
 

 

 لجدول أعمال التنمية بعد عام بالنسبة  المعلومات لوصول إلىأهمية ا
 تمكنهم من: فالمعلومات. فقرأوضاع البالنسبة للجميع، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في  هو مسألة هامةلوصول إلى المعلومات ا

  قتصاديةاإل -جتماعية اإلممارسة حقوقهم السياسية و 
  صاديا  قتوا ناشطين إكونيأن 
 تعلم مهارات جديدةيتمكنوا من  أن 
 حكوماتهم مساءلةيتمكنوا من  أن. 

حق  توفر ضمانيجب أن تركز العملية على و لبرامج التنمية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.  اأساسي االمعلومات شرط إلىول ويعتبر الوص
 والوصول الفعال لتلك المعلومات، سواء خاذ القرارات على نحو أفضل،الحصول على المعلومات األساسية الالزمة لحل المشكالت وات

 .5102ضمان نجاح جدول أعمال التنمية لما بعد عام بغية ، األفرادو ، المحلية والمجتمع المدني، والمجتمعات ،لحكوماتل 
 

:ما يلينؤمن ب ونحن
. ا بعد عام يجب أن يكون الوصول إلى المعلومات في صميم جدول أعمال التنمية لم

على  قدرةالالوصول إلى، وفهم، و  في الجميع حقالتزام دولي لضمان  تقديمالمؤسسات العالمية ، و والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،وينبغي للحكومات
 لتعزيز التنمية المستدامة. ةاستخدام وتبادل المعلومات الضروري

 ،، واألمين العام لألمم المتحدة والعديد من أصحاب المصلحة اآلخرين(HLP) ن قبل الفريق الرفيع المستوىالوصول إلى المعلومات م جرى إقرار أهميةقد ل
 .5102بشكل كامل في جدول أعمال التنمية لما بعد عام  اإلقرارإدراج هذا  والبد من .(SDGs) من أهداف التنمية المستدامة أساسيا   عنصرا   اعتبارهإب

يلي: ، كماإلى تحوالت هامةعلى الحق في المعلومات واضح التركيز ال ؤديسي

 متعزيز التنمية القائمة على المشاركة، وتمكين جميع الناس من ممارسة حقوقهم ومواجهة التحديات اإلنمائية الخاصة به 
  كجزء  سهاها على نفقطعت تلبية االلتزامات التيحول للمساءلة  تعرضاجعل كل الحكومات، بغض النظر عن مستوى تطورها االقتصادي، أكثر

 5102من جدول أعمال التنمية لما بعد عام 
  والتمكين ،والمشاركة ،والحكم الرشيد ،والشفافية ،المساءلة بشأنتوفير وسيلة لتعزيز التقدم. 

من ة ستنارإأكثر  اتتحسين الجودة وزيادة توافر المعلومات أن يؤدي إلى تحسين تخصيص الموارد وصنع قرارمن شأن 

:المعلومات ضروري من أجل والوصول إلىوالقطاع الخاص.  ،والمجتمع المدني ،الحكوماتبل ق

  فقرأوضاع الولئك الذين يعيشون في ألالخدمات العامة التي تصل إلى السكان، وخاصة  لماهيةالفهم الكامل 
  تحسين الخدمات العامةفي  األفراد والمجتمعات المحلية مع الحكوماتإنخراط 
  فعال، وتحسين الخدمات العامةالستثمار اإلالمستهدف، و والتطوير إجراء البحوث  منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص منتمكين. 

الحكومات  يساعدوان، أن ووسطاء المعلومات مثل منظمات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم، والبرلمانييستطيع 

:من خالليمكنهم القيام بذلك و. األهمية في التنمية ةبالغالانات تنظيم وبناء وفهم البيوالتواصل، على والشعوب 

  البيئة، والصحة ، والتعليم ، وفرص العمل، واإلنفاق العام، و والخدمات العامة ،الحقوق األساسية واالستحقاقات حولتوفير المعلومات 
  لسكانا لمجموعة من حتياجات والمشاكل األكثر إلحاحا  اإلعلى اإلهتمام تحديد وتركيز 
 منظمات وتستطيع  .الهامةمعلومات الوصول إلى التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسريع تقديم الخدمات وتوفير فرص لستخدام البنية التحتية إ

، مما اإلقليميوى على المستتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لردم الفجوة بين السياسات الوطنية والتنفيذ  أن تستخدمالمجتمع المدني والمكتبات 
 لكافة المجتمعات المحليةالتنمية يضمن وصول 

  نخراطهوسع و األلمشاركة المجتمع المدني العامة والمجاالت توفير المنتديات  في صنع القرار. ا 
 



 المعلومات الوصول إلىمخاطر تجاهل أهمية 
على إلى األجدول أعمال التنمية من يتم وضع أن  إحتمالهناك ف، 5102جدول األعمال بعد عام  فيالوصول إلى المعلومات عنصر  جرى تجاهلإذا 
طرة على لسيالمحلية من امن تمكين األفراد والمجتمعات  في هذه الحالة، سيكون التركيز على تحقيق األهداف من خالل العمل الحكومي بدال  و سفل. األ

ذا لم يتم تضمين الوصول إلى المعلو و . التنمية الخاصة بهمتحقيق   :بحدوث ما يلي، فإننا نخاطر 5102مات في إطار مابعد عام ا 
 

  ل تفسيرها. بحرية، ويسه ة، ومتاحتنموية جيدة هي متوافرةأن المعلومات التي نحتاجها التخاذ قرارات ب. هناك افتراض صنع القرارضعف عمليات
 ياجات المجتمعحتإلؤدي إلى اتخاذ قرارات ال تستجيب تما  غالبا  سرية الناقصة و المعلومات فال. الوضع يختلف تماما  ولكن في كثير من الحاالت، 

 .المحلي
 قبل  من ايمكن استخدامه حتىضيع فرصة زيادة القدرات والتدريب على تحليل البيانات وترجمتها إلى معلومات يجب أال ن ر المال والجهد.اهدإ

تشير إلى أنهم ر، فقأوضاع الأولئك الذين يعيشون في  يتضمنحتياجات المعلومات لألفراد والمجتمعات، بما المتعلقة بإالبحوث فالمجتمع األوسع. 
 .لصالحهمستخدام المعلومات الصحيحة موقع وا  عقبات في تحديد يواجهون 

 ذا و لتحتية. دعم المعلومات للوسطاء والبنية التنمية تفتقر ت . ينبغي لنا أن نتجنب خلق سياساإعادة اختراع العجلة تعزيز البنية دعم و قمنا با 
 في أشد الحاجة إليها.هم  لمنيمكننا ضمان توفير الخدمات المتعلقة بالمعلومات فالتحتية القائمة، مثل المكتبات، 

كيفية قياس التقدم المحرز

 جمع البيانات التفاعلية باستخدام التكنولوجيات يتضمنبما ، نقترح النظر في آليات جديدة لجمع المعلومات عن المؤشرات، 5102فترة ما بعد عام بالنسبة ل
يجب و والهيئات.  للمعلومات عبر المجتمعات التوافقيلتمكين المقارنة وقابلية التشغيل منفتحة عتماد معايير على إ  أيضا  كما نشجع بقوة المتنقلة واإلنترنت. 

نقترح المقاييس التالية لقياس التقدم المحرز، على أساس المقاييس الحالية المستخدمة من قبل و  أن تشارك منظمات المجتمع المدني بنشاط في هذه العملية.
 األمم المتحدة والهيئات الدولية األخرى:

 
معلوماتبالتمكين المواطنين والحكومات 

 علومات والبيانات الحكوميةضمان حق الجمهور في الحصول على الم

 ة والمطبقالحق في تشريع المعلومات استنادا إلى المعايير الدولية المعتمدة  (أ
 قابلة للقراءةو ، ومنفتحة، بصيغة معتادةبيانات البنشر  تلتزمالمفتوحة المتوافرة/لبيانات لسياسة وطنية  (ب

 

الوصولفرص زيادة 
 وآنيةجعل المعلومات متاحة 

 

 مفتوحالوصول الزيادة شفافية الميزانيات العامة وضمان 

 شر الموازنة المفتوح مؤ  (أ
 بشكل آنيمتاحة للجمهور الثائق الو بيانات ميزانية الحكومة و  (ب
 .تنفيذ والية الدخول الوطنية المفتوحة عبر مؤسسات التمويل، والبحوث والتعليم (ت

معلومات للمواطنينالمعرفة أهمية تحسين مهارات و

 وسائل اإلعالم ومؤشرات محو األمية المعلوماتية الخاصة باليونسكو  منتجات (أ
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.الخاصة ب القمة العالمية لمجتمع المعلوماتمؤشرات من  7الهدف  (ب
الخاصة  (0،01، 6-0)األهداف  تتكنولوجيا المعلومات واالتصاالالخاصة ب مؤشرات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (ت

 وصول الجمهور إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتب

ن اإلستخدامحسيت
تطوير بيئة مواتية لمشاركة 

 المدني واإلنخراطالجمهور 

 المفتوحة الحكومةبالمواطنين وإظهار االلتزام  نخراطزيادة المشاركة العامة، وإ
 .توالمراجعاعمليات أصحاب المصلحة المتعددين  يتضمن، وخطط العمل، بما المفتوحةحكومة في ال وشراكةعضوية  (أ

 CIVICUS تمكين المجتمع المدنيمؤشر بيئة  (ب
    (UNPAN)مؤشر المشاركة اإللكترونية (ت

 

 :للمزيد من المعلومات
 ،  :وفينسهجفري  ، أري كاتز،  ،  ديو بانسارالرجاء االتصال بـ

. وارت هاملتون يست،   ندرو بالمرأ
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