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  تمهيد

 هنظمتالذي  يندمتعدّ $صحاب المصلحة ال جتماع التشاوري ا�قليمي كوثيقة خلفية لت ھذه الورقة أعدّ 
جامعة الدول العربية وبرنامج  ، بالتعاون مع شركائھا)ا.سكوا( آسيا لغربي وا�جتماعية ا�قتصادية اللجنة

 ١٦-١٥ في تونس، ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية لخطة المتابعة إطار حول، )UNEP(ا$مم المتحدة للبيئة 
ممثلون فكار التي تداولھا ى أساس اللقاء التشاوري نفسه وا$عل الورقة قد تم تطويرو  .٢٠١٤١ سبتمبر/أيلول

   .ةعربيبلدان عدة من  خبراءوومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية عن المؤسسات العامة 

كمساھمة المنطقة واضحة حول آليات المساءلة إقليمية إلى وضع واقتراح رؤية  وھدف ا�جتماعھذا 
رضت وقد ع  .٢٠١٥عام  لما بعد حول خطة التنمية لGمم المتحدة لGمين العام" جميعيالتقرير الت" العربية في

المحاسبة والمساءلة في مجال تطبيق أھداف على آليات  التي رّكزتوا.قليمية والوطنية  الدوليةالتجارب   لهخ
فاعلية المساعدات والمساءلة التي يقودھا  التنمية المستدامة، مع التركيز على مبادئ المساءلة المتبادلة في اطار

 .المواطنون وتقييم ا�ثر على حقوق ا�نسان وا�ستدامة

طار خطة العمل التنموية ضمن إتھدف الورقة الى عرض مفھوم المساءلة في المنطقة العربية و
المساءلة الوطنية  لياتوھي تتضمن إشارة الى آ. من وجھة نظر المجتمع المدني ٢٠١٥لما بعد العام العالمية 

كما تتطرق . قليمية والدولية مع بعض ا�قتراحات حول الوسائل واLليات التي تساھم في تعزيز المساءلةوا.
وقد تم  .إلى أھمية المساءلة ولكن أيضاً الى التحديات والھواجس التي تواجه المجتمع المدني في ھذا السياق

التقرير  صدورأھداف التنمية المستدامة وقبل المعني بمفتوح الفريق العامل المقترح بعد صدور  اإعدادھ
  .Gمم المتحدةل العام لGمينالتجميعي 

                                                           
: وثائق ا	جتماع على العنوان التالي على ا	ط�عيمكن    ١

http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=3510E.  
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Executive Summary 

 

Debate on a new post-2015 development agenda for the next fifteen years started in mid-2012. It was 

informed by an assessment of the Millennium Development Goals (MDGs) process that attempted to identify 

the core reasons behind the weak results achieved during the past one and a half decade. The debate 

concluded that one of the core reasons behind the failure in meeting the MDGs is the increase in inequality. 

The issue was raised as well by many institutions including the International Monetary Fund (IMF)
2
. 

Moreover, there was consensus that inequality is a result of the flaws in the global financial architecture and 

trading system, as well as the economic policies adopted in various countries
3
. It was also highlighted that 

the production and consumption patterns constitute a serious threat to the planetary boundaries and that weak 

redistributive policies have exacerbated different types of inequalities, including social, geographical, 

gender, and cultural disparities.  

Accordingly, the renewed global partnership for development suggested as part of the post-2015 

agenda should provide a supportive enabling environment for the different development actors. This includes 

a full commitment of those actors to the “Common but Differentiated Responsibility” principle as well as to 

human rights-based, citizen driven, and fully accountable approaches and policies. Previous experiences 

highlighted the importance of the developmental role of the democratic and modern state as an imperative 

precondition for the success of the developmental processes. Yet, as the Trade and Development Report 

(TDR) 2014 underscores, the shrinking space for public policy-making is a significant challenge preventing 

developing countries from the adoption of the most relevant policies for achieving social and economic 

justice. Consequently, the post-2015 agenda ought to enhance democracy in the global governance and build 

an enabling environment for global partnership. The Sustainable Development Goals (SDGs), which 

constitue a core component of the agenda, should be universal and apply to developed and developing 

countries alike. Achioevement of the SDGs will also require explicit commitments by the rich. 

The lack of solid and efficient monitoring and accountability mechanisms at the national, regional 

and global levels was identified as one of the main flaws of the MDGs, which has prevented the development 

of inclusive, transparent and accountable processes and means of implementation. 

In order to foster SDG implementation, monitoring and accountability should target the different 

developmental actors and partners, including the national states, private sector, civil society and the 

concerned donor countries and agencies as well as the international and multilateral institutions. The latter 

should respect their global commitments towards developing countries and adhere to human rights 

obligations. They ought to adopt transparency and non-selective disclosure policies enabling civil society to 

monitor the decision making processes and negotiations as well as the implementation. Governance of the 

global organizations and institutions should become more inclusive, transparent and accountable. Global 

partners including states and non-state actors, intergovernmental and international institutions, should adhere 

to the Paris Principles on Aid Effectiveness particularly the principle of “mutual accountability”. Accra 

Action Agenda and Busan Declaration should be at the heart of this partnership. 

National governments have to respect the tools and mechanisms of good governance in public 

administrations, ensuring the separation of powers, empowering independent judiciary systems and 

enhancing the monitoring role of existing administrative, legislative, and judicial bodies. Channels for active 

civic participation must be created, including “National Economic and Social Councils” and “National and 

                                                           

 ٢
            Redistribution, Inequality and Growth, IMF, February 2014.  

 ٣
    Trade and Development Report, UNCTAD, September 2014 (UNCTAD/TDR/2014)       . 
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Sectorial Tripartite Councils” as independent observatories for public policy making and for the promotion 

of social dialogue. These channels should be perceived as fully independent institutional frameworks for 

monitoring and holding accountable the economic and social policies targeting the various actors and sectors.   

As the private sector assumes a more prominent role as a development partner, the principles of 

“Corporate Social Responsibility” should become binding, enhanced, respected and monitored. 

Consequently, global efforts must be pursued to conclude a new international and legally binding instrument 

that compels transnational corporations and other business enterprises to respect human rights.  

Finally, civil society should be held accountable and adhere to the “Istanbul Principles on CSO 

effectiveness”. Moreover, they have to be empowered in order to be able to fulfill their independent and 

efficient monitoring role. This will induce the creation of an enabling environment based on the political will 

and commitment to protect the independence of CSO, to adopt clear and binding transparency and disclosure 

measures and to respect the principles of accountability and responsibility. The enabling environment 

includes, besides the legal framework, the promotion of the rights of associations and freedom of assembly, 

the right to access human and financial resources as well as access to information and the freedom of opinion 

and expression.  

Monitoring and accountability ought to be perceived as tools to assess, evaluate, and consequently to 

improve the performance of the different developmental partners, including state actors, business sector, 

donors and global partners, as well as the various civil society actors. Establishing the High Level Political 

Forum on Sustainable Development is an important step that can lead to the creation of a Periodic Review 

Mechanism of the SDGs where the various actors ought to be held accountable. Regional High Level Forums 

can be also established with a similar mandate at the regional level. 

Monitoring and accountability are not ends by themselves. They are means to ensure the realization 

of the different dimensions of justice: developmental, political, civil, economic, social, cultural and 

environmental. 
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  مقدمة

عام ما بعد عمل لخطة الجديد تفاوض حول ا�طار الدولي يتم فيھا الان المسارات العالمية التي 
وھي . معايير ومؤشرات لقياس التقدممرفقة بوالغايات، ھداف ا&و جملة من المبادئ ستنتھي الى ٢٠١٥
 الفريق العامل المفتوحھذا ما توصل اليه ( غاية ١٦٩و ھدفاً  ١٧ولية تتضمن أ مسودة توصلت الى عملياً 

وكانت قمة التنمية المستدامة التي انعقدت في . )حتى تاريخ كتابة ھذه الورقة لتنمية المستدامةبا المعني
نت قد خلصت الى وثيقة تضمّ ) ٢٠+ريووھي تعرف بقمة ( ٢٠١٢ريو دي جنيرو في يونيو من العام 

وجيھية � بد من العودة اليھا عند صياغة ا�ھداف في ساسية التي تعتبر مبادئ تجملة من المبادئ ا&
ھداف فا� .طاراً مرجعياً كون إن يصلح �المبادئ، أو بعُضھا على ا&قل، يإذ أن ھذه  .المرحلة المقبلة

ا�نمائية للتنمية التي صدرت عن فريق عمل شكله ا�مين العام لFمم المتحدة، ارتكزت الى خلفية 
ا ھذ. سياسية حّددھا إعFن ا�لفية في حين تفتقد أھداف التنمية المستدامة الى مثل ھذه الخلفية السياسية

طاره ريو إالذي وضعت قمة لمستدامة اي مسار التنمية أجل توحيد المسارين، ألعمل من اضرورة يحّتم 
في إطار  ◌ً  يبدو انه يأخذ منحًى أكثر تقنية الذي ٢٠١٥ومسار خطة التنمية لما بعد العام العام السياسي 

  . ٤صياغة ا�ھداف ومؤشراتھا

قد تقدمت بوثيقة نتجت عن ا�جتماع ا�قليمي العربية كانت المنطقة ن � بد من ا�شارة الى أ
. بمشاركة نشيطة لممثلين عن المجتمع المدني) ٢٠١٤(الذي انعقد في عمان في مايو رفيع المستوى 

زالت تسير باتجاه تفعيل المساھمة العربية في  والمساعي ا�قليمية � .تتضمن الوثيقة عشرة أھدافو
ھداف والمقترحات التي تھم المنطقة في الوثائق الختامية �دراج اإكد من أالمسارات الدولية والت

أواخر العرب في  نعقاد اجتماع لجنة كبار المسؤولين� وتجري التحضيرات حالياً  .للمسارات الدولية
عداد موقف عربي موحد حول أھداف التنمية المستدامة تحضيراً لFجتماع الوزاري Oكتوبر المقبل أ

   .٥"٢٠١٥ عام خطة عمل ما بعد"الجھود الدولية لـ تصّب في

المسألة  ؛عن ا�خرىأھميًة ي منھا أساسية، � تقل مسائل أ حالياً حول ثFثالنقاش ويدور 
رز وتصويب حلقياس التقدم الماستخدامھا ا�ھداف بعينھا وبالتالي المعايير التي يفترض ا�ولى ھي 

 ١٦ا�ھداف الـتقترح وھي في مسودتھا ا�ولى (المسارات عند كل محطة من محطات التقييم والتقويم 
أي (بعينه  وسائل التنفيذ والتي خصص لھا ھدفٌ ليات وآ المسائل ھي هھذ ثانيو، )١٦٩والغايات الـ

ملزمة تتوزع من وة فعليّ � يتضمن وسائل نه أإذ  العموميةبعض والذي � زال يتسم ب) ١٧الھدف 
ن ترتكز الى مبدأ بالعملية التنموية والتي يفترض أ راف المنخرطةطات بين مختلف ا&خFلھا المسؤولي

ليات ووسائل التشاور �قرار آ ھذه المسائل ھو وثالث. "المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة"
تي أ، وي٦ليات والوسائل والمعاييرة تتضمن اWبلورتھا في وثيقل العامةيسعى رئيس الجمعية المساءلة، إذ 

سبتمبر  ١٦- ١٥تونس ( ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية لخطة المتابعة إطار حولا�جتماع التشاوري العربي 
  .من ھذا المسار جزءاً ) ٢٠١٤

                                                           
الرابع من ديسمبر والذي  فيمم المتحدة مين العام ل�عن ا� التجميعياثناء مراجعة ھذه الورقة، صدر التقرير   ٤

التنمية المستدامة، آليات التنفيذ وآليات المراقبة والمساءلة؛ وقد  ربعة اقسام رئيسية؛ المقدمة السياسية، اھدافأيتضمن 
إ3 أن ا3مين ). وليس عن المساءلة(في مجال المساءلة إذ أنه يتحدث عن آليات الرصد والمتابعة  سجل التقرير تراجعاً 

لية المراجعة الدورية وعن آلية شبيھة بآ" منتدى السياسات رفيع المستوى"العام يتحدث في تقريره عن تقعيل دور 
  .الشاملة

أوكتوبر نتج عنه نسخة محدثة  ٢٨و ٢٧سبق ا3جتماع الوزراي في شرم الشيخ إجتماع كبار المسؤولين يومي   ٥
وثيقة سياسية حول تحديات الخطة التنموية لما بعد العام  عن المقترح ا3قليمي 3ھداف التنمية المستدامة با3ضافة الى

  .نوقشت في ا3جتماع الوزاري ٢٠١٥
  .والذي اعلن عنه ا3مين العام في الرابع من ديسمبر في نيويروك المقصود ھنا التقرير التوليفي المشار اليه آنفاً   ٦
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 بنوداً  ١٦ا�ھداف الـمن ن يتضمن كل ھدف اقترحت الدول النامية أوخFل المفاوضات 
لتقرير الصيغة النھائية وقد تضمنت  .تزاملللمزيد من الدقة وا� دوات التنفيذ توخياً أمخصصة لوسائل و

وسائل التنفيذ كمسودة للتفاوض التي اعتمدت والمعني بأھداف التنمية المستدامة المفتوح  الفريق العامل
وسائل التنفيذ ت ا�ھداف ا�خرى تضمنكما . )١٧الھدف ( غاية ١٩مستقل يتضمن  واحدٍ  ضمن ھدفٍ 

. الخاصة بھا، إ� أن الوسائل المقترحة بحاجة إلى دليل واضٍح للتنفيذ يّتسم بالمرونة بين دولة وأخرى
على في حينه ھداف ا�لفية والذي رّكز ر عملياً محل الھدف الثامن في ا&الھدف السابع عشوقد حل 

شركاء التنمويين في دعم الجھود التنموية في ، أي التأكيد على دور ال"الشراكة العالمية من أجل التنمية"
  . الدول النامية عموماً، والعربية على الخصوص، وھي مسألة مركزية يجب إعادة ا�عتبار اليھا

ن التنمية جمع على أن الموقف العربي يُ أ� بد من التنويه ب ،في اطار المFحظات العامةو
نھاء ا�حتFل ا�سرائيلي لFراضي العربية ووقف تم إالمنال في حال لم ي المستدامة في المنطقة صعبة

ا�ستيطان التوسعي وا�قرار بحق الدول والشعوب بتقرير مصيرھا واختيار ا�ساليب المFئمة لتحقيق 
شارة واضحة إ ١٦الصين قد اقترحت تضمين الھدف و ٧٧وكانت مجموعة دول الـ .التنمية المستدامة

ستعيض عنه اف ،اح لم يمرّ رن ا�قتأ� إب في تقرير مصيرھا وق الشعالى ا�حت�Fت ا�جنبية وحقو
وحذفت ا�شارة الى الحق في تقرير المصير من نّص  الوثيقة با�شارة الى ا�حتFل ا�جنبي في مقدمة

  .الھدف

كثر من دولة عربية والتوتر السياسي ة واستمرار النزاعات المسلحة في أن ا�وضاع العامأكما 
على  ةوغير مساعد ةامل معيقوعتبر عوا�ضطرابات ا�منية وتنامي الحركات ا�رھابية في المنطقة تُ 

التشجيع على اقامة "ما يشير الى ضرورة وقد جاء في الھدف السادس عشر . تحقيق التنمية المستدامة
ي أدون بقيت الفقرة لكن با�ساس،  مقترحاً  انككما " ما�من والسFتحقيق "، وليس "مجتمعات مسالمة

وھذه القضية تعتبر من  .عFهأ كما سبق وُذكر شارة الى ا�حتFل ا�جنبي والحق في تقرير المصيرإ
اثناء انعقاد القمة في ا�مم المتحدة لتقييم مسار  ٢٠١٠القضايا الخFفية ا�ساسية التي برزت في العام 

كونھا تعني بالنسبة الى المنطقة العربية إزالة ا�حتFل ا�سرائيلي كأحد أبرز . للتنمية ھداف ا�لفيةأ
  .المعيقات أمام تحقيق السFم العادل والشامل وبالتالي خلق البيئة المFئمة للتنمية في المنطقة

، أھدافاً وآليات، � بد من "٢٠١٥عام المساءلة في خطة عمل ما بعد "ة وقبل البدء بمناقش
لى تقييم السياسات المعتمدة يھدف إ "تقويمي مسارٌ "شيء كل ھي قبل المساءلة ا�شارة الى أن 

من  اً وقائي اً دور كما تلعب المساءلة. السياسات التي � تحقق أھدافھاتلك  ھا، �سيماتصويبوالمساھمة في 
   .تم اختبارھا سابقاً ولم تؤِد الى النتائج المتوخاة منھا خFل مساھمتھا في تFفي التجارب التي

� ، قص من كفاءة الحكام وا�دارات العامة والجھات المعنية بالعملية التنمويةنتت وھي بذلك �
وسيلة ناجعة لتفعيل الجھود التنموية المشتركة في مختلف المجا�ت؛ السياسية والقانونية ھي مجرد بل 

  . صادية وا�جتماعية والبيئية والثقافية، وعلى مختلف مستويات صناعة القرار وتنفيذهوالحقوقية وا�قت

الدور المكمل لمنظمات المجتمع المدني في دعم المساءلة المواطنية في خطة عمل ما بعد  -أو�ً 
  ، بما في ذلك مساءلة وتقييم ظروف التنمية المستدامة والسياسات العامة ذات الشأن٢٠١٥

المكاشفة  يتقترن بمبدأويجب أن ساسي من مبادئ حقوق ا�نسان، أمبدأ ھي المساءلة 
الى معلومات ومعطيات  تستند� إذا اأن تكون المساءلة فعلية وواقعية إيمكن ذ � إ .والمحاسبة

ليات آذلك ضمن  .على مختلف المستوياتليات لتعزيز الشفافية آوذلك يتطلب اعتماد . ة ودقيقةيضوعوم
ن الشفافية أ علماً . وغيرھا ا�دارية والماليةفي اWليات القرارات السياسية وا�ستراتيجية، وصنع واتخاذ 
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ن ، حيث أاشكاليةً كثر الحقوق أ، وھو من ٧بالحق ا�ساسي في الوصول الى المعلوماتمباشرة تقترن 
و المداو�ت بين مختلف ا�طراف أأحياناً، وسرية التفاوض با�من القومي رتبطة ة المحدود السريّ 

حق المواطنين أن يعرفوا ماذا يدور في حلقات صناعة القرار الذي يؤثر بحياتھم رض مع اتتع
حجب المعلومات وبالتالي تقييد  وأخفاء إن ا�ستمرار في بأ ھذا علماً  .اة اطفالھميوربما بحومستقبلھم 

، ھمامالى فقدان ثقة المواطنين بحكّ بالنھاية يؤدي �نه عملياً يھدد ا�من القومي ھو الذي الحق ھذا 
  .ونظام المحسوبيات الزبائنيةبالتالي ويعزز 

ه كما تجدر ا�شارة إلى أن حجب المعلومات � يقتصر فقط على عدم إطFع المواطنين، ولكن
عدم  يؤدي الىما  ،ساسية والضروريةة واضحة لFفصاح عن المعلومات ا&غياب سياس يؤدي الى

كما يطال ذلك مختلف المستويات بما فيھا  .الجھات الحكومية المعنية بھا نفسھابين تداولھا حتى فيما 
إن لھذا الواقع تأثير سلبي على آليات صنع السياسات وعلى . المركزية والمحلية اتالعFقة بين السلط

  .تنفيذھا

ومن ثم كضرورة  و�ً ان أمن حقوق ا�نسولتسھيل الوصول الى المعلومات الضرورية كحق 
ليات لFفصاح عن المعلومات وتعزيز الشفافية، ما يعزز المساءلة آلتعزيز المساءلة، يجب اعتماد 

فالوصول الى المعلومات ھو من المبادئ ا�ساسية لحقوق ا�نسان، وقد ورد  .ل عمليات تنفيذھاويسھّ 
ومن ثم جاء في  ،المعرفة لبلورة الخيارات طار الحق فيإفي ا�عFن العالمي لحقوق ا�نسان في ذكره 

ويتضمن ھذا الحق . العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية با�ضافة الى العديد من ا�تفاقيات الدولية
وقد . ة، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق ا�نساننيالوصول الى القوانين والسياسات والممارسات المع

 صراحةً ى ھذا الحق ال) كالدستور التونسي والمصري والمغربي( حديثاً  ةأشارت بعض الدساتير المقرّ 
وقد سجلت عدة محاو�ت في العديد من الدول . فاصبح بذلك حقاً دستورياً ملزماً � يمكن التراجع عنه

نھا لم تقر بعد و� زالت مشاريع أ� إالعربية �صدار قانون حول الحق في الوصول الى المعلومات، 
  .٨نسية في ا&دراجم قوانين

ستتبع تُ لم إن ذ � معنى للمساءلة إمبدأ المحاسبة، ن تقترن بانية، فان المساءلة يجب أومن جھة ث
فالمحاسبة ھي مبدأ ضروري . يجابيةأم إكانت سلبية أمحاسبة المسؤولين عن النتائج التي تخرج بھا، ب

من الضحايا المسؤولين وا�عتذار الكشف عن اء تطبيق السياسات، ولجبر الضرر الذي لحق جرّ 
يضاً أوھذا ينطبق  .عتمد في مجال العدالة ا�نتقاليةھي من المبادئ ا�ساسية التي تُ و ،عنھموالتعويض 

كما ينطبق على المستوى  الجرائم التي ترتكب في المجال ا�قتصادي وا�جتماعي والثقافي تماماً على 
                                                           

، والذي تبّنته الجمعية العمومية ل�مم المتحدة عام ”اLعMن العالمي لحقوق اLنسان“من  ١٩تضمنت المادة   ٧
ويشمل . لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير“: ، الحق في حرية التعبير والمعلومات بحسب المعايير التالية١٩٤٨

ا�نباء وا�فكار وتلقيھا وإذاعتھا بأية وسيلة كانت من دون تقّيد  ھذا الحق حرية إعتناق اRراء من دون أي تدخل، وإستقاء
  .”بالحدود الجغرافية

على أن جميع ” مبدأ العMنية“فقد نص . ١٧٧٦عام ” قانون حرية الصحافة“تبنت السويد ھذا الحق من خMل   ٨
) أو المركزية وجميع المؤسسات العامةالحكومة المحلية (المعلومات والوثائق التي تنتجھا أو تستلمھا المؤسسات العامة 

كما ينص ھذا المبدأ على أن جميع المؤسسات العامة يجب أن تبذل قصارى جھدھا لمنح . يجب أن تتوفر لجميع المواطنين
 .أي شخص أي معلومات قد يرغب بھا بأسرع وقت ممكن

أو ما ُيعرف بحرية (ول إلى المعلومات الذي حّدد شروط الوص ١٩٥١وكانت فنلندا أول من تبّنى التشريع الحديث عام 
، وتبنت فرنسا ١٩٦٦عام ” قانون حرية المعلومات“داخل المؤسسات العامة، ومن ثم تبّنت الو3يات المتحدة ) المعلومات

دولة تتمتع  ١٣، لم تكن سوى ١٩٩٠، وفي العام ١٩٧٨قانون ينص على وصول المواطنين إلى المستندات اLدارية عام 
دولة قد تبّنت قوانين شاملة  ٥٠، كانت أكثر من ٢٠٠٤خاصة بالوصول إلى المعلومات، ولكن بحلول آذار بتشريعات 

دولة قد تبنت ھذا النوع من القوانين ومن  ٨٥كانت أكثر من  ٢٠١٠ولغاية عام . لتسھيل الوصول إلى السجMت الحكومية
عن موقع . (٢٠٠٧ي أقرت قانون الوصول إلى المعلومات في بينھا ا�ردن الذي يعّد الدولة ا�ولى في الشرق ا�وسط الت

  .")المركز اللبناني للمواطنة النشيطة"
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ذا يتضمن وجوب توفير التداول السلمي للسلطة تعزيزاً لمبدأ وھ .والجزائي والجنائي السياسي والمدني
المسؤولية السياسية للحكام، وتحديداً أمام ناخبيھم وأمام الرأي العام عموماً، بوصفه المسؤول ا&ول 

  .وا&خير عن المساءلة والمحاسبة بالوسائل الديمقراطية

  المرجعية الدولية لحقوق ا�نسان -ألف

ھمية نسان والتنمية ھي عFقة عضوية، وأن العFقة بين حقوق ا�إ: ا�نسانالتنمية وحقوق 
لقد صدر ا�عFن العالمي في . و لFنتقائيةأة ئنھا شاملة وغير قابلة للتجزأالمقاربة الحقوقية للتنمية ھي 

لتعيين فريق مفاوضات حالياً كما تجري . قد تشكل فريق عمل لمتابعة إحقاقهو ١٩٨٦الحق بالتنمية عام 
مام الدول يجب تحقيقه ألتزام الى إ اھمن خFل لحوّ تيحول الحق في التنمية دولية تفاقية إعمل يقترح 

محور التنمية، ضمان  نسانجعل ا&: ويتضمن الحق في التنمية على البنود التالية .بمختلف الوسائل
لعادل لفوائد التنمية، احترام الحق في المشاركة الحرة والنشطة والھادفة، ضمان عدم التمييز، التوزيع ا

تقرير المصير والسيادة على الموارد الطبيعية وكل ذلك في إطار عملية تعزيز سائر الحقوق المدنية 
اتفاقية تكمن في آلية المتابعة  واھمية تطوير ا�عFن الى .والسياسية وا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية

  .والمساءلة التي تتضمنھا كل ا�تفاقيات الدولية الخاصة بحقوق ا�نسان

ومع مرور حوالي العقد ونصف  ،مطلع ا�لفية حتى يومناالتي تلت في تقييم سريع للمرحلة و
داف والغايات لم تتحقق ، نستنتج بأن ا�ھ)٢٠٠٠(ودنو نھاية المھلة التي أقرتھا القمة العالمية لFلفية 

تحقّق منھا الشيء اليسير فھو من قبيل المقاربة الكمية كان قد وإذا . ٢٠١٥حلول العام ب كما كان متوقعاً 
فغاب . ھذا مع التأكيد على أن أھداف ا&لفية جاءت نسخة تقنية مقتضبة �عFن ا�لفية. وليس النوعية

من والسلم والحكم السليم وآليات ا&موضوع ا ا�عFن، كعنھا الكثير من المبادئ ا�ساسية التي تضمنھ
 اً تفاقم ن ا�وضاع ا�قتصادية وا�جتماعية والبيئية قد ازدادت� بل يمكن القول بأ. ركةاالمساءلة والمش

ا�زمات العالمية متعددة الجوانب التي أصابت أكبر إقتصادات العالم في اند�ع نتيجة  ٢٠٠٨منذ العام 
أدت الى ارتفاع أسعار بيئية والقتصادية وا�مالية وطالت الجوانب اللمتحدة وفي أوروبا، والو�يات ا

، وكذلك ٢٠٠٨كقمة تمويل التنمية في الدوحة (مرجعيات دولية عديدة تؤكد و .الطاقةالمواد الغذائية و
راجعات الى ميحتاج  عن خلل ھيكلي اً تعبيرھا جاءت نأب) ٢٠١٠ا�جتماع الوزاري لمنظمة ا�نكتاد 

الرؤية والمقاربات في ا�ساس، وھي كذلك تعبير عن خلل في التوجھات ا�ساسية و عالجة منجذرية وم
  . التنموية التي اعتمدت

التأخر في الحقيقية وراء سباب ا&الى توجه أن ت ٢٠١٥يفترض بالخطة المقترحة لما بعد العام و
المقاربة الى يرتكز يجب أن تنموي جديد  قتراح إطارٍ اعلماً بأن . ا�نمائية لFلفية تحقيق ا�ھداف

وتعني . لھاساسية أمرجعية محورية وكحقوق ا�نسان أي تلك التي تعتمد  ،للتنمية المستدامة الحقوقية
ئية إن على مستوى اختيار ن تكون انتقاأ� يجوز كما شاملة وغير قابلة للتجزئة، نھا أ المقاربة الحقوقية

ھذا با�ضافة الى ما تتيحه المقاربة الحقوقية من . صحاب ھذه الحقوقمجال اختيار أو في الحقوق أ
رصد يات وبالتالي تساعد على التقييم المستمر للسياسات وا�ستراتيجو قابلة للقياسمعايير كمية ونوعية 

  .  ذلك على تكنولوجيا المعلوماتبا�عتماد على مختلف ا�دوات بما في  ثارلنتائج واWا
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. ھناك ترابط بين المساءلة وحقوق ا�نسانومن جھة ثانية، : المساءلة وحقوق ا�نسان
فمنظومة حقوق ا�نسان تحتوي على جملة من المعايير والممارسات التي تحكم العFقة بين الفرد 

غياب ھذه المعايير إن  .اقع المسوؤليةفي مو واكانالمجتمع، خاصة إن د افرسائر أوالدولة أو بينه وبين 
  . يصّعب القدرة على المساءلة

أو�ً : فان الربط بين المساءلة وحقوق ا�نسان يساعد على تحقيق مرتكزاتھا الثFثة ا�ساسية
فتطبيق مبادئ حقوق ا�نسان . نفاذ توصياتھاإوثانياً استجابة المسؤولين لنتائجھا وثالثاً  يةتحديد المسؤول

سؤوليات وتوّزعھا على مختلف الجھات المعنية ذات المصلحة في العملية يرسم الخطوط العامة للم
فيما  ن مبادئ حقوق ا�نسان مترابطةإ. ذا جاء مستنداً إلى المعايير الدوليةإالتنموية أو السياسية، � سيما 
إن . المساءلة وعدم جواز اعتماد ا�نتقائية فيھا ةما يساعد على شمولي ةبينھا وھي غير قابلة للتجزئ

على المواطنين لدى وعي نسبة الرفع حقوق ا�نسان وثقافة نشر  تطبيق حقوق ا�نسان، يساھم في
الى بالنھاية وھذا ما قد يؤدي . تطبيقھافي ظل مؤسسات قادرة على  ھم على المطالبة بھاويحفزّ  ،مھحقوق

وفي بعض الحا�ت، . للضغوط وللمطالب الشعبية ◌ً  نفاذھا استجابةإلى رغمھم عحراج المسؤولين ويإ
 بصددھا استناداً  حكاماً الوطنية التي تنظر في السياسات أو القرارات وتصدر أ يتم اللجوء الى المحاكم

  .٩ت عليھا الدساتير صراحةو ا�تفاقيات الدولية في حال نصّ أو القوانين المرعية ا�جراء أالى الدساتير 

ا�تفاقيات من خFل وفي حال عدم استجابة الحكام لھا، يبقى اللجوء الى آليات المساءلة المتاحة 
يؤدي قد المFذ ا�خير وھو والعھود الدولية الخاصة بحقوق ا�نسان وحسن استخدامھا وا�صرار عليھا 

  . على ا�قل ا�عتراف بھافي حال عدم ا�نفاذ فيكون قد جرى  أما. نفاذھاإبالنھاية الى 

  )الجديد(النموذج التنموي البديل  -باء

يرتكز  يددتنموي جضرورة التوافق على نموذج ة با�عتبار دالخطة التنموية الجديب أن تأخذ جي
با�عتبار وتأخذ حقوق ا�نسان مبادئ رتكز الى شاملة ومتكاملة ومتناسقة فيما بينھا، وتالى مقاربات 

  . في طليعة ا�ھتمامات ياتھاوولأمصالح الشعوب و

 تووالتفا، عائدات النمو ا�قتصادي المحقق عيوزتفي وا�خت�Fت والنزاعات، الحروب ف
فات -با�ضافة الى االتھميش التمييز والفقر والبطالة وات كظاھرتفشي و الھائل في الثروات والملكيات،

والضغط المفرط على الموارد الطبيعية �سيما ر المناخ وا�نتھاكات البيئية ا�جتماعية ا�خرى من تغيّ 
وللنظم  ةنظم/لوممارسات  نتائجانعكاسات وظواھر و، كلھا وا�وبئة ا�مراضتفشي ووالنفط المياه 

(Systems and Systemic) بل تعزز غير عادلةطبيعتھا بھي ومتبعة منذ عقود السياسات الومعتمدة ال � ،
   .التفاوت على مختلف مستوياته

بالرؤية عادة النظر يفترض إومعالجة كل ھذه ا�خت�Fت،  ةمرجوّ النتائج اللتوصل الى لو
ليات العامة وآوالسياسات ن لجھة التوجھات إ. بالنظم والھيكليات القائمةوا�ھداف وا�ولويات، وأيضاً 

تنامت خFل تي وھنا � بد من التوقف عند الظاھرة ال. أو لجھة تنفيذھا وتوزيع المسؤوليات ،قرارھاا
الدولي والمحلي بما ثير المباشر للشركات العابرة للجنسيات على القرار أالت تعاظمالعقود الماضية، وھي 

                                                           
الى المحاكم الددستورية وأحيانا  ، خاصة تلك التي تدافع عن حقوق ا3نسان،لجأت المنظمات المدنية المصرية  ٩

مشروعية القرارات والعقود التي تبرمھا أخرى الى المحاكم ا3دارية للنظر في دستورية القوانين الصادرة او في 
الوزارات، وقد حدث أن أبطلت ھذ المحاكم بعض القوانين التي  صدرت عن مجلس الشعب أو عن الوزارات المعنية 

 –طنطا للكتان  –شركات عمر أفندي : ببطMن خصخصة ٢٠١٠حكام محكمة القضاء اLداري خMل العام مثM قضت أ(
  .)العربية للتجارة الخارجية - قطان �النيل لحليج ا –بخارية المراجل ال –غزل شبين 
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على حجم التفاوت في  ةلوللد� .قليةا� وھي عملياً  ،مھيمنةالفئة ال ةصلحھذه القرارات لم يجعل من
مليار دو�ر في  ١٩٧ن عائلة عربية تملك يربعالمنطقة العربية، أشار تقرير ا�عمال العربية الى أن أ

تحت  يرزحونمليون عربي،  ١٦٥مليون نسمة، أي نحو  ٣٧٠من العرب البالغ عددھم % ٤٥أن حين 
  .١٠خط الفقر

تاحتھا ا�تفاقيات التجارية المطبقة منذ التي أقطاع ا�عمال من فرص ا�ستثمار إذن لقد استفاد 
لتكديس  مستخرجةالموارد الطبيعية والالھيمنة على من من القرن الماضي، و واسط العقد ا�خيرأ

كثر أوھو باقترابه  .ة وفق المعايير المتبعة دولياً ما�رباح من دون ا�ھتمام بتوزيع ھذه الثروات المتراك
على  أي ھذه الدوائر، تعمل، باتت، وبشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة، من مواقع القرارفاكثر 

   .حقوق الشعوب والمعايير البيئية وا�خFقية وا�جتماعيةمصالح وبمعزل عن ھو  ھدافهتحقيق أ

واذا كانت المساءلة تعني الشفافية وا�فصاح، فيصبح على كل ا�طراف المنخرطة في العملية 
القطاع الخاص  ن يعمد�ي التباس، وعليه فالمطلوب أ رباحھا وثرواتھا منعاً أن تفصح عن أالتنموية 

  . وإلزامية بطريقة ممنھجة ا�فصاحسياسة والشركات متعددة الجنسيات الى 

 ٢٦في دورته الـالذي صدر عن مجلس حقوق ا�نسان Fن /عالتاريخية لھمية تأتي ا&ھنا من 
قرار معايير حقوق إطFق المفاوضات من أجل إ"وجوب  حول) ٢٠١٤عام (يونيو الماضي  ٢٦في 

المسؤولية "وھي في الحقيقة خطوة نوعية ومتقدمة وتتخطى مبادئ ، "للشركاتملزمة  ا�نسان
من ثم تستند الى مقاربة شاملة وغير مجتزأة لحقوق ، وو�ً �نھا ستكون ملزمة أ ١١"عية للشركاتا�جتما

دعو لحقوق من ا�نتھاكات التي يتم اللجوء اليھا عندما توسع لحماية اأ طاراً ا�نسان، ما يعتبر إ
قية تفاشكيل فريق عمل دولي للتفاوض على إضرورة تما يؤكد على وقد جاء في القرار  .١٢الحاجة

قبل الدورة الثFثين لمجلس حقوق  ٢٠١٥العام مارس من جتمع فريق العمل في إطار، على أن ي
 .عمل القطاع الخاص مكلتحديد ا�طار العام والمبادئ ا�ساسية التي تح ينعلى أن يعقد اجتماع ،ا�نسان

لFتفاقية يعرض على مجلس حقوق ا�نسان  عاماً  طاراً إعلى أن يقترح فريق العمل في ا�جتماع الثالث 
ن المجتمع المدني قد لعب دوراً ھاماً في الضغط أكما تجدر ا�شارة الى .  ١٣في دورته الحادية والثFثين

                                                           
كشفت  .عن صحيفة ا3قتصادية السعودية ؛ نق�ً ٢٠١٢ديسمبر  ١٩محمد بن ناصر الجديد، من موقع العربية في   ١٠

عائلة سعودية على  ٢٨، عن سيطرة ٢٠١٢لعام '' أرابيان بزنس''قائمة ا�ثرياء العرب في القائمة السنوية التي تنشرھا 
القائمة، تلتھا سيطرة ثMث عائMت في كل من الكويت، اLمارات، فلسطين، مصر، ا�ردن، والعراق، وعائلة في كل من 

مليار دو3ر  ١٩٧كما كشفت القائمة عن أن إجمالي ثروات ھذه العائMت يقدر بـ . البحرين، لبنان، سويسرا، والسودان
تأتي ھذه القائمة متزامنة مع بلوغ عدد سكان . أمريكي، وبمعدل نحو أربعة مليارات دو3ر أمريكي لكل عائلة عربية

في المائة منھم في دائرة الفقر، ضمن اقتصادات عربية تنمو بوتيرة  ٤٥مليون نسمة، وبقاء نحو  ٣٥٠الدول العربية نحو 
سنة  ٢٥في المائة منھم من فئة الشباب ا�قل من  ٦٠عاطل عن العمل، مليون شاب عربي  ٢٠جداً بطيئة، ووجود قرابة 

وحسب تقرير مجلس الوحدة ا3قتصادية التابع لجامعة الدول العربية، فإن معدل . حسب تقديرات منظمة العمل العربية -
 ١٩لدولية، الواقعة في حدود في المائة، متقدماً عن تقديرات منظمة العمل ا ٢٧ - ٢٢البطالة في الدول العربية يقدر بنحو 

تأتي ھذه القائمة كذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل التضخم في الدول العربية خMل العام الحالي نحو . في المائة ٢٠ -
حسب توقعات المؤسسة العربية لضمان ا3ستثمار وائتمان الصادرات، مع بلوغ متوسط دخل الفرد في  -في المائة  ٨٫٣

حسب دراسة مركز أسبار  - ٢٠١١دو3را أمريكيا سنوياً عام  ٨٥٥٤ن الناتج المحلي اLجمالي الوطن العربي م
 .للدراسات والبحوث

.http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2012/12/19/عدالة-توزيع-الدخل.html  
١١  “Elaboration of an international legally binding instrument on Transnational Corporations and other 

Business Enterprises with respect to Human Rights” (A/HRC/26/L.22) the resolution was adopted on 26 June at 

the 26th session of the HRC.  
اء مجلس حقوق ا3نسان والتي صوتت الى جانب القرار ھي الجزائر والمغرب، في حين الدول العربية اعض  ١٢

  .المملكة العربية السعودية، الكويت ودولة ا3مارات العربية المتحدة : امتنعت الدول التالية عن التصويت
١٣  http://blog.unwatch.org/wp-content/uploads/Business-Rev.pdf.  
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منظمة  ٥٠٠أكثر من استمرت �كثر من سنتين  التيھذا القرار، وقد شارك في الحملة صدور من أجل 
  . ١٤عبر العالم

  ن تتساوى بين مختلف ا�طرافأالمشاركة حق للجميع ويجب  -جيم

عتماد السياسات التي اتساھم في كونھا المشاركة في صنع القرار ھي حق من حقوق ا�نسان إن 
لذلك فالمشاركة يجب ان تطال . منھم تعكس مصالح مختلف الفئات ا�جتماعية والثقافية �سيما المھمشين

اً لكي تتمثل ديمقراطيالتي تمثل مختلف الشرائح ا�جتماعية تمثيFً فعلياً و" المجموعات الرئيسية"
على مختلف أتي تن المشاركة الفعلية أ� إللمشاركة درجات متعددة ومراحل مختلفة، و. مصالحھا

قراره إلى حد إ وصو�ً .) لخأو القانون أو السياسة إ(القرار  بدأ منذ اللحظات ا�ولى �عدادتالمستويات و
حدى إوھي  طار الحق في المشاركة الفاعلةتندرج في إلذلك فالمساءلة . بتقييمه تنفيذه وانتھاءً ب مروراً و

من  كونھا جزءً حقوق ا�نسان ادئ مبھي أحد المساءلة ن أعتبار إ� بد من وبالتالي . مراحلھا ا�ساسية
  .والمؤسسات والحكم الرشيدوالحق دولة القانون بناء وھي كذلك مبدأ من مبادئ الحق بالمشاركة الفاعلة 

  ھداف التنمويةالمساءلة وا5 -دال

ق ب4 فقد طُ . من جانب واحد فقط ھداف ا�لفية ا�نمائيةبالنسبة الى ا�ق مبدأ المساءلة لقد تم تطبي
ولم . و مؤسسات دوليةلمساءلة الجھات المانحة، من دول أتخضع غالباً ما بحق الدول النامية التي 

إعFن نوايا � تعدو كونھا ا�لفية ھداف أن إو�سيما . على نفس المستوىللمساءلة تخضع تلك ا�خيرة 
�  ةن ا�ھداف ا�لفيبأ ھذا علماً . الملزم قانونياً  ستوى ا�عFنالى م عFن سياسي ولم ترتقِ وھي مجرد إ

ل بدوره ا�طار السياسي العام ويضع الرؤية عFن ا�لفية الذي يشكّ ل سوى الجانب التقني من إتشكّ 
من والسFم 7ربط بين الإذ أن إعFن ا�لفية ي .ا�شمل والمقاربة التنموية المتكاملة العناصر

مختلف Fن عطال ا�وي. واحترام حقوق ا�نسان وتطبيق الحكم السليم دولياً ووطنياً والديمقراطية 
وھو يتوقف  .ومحاربة الفقر والبطالة والتھميشي والتنمبما في ذلك البعد المستويات والسياسات 

تعمل حيث ، "المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة"مبدأ ويربطھا بالشراكة العالمية بوضوح عند 
  . والمالي وا�قتصاديعالمي الالمؤسسات الدولية لصالح التنمية �سيما في مجال النظام التجاري 

حاسم ل مكعا ا�رادة السياسيةومنھا ، لذلك يقترن تطبيق المساءلة بتوفر عوامل مساعدةو
العمل وتمكين تقوية المؤسسات  يضاً وأ .يفترض توفره لدى ا�طراف المسؤولة �سيما في مواقع القرار

والمؤسسات المسؤولة  �سيما المؤسسات السياسية والدستورية ةماسكمتورشيدة ادارة بتحليه والمؤسسي 
فيھا ات يووضوح المسؤول التجانس في السياسات الوطنية عموماً وكذلك  .بشكل خاص ةيعن التنم

با�ضافة الى وجوب ھذا  .ھاالضرورية لتنفيذالقرارات اتخاذ والكافية لتحقيقھا وتخصيص الموارد 
ن تتوفر أما إف. يشتمل على مختلف جوانب العFقة بين المواطن والدولةجديد اجتماعي  عقدٍ  التوافق على

  .احتما�ت المساءلة الحقيقةعندئذ � تتوفر فتضعف أو  ،ھذه العوامل فتصبح المساءلة واقعية

ا�عFن عن ا�ھداف ا�لفية للتنمية ھي عدم  التي تلتھم ثغرات المرحلة الماضية إن إحدى أ
 ،الھدف الثامنفي المدرجة مية على مساءلة الدول الصناعية على ا�يفاء بالتزاماتھا قدرة الدول النا

ة السياسية لم ادرفا�. جل تحقيق ا�ھداف التنمويةأوالذي يقضي بخلق الشراكة الدولية المFئمة من 
، وتحسين نوعية عادة النظر بالنظام التجاري العالمي باتجاه ربطه بالتنمية وبحقوق ا�نسانر �تتوفّ 

 غانا/كراأفي  �حقاً وا�لتزام با�عFنات التي تلته ) ٢٠٠٥(المساعدات من خFل تطبيق مبادئ باريس 

                                                           
١٤
http://www.twnside.org.sg/title2/resurgence/2014/287-288/human1.htm. 
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عادة ھيكلة الديون ، وكذلك على مستوى إ)٢٠١٤( والمكسيك) ٢٠١١( كوريا/وبوسان ) ٢٠٠٨(
  .١٥الخارجية

 وھناك نوعان .خرآلى إ ظرفٍ خرى ومن تختلف من دولة الى أھي ومتعددة ات المساءلة ليآإن 
  ) او المؤسسية(المساءلة القضائية والمساءلة غير القضائية  :المساءلةمن 

 ةالقانونيالقنوات من خFل استخدام ا�خت�Fت التي يمكنھا تصويب ھي  القضائية المساءلة
من خFل  المترتبة عن انتھاك حقوق ا�نسانثار معالجة اWأيضاً يمكن والتقاضي ا�ستراتيجي، آليات و

لتي يقوم متعددة �ستخدام القضاء للدفاع عن حقوق المواطنين من ا�نتھاكات اسبل وھناك  .ھذه اWليات
وفي ھذا . مكرسة في الدستور أو في القوانين المرعية ا�جراء اً ذا كانت حقوقبھا المسؤولون، �سيما إ

و أن مواطنون من استرجاع بعض الحقوق دراجھا حيث تمكّ مثلة التي يمكن إاك العديد من ا�المجال، ھن
اكم من بينھا قرارات صدرت عن المح. الحصول على قرارات قضائية تؤكد على ھذه الحقوق

قرارات صدرت عن و أ .و القراراتللنظر في عدم دستورية القوانين أ �سيما) مصر ولبنان(الدستورية 
للنظر في عدم مشروعية ) س الدولة او القضاء ا�داري وحتى عن القضاء العاديمجل(المحاكم ا�دارية 

  . ١٦بعض القرارات والمراسيم الصادرة عن جھات حاكمة

 وأليات التقليدية كالجوء الى السلطة التشريعية ، فھي تعتمد على اWاما المساءلة غير القضائية
من ذلك أيضاً ن يتم أويمكن . ١٧ار فصل السلطاتإطفي  اللجان المنبثقة عنھا لمساءلة السلطة التنفيذية

من أو  .البراھينووتقديم الحجج عن وجھات النظر  حيث يتاح التعبير مباشرالستماع ا�جلسات خFل 
تطبيق  وت المعنية عبر قنوات معتمدة أالى الجھارفع التقارير وليات للمساھمة في التقييم اعتماد آخFل 

استشارية تتمثل عمل و تنظيم مجموعات أ، "وسيط الجمھورية"ـما يعرف بتأسيس و أ "التظلم"ليات آ
صحاب المباشرة & تعبئةالو حتى اللجوء الى المساءلة الشعبية من خFل فيھا منظمات المجتمع المدني أ

   .المصالح

ا�تيان لكي تتمكن من  ةسياسيلFمكانيات ال وحشداً  شعبياً  فالمساءلة السياسية تتطلب دعماً 
عتماد إيجب السياسي والتشريعي مستوى على الف. معايير لقياسھاليات تتطلب اWھذه ن أ� إ. بمفعولھا

صدرت المفوضية السامية لحقوق ا�نسان معايير أ :معايير مستقاة من مبادئ ومعايير حقوق ا�نسان
سكندرية معايير بة ا�محددة لقياس السياسات في المجال ا�قتصادي وا�جتماعي كما صدر عن مكت

ومن ثم . وغيرھا سياسية والمدنية وا�قتصادية وا�جتماعية وا�قتصادية والثقافيةلقياس الحقوق ا&
لى المعايير بدورھا إليات مستقلة لمراجعة ا�داء الحكومي والسلطات التنفيذية ترتكز تتطلب المساءلة آ

ت دولية متعددة، صدرت عن منظماالتي لنزاھة والشفافية ساءلة المستقلة �سيما معايير قياس امالدولية لل
بد من  ، �خيراً أو. ليات تنفيذھاعامة وآثر التي تساھم في تقييم وتقويم السياسات الومعايير قياس ا&

المحاسبة  دليات تتعدى مجرآليات معالجة ا�خت�Fت والنتائج والجبر والتعويض، وھي اللجوء الى آ
  .ھاكھاتعويض عن انتبار الى الحقوق والعادة ا�عتإباتجاه 

                                                           
والتي القرار حول اعادة ھيكلة الديون السيادية  ٢٠١٤أقرت الجمعية العمومية لMمم المتحدة في التاسع من سبتمبر  ١٥

ية وا3ستقرار والتوقع في اطار تؤسس 3طار متعدد ا3طراف للتفاوض بين الحكومات المعنية بما يساھم في تحسين الفاعل
 .النظام المالي العالمي

، اصدارات شبكة )٢٠١٣(مساءلة السياسات، دليل مرجعي لتعزيز الحقوق ا3قتصادية وا3جتماعية والثقافية  ١٦
  .http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/45.pdfالمنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 

، اصدارات شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  )٢٠١٢(دليل البرلمانيين : ا3ھداف ا3نمائية للتنمية ١٧
http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/37.pdf.  
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للمساءلة �سيما في الوسيلة ا�فضل ھي حقوق ا�نسان المتاحة لمراجعة ليات اWاللجوء الى إن 
ذ وعلى الرغم إ .٢٠٠٥١٨ طار المراجعة الدورية الشاملة التي يعتمدھا مجلس حقوق ا�نسان منذ العامإ

تقديم التقارير تلزم الدول بليات المعتمدة ن اWأ� إ، ا�شرافعلى الرقابة ويقتصر ن دورھا أمن 
جل تبرير أا�جتھاد من وتقاريرھا الدورية باعداد والجھات الوطنية المعنية لزم الحكومات يُ  ما. الدورية

الجھات التعاقدية من قبل مجلس حقوق ا�نسان أو  ليھاحقوق وبالتوصيات التي تقدم إبال ھاالتزامعدم 
على المستوى و غير المباشر أالمباشر ثر وفي ھذا السياق، فإن السياسات الدولية التي لھا ا& .ا�خرى

  .من المسؤولية والمزيد من الصFحياتأكبر  قدراً ليات لتوفر وى آخر من اWمستالوطني تتطلب 

الھدف الثامن والذي حّدد مسؤوليات المجتمع الدولي، فانه يتضمن على بعض  وفي العودة الى
تأثير إذ أن . التدابير التي تساھم في خلق البيئة الدولية المFئمة لمواجھة تحديات التنمية في الدول النامية

تأثير يطال فعلى سبيل المثال، . الجھات الضعيفة منھم�سيما المواطنين حقوق يطال ة يالسياسات الدول
لمنافسة الشركات الزراعية  نتعرضويا�تفاقيات الدولية في مجال التجارة صغار المزارعين الذين 

الملكية ن أكما . والدعم نواع الحمايةأَزيلت كافة أن أالكبرى او للمنافسة غير العادلة في ا�سواق بعد 
اً أو ا�دوية والمبيدات الضرورية والتي تؤدي الى احتكار تصنيع أنواع من البذور المعدلة جينيالفكرية 

دون  لتحوكما انھا . تعزز ا�عتمادية على الشركات وتقلّص من قدرات صغار الفFحين على ا�نتاج
  . تصنيع ا�دوية الرخيصة لFمراض ذات التكاليف العFجية المرتفعة

والذي يتم تداوله منذ نشوئة في  � بد من ا�شارة الى المبدأ الحديث نسبياً  ،وفي ھذا السياق
مسؤولية الدول خارج نطاق "حول  ٢٠١١ستريخت عام اجامعة م) مركز حقوق ا�نسان في(

ن بعض السياسات التي تقوم بھا بر أيعت ھوو .في ا�مم المتحدةحالياً وھو مبدأ قيد التداول  .١٩"حدودھا
اللجوء الى  خرى، وبالتالي يصبح لزاماً على شعوب دول أ ثير خارج حدودھا وتحديداً أت هدول معينة ل

  .  عمال ھذا المبدأ لمساءلتھا وبالتالي وقف الضرر وجبرهإ

يجب  وعلى المستوى الوطني خصوصاً  ن المساءلة عموماً أمن ا�ھمية بمكان ا�قرار ببالنھاية، 
نتاجھا إالحوار على انطFق صنع السياسات والبدء بلحظة من  بدءً  ،تكون جاھزة في مختلف المراحلن أ
مبادئ حقوق  وھذا يتطلب ا�تفاق على المبادئ العامة وھي عملياً  .اقرارھا ومن ثم تنفيذھا وتقويمھاو

. ل عملية المساءلة وتضع الحدود الفاصلة بين ا�داء والنتائجا�نسان ومن ثم وضع المعايير التي تسھّ 
ة للتشريع أو كمبادئ �سيما في مجال الحقوق لذلك، فإن إدراج حقوق ا�نسان في الدساتير، كمرجعي

والتشريعية ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية، باتت مسألة ضرورية لتوفير المعايير الموضوعية 
  . ٢٠لمساءلة السياسات

تحديد المسؤوليات سھل بما � يقاس من أصد ا�لتزامات ن روھنا � بد من ا�شارة الى أ
ھناك من ف، من ا�سباب سببٍ ل حرم المواطنون من حقوقھمعندما يُ . المساءلةسھل من أ فھو وبالتالي
 .ھذه ا�نتھاكات المباشر عن يةصعب تحديد المسؤوليولكن وفي بعض الحا�ت . بالضرورة ينتھكھا

من  بوضوحالمجتمع على ين تظھر نتائجه نللمواط وا�جتماعية والثقافية ةالحقوق ا�قتصاديفعدم توفر 
رق الجغرافية االفود ياتزووالمھمشين، والتمييز عاطلين عن العمل لخFل ارتفاع عدد الفقراء وا

                                                           
،  عملية المراجعة الدورية الشاملة، إعداد شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ١٨

http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/32.pdf.  
مركز جامعة ماستريخت لحقوق ا3نسان، مبادئ ماستريخت لمسؤولية الدول خارج حدودھا،  ١٩

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Institutes/MaastrichtCentreForHumanRights/MaastrichtETOPrinciples.

htm.  
 دراسة حول أھمية إدماج الحقوق ا3قتصادية وا3جتماعية والثقافية في الدساتير، الدكتور حاتم قطران، اصدارات ٢٠

  .http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/40.pdf. ٢٠١٢شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 
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فھذه كلھا حقوق منتھكة ولكن من ينتھكھا ومن . الخ) النوع ا�جتماعي(وا�جتماعية وبين الجنسين 
  .ا�جابةالذي يحتاج الى ا�ھم ھو السؤال ھذا  ؟يتحمل المسؤولية المباشرة عن ذلك

  ، ٢٠١٥ليات ا�قليمية للمحاسبة لخطة ما بعد دور المنظمات ا�قليمية في اطار ا9 -ثانياً 
  لياتفي ھذه ا9 ما ھي العوامل المساعدة للمجتمع المدني ليكون شريكاً 

ساسي وحيوي في التنمية، ودوره مؤثر فيھا كونه يعّبر عن مصالح أ شريكالمجتمع المدني 
ن بالتنوع وبالحوار كوسيلة للتواصل ولFتفاق على القواسم المشتركة مِ ؤْ المجتمع ويمختلف الفئات في 

أي (مستقلة والتطوعية المدنية الطر عندما نشير الى المجتمع المدني نعني بذلك ا&و. وحل النزاعات
التي و .وتلتزم بھا تؤمن بالعمل السلمي وتعتمد على المرجعية الدولية لحقوق ا�نسان التي) حزبيةالغير 

تعمل من أجل تغيير الواقع نحو ا�فضل ولتحقيق العدالة بمختلف مكوناتھا السياسية وا�قتصادية 
  . وا�جتماعية والبيئية والثقافية والقانونية

وثيق ا�نتھاكات لم يعد تمجرد ن الرصد لإف، ٢٠١٥العام  دأما بالنسبة الى خطة التنمية لما بع
ھو الضغط والمثابرة من أجل تغيير السياسات التي تؤدي الى انتھاك الحقوق، وخاصًة  فالمطلوب .كافياً 

من قبل معظم الدول تبع فالنموذج التنموي الذي ي. ٢١بع منذ عقودتّ يُ الذي قديم تنموي الالالنموذج تغيير 
. تعزيز ا�ستقرار ا�قتصادي دون غيره التي تھدف الى" تفاھم واشنطن"مبادئ العربية يرتكز على 

الشفافية يحد من ما  ز دور القطاع الخاص في التنميةيعزتويقوم تفاھم واشنطن على تقليص دور الدولة و
طبقة من  وءالفساد ونش ونمعلى ذج ھذا النموساعد وقد . ضعف القدرة على المساءلة والمحاسبةيُ و
سياسات تضمن  ترويجفعمدوا الى  .ن من السلطةيبي المقرّ أ، )Crony Capitalism( "محاسيبال يةرأسمال"

مساھمة مباشرة من إن ھذه التطورات حصلت في ظل . مصالحھم متجاھلين مصالح عامة المواطنين
 "التدخل في الشؤون الداخلية"تحت حجج عديدة لعل أھمھا ھي عدم ) الدوليين(قبل الشركاء التنمويين 

حول المسؤولية الدولية في تفشي الفساد وعدم القدرة على استرداد ا�موال وھذا يطرح تساؤ�ت . للدول
أساسيا في ھذا  لذلك يلعب المجتمع المدني دوراً . والممتلكات المنھوبة �عادة توظيفھا في برامج التنمية

دون ا�ستمرار في  المجال من خFل الرصد والمراقبة والمساءلة لتعزيز الشفافية ورفع الوعي والحؤول
ھداف التغيير في النموذج أبين ربط بد من ال� إذن  .حلقة الفساد والرشوة على حساب الصالح العام

وھذا بالتالي يتطلب ا�نخراط في  .ليات المساءلة والمحاسبةآالشفافية والديمقراطية و زوتعزي عتمدالم
فعلى  .ليات وفي السياساتالمنشودة في اW تحقيق ا�صFحات جلأمن  دتردّ العملية السياسية من دون 

حزاب وتيارات سياسية ونقابات وحركات أمن  على المجتمع السياسيا�نفتاح المجتمع المدني منظمات 
ى ر البيئة المFئمة التي تساعد المجتمع المدني عللقدرات وتوفّ ل بناءٍ ذلك من  هيتطلبمع ما . اجتماعية

وتصميم  في رسم السياساتالفاعلة والمؤثرة الرصد والمساءلة والمحاسبة � بل المشارك  مھامالقيام ب
  .البرامج وتنفيذھا

                                                           
مد راھناً وإن بمسميات وھو ولMسف 3 زال النموذج المعت(السابق الى تعزيز الدخل يھدف النموذج التنموي  ٢١

من خMل تحقيق معد3ت نمو اقتصادي مرتفعة وتدابير تؤدي الى استقطاب ا3ستثمارات ) مختلفة رغم نتائجه الفاشلة
النموذج الذي يقلص دور الدولة الى حدوده الدنيا ما يضعف آليات . ا3جنبية والى تعزيز عمليات التصدير وفتح ا3سواق

في حين تقترح . ، كما يعّزز دور آليات السوق الحرة"رأسمالية المحاسيب"لمحاسبة ويعزز بالتالي المشاركة والمساءلة وا
من خMل تعزيز ا3نتاجية في القطاعات " التنمية البشرية المستدامة"المنظمات المدنية نموذجاً يقوم على اساس مفھوم 

كما ان النموذج المطلوب ھو الذي . فرص للعمل الMئقذات القيمة المضافة أي تلك القادرة على المنافسة وعلى توليد 
يعتمد آليات 3عادة توزيع الثروات بشكل عادل على المجتمع من خMل انظمة ضريبية وجبائية ومن خMل سياسة لMجور 

لى اعادة النموذج الجديد يعتمد على المقاربة الحقوقية وع. عادلة وأخيراً من خMل اعتماد سياسات للتنمية ا3جتماعية
تفعيل دور الدولة التنموية، باختصار، النموذج المقترح يقوم على أساس عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن 

  .والسوق
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ولكي يتمكن المجتمع المدني من تحقيق ھذه الغايات، � بد من تتوفر جملة من العناصر، لعل 
  . اھمھا البيئة الممكنة

مستقل المجتمع المدني بشكل  تطوير دورھي العامل الحاسم في القدرة على : البيئة الممكنة
أو� : ن البيئة الممكنة العناصر التاليةوتتضمّ . ساليب متعددة ومتنوعةبأ و قمعه وتطويعهأوموضوعي، 

، والحق في الوصول الى باستقFلية الذي يضمن حرية التأسيس والعمل ا�طار التشريعي والقانوني
تكوين الحق في و حرية التعبير والمعتقدضمان و لمعلوماتاوالوصول الى  الموارد المالية والبشرية

ن � شرط أھذه حقوق غير قابلة للمساومة  .عالميالقليمي ويھا على المستويين ا�وا�نتماء ال الشبكات
. ا�خFق وا�داب العامةالقيم والمبادئ وطار إتبقى ضمن أن و على حقوق ا�خرينتھا سرمماتتعدى 

قدراته ن البيئة التشريعية التي تحكم عمل منظمات المجتمع المدني تحدد أكيد على أولكن � بد من الت
ن بأ علماً . معلومات والموارد المالية والبشريةمدى فاعليته واستقFليته ومدى قدرته في الوصول الى و

وحق التعبير والمعتقد كلھا حقوق أساسية حزاب جمع وحق ا�نتظام في جمعيات وفي أالحق في الت
     .٢٢واردة في العھد الدولي للحقوق السياسية والمدنية

  ماذا يراقب المجتمع المدني -ألف

وعلى مختلف ا�داء العام لمختلف ا�طراف المعنية في العملية التنموية، المجتمع المدني راقب ي
السياسية بكل ات السلطوتتضمن ھذه ا�طراف  .المستويات الدولية وا�قليمية والوطنية والمحلية

خاص والجھات مكوناتھا التشريعية والتنفيذية وكذلك ا�دارة التنفيذية، والجھات الشريكة كالقطاع ال
البيئة التشريعية  أول ما يفترض مراقبته وتقييمه ھيأما على المستوى الوطني ف. والمنظمات الدولية

 .بشكل مستقل وموضوعي بالوجود ومن ثم بالقيام باعمال المراقبةله التي تسمح  ، فھيوالقانونية
، فان عملياً إذ  .انتھاك لحقوق ا�نسان وأتعارض أي ي خالية من أ" منزھة"يفترض بھذه البيئة ان تكون 

وا�تفاقيات مع العھود  انسجاماً الحقوق كل حتوى على تالتشريعات في معظم الدول العربية الدساتير و
  . لھذه الحقوق تنطوي على الكثير من ا�نتھاكاتوالممارسات ليات التطبيقية والتنفيذية ا�W أن إالدولية 

المجال،  وفي ھذاالحقوق واحترامھا، وھي الترجمة الفعلية Oنفاذ  السياسات العامةكما يراقب 
و لتشريع أطار ايم السياسات وفي كل مراحلھا، في إبدأ المراقبة منذ بداية العمل على تصمتيفترض ان 

  . التنفيذ

التى تترجم ھذه السياسات الى خدمات،  ليات التنفيذية والبرامج والمشاريعاWومن ثم يراقب 
  بتحقيقھا ا�لتزاممن للتأكد من احترام ا�ھداف ا�ساسية  و

ن معظم ھذه أ� ، إثر من خFل وضع المعاييرفي تقييم ا&المجتمع المدني تساھم منظمات 
 .وترتكز بشكل أساسي على العوامل ا�قتصادية ،يتقيس مدى التحسن الكمّ المعايير المستخدمة حالياً 

بكل قياس تطور نوعية الحياة ا�جتھاد ل، كأيضاتقدم النوعي � يجب اغفال الللموضوعية  وتوخياً ولكن 
  . تطور السلوكياتعلى الوعي وذلك على كل وانعكاس جوانبھا الثقافية والبيئية وا�جتماعية 

كل  التي تترجم عملياً  الموازنة العامةمن المساءل ا�ساسية التي يراقبھا المجتمع المدني ھي 
، وھي التي تحدد المسؤوليات والممارسة التطبيق فيالسياسات العامة والتوجھات الوطنية والمحلية 

                                                           
، من إصدارات شبكة المنظمات حرية تكوين الجمعيات في البلدان العربية، دليل إرشادي، مرفت الرشماوي ٢٢

العربية غير الحكومية للتنمية والمركز الدولي للقانون غير الربحي، 
http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/48.pdf.  
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 نفاذرية لتحقيق السياسات وبالتالي �المباشرة وغير المباشرة من خFل تخصيص الموارد الضرو
ر الموراد توففما أ. ھاجوز ا�نتقائية في اختيارة و� تئجزل وھي غير قابلة للتفالحقوق � تؤجّ . الحقوق

الحقوق "اع القرار وتعتمد على مبدأ على عاتق صنّ تقع مسألة فھي ق ھذه الحقوق احقإالكفيلة ب
العالمية البيئة خلق فان كانت الموارد المحلية غير كافية وحدھا �حقاق الحقوق،  واذا ."والواجبات

ھمية بالغة في توفير الموراد الضرورية للدول النامية للشراكة الدولية ترتدي أالمFئمة والممكنة 
وذلك يتطلب بلورة استراتيجيات وطنية وخطط تأخذ  .٢٣ھدافھا والتزاماتھا تجاه شعوبھالتحقيق أو

خرى في مقارباتھا التنموية، مع ضرورة لقطاعي من جھة والجغرافي من جھة أبا�عتبار البعدين ا
   ا�رتكاز الى معايير كمية ونوعية لقياس التقدم وفق مھل زمنية محددة

التي تخوضھا الدول وعلى  المفاوضات الدولية، يراقب المجتمع المدني خراً وليس آ واخيراً 
ر قرَ حيث تُ ا�جتماعات الدولية في والعالمية مم المفاوضات في القِ مستوى  علىن إمختلف المستويات، 

و على لتزامات التي تترتب عنھا أو على مستوى العFقات السياسية وا�المسارات العالمية التنموية، أ
ا�قتصادية  حدد بموجبھا ا�طر والھيكلياتتمستوى السياسات ا�قتصادية وا�جتماعية والتي ت

  .ى مستوى المفاوضات التجارية الخو علأوا�جتماعية والثقافية 

فمثFً، المفاوضات . اسھو موضوع حيوي وحسّ " ا�طراف الشريكة"إن مراقبة المفاوضات مع 
تعارض مع قد تعلى ا�تفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة ا�طراف قد تنطوي على انتھاكات جسيمة و

. ھداف التنميةأوبوالبيئة دولية وا�قليمية والوطنية ومع ا�لتزام باحترام حقوق ا�نسان ا�لتزامات ال
وكذلك ا�مر بالنسبة للتفاوض حول الھبات والقروض التي تمنح من خFل المؤسسات والبنوك المالية 

رض والتنموية الدولية، �سيما عندما يتعلق ا�مر بشروط ملزمة �عتماد سياسات محددة تتعا
بالغ ا�ھمية في ا�ضاءة على  وھنا تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً . ٢٤وا�ولويات التنموية الوطنية

عرضھا أمام الرأي العام بما يعزز ولشروط وآثارھا على حقوق ا�نسان وعلى ا�ستدامة البيئية، ھذه ا
وتتحفظ الجھات الدولية الشريكة عن  ).citizen driven accountability(المساءلة التي يقودھا المواطنون 

ا�فصاح عن المعلومات الضرورية للمراقبة ما يعتبر عامFً معيقاً أمام الجھات المعنية وأصحاب 
  .المصالح وخاصة المجتمع المدني

ن بأ" ٢٠١٤التجارة والتنمية لعام "نكتاد حول وويعتبر التقرير الصادر عن منظمة ا�ھذا 
ما مام الحكومات الوطنية تاح أسيما اتفاقية ا�ستثمار تؤدي الى تقليص الھامش الما�تفاقيات التجارية �
اعتماد السياسات المFئمة لحماية حقوق المواطنين، مقابل تعزيز حقوق الشركات يحد من قدراتھا على 

ة الحكومات المستثمرة وتوفير المرجعية القانونية من خFل اتفاقيات ا�ستثمار الجديدة المقترحة لمقاضا
  . ٢٥في حال ا�خFل ببنودھا امام ھيئات التحكيم الدولية

لذلك على آليات المراقبة  .ولكن وقبل كل شيء، على المجتمع المدني أن يتأكد من سFمة أدائه
شفافية ومھنية المنظمات المدنية المولجة في العملية التنموية وعلى مختلف أيضاً ن تتناول أالمقترحة 

صدار شرعة ملت المنظمات الدولية على إوقد ع. المستويات الدولية وا�قليمية والوطنية والمحلية
                                                           

لمية اعادة النظر بالنظام التجاري والمالي العالميين، ودراسة موضوع الديون المقصود بالبيئة الممكنة للشراكة العا  ٢٣
  .كما تتضمن وسائل نقل التكنولوجيا. من الدخل الوطني لتقديمھا في مجال المساعدات التنموية% ٧وا3لتزام بتوفير نسبة 

. قبل اقرار المنح او القروض "تفاھم واشنطن"معظم المؤسسات المالية الدولية تشترط تطبيق بنود ما يعرف بـ  ٢٤
بمعزل عن انعكاسات ذلك على ا3ستقرار ا3جتماعي والسياسي " ا3ستقرار ا3قتصادي"وھذه البنود تھدف الى تحقيق 

زيادة واردات الدولة من خMل توسيع قاعدة المكلفين وفرض : وغالبا ما تتضمن ھذه الشروط أو3ً . وبالتالي ا3مني
تقليص ا3نفاق العام وبشكل أساسي على دعم : على القيمة المضافة على السلع ا3ستھMكية وثانياً ضرائب جديدة 3سيما 

  .السلع ا3ساسية 3سيما الطاقة وبعض المواد الغذائية والخدمات كالرعاية الصحية والتعليم
٢٥  http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981.  
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كما صدر عن . ٢٦تتضمن المبادئ ا&ساسية للنزاھة والشفافية) مدونة سلوكوالتي تعتبر بمثابة (المساءلة 
يتضمن المبادئ  حول فاعلية المساعدات" نبولإعFن إسط" ٢٠٠٨عام ظمات المجتمع المدني من

عن  ھذا فضFً . ٢٧ن تحكم عمل منظمات المجتمع المدني الشريكة في التنميةأا�ساسية التي يجب 
" مؤشر المجتمع المدني"والتي تعرف بـ ٢٨الدولي "سيفيكس" تحالفالتي تصدر عن الدولية التقارير 

  .ئهادمعايير تحتوي على مؤشرات لقياس أ والتي تتضمن

على مختلف المستويات بين المواطن والدولة ون المساءلة ھي جزء من العقد ا�جتماعي إ
ا�ستجابة الشق ا�ول وھو  ؛بشقيه طبيعة الحكموھي تعتمد على  .ية وا�قليمية والوطنية والمحليةالدول

لمواطنين تمكين امن خFل كون يأما الشق الثاني فو .ات الضعيفةوالفئصحاب المصالح ألحقوق ومطالب 
  . جل نيلھالبھم والضغط من أابالمطالبة بحقوقھم ورفع مطلھم بما يسمح 

خر آوبمعنى  ،المساءلة تخضع لمعادلة معقدة في ظل عدم التكافؤ بين الواجبات والحقوقإ� أن 
فالمسألة كلھا وقف  .يملك القرار وبين من يتلقى تبعاتهالعFقة بين من في ختFل فانھا ستعاني من ا�

مساءلة على ) واصحاب المصالح الشعوب والمواطنون(على مدى قدرة المرجعية الجماھيرية 
  . المسؤولين

 نْ إ ،"٢٠١٥ العام ما بعدالتنمية خطة "المفاوضات حول مسار ھمية أكيد على أوھنا � بد من الت
و من حيث التنفيذ أالصيغة ا�فضل التي تعمل لصالح ا�ھداف التنموية حول من حيث المفاوضات 

والمستھدفون ھم المجتمع الدولي وبشكل خاص المؤسسات الدولية كا�مم المتحدة والمؤسسات  .�حقاً 
أو مجلس التعاون والعشرين الدول الثمانية  تير بقراراتھا كمجموعالمالية الدولية وكل من يؤثَ 

 ا�يفاء بالتزاماتھا كاملة واخيراً المسؤولة عن ومن ثم الحكومات الوطنية  .وغيرھا، نميةللت ا�قتصادي
والمجتمع المدني  الفاعلين غير الحكوميين �سيما القطاع الخاص والشركات العابرة للقارات خراً وليس آ

   .بمختلف تكاوينه

التي نظمتھا ا�مم المتحدة على  تجدر ا�شارة الى أن المجتمع المدني قد ساھم في المشارواتو
طلقت نمختلف المستويات، بما فيھا المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية أو في المشاورات التي أ

في مايو الى ا�مين العام لFمم المتحدة تقدم بتقريره الذي (لشخصيات رفيعة المستوى ابموازات منتدى 
التي  )open working group(مجموعة العمل المفتوحة  إطارو في المداو�ت التي جرت في أ) ٢٠١٣

في المنطقة العربية رات حول ھذه المسارات ومشاتم تنظيم وھذا . ھداف التنمية المستدامةأقرت وثيقة أ
ومنھا ) ٢٠١٢( ٢٠+قمة الريولطار ا�عداد إمنھا ما جاء بمبادرة من المجتمع المدني نفسه في . أيضاً 

وقد بادرت ا�مم ). ٢٠١٤وحزيران  ٢٠١٣آذار ( ٢٠١٥يمية حول خطة ما بعد أخذ طابع مشاورات إقل
المتحدة وجامعة الدول العربية الى تنظيم لقاءات لخبراء ولممثلين عن المجتمع المدني، ودُعي ممثلو 
المجتمع المدني الى اللقاءات التشاورية رفيعة المستوى، وھذا ما فسح المجال أمامھا ا�طFع على 

ورات وعلى آخر التطورات على المستويين الدولي وا�قليمي، ما سينعكس حكماً بشكل إيجابي المشا
  .على آليات المساءلة �حقاً 

                                                           
٢٦  http://www.oxfam.org/en/countries/ingo-accountability-charter.  
٢٧  http://cso-

effectiveness.org/IMG/pdf/final_istanbul_cso_development_effectiveness_principles_footnote_december_2010-

2.pdf.  
٢٨  http://www.civicus.org/csi/. 
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استكمال ترسانة العھود الدولية لتشتمل على آليات تمكن من مساءلة � بد من في ھذا المجال، و
على سبيل المثال، أقر مجلس حقوق ا�نسان وجوب . ، بما في ذلك القطاع الخاصمعظم ا�طراف

� بد من اطFق المفاوضات . التفاوض للتوصل الى إتفاقية حول معايير ملزمة لحقوق ا�نسان للشركات
كما اقرت الجمعية . حولھا واقرارھا باقرب ما يمكن ليصار الى اعتمادھا كاحدى المرجعيات الحقوقية

عادة ھيكلة ديون إجل إعFناً يقضي باطFق المفاوضات من أ ٢٠١٤عمومية لFمم المتحدة في سبتمبر ال
 وھذا يتطلب مساھمة. )�عداد الوثيقةعمل من الخبراء يق را�قتراح يقضي بانشاء ف(الدول النامية 

تحويل ي الى دّ ، ما يؤونو�ً، كون معظمھا يرسخ تحت وطأة الديفاعلة من قبل الحكومات العربية أ
كما أن المجتمع المدني في الدول العربية معني كذلك في . مبالغ كبيرة من الموازنات العامة �يفائھا

) ا�تفاقيتين(-ا�نضمام الى الجھود الدولية التي تضغط باتجاه ا�سراع في إقرار ھاتين الوثيقتين
ار ا�تفاقيات يساھم في توفير أدوات كون إقر. الھامتين، والمساھمة في بلورة مواقف عربية حيالھا

   .إضافية للمساءلة أمام المحافل الدولية والمرجعيات الحقوقية ا�قليمية والوطنية

رؤية في ال اً تفاوتعكس نمجموعات مدنية متنوعة، ما يمؤسسات ومن المجتمع المدني يتشكل 
 .ليات صنع القرارستوى الشفافية وآليات العمل وا�رتباط بالمرجعيات وبموا�ھداف والمبادئ والقيم وآ

ر عن مختلف ا�تجاھات في وأھمية دوره كونه يعبَ ة المجتمع المدني أھميھو وراء وھذا التنوع 
منظمات المجتمع خضع ولذلك يجب أن ت. ويجب الحرص على توفير وتعزيز ھذه الميزة .المجتمع
ضرورة مساءلة المجتمع المدني الى أداة  إذ غالباً ما تتحول. المستقلة والموضوعية للمساءلةالمدني 

على المساءلة �سيما لحد من قدراته وامكانياته واستقFليته وموضوعيته، ل للضغط عليه وتقييد حريته
   .والموضوعي لوالمحاسبة والمساھمة في صنع القرار والرصد المستق

الفعلية تتوجه نحو المسببات ن عليھا أ� بل تقييم النتائج مجرد تذھب أبعد من على المساءلة ان 
فالمساءلة � تعني الرصد فحسب  .فئاتوا�ساسية وراء ا�خت�Fت والتفاوت الحاصل بين مختلف ال
وفي ھذا السياق،  .قرارھا وتنفيذھاإليات آولكن ھي المساحات المتاحة للمساھمة في صنع السياسات و

خذة آعمالھا أومشاركته في كصفة استشارية ليات اعتماد المجتمع المدني في ا�مم المتحدة آفان 
وفي  .يأالى المشاركة في ابداء الرالى المفاوضات من مجرد الحضور وا�ستماع تطورت ف .بالتطور

المنتدى في (في الحوار المتساوية مع ممثلي الحكومات  مام المشاركةالمجال أفي بعض ا�ماكن يفسح 
   ).على سبيل المثال الدولي لفاعلية التنمية

اختيار ا�نماط التنموية والسياسات المFئمة في ترتبط المساءلة بالحق في تقرير المصير، و
 إ� أن ھذا .من العقد ا�جتماعي جزءً يفترض أن يشكل سقاطھا، وھذا إ وأفرضھا للشعوب من دون 

ما الشراكة الحقيقية في التنمية فھي تلك أ. لم تتوفر ا�ليات التنفيذية لتطبيقهإذا ا�خير � يعمل بشكل جيد 
ساسية، عدالة التوزيع والعدالة ا�قتصادية وترتكز الى خمسة مبادئ أالة التنموية دالتي تؤدي الى الع

  . قدرة الشعوب على المساءلة خيراً أوالعدالة ا�جتماعية والعدالة البيئية و

Wمنظمات المجتمع المدني، الدولي وا�قليمي والوطني ، والتي تلجأ اليھاحالياً قائمة ليات الا:  

 ) ١٩٩٥( لتنمية ا�جتماعية في كوبنھغنالعالمية ل قمةال، والذي تأسس بعد ٢٩الراصد ا�جتماعي
ل محاربة الفقر وفي توفير العدالة بين الجنسين، وھو سرعان ما تحوّ  يلمتابعة التزامات الدول في مجال

صدار إلقد دأب الراصد ا�جتماعي على . دولة في العالم ٨٠في اكثر من  الى شبكة دولية لھا أعضاء
التقارير السنوية وعلى اطFقھا في مناسبات دولية لتشكل اداة بايدي ا�طراف ذات المصلحة للمطالبة 

                                                           
٢٩  http://www.socialwatch.org/.  
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 الراصد ا�جتماعي موجود في المنطقة العربية من خFل. باصFح المنظومة العالمية والسياسات
  على المشاركة في التقارير السنوية،  ونواظبيدولة  ١٢أعضاء في 

الراصد ا�جتماعي الدولي � بل ھي تجربة وھي تجربة تستند الى ، الراصد ا�جتماعي العربي
تناول فيھا السياسات الوطنية التي يحد الحقوق ا�ساسية نتين حول أرير كل سقوھو يصدر ت. جزء منه
يشارك باعداده خبراء ومنظمات شريكة و� يصدر التقرير قبل اخضاعه . انتھاك ھذه الحقوق تؤدي الى
يصدر نھاية (الثاني تناول الحق في العمل والحق في التعليم، ويتناول التقرير  ولالتقرير ا�. للمناقشة

لجزء المتعلق وينقسم التقرير الى ثFثة اجزاء، ا. الحق في الحماية ا�جتماعية )٢٠١٤ لعامھذا ا
والقسم الثالت يتضمن ) دولة ١٣(با�وراق والتقارير ا�قليمية والقسم الثاني يتضمن التقارير الوطنية 

    ٣٠الجانب العلمي والمتعلق بالمؤشرات

دأبت منظمات المجتمع على تقديم التقارير  :المشاركة النشيطة في المراجعة الدورية الشاملة
وقد انتھت الدفعة ا�ولى من التقارير خFل السنوات ا�ربعة ا�ولى من عمل للمراجعة الدورية الشاملة، 

كما انھا تقدم التقارير امام . مجلس حقوق ا�نسان، أما ا�ن فبدأت الدفعة الثانية من التقارير الوطنية
تتحول الى وھذه التقارير . اللجان التعاقدية �سيما في مجال الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية

  لمساءلة الحكومات وأحياناً لتنظيم حمFت الضغط والتأثير بالسياسات العامة وداة للعمل أ

، وھي خطط تنطوي على بيةوفي إطار سياسة الجوار ا�ورعمل الوطنية الخطط متابعة 
اعدادھا خFل المجتمع المدني يتم التشاور مع ان ومن المفروض . التزامات تتعھد الدول بتنفيذھا

  . ٣١إنھا أداة ناجعة للمساءلة. ومتابعة تنفيذھا وھي بذلك تتحول الى برامج يمولھا الشريك ا�وروبي

�سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  متابعة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية
سات ا�قتصادية والمالية التي تتناول السياوالبنوك ا�وربية وغيرھا حول المنح والقروض �سيما تلك 

معظم القروض تشترط خلق البيئة المFئمة لFستثمار، من دون أن يؤخذ (التجارية بما في ذلك و
وا�ھم من كل ذلك اثرھا . وعلى البيئةالمواطنين با�عتبار مدى تأثير ا�ستثمارات ا�جنبية على حقوق 

  ٣٢)على البيئة ا�ستثمارية للقطاعات الوطنية المنتجة

وجوب عدم اعتماد  والتي تؤكد على مسار فاعلية المساعداتاللقاءات ا�قليمية والوطنية حول 
على مبادئ فاعلية المساعدات وتعتمد  .ليات الوطنيةاحترام اWالى والتمويل سياسات المشروطية في 

كل ذلك  دوات الجھات المانحة، وفوقأالمساءلة المتبادلة وتطالب بتجانس سياسات وعلى الشراكة و
 ٧وقد تطور مفھوم فاعلية المساعدات الى ان اصبح بعد . تؤكد على المقاربة الحقوقية للمساعدات

يشارك المجتمع المدني من ). ٢٠١٤المكسيك (فاعلية التنمية  الى) ٢٠٠٣روما (سنوات على اطFقه 
نظرياً (خFل العضوية في المنتدى العالمي لفاعلية التنمية والمتساوية مع الحكومات والجھات المانحة 

     ٣٣، وقد شكل لھذا الغرض ارضية عالمية حول فاعلية التنمية)على ا�قل

                                                           
٣٠  http://www.annd.org/arabic/publication.php ،nd.org/arabic/data/publications/pdf/39.pdfhttp://www.an.  
٣١   http://www.solidar.org/IMG/pdf/70_solidar_briefing.pdf.  
٣٢  nnd.org/arabic/data/publications/pdf/50.pdfhttp://www.a ،

http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/49.pdf.  
٣٣  http://www.csopartnership.org/.  
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وھي لحظة مھمة حيث يجتمع  ا�قتصادية وا�جتماعيةالقمة العربية اللقاءات ا�قليمية حول 
. �قرار الخطط والبرامج التنموية التي تؤثر بحياة الشعوب وظروف معيشتھمالعرب الملوك والرؤساء 

  . وھي باتت في السنوات ا�خيرة تركز على اھداف ا�لفية للتنمية

يما في اطار المنتدى ا�قليمي �س :٢٠١٥ا�قلمية حول اھداف ا�لفية وخطة ما بعد اللقاءات 
إن من . رفيع المستوى حيث يشارك المجتمع المدني الى جانب الحكومات والمنظمات ا�قليمية والدولية

شأن متابعة ھذه المسارات أن يضيف مقاربات المجتمع المدني بمختلف مكوناته �سيما من خFل 
  المشاركة الفاعلة للمجموعات الرئيسية 

قدية التي تراجع ا�لتزام با�تفاقيات الدولية التي امام اللجان التعالمثول أ ا�نسان،آليات حقوق 
لعل ا�تفاقيات التعاقدية . لمساءلةجداً لتفعيل اوقات ھامة وصادقت عليھا الدول العربية وھي أوقعت 

المجتمع المدني التي وقعت عليھا الدول العربية والتي تتضمن على ا�ليات للمراجعة الدورية بمشاركة 
�سيما العھدين الدوليين وا�تفاقيات الدولية القطاعية حول المراة والطفل . ھي من أھم أدوات المساءلة

والتعذيب وا�ختفاء القسري ولكن ايضا اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول الحق في العمل والتنظيم 
  وا�ونسكو حول التعليم  

جھھا المجتمع المدني في المنطقة تحول دون المشاركة الفاعلة ن بعض التحديات التي يواأإ� 
من بين ھذه التحديات ھي واقع المجتمع المدني نفسه والذي يعاني من  .والمؤثرة في كل ھذه المسارات

ضعف القدرات الناتج عن سنوات من التقييد على الحقوق المدنية والسياسية �سيما الحق في التجمع 
ن ھذه الواقع بأ علماً ھذا  .في الوصول الى الموارد والمعلوماتفي التعبير و الحقسيس الجمعيات وأوت

أو ند�ع النزاعات المسلحة في غير دولة عربية إ في ظلّ زداد تعقيداً ، � بل ياً ستمرالسلبي �يزال م
 مظاھر العنفبعض لمواجھة اعتماد المقاربات ا�منية لمعالجة التوتر ا�مني والسياسي وبسبب 

  .، على حساب الحريات العامةا�نحرافات في المجتمعو

ولكن التحدي ا�كبر الذي يواجھه المجتمع المدني في الدول العربية ھو التحدي المتعلق 
. ة في ا�داءساسية لضمان ا�ستقFلية ورفع مستوى المھنية والحرفيّ ا&وامل حد العأبالقدرات المالية ك

لمصادر المحلية وا�قليمية التي تھتم في مجال المدافعة والمناصرة ويكمن وراء ھذا التحدي غياب ا
ص مصادر تتقلّ  نفس الوقت،في  .خاصة عندما يتعلق ا�مر بالحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية

عدم ايفاء الشركاء لبسبب ا�زمة المالية العالمية من جھة والمخصصة للجھود التنموية التمويل الدولية 
  .جل التنمية من جھة أخرىبالتزامات الشراكة العالمية من أ يينالدول

أما بالنسبة الى التعاون ا�قليمي بين مختلف ا�طر المدنية، فان ذلك يتم من خFل الشبكات 
الفاعلين بينھا ھم قلة قليلة نسبياً بسبب الحد من حرية الحركة بين الدول  والFفت ھو ان .ا�قليمية القائمة

العربية أو�ً، وبسبب القيود الموضوعة على ا�نتماء الى منظمات إقليمية ثانياً وبسبب محدودية التمويل 
كحقوق البرامج في مجا�ت محددة وتقتصر العFقات ا�قليمية على . المخصص للبرامج ا�قليمية ثالثاً 

كما تفسح النشاطات ا�قليمية التي  .المستدامة التنميةالمتعلقة ب وأالبيئة القضايا ووحقوق المرأة ا�نسان 
امام منظمات المجتمع  تنظمھا ا�مم المتحدة وجامعة الدول العربية والمؤسسات المنبثقة عنھما مجا�ً 

داً بالنسبة الى المواضيع والقطاعات وانتقائياً المدني للتFقي والتبادل والتفاعل، ا� ان ذلك يبقى محدو
  .بالنسبة الى المشاركين
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  المقترحةليات ما ھي ا9 -باء

لجعلھا جاذبة ضرار والجبر ساءلة بالمحاسبة وبالتعويض عن ا&أن تقترن الميحب  -١
  .لمختلف ا�طراف

ومؤشرات  ا�ھدافتفاق على تتعدى مجرد ا� ٢٠١٥ھداف ما بعد مجا�ت المراجعة & -٢
ساس التجارب والنتائج أطار العام للنموذج التنموي الجديد والذي يبنى على ا�تفاق على ا�الى قياسھا 

النموذج يأخذ با�عتبار مصالح وحقوق شعوب البلدان النامية  إن ھذا. التي تحققت في المراحل السابقة
، فھو يتم من طني وا�قليمي والدوليالربط بين الوأما .  راف ذات المصلحةطوكذلك مصالح مختلف ا�

وليات الوطنية وبما ينسجم مع أساسي على قاعدة التشاور وا&خFل اعتماد ا�ھداف الوطنية بشكل 
التزامات حقوق ا�نسان، ومن ثم ا�تفاق على ا�ھداف ذات الطابع ا�قليمي أو تلك التي لھا أبعاد إقليمية 

 . التجارة وا�ستثمار والتنمية المستدامة وتغير المناخ، ألخ كالتكامل ا�قليمي العربي في مجالي

ن يتضمن آليات للمساءلة المتبادلة مع الدول الصناعية والتي تعھدت عد الدولي فيجب أبأما ال
، وخلق نظام تجاربي بتوفير الدعم وخلق البيئة الدولية الممكنة، من خFل المساعدات غير المشروطة

وھي العوامل ، وتوفير التكنولوجيا النظيفة والمFئمة وإعادة ھيكلتھا الديونبنظر عادة العالمي عادل وإ
  .الجھود التنموية على المستوى الوطنيذات التأثير الكبير في 

قيادة عملية تحقيق ا�ھداف ض ان تناط رتيف ، حيثالقيادة الوطنية وا�قليمية -٣
، على أن تكون كل ھذه المؤسسات خاضعة للمساءلة أمام شعوبھا، بالمؤسسات الوطنية وا�قليمية

المتعددة فينحصر بتوفير الدعم منظمات ا�مم المتحدة أما دور . ا�صحاب ا�ساسيين للحقوق والمصالح
وھذا يتطلب منھا اعادة النظر بسياساتھا وادوات عملھا . الFزم من كل جوانبه المادي والتقني والمعرفي

شعوب ان تراقب الفھي مؤثرة في دولنا وبالتالي من حق . باتجاه المشاركة وخضوعھا للمساءلة التقليدية
 .على مختلف المستوياتل وتحاسب ھذه المنظمات وئوتسا

على سبيل (في المجا�ت التالية تفعيل المساھمة العربية في المنتديات الدولية �سيما  -٤
) ت ،مسار تمويل التنمية) ب، ٢٠١٥ عام خطة عمل ما بعدحول الدولي الحوار ) أ): المثال � الحصر

المسارات الجديدة التي انطلقت فاعلية التنمية با�ضافة الى ) المسار التفاوضي حول الحق في التنمية ث
) حعايير لحقوق ا�نسان ملزمة للشركات، إقرار مبادئ وم) قوق ا�نسان حول جباعFن مجلس ح

ل اعادة ھيلكة الديون ة حول خلق اطار للتفاوض حوماالع ةالذي صدر عن الجمعي تطبيق ا�عFن
  .ةيالسياد

تطوير فكرة القمة العربية ا�قتصادية وا�جتماعية باتجاه جعلھا محطة لمراجعة الخطط  -٥
 .٢٠١٥ة حول خطة عمل ما بعد عام والبرامج واقرار الرؤية المشترك

تمع المدني في ا�طر والمؤسسات ا�قليمية �سيما تقوية مشاركة المجو� بد من تطوير  -٦
انھاء معايير منح ا�عتماد وتوفير المناخ المFئم للمشاركة والتشاور جامعة الدول العربية لناحية 

 .ى المساءلة الموضوعية والمسؤوليةالمستمر وا�فصاح عن كافة الثروات والمعطيات التي تساعد عل

المؤسسي، فالمطلوب اعتماد المنتدى ا�قليمي رفيع المستوى حول  اما في ا�طار -٧
التنمية المستدامة كمرجعية تمثل امامه الدول ا�عضاء بشكل دوري لتقديم التقارير عن تقدم اعمالھا في 
مجال تحقيق ا�ھداف المتفق عليھا، وفي ھذا المجال، يفترض تقوية الجانب ا�حصائي والمعلوماتي 
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الى مرجعية علمية وموضوعية موثوقة، كما يتم تشجيع التقدم بتقارير  استناداً  ماس التقدبحيث يتم قي
  .٣٤قطاعية تطال مختلف القطاعات

Wبين "ليات والتجارب التي تتيحھا المنظمات الدولية وفي ھذا المجال، يمكن ا�ستفادة من ا
  : على سبيل المثال. والمؤسسات المالية "حكوميةال

يمكن التواصل عبر ا�نترنت ف، بطرق مختلفة مع ا�تحاد ا�وروبي ليات التشاورآ -١
 تنظيم لقاءات تشاورية اقليمية ووطنية وتنظيم جلسات استماع امام البرلمانووالتقدم باقتراحات خطية، 

طFق إ ىعل كثر من مفوضية مؤخراً أوقد بادرت . وا�جتماعات التشاورية مع المفوضين، ا�وروبي
منتدى السياسات "ھي تأسيس ا�فكار التي تبلورت، مع المجتمع المدني ومن بين  "المنتظمالحوار "

 .بمختلف تكاوينهعبر العالم و الذي يشارك فيه المجتمع المدني "التنموية

من خFلھا الى اشراك سعى الذي يصندوق النقد الدولي يات التشاور مع البنك الدولي ولآ -٢
في ھذا المFحظة . � سيما من خFل شبكة المساءلة ا�جتماعية .حكوماتمساءلة الفي المجتمع المدني 

طار ا�نظمة المالية وا�دارية وا�ثر خارج إ مساءلة البنك بذاتهليات لفي عدم توفر اW المجال ھي
المفاوضات مع الدول  اثناءالتي يقترحھا ا�قتصادية السياسات مجال ا�جتماعي والبيئي، ولكن ليس في 

 ."المعلوماتتداول رية س"بحجة المستفيدة من المنح والقروض 

و تنظيم اللقاءات مع أن من حيث اعتماد الصفة ا�ستشارية إ، ا�مم المتحدةآليات  -٣
استقFليتھا عن  ىوالمحافظة علا�مم المتحدة  تقوية دورھو المطلوب و. يةالخبراء وا�جتماعات القطاع

تعزيز التنسيق بين من � بد وكذلك  .الحكومات المھيمنة على القرار الدوليعن مانحة والجھات ال
كما يفترض با�مم المتحدة أن تدعم المؤسسات  .٣٥ھامختلف المنظمات والبرامج التي تعمل في اطار

 .واWليات الوطنية والعمل من خFلھا مع الدول ا�عضاء

                                                           
منتدى السياسات "بان يلعب  ٢٠١٥ا3مين العام لMمم المتحدة في التقرير التوليفي حول خطة ما بعد العام قترح ا  ٣٤

ليحل مكان لجنة التنمية المستدامة والذي أقر في العام الماضي في اجتماع الجمعية العامة لMمم المتحدة " الرفيع المستوى
في اطار المراجعة الدورية الشاملة ولكن في مجال ا3ھداف التي يتم التوافق نفس الدور الذي يلعبه مجلس حقوق ا3نسان 

  .عليھا واقرارھا وبالتالي التوقيع عليھا من قبل الدول كالتزام
المطلوب من ا3مم المتحدة ھو أن تقوم بتطوير رؤيتھا التنموية بما يتMئم والتطورات التي جرت مؤخراً في العالم   ٣٥

زمات العالمية وقيام انتفاضات الشعوب العربية، تماماً كما عملت على تطوير الفكر التنموي على أثر على أثر اند3ع ا3
  .سقوط جدار برلين وانطMق سياسات التحرير ا3قتصادي وآليات اقتصاد السوق
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  خاتمة

آسيا بالتعاون مع شركائھا جامعة الدول العربية  يوا�جتماعية لغربنظمت اللجنة ا�قتصادية 
طار المساءلة حول إ تشاورياً  قليمياً إ مجموعة ا�مم المتحدة للتنمية لقاءً ووبرنامج ا�مم المتحدة للبيئة 

بمشاركة حكومية ) ٢٠١٤سبتمبر  ١٦و ١٥تونس يومي ( ٢٠١٥ عام ما بعدللخطة عمل التنمية 
بھدف التوصل الى رؤية واضحة حول جاء ا�جتماع . وخبراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني

ليات المساءلة والتقدم باقتراحات محددة في ھذا المجال تقدم الى مكتب ا�مين العام لFمم المتحدة آ
من خFل المشاورات التي الذي يعده عن الخFصات التي توصل اليھا ي عجميالتكمساھمة في التقرير 

  .٢٠١٥حول خطة عمل ما بعد نظمت خFل السنيتن الماضيتين 

Fستفادة منھا لوضع تصور مFئم لتجارب دولية واقليمية ووطنية ل اً تناول ا�جتماع عرض
مبادئ المساءلة  ىتدامة، مع التركيز علھداف التنمية المسمحاسبة والمساءلة في مجال تطبيق أليات ال-

والمساءلة التي يقودھا المواطنون وتقييم ا�ثر على حقوق ا�نسان المتبادلة في اطار فاعلية المساعدات 
 .وا�ستدامة

آليات الحكم الرشيد ساسي على أھو التركيز بشكل  شولعل ابرز ما ورد من افكار خFل النقا
انشاء المجالس ومن ثم  الفصل بين السلطات، وتعزيز استقFلية القضاء؛المتعارف عليھا، أي مبادئ 

والتي ا�قتصادية وا�جتماعية الوطنية، والمراصد المستقلة، وغيرھا من الھيئات المثلثة التمثيل الفاعلة، 
تمل ن تشأعلى للمساءلة والمتابعة في المجا�ت ا�جتماعية وا�قتصادية  اً مستقر مؤسسياً  اً طارإشكل ت

ليات على مساءلة مختلف ا�طراف بما في ذلك الجھات الحكومية والقطاع الخاص والبرلمانيين اWھذه 
  .وا�عFم والمجتمع المدني

لية اقليمية للمساءلة على مرحلتين، يتم خFل المرحلة آوقد اقترح المشاركون في اللقاء بناء 
ن تنجز بين مختلف المكونات المعنية على أالثقة ا�ولى بناء القدرات وا�رتكاز الى التجارب وبناء 

Wلية في المرحلة الثانية على شكل منبر للتنمية المستدامة يكون على تواصل مع ا�طر ا�قليمية ا
  .وجامعة الدول العربيةسكوا كا?ة خرى القائما�

ن تتعدى المساءلة فالتوصية تقضي بأن، يأما في مجال المساءلة المتبادلة مع الشركاء التنموي
لجھات والمؤسسات الدولية والمتعددة ا�طراف، لجھة التزامھا امساءلة على مل تشوت المستوى الوطني

  .بتعھداتھا للدول النامية

ح بان تتم ااقترقدم أما في معرض الحديث عن دور القطاع الخاص في العملية التنموية، فقد 
جل استكمال أته البيئية وا�جتماعية، وبذل جھود من امسؤوليالتأكيد على لقطاع الخاص، لجھة امتابعة 

منظومة ا�تفاقيات الدولية المرجعية لحقوق ا�نسان، ومن ضمنھا اتفاقية بشأن القطاع الخاص وحقوق 
ا�خير عن ا�ستثمار " أونكتاد"كما ان تقرير الـ . ا�نسان، وا�تفاقية الدولية عن الديون الخارجية

اكثر  جنبية والوطنيةوا�ستثمارات ا& وخطة عمل لجعل القطاع الخاص اً ن اطارتضمّ ) ٢٠١٤(العالمي 
ذلك من مراجعة بعض التوجھات الراھنة، ويصلح  هاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، مع ما يعني
  .كنقطة انطFق يمكن ا�ستناد اليھا في ھذا المجال

يتمكن المجتمع المدني من القيام بدور المساءلة بشكل فاعل ومستقل،  وفي الختام، ومن أجل ان
ا�فصاح من أن تتوفر البيئة الممكنة والتي تتضمن على القرار وا�لتزام السياسيين، �سيما ب � بدّ 

ذلك نزو�ً عند رغبة الرأي العام أو�ً، وتوفير البيئة ووالمساءلة،  المحاسبةوالخضوع طوعاً Wليات 
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شريعية التي تتيح حرية التجمع والتنظيم والتعبير والحق في الوصول الى المعلومات ثانياً، وربط الت
 ّب ا�مور لصالح التصويب والتطوير والتقدم،تآليات المساءلة بالمكاشفة والمحاسبة ثالثاً، لكي تست

العدالة التنموية  وسيلة للوصول الى الھدف النھائي وھو تحقيق إ�ّ وبالنھاية فان المساءلة ليست 
  . ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية والبيئيةووالسياسية والمدنية 



٢١ 
 

  المراجع

Redistribution, Inequality and Growth, IMF, February 2014 

Trade and Development Report, UNCTAD, September 2014 (UNCTAD/TDR/2014) 

 ؛ نقM عن صحيفة ا3قتصادية السعودية٢٠١٢ديسمبر  ١٩في  محمد بن ناصر الجديد، من موقع العربية

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2012/12/19/عدالة-توزيع-الدخل.html  

 “Elaboration of an international legally binding instrument on Transnational Corporations and other Business 

Enterprises with respect to Human Rights” (A/HRC/26/L.22)   

http://blog.unwatch.org/wp-content/uploads/Business-Rev.pdf  

http://www.twnside.org.sg/title2/resurgence/2014/287-288/human1.htm 

، اصدارات شبكة المنظمات )٢٠١٣(مساءلة السياسات، دليل مرجعي لتعزيز الحقوق ا3قتصادية وا3جتماعية والثقافية 
   .pdfhttp://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/45العربية غير الحكومية للتنمية 

، اصدارات شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  )٢٠١٢(دليل البرلمانيين : ا3ھداف ا3نمائية للتنمية
http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/37.pdf    

،  رية الشاملة، إعداد شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنميةعملية المراجعة الدو
http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/32.pdf   

خارج حدودھا، مركز جامعة ماستريخت لحقوق ا3نسان، مبادئ ماستريخت لمسؤولية الدول 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Institutes/MaastrichtCentreForHumanRights/MaastrichtETO

Principles.htm   

أھمية إدماج الحقوق ا3قتصادية وا3جتماعية والثقافية في الدساتير، الدكتور حاتم قطران، اصدارات شبكة دراسة حول 
. ٢٠١٢المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 

http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/40.pdf   

حرية تكوين الجمعيات في البلدان العربية، دليل إرشادي، مرفت الرشماوي، من إصدارات شبكة المنظمات العربية غير 
الحكومية للتنمية والمركز الدولي للقانون غير الربحي، 

http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/48.pdf    

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981  

http://www.oxfam.org/en/countries/ingo-accountability-charter  

http://cso-

effectiveness.org/IMG/pdf/final_istanbul_cso_development_effectiveness_principles_footnote_dece

mber_2010-2.pdf  

http://www.civicus.org/csi  

http://www.socialwatch.org  

http://www.annd.org/arabic/publication.php   

http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/39.pdf  

 http://www.solidar.org/IMG/pdf/70_solidar_briefing.pdf  

http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/50.pdf  

http://www.annd.org/arabic/data/publications/pdf/49.pdf   

http://www.csopartnership.org  


