأأأأأأعبها. وابإل أأأأأأأأأأأأأافة إىل 

 ، حتمل املشاركة معها إمكا ية زايدص شعور اجملتم  املدين وانمهور مبلكية أهداف التنمية املستدامة.ذلك
 

 التوصيات

تقدم بعض التوايهات  ،(4)هناك يف األم  املتادص أطر اسأأأأأأأأتعراض أخرى كاالسأأأأأأأأتعراض الدوري الشأأأأأأأأامل
 راء وتوصأأأأيات فرادى املواطنل،  2015بشأأأأأن كيفية كفالة مراعاص نليات املسأأأأاءلة يف خطة ما بعد عام 

واجملتمعات احمللية، واجملتم  املدين املن   وغري ذلك من انهات الفاعلة من غري الدول. وبناء على الدروس 
املسأأأأأأأأأأأتفادص من هذه األطر على املسأأأأأأأأأأأتوايت الوطنية واإلقليمية والدولية، ينب ي أن تشأأأأأأأأأأأمل املشأأأأأأأأأأأاركة يف 

 ا ص التاليةاا ص 2015استعراض خطة ما بعد عام 

املشأأاركة املباشأأرصا ينب ي إ أأفاء الطاب  امليسأأسأأي على املشأأاركة الشأأعبية  )أ( 
 ؛على  ي  املستوايت

املسأأأتوى الوط ا سأأأتتيح املشأأأاورات الوطنية املنت مة املباشأأأرص بل اجملتم   ‘1’ 
املأأدين والقطأأاو ا أأاص واملن مأأات الأأدوليأأة واملن مأأات املكوميأأة الأأدوليأأة 
واملكومات للسأأأأأكان الفرصأأأأأة لتقد  مالح اا  احملددص وتبادل خرباا  

                                                           

 (4) www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx. 



  . وسأأأأأأأأأأأأأأتدكلأأل بتقأأد  اجملتم2015للنهوض بتنفيأأذ خطأأة مأأا بعأأد عأأام 
املدين لتوصأأأأأأأأأأأأأأيات عملية إىل املكومات الوطنية؛ وينب ي أن تشأأأأأأأأأأأأأأكل 
 ؛التقارير املقدمة إىل اجملتم  املدين أي ا ازءا من االستعرا ات العاملية

املسأأتوى اإلقليميا  كن اسأأتكمال املسأأاءلة الوطنية اوار وأعمال رصأأد  ‘2’ 
قليمية ص اإلعلى الصعيد اإلقليمي، وذلك ابلتنسيق م  نان األم  املتاد

وابالسأأتعا ة  ا. وسأأتكون مشأأاركة اجملتم  املدين يف هذه املرحلة  أأرورية 
لل اية للمسأأأأأأأأأأاحلة يف تبادل املعارف والتعل  وحتديد املمارسأأأأأأأأأأات انيدص، 

 ؛وإأاد امللول وتقد  الدع  املتبادل
املسأأأأأأأأأأأأأتوى العامليا ب ية حتقيق اإلعمال الكامل ل حكام الواردص يف قرار  ‘3’ 

نمعية العامة املنشأأأل للمنتدى السأأأياسأأأي الرفي  املسأأأتوى املع  ابلتنمية ا
املسأأأأأأأأأأأأتدامة، ينب ي أن جصأأأأأأأأأأأأص االاتماعات السأأأأأأأأأأأأنوية للمنتدى وقتا 
ملن مات اجملتم  املدين )املن مات ذات املركز االسأأأأأتشأأأأأاري لدى اجمللم 
االقتصأأأأأأأأأأأأأأأادي واالاتماعي واملن مات الف ليم لديها مثل هذا املركز( 

مدخالاا واملشأأأأأأأأأاركة يف املوار التفاعلي، مبا يف ذلك اسأأأأأأأأأتعراض  لعرض
التقدم احملرز يف فرادى الدول. وينب ي إ شأأأأأاء صأأأأأندوحل اسأأأأأتئماين لت طية 
تكاليأ سفر من مات اجملتم  املدين مل ور ااتماعات املنتدى. وأت 
 أن تت أأأمن القرارات املتعلقة بتنفيذ املنتدى يف املسأأأتقبل ل ة صأأأرحية تربز

العاملي  -تكفل املشأأأأاركة اجملدية للمجتم  املدين على  ي  املسأأأأتوايت و 
 ؛عمليات املتابعة واالستعراض يف - واإلقليمي والوط 

املشأأأأأأأأأأأأأأاركة عن بعدا ينب ي أن تدعرض من خالل البث الشأأأأأأأأأأأأأأبكي وقا    )أل( 
ل ااملشأأأأأأأأأاورات الوطنية وااتماعات املنتدى، وأت أن تتاح  ي  التقارير علنا ويف أشأأأأأأأأأك

 كن االطالو عليها، وذلك لتاسأأأل الشأأأفافية وزايدص مشأأأاركة اجملتم  املدين. وينب ي أن 
تتاح للمجتم  املدين الفرصأأأأأأأة لتقد  بياانت وتوصأأأأأأأأيات خطية، وأن يقدمها عن بعد من 
خالل البث الشبكي أو من خالل منابر إلكشو ية أخرى. وينب ي أن ترمي املشاورات إىل 

 ؛ت التفاعل بل املشاركل يف املوق  واملشاركل عن بعدحتقيق أعلى مستواي

تقأأأأد  التقأأأأاريرا بنأأأأاء على  وذج مشأأأأأأأأأأأأأأأأأاركأأأأة اجملتم  املأأأأدين يف عمليأأأأة  )ج( 
االسأأأأأأأأأأأتعراض الدوري الشأأأأأأأأأأأامل، الف جتمل فيها األم  املتادص التقارير ا طية املقدمة من 

ية لدول يف حما أأر موازص رااملن مات غري املكومية وغريها من انهات الفاعلة من غري ا
لعل  انهات املعنية للن ر فيها خالل اسأأأأأأتعراض سأأأأأأجل الدولة يف حقوحل اإل سأأأأأأان، فتن 
من شأأأأأن عملية قاثلة لتقد  تقارير للجهات املعنية أن تشأأأأكل عنصأأأأرا ر يسأأأأيا يف أعمال 

 ؛2015الرصد واالستعراض يف فشص ما بعد عام 



لبياانت وأعمال الرصأأأأأأأأأأأأدا أدى التقدم بناء القدرات ألغراض اسأأأأأأأأأأأأتقاء ا )د( 
احملرز يف التكنولوايا إىل حدوث زايدص مشأأأأأهودص يف أ واو وحج  البياانت املتاحة. غري أن 
العديد من املواطنل، وال سأأأأأأأيما الفئات املهمشأأأأأأأة، مل تكن لديه  املوارد واملعارف والقدرص 

قدرات اجملتم   يل واملوارد حنو بناءالالزمة لالستعا ة  ذه البياانت. وينب ي توايه الدع  املا
املدين واملكومات احمللية مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية وفرادى النساء والراال واألطفال يف 
   البياانت والوصأأأول إليها واسأأأتخدامها ألغراض صأأأن  القرارات. وهذا ما من شأأأأ ه أن 

 2015اورات ما بعد عام  كن اجملتم  املدين من تقد  توصأأأأأيات حمددص يف تقارير ومشأأأأأ
 ورصد التقدم احملرز.

 
 الشفافية

سأأأأأأأأأأأأيكون ملشأأأأأأأأأأأأاركة املواطنل أثر حمدود إذا ما افتقدت مشأأأأأأأأأأأأاركته  إىل الشأأأأأأأأأأأأفافية الكاملة وإىل البياانت 
واملعلومات القابلة إلاراء مقارانت. وكشأأأأأرق مسأأأأأبق لتوافر مشأأأأأاركة فعالة للمواطنل، فتن املواطنل اااة 

بياانت ومعلومات عامة ومبوبة  كن للجمي  االسأأأتعا ة  ا وفهمها. فالشأأأفافية تسأأأمح إىل املصأأأول على 
بتاسأأأأأأل التنسأأأأأأيق واالطالو على املعلومات يف الزمن املقيقي، وهو ما يعزز اجاذ القرارات االسأأأأأأشاتيجية 

شأأأأأأأأفافية البياانت لوأعل ا ليات واملوارد فعالة ابلقدر األقصأأأأأأأأى املمكن من أال حتقيق النتا   اإل ا ية. و 
وسأأأهولة املصأأأول عليها وقابليتها إلاراء املقارانت دور ابلة األحلية ابلنسأأأبة ملشأأأاركة  ي  انهات املعنية، 
مبا يف ذلك املكومات على  ي  املسأأأأأأأتوايت واجملتم  املدين واجملتمعات احمللية وفرادى املواطنل، مشأأأأأأأاركة  

 ف التنمية املستدامة وغااياا.جمدية يف تصمي  وتنفيذ ورصد ميشرات أهدا
 

 التوصيات

ينب ي أن تتسأأأأأأ  طرا ق ومهام وأدوار الرصأأأأأأد واملتابعة واالسأأأأأأتعراض ابلو أأأأأأوح والشأأأأأأفافية. وينب ي أن توفر 
املكومات على  ي  املسأأأأتوايت املعلومات يف الوقت املناسأأأأت وبصأأأأورص دقيقة وشأأأأاملة ومفهومة ويسأأأأهل 

 الوصول إليها.

الدولية ملقوحل اإل سأأأأأأأأأان يف املصأأأأأأأأأول على املعلومات، ينب ي أن تكون  ي  البياانت و شأأأأأأأأأيا م  املعايري 
املتعلقة ابملسأأأأأأأا ل العامة و/أو املمولة من املال العام، مبا يف تلك الف ينتجها القطاو ا اص، بياانت علنية 

الباوث كوميأأة و يع  أن املعلومأأات والوق ق امل وهأأذا مأأا“. مفتوحأأأة لالطالو عليهأأا بطبيعأأأة املأأال”و 
املمولة من املال العام أت أن تتاح بشأأأأأكل نين للجمي  أبشأأأأأكال  كن الوصأأأأأول إليها وأن تكون مقروءص 

 نليا وأن تتوافر جماان ودو ا قيود على استخدامها وإعادص استخدامها.

مبادرص شأأأأأأفافية املعو ة كوينب ي تعزيز املعايري املالية للبياانت العاملية املفتوحة املسأأأأأأتخدمة لتبادل املعلومات  
 الدولية.



وأت أن ييسأأر املنتدى السأأياسأأي الرفي  املسأأتوى املع  ابلتنمية املسأأتدامة  شأأر املعلومات ذات الصأألة الف 
، و كل اجملتم  2015جتمعها خمتلأ مسأأأأأأأتوايت املكومات الوطنية وعمليات االسأأأأأأأتعراض ملا بعد عام 

 نفيذ.اجملاالت الف يعرقل فيها  قص املعلومات والبياانت هذا الت املدين من املساحلة يف التنفيذ وحتديد
 

 االستنتاجات

دفعت هذه الورقة أبن املشأأأأأأاركة والشأأأأأأفافية مبدنن أسأأأأأأاسأأأأأأيان إلأاد نليات ملسأأأأأأاءلة قوية وفعالة وشأأأأأأاملة 
وى تعلى  ي  املسأأأتوايت، بدءا من املسأأأتوى احمللي ووصأأأوال إىل املسأأأأ 2015للجمي  إلطار ما بعد عام 

يف فشص ما بعد  “املتابعة واالسأأأأتعراض”العاملي. فبتوافر املشأأأأاركة اجملدية والشأأأأفافية، يصأأأأبح إبمكان نليات 
 إعمال مساءلة حقيقية عن أهداف التنمية املستدامة. 2015عام 

ويف الواق ، ال بد من و   عمليات استعراض ومساءلة دقيقة ليتس  حتقيق اإلمكاانت التاويلية  طة ما 
، وإكسأأأأاأل االلتزامات طاب  املصأأأأداقية وزايدص شأأأأعور البلدان واجملتمعات احمللية أبهنا هي 2015بعد عام 

 الف  لك أهداف هذه ا طة وغااياا.

وشأأأأبكة الشأأأأفافية واملسأأأأاءلة واملشأأأأاركة على اسأأأأتعداد ملسأأأأاعدص الدول األع أأأأاء على كفالة أن يكون هذا 
ة لتاقيق ا دف املتوخى منه، أال وهو حتقيق مسأأأأأأأأأأأأاءلة حقيقية  طة طموحا يكل مال ما مبا فيه الكفاية 

 .2015ملا بعد عام 

 


