
ЮНЕСКО-ның 2020 жылдағы ТДМ 16.10.2 (Ақпаратқа қоғамдық 
қол жеткізу) көрсеткіші бойынша мониторинг және есептілік 

жөніндегі баяндамасы  

Сөзден – іске:
Тұрақты даму мақсатында 
ақпаратқа қол жеткізу

introduction 1.0

In setting out graphical guidelines on the use the UNESCO Logo Block 
across a full range of applications in the Logo Toolkit, we hope to achieve two 
objectives:

to enable the Secretariat and the National Commissions to use •
the UNESCO visual identity correctly;

to help the Secretariat and the National Commissions to ensure the •
correct application of graphic modalities when authorizing the use of the 
UNESCO brand.

The Logo Toolkit, however, does not specify the roles and responsibilities 
of the Governing Bodies, the Secretariat or the Member States. These are 
set out in the ‘Directives Concerning the Use of the Name, Acronym, Logo 
and Internet Domain Names of UNESCO’ (Resolution 34C/86), relevant 
administrative rules and regulations, and related guidelines elaborated for 
this purpose.

The toolkit consists of six sections:

Section 1 introduces the Logo Block and its key components.

Section 2 elaborates on the main principles for constructing the Logo Block.

Section 3 explains how the Logo Block should feature on specific 
applications.

Sections 4 & 5 use concrete examples to illustrate how these guidelines 
should be put into practice in a wide range of branding and co-branding 
situations. Section 4 presents cases of ‘statutory use’ by the governing 
bodies, the Secretariat as well as the National Commissions and Permanent 
Delegations. Section 5 gives examples of ‘authorized use’ for all those 
entities that require specific permission to make use of the UNESCO brand.

Section 6, a technical note concerning the use of electronic files provided by 
UNESCO.

Section 7, the Index, aims to provide a quick cross reference to the 
information contained in the toolkit.
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Алғыс 

ЮНЕСКО 2020 ж. ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша ЮНЕСКО зерттеуін қолдаған келесі мекемелерге алғысын білдіреді: 
Ақпарат мәселелері жөніндегі уәкілдердің халықаралық конференциясы (ICIC); Халықаралық омбудсмен институты 
(IOI); «Ашық үкімет» серіктестігі (OGP); Латын Америкасы мен Кариб бассейніндегі ақпараттың ашықтығы мен 
қолжетімділігі желісі (Red de Transparencia y Acceso a la Informacion, RTA); Африка ақпарат еркіндігі орталығы (AFIC); 
Шри-Ланканың ақпарат құқықтары және ТДМ бойынша деректерді жинау бойынша ұлттық үйлестірушілер жөніндегі 
комиссиясы. Осы есепті дайындау жұмысына елеулі үлес қосқан ЮНЕСКО мамандарының командасына, атап 
айтқанда: Гай Бергер, Жако дю Туа және Роза Гонзалезге алғысымызды білдіреміз. 

Бұл есеп Швеция, Германия және Нидерландының қолдауымен Халықаралық коммуникацияны дамыту 
бағдарламасы (IPDC) арқылы дайындалды.

Қазақстанда басып шығарылған

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯНЫ 
ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ЮНЕСКО 
СТАТИСТИКА 
ИНСТИТУТЫ

Экономикалық 
ынтымақтастық және даму 
федералды министрлігі  Нидерланды корольдігі
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Мазмұны

Бұл есеп Кеңестің 2018 жылғы 22 қарашадағы 61-ші сессиясында қабылданған ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша 
мониторинг және есептілік туралы шешімге (Ақпаратқа қолжетімділік) сәйкес Халықаралық коммуникацияны дамыту 
бағдарламасының (ХКДБ) Үкіметаралық кеңесіне ұсынылды.

Өз шешімінде ХКДБ Кеңесі ХКДБ Хатшылығын ақпаратқа қол жеткізу туралы ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша мүше 
мемлекеттерге деректер мен есептілікті жинауға және қолдау көрсетуге мүмкіндік беретін тетік әзірлеуге шақырды. 
Сондай-ақ Кеңес Хатшылыққа 2019 жылы шілдеде Нью-Йоркте өткен БҰҰ-ның Жоғары деңгейдегі саяси форумының 
нәтижелерін ескере отырып, 2019 жылы ХКДБ бюросына және 2020 жылы Кеңеске ақпаратқа қол жеткізу саласында іске 
асырылған ілгерілеу туралы баяндама дайындауды ұсынды.

Осы есепте ЮНЕСКО-ның 2020 жылғы 16.10.2 көрсеткіші бойынша зерттеуі және осы салада іске асырылатын басқа да 
бастамалар аясында мүше мемлекеттер ұсынған ақпаратқа негізделген ақпаратқа қол жеткізудің құқықтық кепілдіктерін 
қабылдау мен іске асырудағы ғаламдық прогрестің қорытындысын шығаратын мәселені талдау ұсынылды.

Қысқаша түйін

1. Бастапқы ақпарат және мәнмәтін

A. Ақпаратқа қол жеткізу және тұрақты даму

B. ЮНЕСКО және ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша мониторинг және есептілік 

2. АҚ кепілдіктерін қабылдау бойынша ілгерілеуді бақылау 

A. Ғаламдық және өңірлік шолу

B. Ешкімді шеттетпеу: мүгедектердің құқықтарын АҚ кепілдігіне енгізу

3. АҚ кепілдіктерін орындаудағы ілгерілеуді бақылау: негізгі ережелер 

ЮНЕСКО-ның 2020 ж. ТДМ көрсеткіші бойынша сауалнамасы 

A. Шолу

B. Негізгі қорытынды

4. Ерікті ұлттық шолулардағы АҚ бойынша есептілік

5. ТДМ қол жеткізу мақсатында ақпаратқа қол жеткізу: Тәжірибеден алынған мысалдар  

a. Латин Америкасы және Кариб бассейні: Жаһандық мақсаттардағы өңірлік іс-әрекеттер

b. Шри-Ланка: ақпаратқа қол жеткізу арқылы ТДМ-ның ашықтығына 

көмектесу
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Ақпаратқа қол жеткізуді (АҚ) қамтамасыз ету Тұрақты 
даму мақсаттарына (ТДМ) қол жеткізуде шешуші мәнге 
ие. Сондай-ақ ол адам құқықтарын көтермелеуге және 
қорғауға жәрдемдесуде маңызды болып табылады және 
қоғамға саналы түрде шешімдер қабылдауға, ТДМ қол 
жеткізу прогресін тиімді бақылауға және лауазымды 
тұлғаларды жауапкершілікке тартуға мүмкіндік береді.

Біріккен Ұлттар Ұйымында ЮНЕСКО ақпаратқа қол жеткізу 
туралы ТДМ 16.10.2 көрсеткішінің ғаламдық прогресі 
туралы есептілік жөніндегі жауапты агенттік болып 
тағайындалды. Көрсеткіш "Азаматтардың ақпаратқа 
қол жеткізуінің конституциялық, заңнамалық және/
немесе саяси кепілдіктері қабылданған және 
қолданылатын елдердің санын" қарастырады.

Осы өкілеттіктерге сәйкес ЮНЕСКО Халықаралық 
коммуникацияларды дамыту бағдарламасы (ХКДБ) 
арқылы АҚ кепілдіктерін қабылдау және іске асыру 
туралы өлшеу және есептілік әдіснамасын әзірледі. Ол 
ЮНЕСКО-ның Статистика институтымен (СИ) және кеңес 
беруші сарапшылармен бірлесіп әзірленген сауалнаманы 
қамтиды, оның нәтижелері бойынша 2019 жылы1 43 елде 
пилоттық зерттеудің құнды деректері алынды. Ұлттық 
сауалнаманы (ДИ бойынша қадағалау органдары үшін) 
және институционалдық сауалнаманы (мемлекеттік 
органдар үшін) қамтитын сауалнама кейіннен 2020 ж. 
мүше мемлекеттердің бәріне ұсыну үшін пысықталды.

ЮНЕСКО мен СИ зерттеуді 2020 жылдың ақпан айында 
бастады, оған БҰҰ-ға мүше барлық мемлекеттерді, соның 
ішінде олармен байланысты аумақтарды шақырды. 
Алайда зерттеу COVID-19 пандемиясына сәйкес келіп, тек 
29 жауап алуға мүмкіндік берді. Кейбір жағдайларда ТДМ 
мониторингі жөніндегі органдар деректерді сақтайтын АҚ 
жөніндегі қадағалау органдарымен байланыстың 
болмауымен шектелді. Осыны ескере отырып, ЮНЕСКО 
АҚ бойынша қадағалау органдарынан тікелей қосымша 
жауаптар жинау үшін зерттеуді ұзартты, соның 
нәтижесінде жауаптардың жалпы саны 69 елге және 
байланысты аумақтарға дейін өсті.

1   Ақпаратқа қол жеткізудің көмегімен тұрақты дамуды қамтамасыз ету: 2019 ж. ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша ЮНЕСКО мониторингі мен 
есептілігінің негізгі сәттері https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369160?posInSet=2&queryId=6d5dfcc0-142b- 46ec-a3c9-6112fc055d6a  

Қысқаша резюме 27

USAGE LOGO: COLOUR VERSION

SDG LOGO FOR ENTITIES WITHIN UN SYSTEM

HORIZONTAL LOGO
LOGO

The COLOUR VERSION of the Sustainable Development Goals logo 
is ONLY to be used on a white or light grey background. See colour 
values to the right. 

LIGHT GREY

PMS: Cool Gray 1C
R 241 G 241 B 241
C 4 M 3 Y 3 K 0

16.10 міндет: 
«Жұртшылықтың 
ақпаратқа қол 
жеткізуін қамтамасыз 
ету және ұлттық 
заңнама мен 
халықаралық 
келісімдерге сәйкес 
негізгі еркіндікті  
қорғау»

16.10.1 көрсеткіші:

"Соңғы 12 айда журналистерді және олармен 
байланысты бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдерін, кәсіподақ қайраткерлерін және құқық 
қорғаушыларды өлтіру, ұрлау, зорлықпен көзін 
құрту, еріксіз ұстау және азаптаудың расталған 
жағдайларының саны;
*АҚЖКБ жауапты агенттік ретінде; ЮНЕСКО
және ХЕҰ көмектесуші агенттіктер ретінде

16.10.2 көрсеткіші:

" Азаматтардың ақпаратқа қол 
жеткізуінің конституциялық, заңнамалық 
және/немесе саяси кепілдіктері 
қабылданған және қолданылатын 
елдердің саны." 
* ЮНЕСКО жауапты агенттік ретінде

16 мақсат:
«Тұрақты даму мүддесі 
үшін бейбітшілікті сүйетін 
және ашық қоғамды 
құруға, бүкіл халық үшін 
әділдікке қол жеткізуді 
қамтамасыз етуге және 
тиімді, есеп беретін және 
барлық деңгейге 
ауқымды қатысатын 
мекемелер құруға 
көмектесу»

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS

May 2020

GUIDELINES FOR THE USE OF THE SDG LOGO
INCLUDING THE COLOUR WHEEL, AND 17 ICONS.

МАҚСАТТАРТҰРАҚТЫ ДАМУ 
САЛАСЫНДАҒЫ 

БЕЙБІТШІЛІК, 
ƏДІЛДІК ЖƏНЕ 
ТИІМДІ 
ИНСТИТУТТАР

МІНДЕТ 

ЖҰРТШЫЛЫҚТЫҢ 
АҚПАРАТҚА ҚОЛ 
ЖЕТКІЗУІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
ЖƏНЕ НЕГІЗГІ 
ЕРКІНДІГІН  ҚОРҒАУ

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369160?posInSet=2&queryId=6d5dfcc0-142b- 46ec-a3c9-6112fc055d6a
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2020 жылғы шолу азаматтардың бүкіл әлемдегі ақпаратқа қол жеткізуінің конституциялық, заңнамалық 
және / немесе саяси кепілдіктерін іске асырудағы негізгі үрдістер туралы қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді. Алынған деректер елдердің ТДМ-ға қол жеткізу жолындағы жою қажет олқылықтар мен 
проблемаларды жақсы түсінуге мүмкіндік береді.

Сауалнама нәтижесінде жасалған тұжырымдардың бірі – БҰҰ-ға мүше 127 мемлекет АҚ-ның әртүрлі 
құқықтық кепілдіктерін қабылдағанына қарамастан, мұндай кепілдіктерді қабылдамаған мемлекеттер 
ұқсас қадамдарды ескере отырып АҚ-ны өз азаматтарына бейімдей алады. Сонымен қатар зерттеу тіпті, 
кепілдіктер болса да, АҚ-ны тиімді ұсынуды қамтамасыз ету үшін қосымша күш қажет екенін көрсетеді. 
АҚ бойынша мамандандырылған қадағалау органы бар респонденттер оны жүзеге асырмағандарға 
қарағанда жақсы нәтижелерге ие болуы мүмкін.

Сонымен қатар нәтижелер мұндай қадағалау органдарының сақадай сай жұмыс істеуі керек екенін, яғни 
олардың құзыретіндегі АҚ бойынша мониторинг пен есептілікті қамтитын өз міндеттерін орындауға 
мүмкіндігі бар екенін көрсетеді. Осыған байланысты зерттеу есеп жүргізудегі олқылықтарды анықтады. 
Алынған өтініштер мен шағымдарды дәл және дұрыс жазу, сондай-ақ оларды өңдеу уақыты ТДМ-нің бір 
бөлігі ретінде АҚ  прогресін қадағалау бойынша дәлелдемелерді жинауда маңызды болып табылады.

Осы есепте көрсетілген Шри-Ланка және Латын Америкасы мен Кариб бассейні өңірі практикасынан 
алынған мысалдар АҚ мониторингі саласындағы ынтымақтастық жөніндегі ұлттық және өңірлік күш-
жігерді айқын көрсетеді және АҚ жөніндегі белсенді қадағалау органдарының ТДМ 16, сондай-ақ басқа 
да ТДМ қол жеткізуге қалай ықпал ете алатынын көрсетеді.

2019 жылғы пилоттық кезеңнен бастап ЮНЕСКО-ның зерттеуі елдердің ТДМ 16.10 міндеті бойынша 
прогресін өлшеумен шектелмеді. Көптеген жергілікті субъектілер, соның ішінде АҚ бойынша қадағалау 
органдары және азаматтық қоғам өкілдері зерттеу деректерін жинау кезінде бір-бірімен өзара іс-қимыл 
жасау үшін жұмылдырылды. Олар жақсартуды қажет ететін аймақтарды анықтау үшін жиналған 
ақпаратты қосымша пайдаланды. Осылайша, зерттеу ТДМ 16.10.2 көрсеткішін бағалауға ғана емес, 
сонымен қатар АҚ-ны  қамтамасыз етуге де ықпал етеді. Алайда зерттеу процесі мониторинг және 
есептілік мақсатында АҚ жөніндегі қадағалау органдарының ТДМ ұлттық орындаушыларымен өзара іс-
қимыл жасау қажеттілігі бар екенін көрсетті
2030 жылға қарай және одан кейінгі кезеңде 16.10.2 
көрсеткіші бойынша мониторинг және есептілікке елдердің 
барынша қатысуы үшін ЮНЕСКО қазіргі деректер жинау және 
оның әдіснамасын дамыту мақсатында үкіметтермен, 
сарапшылармен, азаматтық қоғаммен және БҰҰ-ның басқа 
да агенттіктерімен жұмысын жалғастырады. Мақсат – 
елдердің жыл сайын деректерді жинауы, мониторинг пен 
есептіліктің тұрақты және институционалды болуы, сол 
арқылы АҚ туралы заңдардың тиімді орындалуына және 
жалпы ТДМ-ға қол жеткізуге ықпал етуі.

Қысқаша резюме
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2   https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/unep-implementing-principle-10-rio-declaration 
3   2015 жылы БҰҰ-ға мүше барлық 193 мемлекет қабылдаған 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған Тұрақты даму саласындағы 
күн тәртібі (https://sustainabledevelopment. un.org/post2015/transformingourworld/publication) «кедейлікті жою, ғаламды қорғау 
және барлық адамдар үшін өркендеуді қамтамасыз ету, жалпыға ортақ әлемде еркіндікті барынша нығайту бойынша» 15 
жылдық іс-қимыл жоспары болып табылады.
4   https://en.unesco.org/news/proclaims-international-day-universal-access-information 
5   Бас Ассамблеяның 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған Тұрақты даму саласындағы күн тәртібі жөніндегі Статистикалық 
комиссияның жұмысы туралы қарары: https://undocs.org/A/RES/71/313 
6   Біріккен Ұлттар Ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясының 10-бабы; БҰҰ Бас Ассамблеясы мен Адам 
құқықтары жөніндегі кеңестің қарарлары; Достастықтың ақпарат еркіндігі туралы модельдік заңы; Америка мемлекеттері 
ұйымының (АМҰ) ақпаратқа қол жеткізу туралы типтік заңы; Ақпаратқа қол жеткізу туралы Африка одағының типтік заңы және 
Пікір еркіндігі мен оларды еркін білдіру құқығын көтермелеу және қорғау мәселесі бойынша БҰҰ Арнайы баяндамашысының 
есептері 
7   https://en.unesco.org/sites/default/files/unpacking_indicator16102.pdf

1. Бастапқы ақпарат және мәнмәтін

A. Ақпаратқа қол жеткізу және тұрақты даму

Ақпаратқа қол жеткізу 1992 жылы2 Рио-де-Жанейро декларациясы қабылданған сәттен бастап тұрақты 
дамудың негізгі элементі ретінде танылды. Бұдан әрі, 2015 жылы Тұрақты даму саласындағы 2030 жылға 
дейінгі кезеңге арналған күн тәртібінде3 АҚ ашық, есеп беретін және атсалысатын үкімет, заң үстемдігі 
және бейбіт қоғам үшін қажетті қамтамасыз етуші тетік ретінде танылды, бұл Тұрақты даму 
мақсаттарының (ТДМ) «Бейбітшілік, сот төрелігі және тиімді институттар» деген 16 нөмірмен іске 
асырылды. 16.10 міндет мемлекеттерді «жұртшылықтың ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз етуге және 
ұлттық заңнама мен халықаралық келісімдерге сәйкес негізгі еркіндікті қорғауға» шақырады.

2015 жылы ЮНЕСКО-ның 38-ші Бас конференциясы 28 қыркүйекті Халықаралық ақпаратқа жалпыға бірдей 
қол жеткізу күні деп жариялады. 2019 жылғы қазанда БҰҰ-ның 74-ші Бас Ассамблеясында ЮНЕСКО-ның 
мүше мемлекеттермен, БҰҰ органдарымен және Африка азаматтық қоғамымен ынтымақтастығының 
арқасында мерекелеу мәртебесі БҰҰ күні деңгейіне дейін көтерілді4.

Бұл динамика АҚ прогресін бақылау бойынша нақты 
қадамдарды күшейтті және онымен қатар жүрді. ТДМ 
16.10.2 көрсеткішімен 2016 жылы БҰҰ Статистикалық 
комиссиясы келісті және 2017 жылы БҰҰ Бас 
Ассамблеясы мақұлдады5. Көрсеткіш Адам 
құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 19-
бабына және Азаматтық және саяси құқықтар туралы 
халықаралық пактіге сәйкес азаматтардың ақпаратқа 
қол жеткізуінің конституциялық, заңнамалық және / 
немесе саяси кепілдіктерінің қабылдануын және 
қолданылуын өлшейді. 

Тұжырымдамалық тұрғыдан «Азаматтардың ақпаратқа қол жеткізуі» азаматтардың ақпаратты, атап 
айтқанда, мемлекеттік органдарға немесе олардың өкілдеріне тиесілі ақпаратты іздеу мен алу 
құқықтарына жауап беретін тиімді жүйенің болуын білдіреді. Халықаралық деңгейде6 танылған кейбір 
тұжырымдамалар мен құжаттарда АҚ қағидаттары, оның ішінде белгіленген ерекшеліктер сияқты 
ақпаратқа қол жеткізу жөніндегі ережелері бар құқықтық шеңберлердің болуы; мемлекеттік органдардың 
ақпарат беру міндеті (оның ішінде, өз бастамасы бойынша); қадағалау және шағымдану тетігі; және 
құжаттаманы жүргізу айтылады. АҚ-ның бұл қағидаттары көбінесе ақпарат еркіндігі (АЕ) немесе ақпарат 
құқығы (АҚ) туралы заңдарда және / немесе саясаттарда көрініс табады7.

Ақпаратқа қол жеткізу 
тұрақты дамудың 
негізгі  элементі 
ретінде танылды.
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8   https://undocs.org/A/HRC/44/L.18/Rev.1 
9   ТДМ-МСТ әдіснамалық әзірлеу және деректердің ғаламдық деңгейде қолжетімділігі негізінде ТДМ әрбір көрсеткішін 
жіктеу үшін сыныптар немесе деңгейлер жүйесін әзірледі. Көп деңгейлі жүйе деректердің сапасы мен қолжетімділігін 
бақылауға көмектеседі, бұл ТДМ қол жеткен кезде олқылықтарды жақсы түсінуге және жоюға мүмкіндік береді. I деңгей 
көрсеткіштері – халықаралық деңгейдегі әдіснама мен стандарттар белгілеген көрсеткіштер, олар бойынша елдер көрсеткіш 
өзекті болып табылатын әрбір өңірдегі елдер мен халық санының кемінде 50 пайызы көлемінде деректерді жүйелі түрде 
жинайды. Ал II деңгей көрсеткіштері – халықаралық деңгейде қолданылатын және белгіленген әдіснамасы мен стандарттары 
бар көрсеткіштер, бірақ олар бойынша деректер жүйелі түрде жиналмайды.

Адам құқықтары жөніндегі кеңес 44-ші кезекті сессиясында 2020 жылғы пікір еркіндігі және пікір 
білдіру туралы (Бас Ассамблея A/HRC/44/L.18/Rev.1)8 қарарында «мемлекеттік органдар 
ақпараттың алдын ала электрондық түрде жарияланатынына немесе сұрау салу бойынша 
ұсынылатынына қарамастан, ақпаратты қолжетімді етуге ұмтылуы тиіс ... » екенін мойындады. 
Кеңес кейінірек тиісті заңдар мен саясат элементтерін әзірледі. 

2030 жылға дейінгі кезеңге арналған Күн тәртібі аясында ақпаратқа қол жеткізу азаматтардың 
шешім қабылдау мүмкіндіктерін кеңейту, үкіметтердің есеп беруін қамтамасыз ету, ТДМ іске 
асыруда және мониторинг жүргізуде мемлекеттік лауазымды тұлғаларды бағалау, сондай-ақ 
жұртшылықтың тиімді қатысуына жәрдемдесу кезінде шешуші мәнге ие.

B. ЮНЕСКО және ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша мониторинг және 
есептілік

16.10.2 көрсеткішін орындауды бақылау 

ТДМ бекітпес бұрын ЮНЕСКО Халықаралық коммуникацияны дамыту бағдарламасы (ХКДБ) 
Үкіметаралық кеңесінің 29-шы сессиясы пікір білдіру бостандығы еркін, тәуелсіз және 
плюралистік БАҚ мәселелерімен қатар 2015 жылдан кейінгі Даму саласындағы күн тәртібіне 
біріктірілуін талап етті. ТДМ 16.10 міндетін, сондай-ақ 16.10.1 және 16.10.2 индикаторларын 
түпкілікті әзірлеу іс жүзінде БҰҰ-ның басқа агенттіктерімен және азаматтық қоғам ұйымдарымен, 
оның ішінде БАҚ дамыту жөніндегі ғаламдық форуммен (БДҒФ) бірлескен ХКДБ-ның белсенді 
қызметінің жалпы нәтижесі болды.  
2017 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы ТДМ негіздерін бекіткеннен кейін ЮНЕСКО 16.10.2 көрсеткіші 
бойынша жауапты мекеме болып тағайындалды. Осы мандатқа сәйкес ЮНЕСКО жыл сайын 
«азаматтардың ақпаратқа қол жеткізуінің конституциялық, заңнамалық және/немесе саяси 
кепілдіктері қабылданатын және қолданылатын елдердің санын» бақылайды және ол туралы 
БҰҰ Бас хатшысына есеп береді, бұл ретте «қабылдау» және «әрекет ету» сияқты екі 
компонентке де назар аударады. 
2019 жылы ЮНЕСКО-ның БҰҰ Бас хатшысына өткен жылдардағы есеп беру нәтижелері бойынша 
16.10.2 көрсеткіші ТДМ көрсеткіштерін бағалау үшін әзірленген сыныптау жүйесіндегі ең жоғары 
деңгейге, яғни II деңгейден I деңгейге дейін көтерілді9. Бұл көтерілу деңгейі 2019 жылғы қазанда 
Тұрақты даму саласындағы мақсаттарға қол жеткізу көрсеткіштері бойынша Мекемеаралық 
сарапшылар тобымен (ТДМ-МСТ) келісілді. Санаттың өзгеруі енді 16.10.2 көрсеткішін өзінің ТДМ 
мониторингілеу стратегиясына енгізу үшін тағы бір себеп бар екенін білдіреді.

https://undocs.org/A/HRC/44/L.18/Rev.1
https://undocs.org/A/HRC/44/L.18/Rev.1
https://undocs.org/A/HRC/44/L.18/Rev.1
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10   https://en.unesco.org/news/ipdc-council-encourages-further-development-mechanism-monitor-and-report-access-information 
11   https://en.unesco.org/news/unesco-convenes-experts-advance-monitoring-and-reporting-access-information
12   https://en.unesco.org/news/information-commissioners-key-successful-monitoring-and-reporting-sdg-16102

ЮНЕСКО-ның АҚ бойынша мониторинг және есептілік жұмысы  

Кеңестің 2018 жылғы қарашадағы10 31-ші сессияда қабылдаған ХКДБ 
Үкіметаралық кеңесінің ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша 
мониторинг және есептілік туралы шешімінде ХКДБ Кеңесі ХКДБ 
Хатшылығын ЮНЕСКО-ның ғаламдық орындау мониторингі 
жөніндегі агенттігі ретіндегі жұмысын жақсарта алатын тетік әзірлеу 
үшін ЮНЕСКО-ның «Баршаға арналған ақпарат» (ПИДВ) 
бағдарламасымен ынтымақтастықта болуға шақырды. Сондай-ақ 
Кеңес елдерді деректерді жинауға және ТДМ 16.10.2 көрсеткіші 
бойынша есептілікті ұсынуға тарту және қолдау үшін тетікті 
пайдалануды талап етті.

Бұл Шешімге жауап ретінде ЮНЕСКО және оның статистикалық институты (СИ) 16.10.2 көрсеткішін өлшеуге 
және ол бойынша есеп жасауға көмектесетін әдістеме әзірледі. Ол сарапшылармен, мүдделі ұйымдармен 
және ПИДВ Хатшылығымен кеңесу11 нәтижелері бойынша дайындалған сауалнаманы қамтиды. Пилоттық 
сауалнама 2019 жылы 43 елде жүргізілді, ал оның нәтижелері сол жылы БҰҰ-ның жоғары деңгейдегі Саяси 
форумы кезіндегі параллель іс-шарада ұсынылды. Содан кейін құрал толық пайдалану үшін 2020 жылы 
пысықталды және осы тәжірибе негізінде жетілдірілетін болады. Қазіргі уақытта Хатшылық 
метадеректерде сауалнаманың жаңартылған нұсқасын көрсетуді қамтамасыз ету мақсатында СИ және 
ТДМ-МСТ жұмыс істейді. 

ХКДБ-ның 2018 жылғы көрсетілген шешімінде ХКДБ хатшылығына, Кеңесіне және Бюросына ТДМ 16.10.2 
көрсеткіші бойынша деректер мен есептілікті жинауда мүше мемлекеттерге қолдау көрсетуді жалғастыру 
ұсынылды. Осылайша, ХКДБ әртүрлі демеушілерінің қолдауымен ЮНЕСКО Кот- д'Ивуар, Эфиопия, Гана, 
Индонезия, Моңғолия, Марокко, Мьянма, Руанда, Сенегал және Тунис сияқты бірнеше елде, сондай-ақ 
Латын Америкасы өңірінде хабардар болуды арттыру бойынша шараларды және әлеуетті дамыту 
бастамаларын ынталандырды. Бұл іс-шаралар ақпараттық комиссарлармен және олардың байланысты 
тұлғаларымен бірлесіп іске асырылды. Осылайша, мысалы, Оңтүстік Африканың Йоханнесбург қаласында 
өткен 11-ші Халықаралық ақпараттық комиссарлар конференциясы барысында АҚ қадағалау 
органдарының және азаматтық қоғам ұйымдарының (АҚ) 50-ге жуық өкілі 16.10.2 Көрсеткіші бойынша 
мониторинг және есептілік бойынша өздерінің әлеуетін жақсартты және ТДМ неғұрлым кең мәнмәтінде өз 
жұмысының маңыздылығын контекстуалдандырды12.  

Сондай-ақ ХКДБ кеңесі 2018 жылғы Шешімінде елдерді АҚ саласындағы прогресті, соның ішінде ТДМ 16 
үшін бақылау құралы мен тексеру тетіктерін ұсынатын Ұлттық ерікті шолулар жүйесі (ҰЕШ) арқылы 
қадағалауға шақырды (осы есептің 4-бөлімінде ҰЕШ қарастырылған). Осылайша, 16.10.2 көрсеткіші 
бойынша ЮНЕСКО-ның сауалнамасына қатысу елдер үшін тиімді болды, өйткені олар сауалнамада 
ұсынылған деректерді өздерінің ҰЕШ үшін пайдалана алады. Мысалы, Кот-д'Ивуар, Индонезия және Тунис 
ЮНЕСКО-ның сауалнама үшін жинаған деректерін 2019 жылы өз ҰЕШ дайындау кезінде пайдаланды.

https://en.unesco.org/news/ipdc-council-encourages-further-development-mechanism-monitor-and-report-access-information
https://en.unesco.org/news/unesco-convenes-experts-advance-monitoring-and-reporting-access-information
https://en.unesco.org/news/information-commissioners-key-successful-monitoring-and-reporting-sdg-16102
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ЮНЕСКО басқа БҰҰ құрылымдарымен және азаматтық қоғаммен бірлескен түрлі іс-шараларға да 
атсалысты. Ғаламдық альянстың қолдауымен бейбіт, әділ және инклюзив қоғамға жәрдемдесу ісіндегі 
прогресс туралы есептілік үшін13 БҰҰ-ның тұрақты даму жөніндегі жоғары деңгейдегі саяси форумы 
қарсаңында және оның барысында ұйымдастырылған бірқатар іс-шараларды өткізу арқылы 
ынтымақтастық орнатылды. Сондай-ақ Альянс елдердің мониторингі мен есептілігіне жәрдемдесу үшін 
ТДМ-мен байланысты директивалар мен ресурстарды әзірлеу бойынша жұмыс істеуде. 2020 жылы Альянс 
серіктестігі 16 елде жүзеге асыру жоспарланып отырған 16 мақсатқа қол жеткізудегі ұлттық прогресті 
мониторингілеу жөніндегі жоба «ТДМ 16 мониторингілеу жөніндегі ұлттық бастама» аясында жалғасады14.

13   Бейбіт, әділ және инклюзивті қоғамдарға жәрдемдесу ісіндегі прогресс туралы есеп беру мүддесіндегі ғаламдық альянс 
(https://www.un-globalalliance.org/) – бұл мүше мемлекеттердің, жеке сектордың, азаматтық қоғамның және БҰҰ 
ұйымдарының ТДМ 16+ қол жеткізуі мақсатында бірлескен жұмысқа арналған үйлестіруші платформа. Альянсты 7 мүше 
мемлекет (Кабо-Верде, Мексика, Норвегия, Катар, Сьерра-Леоне, Тунис және Ұлыбритания), 3 АҚҰ (Нью-Йорк 
университетінің Халықаралық ынтымақтастық, ашықтық және есептілік орталығы және БҰҰ-ның Дүниежүзілік көмек 
қауымдастықтары федерациясы) және 3 кәсіпорын (Deloitte Ltd., LexisNexis және White&Case LLP) басқарады. Оның 
жұмысын БҰҰ даму бағдарламасы, БҰҰ НҚБ, ЮНЕСКО, БҰҰ АҚЖКБ, БҰҰ ҚЖКБ, "БҰҰ-әйелдер" құрылымы және Ғаламдық 
шарт (БҰҰ-ның 10 агенттігінен және басқа үкіметтердің, АҚҰ және іскери топтардың серіктестерінен тұратын БҰҰ кеңес тобы) 
көмегімен Хатшылық қолдайды. 
14   Аргентина, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Орталық Африка Республикасы, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Индонезия, 
Ливан, Мексика, Молдова, Моңғолия, Оңтүстік Африка, Тимор-Лешти, Тунис және Уругвай.

АҚ бойынша 
қадағалау органдары 
(Ақпараттық Комнссиялар/
Деректерді қорғау немесе 

құпиялылық жөніндегі 
комнссин/Омбудсмен /

Адам құқықтары жөніндегі 
ұлттық институттар. 

Жауапты министрліктер)

Техникалық қолдау 
көрсетеді  

ТДМ 10.10.2 бойынша ЮНЕСКО 
сауалнамасы арқылы 

деректерді береді 

Ұлттық қатысушылар  
(азаматтық қоғам, БАҚ; 

ғалымдар және т.б.)

*** Азаматтық қоғам да БҰҰ-ның 
жоғары деңгейіндегі Саяси 

форумда ТДМ L6.1D.2 бойынша 
қолданыстағы/шолу есебін 

ұсына алады  

Үкімет

Ұлттық 
ерікті 

шолулар
(ҰЕШ) ООН

1-СУРЕТ:
ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша деректерді 
жинау және есептілік сызбасы

БҰҰ
Бас хатшы

 ТДМ прогресі 
туралы 

баяндама

ТД
М

 16
.10

.2 

бойынша 

прогр
ес

с 

ту
рал

ы ес
еп

 

бер
ед

і

ТДМ 16.10.2 

бойынша 

прогресс 

туралы есеп 

береді

Пікір алмасу және/

немесе ТДМ 

16.10.2 бойынша 

мониторинг және 

есептілік  бойынша 

ынтымақтастық 

Пікір алмасу 
және/

немесе
 ТДМ 

16.10.2 бойынша 

монито
ринг ж

әне 

есе
птіл

ік  б
ойынша 

ынты
мақтасты

қ 

https://www.un-globalalliance.org/
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15   Аргентина, Багамы, Шри-Ланка, Кипр, Фиджи, Гана, Кения, Ливан, Люксембург, Малави, Марокко, Вануату, Филиппины, 
Тимор-Лешти, Сент-Китс және Невис, Сейшель аралдары, Вьетнам, Того, Біріккен Танзания Республикасы. 
16   Израиль 2018 ж. 31 желтоқсанында ЮНЕСКО-дан шығып кетті
17   Лихтенштейн ЮНЕСКО мүшесі емес
18   Америка құрама штаттары 2018 ж. 31 желтоқсанында ЮНЕСКО-дан шығып кетті

2.  АҚ кепілдіктерін қабылдау 
бойынша прогресті бақылау

A. Ғаламдық және өңірлік шолу

Еуропа және Солтүстік Америка (49)

1. Албания
2. Әзірбайжан
3. Австрия
4. Армения
5. Бельгия
6. Босния және    
 Герцеговина
7. Болгария
8. Канада
9. Хорватия
10. Кипр
11. Чехия
12. Дания
13. Эстония
14. Финляндия
15. Франция
16. Грузия
17. Германия
18. Грекия

19. Венгрия
20. Исландия
21. Ирландия
22. Израиль16

23. Италия
24. Латвия
25. Лихтенштейн17

26. Литва
27. Люксембург
28. Мальта
29. Монако
30. Монтенегро
31. Нидерланды
32. Солтүстік

Македония
33. Норвегия
34. Польша
35. Португалия
36. Молдова

Республикасы

37.  Румыния
38.  Ресей 
 Федерациясы
39.  Сан-Марино
40.  Сербия
41. Словакия
42.  Словения
43.  Испания
44.  Швеция
45.  Швейцария
46.  Түркия
47.  Украина
48.  Ұлыбритания   
 және Солтүстік 
 Ирландия Біріккен 
 корольдігі
49.  Америка құрама 
 штаттары18

Адамдарға мемлекеттік органдардың иелігіндегі ақпаратқа қол жеткізу құқығын беретін міндетті заңдар 
мен саясаттарды қабылдауда ілгерілеушілік байқалды. 2020 жылғы шілде айындағы жағдай бойынша БҰҰ-
ға мүше 127 мемлекет азаматтардың ақпаратқа қол жеткізуінің конституциялық, заңнамалық және/
немесе саяси кепілдіктерін қабылдады, бұл ретте 2015 жылы 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған Күн 
тәртібі қабылданғаннан кейін кемінде 19 ел осындай кепілдіктерді қабылдады15.

1-кесте:
Азаматтардың ақпаратқа қол жеткізуінің конституциялық, заңнамалық және/немесе саяси кепілдіктерін 
қабылдаған БҰҰ-ға мүше мемлекеттердің өңірлік қорытынды деректері (ЮНЕСКО-ның өңірлік іс-шараларды өткізуі 
бойынша топтастырылған)
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Латын Америкасы және Кариб бассейні (24)

Африка (21)

Азия және Тынық мұхиты өңірі (27)

Араб мемлекеттері (6)

1. Антигуа және
 Барбуда
2. Аргентина
3. Багамы
4. Белиз
5. Боливия
 (Көп ұлтты
 мемлекет)
6. Бразилия
7. Чили
8. Колумбия

9.  Доминикан 
 Республикасы
10.  Эквадор
11.  Эль Сальвадор
12.  Гватемала
13.  Гайана
14.  Гондурас
15.  Ямайка
16.  Мексика
17.  Никарагуа
18.  Панама

19. Парагвай
20. Перу
21.  Сент-Китс 
 және Невис
22.  Сент-Винсент 
 және 
 Гренадины
23.  Тринидад 
 және Тобаго
24.  Уругвай

1.  Ангола
2. Бенин
3. Буркина-Фасо
4. Кот-д'Ивуар
5. Эфиопия
6. Гана
7. Кения
8. Либерия

9.  Малави
10.  Мозамбик
11.  Нигер
12.  Нигерия
13.  Руанда
14.  Сейшелы
15.  Сьерра-Леоне
16.  Оңтүстік 
 Африка

17.  Оңтүстік Судан
18.  Того
19.  Уганда
20.  Біріккен
 Танзания
 Республикасы
21.  Зимбабве

1. Ауғанстан
2. Австралия
3. Бангладеш
4. Қытай
5. Кука аралдары
6. Фиджи
7. Үндістан
8. Индонезия
9. Иран (Ислам
 Республикасы)

10.  Жапония
11.  Қазақстан
12.  Қырғызстан
13.  Мальдивы
14.  Моңғолия
15.  Непал
16.  Жаңа 
 Зеландия
17.  Пәкістан
18. Палау
19. Филиппины

20.   Корея 
 Республикасы
21.  Шри-Ланка
22.  Тәжікстан
23.  Тайланд
24.  Тимор-Лешти
25.  Өзбекстан
26.  Вануату
27.  Вьетнам

1. Иордания
2. Ливан

3. Марокко
4. Судан

5. Тунис
6. Йемен
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B. Ешкімді шеттетпейміз: мүгедектердің құқықтары АҚ кепілдігіне енгізу

2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму саласындағы күн тәртібінде «ешкімді шеттетпеу» 
туралы уәде бар және бұл елдерді мүмкіндігі шектеулі адамдардың қоғам өмірінің барлық саласына 
толық және тең қатысуын қамтамасыз етуге және Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясына 
(МҚК) сәйкес, оларға және олар үшін қолайлы жағдай жасауға шақырады.

МҚК азаматтық және саяси құқықтар, соның ішінде ақпарат алу құқығы мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін 
оқшаулау тәжірибесін жеңудің маңызды шарты екенін мойындайды. Пікір білдіру және сенім білдіру 
еркіндігін туралы, ақпаратқа қол жеткізу туралы 21-бапта қатысушы мемлекеттер мүгедектердің өз 
таңдауы бойынша қарым-қатынастың барлық түрін пайдалана отырып, ақпарат пен идеяларды 
басқалармен тең дәрежеде іздеу, алу және тарату еркіндігін қоса алғанда, пікір білдіру және сенім білдіру 
еркіндігі құқығын пайдалануын қамтамасыз ету үшін барлық тиісті шараларды қолданатыны тікелей 
айтылған.  

Кейбір елдердегі АҚ туралы заңдар мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін ақпараттың қолжетімділігінің 
маңыздылығын мойындайды. АҚ туралы заңдар қолданылатын 127 елдің 64%-ы ақпарат сұрау кезінде 
мүмкіндігі шектеулі адамдардың мүдделерін ескеретін ресми ережелерді қамтиды, мысалы:

i. мүгедектерге ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ететін көмек пен қолдаудың тиісті
түрлерін ұсыну (МҚК 9-бабына сәйкес); сондай-ақ

ii. мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қолжетімді немесе жарамды форматтағы ақпаратпен
қамтамасыз ету (МҚК 21-бабына сәйкес).

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың мүдделерін ескеретін АҚ нормалары мен стандарттарын күшейту 
маңызды болғанымен, оларды тәжірибеде қолдану олардың тиімділігіне кепілдік беру де маңызды. 
Осыған байланысты 16.10.2 көрсеткішінің мониторингі елдер мен басқа да мүдделі тараптарға МҚК 
сияқты нормативтік құралдар ережелерінің іс жүзінде орындалуын жақсартуға мүмкіндік береді.

Аспект    Түр      Ел

Сұрауды 
бағыттау

Қоғамдық ақпарат жөніндегі  
қызметкердің (ҚАҚ) ауызша сұрау 
жазбалар және көшірмені / жазбаны 
өтініш берушіге ұсыну көмегі.

Ауғанстан, Антигуа, Әзірбайжан, Эфиопия, 
Гана, Грекия, Үндістан, Кения, Мальдивы, 
Непал, Нигерия, Сьерра-Леоне, Оңтүстік 
Африка, Шри-Ланка, Судан, Танзания.

Өтініш беруші тараптың атынан ақпарат 
алу үшін үшінші тарапты тарту  

Малави.

Рәсімдер мен шарттарды нақты 
түсіндіру  

Армения, Эстония, Вьетнам, Йемен.

Өтініш берушіге ақпарат алуға 
мүмкіндік беретін жалпы сипаттағы 
көмек (нақты толық ақпарат жоқ)

Австралия, Бангладеш, Белиз, Босния және 
Герцеговина, Кука аралдары,
Хорватия, Кипр, Сальвадор, Эстония, 
Фиджи, Финляндия, Гайана, Ирландия, 
Италия, Қазақстан, Либерия, Мальта, 
Мозамбик, Пәкістан, Швеция, Швейцария, 
Тунис.

Ақпарат 
беру 

Жазба көшірмесін балама форматта 
ұсыну немесе нақты ақпаратқа қол 
жеткізуді көздейтін басқа көмек.

Бразилия, Буркина-Фасо, Канада,
Колумбия, Үндістан, Малави, Мексика,
Черногория, Никарагуа, Вануату,
Вьетнам, Йемен, Зимбабве.

2-кесте: Әр елдегі АҚ туралы заңдарға мүгедектік мәселелерін қосу нұсқалары  
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3. АҚ кепілдіктерін орындау прогресін бақылау: 
ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша ЮНЕСКО-ның 

2020 ж. Сауалнамасының негізгі ережелері   

Еуропа және Солтүстік Америка (23)

•  : Ақпаратқа қол жеткізу (АҚ) кепілдіктерін қабылдаған елдер (аумақтарды қоса алғанда)

Албания •

Армения •
Бельгия  •
Хорватия •

Кипр  •
Чехия  •

Эстония •
Франция  •

Гибралтар 
(Ұлыбритания және 
Солтүстік Ирландия Біріккен 
корольдігі)21  •

Венгрия •
Ирландия  •
Мэн аралы (Ұлыбритания 
және Солтүстік Ирландия 
Біріккен корольдігінің 
аумағы)22  •

Израиль**  •
Джерси 
(Ұлыбритания және 
Солтүстік Ирландия Біріккен 
корольдігі) 23  •

Латвия  •
Солтүстік Македония   •

Португалия •

Румыния  •
Сербия  •
Словения •

Испания  •
Швейцария  •

Америка Құрама Штаттары **  •

19   ТДМ 16.10.2. көрсеткіші бойынша ЮНЕСКО сауалнамасы АҚ бойынша қадағалау органдарының «жүйелі тиімділігін» және 
азаматтардан ақпарат туралы сұрау алатын мемлекеттік органдардың «тікелей қызметін» бағалау арқылы АҚ прогресін өлшеу үшін 
әзірленді. Қоршаған орта және қаржы министрліктері сауалнамаға жауап беру үшін 2030 жылға тікелей қатысы бар негізгі мемлекеттік 
органдар ретінде таңдалды. Үшінші орган – Ұлттық астана ТДМ күн тәртібінің 65%-ы қалалардың қатысуынсыз толық орындалмайды деп 
айтылған БҰҰ-ның қалаларды дамыту туралы күн тәртібіне тікелей қатысты болғандықтан таңдалды.
20   Сауалнамаға келесі аумақтар қатысты: Гибралтар, Мэн аралы, Джерси және Кайман аралдары, олар Ұлыбритания және Солтүстік 
Ирландия Біріккен корольдігіне тәуелді орналасқан.
21   Гибралтар – бұл Біріккен корольдік басқаратын өзін-өзі басқаратын аумақ.
22   Мэн аралы – Британия тәжінің ішкі өзін-өзі басқаратын иелігі, Біріккен корольдік.
23   Джерси – Британия тәжінің ішкі өзін-өзі басқаратын иелігі, Біріккен корольдік.

A. Шолу

2020 жылы ЮНЕСКО БҰҰ-ға мүше барлық мемлекеттерді, соның ішінде қауымдастырылған аумақтарды 
ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша сауалнамаға қатысуға шақырды. Сауалнама 2020 жылдың ақпан-маусым 
айлары аралығында жүргізілді. COVID-19 пандемиясының салдарын жою мерзімдерін ұзартуға 
қарамастан, шектеулі жауап алынды. ТДМ мониторингілеу жөніндегі кейбір органдардың деректерді 
сақтайтын АҚ бойынша қадағалау органдарымен байланысы болмады, бұл жауап беру мүмкіндігін 
шектеді. 

Сонымен қатар пандемия осы кезеңдегі жергілікті субъектілердің мүмкіндіктерін ескере отырып, 
көбірек бағытталған және маңызды деректерді жинау қажеттілігін анықтады. Бастапқыда 
сауалнама ұлттық сауалнамадан (АҚ бойынша қадағалау органдарына арналған) және 
институционалдық сауалнамадан (үш мемлекеттік органға арналған19) тұрды. Алайда COVID-19-
ды ескере отырып, ЮНЕСКО көптеген елдердегі негізгі деректерді сақтаушылар ретінде ұлттық 
сауалнама мен АҚ бойынша бақылау органдарының жауаптарына назар аударды. Бұл 69 елдің 
және қауымдастырылған аумақтардың қатысуын қамтамасыз етуге көмектесті, бұл 2020 жылдың 
сәуір айында сауалнаманың ерте сатысында жауап берген 29 елмен салыстырғанда айтарлықтай 
өскен. 

3-КЕСТЕ: ЮНЕСКО-ның 2020 ж. ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша (ЮНЕСКО-ның өңірлерде іс-шараларды 
жүзеге асыруына байланысты топтастырылған) сауалнамасына жауап берген БҰҰ-ға мүше мемлекеттер 
(аумақтарды қоса алғанда)20   
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* Америка Құрама Штаттары мен Израиль 2018 ж. 31 желтоқсанында ЮНЕСКО-дан шығып кеткен 

24 Cayman Islands is a non-self-governing territory administrated by the United Kingdom.

Латын Америкасы және Кариб бассейні (17)

Барлық жауап берген 
елдер мен аумақтар

Олардың ішінде ақпаратқа 
қол жеткізу (АҚ) кепілдіктерін 
қабылдағаны  

69

62 89.85%

Азия және Тынық мұхиты өңірі (18)

Африка (9)

•  Ақпаратқа қол жетізу (АҚ) кепілдіктерін қабылдаған елдер (аумақтарды қоса алғанда)

Аргентина  •
Бразилия •
Кайманов аралдары
(Ұлыбритания және Солтүстік 
Ирландия Біріккен корольдігі)24  
•

Чили  •
Колумбия  •
Коста-Рика   •

Ауғанстан  •
Австралия  •
Бангладеш  •
Қытай  •
Кука аралдары   •
Индонезия  •

Кот-д'Ивуар  •
Конго демократиялық республикасы 
Гамбия

Араб мемлекеттері (2)

Иордания  •

Доминикан Республикасы   •
Эквадор  •
Эль-Сальвадор   •

Гватемала  •
Гондурас  •
Ямайка  •

Қырғызстан  •
Мьянма
Непал •
Жаңа Зеландия   •
Палау  •
Филиппины  •

Кения   •
Либерия •
Мадагаскар

Тунис  •

Мексика  •
Панама  •
Парагвай  •

Перу  •
Уругвай  •

Корея Республикасы   •
Самоа
Сингапур
Тайланд  •
Түркия •
Өзбекстан  •

Сьерра-Леоне  •
Оңтүстік Африка   •
Оңтүстік Судан  •
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B. Негізгі қорытынды

1. Ұлттық реттеу жүйелері азаматтардың ақпаратқа қол жеткізуіне барынша әсер етуде

Ақпаратқа қол жеткізу құқығы конституцияда бекітілуі және оның тиімділігін қамтамасыз ете алатын 
арнайы саясатпен және/немесе ақпаратқа деген құқық туралы заңмен қосымша реттелуі мүмкін.

ЮНЕСКО сауалнамасына жауап берген 69 елдің және қауымдастырылған аумақтардың 89,85%-ы (62) АҚ-
тың конституциялық, заңнамалық және/немесе саяси кепілдіктері бар деп мәлімдеді. Екі ел АҚ-ға қандай 
да бір кепілдіктің жоқтығын хабарлады, ал қалған бесеуі бұл кепілдіктерді қабылдау «жүріп жатыр» деп 
мәлімдеді. 

АҚ кепілдігі бар 62 елдің және қауымдастырылған аумақтың 49-ы немесе 79%-ы олардың заңдарында 
мемлекеттік органдарға өз бастамасы бойынша ақпаратты ашуды ұйғаратын нақты ереже бар екенін 
хабарлады, бұл ретте бір ел бұл ереженің жоқтығын айтты. Қалған 12 ел жауап берген жоқ.

Мемлекеттік органдардың ақпаратты бастамашылықпен ашу жөніндегі осы міндеттемесінің бірнеше оң 
әсері бар. Мысалы, бұл азаматтарға ақпаратқа қол жеткізу үшін қажетті уақытты, ақшаны және күш-жігерді 
азайтады. Сондай-ақ бұл органдар өңдеуге тиісті сұраныстардың санын азайтады, осылайша үкіметке АҚ 
туралы заңдарды орындау бойынша әкімшілік жүктемені жеңілдетеді. Мысалы, сатып алу туралы 
деректерді автоматтандырған жағдай COVID-19 кезеңіндегі адами ресурстарға байланысты қиындықтарды 
азайтуға болады25.

Сауалнамаға қатысқан 62 респонденттің 45-і «Ашық үкімет»  серіктестігінің (АҮС) мүшелері екенін көрсетті26.  
Олардың кейбіреулері АҮС бойынша ұлттық іс-қимыл жоспарының бір бөлігі ретінде өздерінің АҚ туралы 
заңнамасын енгізу немесе іс-қимылын күшейту бойынша міндеттемелер қабылдады. АҮС-ға мүше емес 
бірқатар елдер де қандай да бір нысандағы ашық үкіметтің мәлімдемесін немесе жоспарын мақұлдағанын 
хабарлады27.

2. АҚ бойынша арнайы қадағалаушы органдар көптеген елдерде мықты бекітілген, бірақ
олардың қызметтерін сипаттау үшін көптеген дәлдік қажет

Қадағалау тетіктері АҚ туралы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету үшін басқару, мониторинг және 
тиімділікті бағалау процесіне жатады. АҚ-ты іске асыру тұрғысынан алғанда, кейбір елдерде арнайы орган 
(яғни, тек АҚ-қа ғана шоғырланған), басқаларында әмбебап орган бар (мысалы, омбудсмен немесе адам 
құқықтары жөніндегі комиссия, ол да әртүрлі қызметтерді атқарады).

25   ЮНЕСКО-ның 2020 жылғы шығарылымының қысқаша мазмұнын «Сөз бостандығы мен БАҚ-тың дамуы саласындағы 
ғаламдық тенденциялар» топтамасынан қараңыз: «Дағдарыс кезіндегі ақпарат алу құқығы: ақпаратқа қол жеткізу - өмірді 
сақтау, сенімді нығайту, үміт сыйлау!» https://unesdoc.unesco.org/ ark:/48223/pf0000374369 
26   «Ашық үкімет» серіктестігі – бұл үкіметтер мен АҚҰ өкілдерін қамтитын басқарушы комитет бақылайтын көпжақты 
бастама. Ол ашық үкіметті ілгерілетуге, азаматтардың құқықтарын кеңейтуге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске және 
басқаруды дамыту үшін жаңа технологияларды пайдалануға бағытталған.
27   Бұл тізімге басқалармен қатар Бангладеш, Қытай, Гамбия, Мадагаскар және Швейцария кіреді.

https://unesdoc.unesco.org/ ark:/48223/pf0000374369
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АҚ туралы заңнамасы бар және ЮНЕСКО сауалнамасына жауап берген 62 ел мен аумақтың 49-ы АҚ 
бойынша қадағалау органының түрін хабарлады. Сауалнама жүргізілген кейбір елдер мен аумақтар АҚ 
режимін қадағалауға жауапты бірнеше органның бар екенін хабарлады. Мысалы, Албания, Аргентина, 
Австралия және Эстония Ақпарат комиссиясы және Деректерді қорғау немесе құпиялылық жөніндегі 
комиссия/комиссар туралы, ал Бангладеш ақпарат министрлігі мен комиссиясы туралы хабарлады. 
Сауалнама жүргізілген небәрі 30 ел мен аумақ бұл сұраққа жауап ретінде қадағалау органдарының екі 
немесе одан да көп түрін таңдады. Осылайша, олардың әрқайсысының елде орындайтын нақты 
қызметтерін әрі қарай талдау қажет.

АҚ бойынша басым қадағалаушы орган есептерінде ақпараттық комиссия/комиссар (34)28, одан кейін 
деректерді қорғау немесе құпиялылық жөніндегі комиссия/комиссар (21), әрі қарай - нақты департамент/
министрлік немесе агенттік (19), омбудсмен институты (16), адам құқықтары жөніндегі комиссия (12) және 
басқалар (7) көрсетілген.

Ақпараттық 
комиссия 

Құқық қолдану 
кеңестерін 

ұсыну

Лауазымды 
тұлғаларды 

кәсіби 
дайындау

Халықтың 
хабардар 
болуын 
арттыру 

Заң 
жобасының АҚ 
туралы заңға 
сәйкестігіне 
түсініктеме 

беру 

Жылдық есепті 
жариялау 

Мемлекеттік 
органдардан 

олардың қызметі 
мен шешімдері 
туралы жазба 

жүргізуді талап ету

Деректерді қорғау 
немесе құпиялылық 
жөніндегі комиссия

Адам құқықтары 
жөніндегі 
комиссия

Омбудсмен Департамент/
Министрлік/ 

Агенттік

Басқа
лары 

2-Сурет: АҚ бойынша қадағалаушы орган түрлері  

АҚ бойынша қадағалау органдарының түріне қарамастан, хабарланған қызметтің үш негізгі түрі 
мыналарды қамтиды: құқықты қолдану кеңестерін ұсыну (77%); заң жобасының АҚ туралы заңға 
сәйкестігіне түсініктеме беру (74%) және жылдық есепті жариялау (74%). Айта кету керек, бұл сұраққа 
бірнеше елдер мен аумақтар АҚ бойынша бірнеше қадағалаушы органының бар екенін айтқан.

3-Сурет АҚ бойынша қадағалаушы орган қызметінің түрлері

34

31%

77% 73% 70% 75% 75% 63%

19% 11% 15% 17% 6%

21 12 16 19 7

55 52 50 53 53 45
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3. Орындалуы міндетті шағымдану тетіктері көптеген елдерде бар, бірақ апелляциялық деректер 
көптеген елдерде әлі де қолжетімді емес 

Қадағалау функциясынан айырмашылығы, апелляция функциясы ақпаратты ашудан бас тартуға қатысты 
шешімдерді қайта қарау талаптарын қарастырумен айналысады29. Кейбір елдерде АҚ жөніндегі бір 
қадағалаушы органға апелляцияларды қарау тапсырылды, ал басқа елдерде бұл мәселемен жеке орган 
айналысады. Сот жүйесінде әрі қарайғы апелляция туралы мәселе бұл есепте қаралмайды.

АҚ туралы заңнамасы бар және ЮНЕСКО-ның сауалнамасына жауап берген 62 ел мен аумақтың 48-і АҚ 
бойынша апелляциялық органның түрін ашты. Хабарланған АҚ  бойынша негізгі апелляциялық орган – 
ақпараттық комиссия немесе комиссар (35), одан кейін деректерді қорғау немесе құпиялылық жөніндегі 
комиссия/комиссар (16), нақты департамент, министрлік немесе агенттік (12), омбудсмен институты (11), 
адам құқықтары жөніндегі комиссия (6) және басқалар (6)30 болды. Сауалнама жүргізілген бірнеше ел 
немесе аумақ АҚ бойынша апелляциялық органдардың бірнеше түрін таңдады31.

ЮНЕСКО-ның сауалнамасы бойынша АҚ бойынша апелляциялық органдардың шешімдері міндетті болып 
табыла ма, жоқ па деген мәселе қарастырылды. АҚ туралы ережелерде белгіленген халықаралық 
стандарттар АҚ бойынша қадағалаушы органдарға міндетті шешімдерді қабылдау өкілеттіктерін беруді 
ұсынады. Негізгі дәлелдердің бірі – бұл өкілеттіктер мемлекеттік органдар кешіктірген немесе бас тартқан 
жағдайда органға ақпаратты мәжбүрлеп ашуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайдың мемлекеттік органдар 
мен қадағалаушы органдардың қызметкерлері ұқсас талаптар мен апелляцияларды қарау кезінде сілтеме 
жасай алатын заңды прецеденттер құруы мүмкін екені де маңызды.

Сауалнама ақпараттық комиссияны апелляциялық орган ретінде көрсеткен 35 ел мен аумақтың: 25-і (71%) 
ол органның міндетті шешімдер қабылдайтынын, ал 8-і (23%) ол органның мұндай құзыреті жоқ екенін 
хабарлады, ал 2-еуі (6%) жауап берген жоқ. Төмендегі кестеде әртүрлі апелляциялық орган шешімдерінің 
міндеттілігі көрсетілген.

Ақпараттық 
комиссия 

Деректерді 
қорғау немесе 
құпиялылық 

жөніндегі 
комиссия

Адам 
құқықтары 
жөніндегі 
комиссия

Иә Жоқ Жауап 
жоқ 

Омбудсмен Департамент, 
министрлік 

немесе 
агенттік

Басқа
лары 

4-сурет: АҚ бойынша әртүрлі апелляциялық орган шешімдерінің міндеттілігі   

71% 88% 67% 73% 75% 100%18% 9% 8% 0% 0%23% 6% 6% 17% 17% 17%6%



Алынған апелляциялар санына қатысты бұл сұраққа тек 29 ел мен аумақ жауап берді. 29 елдің ішінде: 
Азия мен Тынық мұхиты 6 158 апелляция, ал Еуропа мен Солтүстік Америка 4 794 апелляция туралы 
хабарлады. Латын Америкасы мен Кариб бассейні 2 121 апелляция туралы хабарлады. Африкада 148 
апелляция, ал Араб мемлекеттерінде 6 апелляция тіркелген.

Жартылай немесе толық қанағаттандырылған, сондай-ақ қабылданбаған сыртқы апелляциялардың санына 
қатысты маңызды ескертпені атап өткен жөн. Бірнеше жағдайда елдер апелляциялар бойынша деректер 
тек АҚ бойынша апелляциялық орган қабылдаған ресми шешімдерге ғана қатысты екенін көрсетті. Алайда 
АҚ бойынша апелляциялық органдар алған апелляциялардың көпшілігіне басқа тәсілдермен, мысалы, 
медиация арқылы рұқсат етілді. Демек олар АҚ бойынша апелляциялық органның ресми шешіміне 
әкелмеді және бұл оның статистикалық мәліметтерінде қанағаттандырылған апелляция ретінде 
көрсетілмеген. Бір жағдайда қарау барысында бірнеше апелляцияның түпкілікті шешілгені, қайтарылғаны 
немесе жойылғандығы көрсетілді.

4. АҚ жөніндегі қадағалаушы органдарға алынатын талаптар мен оларды өңдеу тәсілдерін тиісінше
есепке алу үшін көп нәрсені жүзеге асыруды талап етеді

АҚ туралы заңнамасы бар сауалнама жүргізілген 62 ел мен аумақтың 40-ы берілген, қанағаттандырылған 
және қабылданбаған талаптардың саны туралы сұраққа жауап берді. Алайда олардың барлығы осы 
сұрақтың әр элементі үшін, мысалы, қабылданбаған талаптар саны бойынша мәліметтер берген жоқ. 
Кейбір елдер мен аумақтар деректер орталықтандырылған тәртіппен жиналмайды немесе қолжетімді 
емес деп хабарлады. Бұл 2019 жылғы нәтижелерге сәйкес келеді, сондай-ақ жылдық есептердегі және 
олар жарияланған деректер туралы мәселені көтереді.

Басқа бірнеше ел берілген ақпарат тиісті елдегі АҚ туралы заңда қарастырылған барлық мемлекеттік 
мекемелерді қамтымайтын жартылай статистикалық деректер болып табылады деп мәлімдеді.

Ақпаратты ашу және ақпарат беруден бас тартуға қатысты тек бірнеше ел мен сауалнама жүргізілген аумақ 
барлық қажетті деректерді ұсынды32. Кейбір жағдайларда кейбір елдер алынған барлық талаптар 
қанағаттандырылды деп хабарлады, бұл деректердің дұрыстығына қатысты сұрақтар туғызады, өйткені 
әдетте олар толық емес немесе АҚ  талабына сәйкес келмейтін болғандықтан бас тартылатын талаптар 
болады немесе өткен жылдан қалған немесе келесі жылға қалған бірнеше талап болады.

 32   Австралия, Бразилия, Кайманов аралдары, Хорватия, Ирландия, Израиль, Корея Республикасы 
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Ақпаратты жарияламау себептері туралы сұраққа жауап берген 62 ел мен аумақтың 19-ында «Басқалар» 
санаты ең көп жауап алды. Бұл кейбір жағдайларда қолданылатын, сауалнамада көрсетілгендерге 
жатпайтын әртүрлі санаттарға байланысты болуы мүмкін33.

Ұлттық 
қауіпсіздік  

Құпиялылық 
мәселелері 

Коммерциялық құпия 

Жартылай жариялау Жарияламау

Басқалары

33   Мәселен, сұралған құжаттар болмады немесе болмаған (Ямайка), не болмаса талаптар дұрыс болмаған (Бразилия).

5-сурет: Ақпаратты жарияламау себептері

Ақпарат беру туралы талаптарға жауап берудің орташа уақытына қатысты жауап берген 51 ел мен 
аумақтың 74%-ы ақпарат беру туралы талаптарға жауаптар 1-ден 30 күнге дейін жіберілетінін хабарлады. 
Қалған 8%-ы жауап 31-60 күнге дейін, ал 2%-ы жауап 60 күн өткен соң келеді деп хабарлады. Қалғандары 
деректер жоқ екенін көрсетті. Жауап беру мерзімінің АҚ туралы заңнамада белгіленген мерзімге 
сәйкестігін әрі қарай талдау қажет болады.

6-сурет: Ақпарат беру талаптарына (АБТ) жауап 
алудың орташа уақыты  

1.15% 90.16%2.58%6.11%2.52% 63.33%13.36%20.79%

74% 8% 2% 16%

1-30 күн 60 күннен астам 31-60 күн Деректер жоқ
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4. Ұлттық ерікті шолулардағы АҚ бойынша есептілік  

Орындалуын бақылау мен тексерудің белгіленген тетіктері аясында 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған 
Тұрақты даму саласындағы күн тәртібі мемлекеттерді «елдер басқаратын ұлттық және өңірлік 
деңгейлердегі жұмыстардың барысына тұрақты және кешенді шолулар жүргізуге» ынталандырады. 
Ұлттық ерікті шолулар (ҰЕШ)34 деп аталатын бұл шолулар БҰҰ-ның тұрақты даму жөніндегі Жоғары 
деңгейдегі саяси форумының (ЖДСФ) тұрақты шолуларына, Экономикалық және әлеуметтік кеңестің 
(ЭКОӘК)35 қолдауымен жыл сайынғы жиналысына негіз болады деп күтілуде.

ҰЕШ ерікті болып табылады, дамыған және дамушы елдерде де мемлекеттің басшылығымен өткізіледі 
және азаматтық қоғамды қоса алғанда, мүдделі тараптардың кең ауқымын қамтиды. ҰЕШ тәжірибе 
алмасуға ықпал етуге және үкіметтер мен басқа да мүдделі тараптарға 2030 жылға дейінгі кезеңге тұрақты 
даму саласындағы күн тәртібін іске асыруды жеделдету үшін елдің даму модельдерін сыни тұрғыдан 
бағалауға мүмкіндік беруге арналған. Сондай-ақ шолулар үкіметтің саясаты мен мекемелерін нығайтуға 
және көпжақты қолдауды, сондай-ақ ТДМ іске асыру үшін серіктестікті жұмылдыруға бағытталған.

2030 жылға дейінгі кезеңге күн тәртібі қабылданған 2019 жылдан бастап алғаш рет басқалармен қатар 
ТДМ 16 толық талданды. Осы жыл ішінде ҰЕШ ұсынған 47 елдің 28-і (59,5%) «ақпаратқа қол жеткізудің» 
бар екенін растады. Осы 28 елдің 21-інде азаматтардың ақпаратқа қол жеткізуі мақсатындағы АҚ туралы 
арнайы заң бар36.

2020 жылы 47 елдің 18-і (38,3%) өз есептерінде 
"ақпаратқа қол жеткізуді" қарастырды. Бұл 2019 
жылмен салыстырғанда төмендеу ретінде 
қарастырылуы мүмкін, бірақ 2020 жылы егжей-тегжейлі 
шолу үшін нақты ТДМ көрсетілмегенін атап өткен жөн. 
Демек, осы елдердің есептеріне «ақпаратқа қол 
жеткізудің» қосылу фактісі ТДМ қол жеткізудегі жалпы 
прогресс туралы есеп беру мақсатында АҚ 
маңыздылығын мойындауды көрсетеді.

Осыған тығыз байланысты төмендегі кесте кейбір елдер азаматтардың ақпаратқа қол жеткізуі үшін АҚ 
туралы нақты заң қабылдамаса да, олар АҚ-ның басқа аспектілері бойынша ілгерілеп жатқаны туралы есеп 
бергенін көрсетеді. Мысалы, Гамбия АҚ туралы негізгі заңның жобасы қабылдау процесінде екенін және 
ақпараттық және коммуникациялық технологияларға жалпыға бірдей қол жеткізу туралы 9.с-міндетке 
қатысты жағдайдың дамуын қарастыратынын хабарлады. Сондай-ақ Микронезия 9.с-тапсырмаға қатысты 
АҚ бойынша ілгерілеудің бар екенін хабарлады. Камерун халықтың осал топтарының әлеуметтік 
интеграциясына ықпал етуде ақпаратқа қол жеткізудің маңыздылығын растады.

34   https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ 
35   https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 
36   Ақпаратқа қол жеткізудің көмегімен тұрақты дамуды қамтамасыз ету: ЮНЕСКО-ның 2019 ж. ТДМ 16.10.2 көрсеткіші 
бойынша мониторингі мен есептілігінің негізгі сәттері.: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369160?
posInSet=2&queryId=6d5dfcc0-142b-46ec- a3c9-6112fc055d6a 
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бойынша  жыл сайын 
өткізетін ЖДСФ тұрақты 
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ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ САЯСИ ФОРУМ

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369160?posInSet=2&queryId=6d5dfcc0-142b-46ec-a3c9-6112fc055d6a
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37   Израиль 2018 ж. 31 желтоқсанында ЮНЕСКО-дан шығып кеткен 

Ел 
ҰЕШ 

жылы

Азаматтардың 
ақпаратқа қол 

жеткізуіне арналған 
АҚ туралы арнайы 

заңның қабылдануы 

“АҚ кепілдіктерін 
қабылдағанын” 
хабарлағандар

“АҚ-тың 
қолданылатынын
” хабарлағандар 

Алжир 2019 • •

Аргентина 2020 • • •

Австрия 2020 • • •

Әзірбайжан 2019 • •

Бангладеш 2020 • • •

Болгария 2020 • •

Камерун 2019 • *

Чад 2019 •

Чили 2019 • • •

Кот-д'Ивуар 2019 • • •

Конго (Республика) 2019 •    • *

Хорватия 2019 • • •

Эквадор 2020 • • •

Гамбия 2020 • •

Гана 2019 • •

Гайана 2019 • • •

Исландия 2019 • •

Индонезия 2019 • • •

Израиль37 2019 • • •

Кения 2020 • •

Кувейт 2019 •

Қырғызстан 2020 • •

Лесото 2019 •    • *

Малави 2020 • • •

Маврикий 2019 • *

Микронезия
(Федеративті Штаттары)

2020 •    • *

Моңғолия 2019 • •

4-кесте: «Ақпаратқа қол жетізу бойынша» ҰЕШ-ға есеп беретін БҰҰ-ға мүше мемлекеттер (2019-2020)
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Ел ҰЕШ 
жылы
ДНО

Азаматтардың 
ақпаратқа қол 

жеткізуіне арналған 
АҚ туралы арнайы 

заңның қабылдануы 

“АҚ 
кепілдіктерін 

қабылдағанын” 
хабарлағандар

“АҚ-тың 
қолданылатынын” 

хабарлағандар

Марокко 2020 • • •

Жаңа Зеландия 2019 • • •

Солтүстік Македония 2020 • •

Палау 2019 • •

Панама 2020 •

Папуа Жаңа Гвинея 2020 • •

Перу 2020 •

Филиппины 2019 • •

Молдова Республикасы 2020 • •

Руанда 2019 • •

Сейшел 2020 • • •

Оңтүстік Африка 2019 • • •

Тимор-Лешти 2019 • •    • *

Тунис 2019 • •

Турция 2019 • • •

Ұлыбритания және 
Солтүстік Ирландия 
Біріккен корольдігі

2019 • • •

Біріккен Танзания 
Республикасы

2019 • •

Вануату 2019 • • •

Замбия 2020 •

* Бұл елдер хабарлаған қолдану аспектісі «БАҚ пен АКТ-ға қол жеткізуге»,
сондай-ақ "мемлекеттік органдардың иелігіндегі ақпаратқа қол жеткізумен" емес, адам
құқықтарының басқа да мәселелерімен айналысуға көбірек байланысты.
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5. ТДМ қол жеткізу мақсатында ақпаратқа қол жеткізу: 
Тәжірибеден алынған үлгілер

38   Дүниежүзілік банк тобының қолдауымен РТА құрылды:
https://www.worldbank.org/en/results/2013/12/17/a-regional-network-of-access-to-information-practitioners-in-latin-america 
39   Испаниядан бір мекеме және Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, 
Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Доминикан Республикасы, Уругвайдан 16 мекеме.
40   Халықаралық және Иберо-америкалық әкімшілік және мемлекеттік саясат қоры.
41   Дүниежүзілік банк және Америка мемлекеттерінің ұйымы
42   Жобаны EUROsociAL, Еуропалық Одақтың Латын Америкасындағы әлеуметтік бірлік жөніндегі аймақтық бағдарламасы 
қолдаған. 
43   Осы күні АҚ бойынша 22 қадағалау органы және 16 ЛАК елдерінің екі халықаралық ұйымы қабылдады.
44   ЮНЕСКО-ның РТА Хатшылығынан алған ресми құжатынан алынған дәйексөз.

A. Латын Америкасы және Кариб бассейні: Ғаламдық мақсаттардағы 
өңірлік іс-қимылдар 

Ашықтық және ақпаратқа қол жеткізу желісі (Red de Transparencia y 
Acceso a la Informacion, немесе РТА) 2011 ж. Латын Америкасы және 
Кариб бассейні (ЛАК) өңіріндегі АҚ өсіп келе жатқан қозғалысы 
негізінде құрылды.

РТА өз елдерінде АҚ туралы заңнаманы қолдануға жауап беретін мемлекеттік мекемелерді біріктіріп, 
бірнеше ЛАК елдерінің тиісті басқаруға жәрдемдесу және сыбайлас жемқорлықты азайту үшін АҚ-ты 
пайдаланудың неғұрлым тиімді тетіктеріне қатысты консенсус табу туралы сұрауына жауап ретінде 
құрылды38. Оған Латын Америкасы мен Испанияның39 17 елінен 32 мекеме, бір халықаралық қор40, 
Аргентина федералдық желісі және екі халықаралық ұйым41 енеді. 

РТА-ның кейбір бірлескен әрекеттері келесі үш құрамдас бөлікке негізделген «Латын Америкасы мен 
Испаниядағы ашықтықты өлшеу»42 жобасы аясында жүзеге асырылды:

1. Ақпаратқа қол жеткізу құқығын тану мен кепілдікті өлшеу жөніндегі көрсеткіштерге 
жататын ресурстар;

2. Ақпараттың ашықтығы жөніндегі функцияларды орындайтын жауапты органдар мен басқа 
да ұйымдарды тарту және міндеттерді орындау деңгейін өлшеу бойынша көрсеткіштерге жататын 
процестер және

3. Ашықтық саясатын және ақпаратқа қол жеткізу құқығын іске асыру нәтижелерін өлшеу 
жөніндегі көрсеткіштерге жататын нәтижелер.

Жоба аясында ашықтықты халықаралық өлшеу моделі; құжаттар мен мұрағаттарды басқару моделі; 
ашықтық және ақпаратқа қол жеткізу саясаттарына гендерлік тәсілді қолдану моделі; және Америкалық 
мемлекеттер ұйымының ақпаратқа қол жеткізу туралы типтік заңының 2.0 нұсқасы сияқты өзара оқытуға 
негізделген озық практикалар да әзірленді.

2019 жылдың 12 қарашасында Мехикода өткен XVIII Ассамблеяның отырысында РТА ТДМ қолдау аясында 
«Ашықтық және Латын Америкасы өңірінде оның демократиялық өмірдегі рөлі» декларациясын 
қабылдады және мынаны атап өтті44. 

1.          «Қоғамдық ақпаратқа қол жеткізу кепілдігі демократиялық мемлекеттің маңызды тірегі 
болып табылады, ол әлеуметтік бақылауды, есеп берушілікті көтермелейді және азаматтарды тиісті 
басқаруды жүзеге асыруға тартуға жәрдемдеседі.
2.           Қоғамдық ақпаратқа қол жеткізу тұрақты даму саласындағы 16-мақсатқа қол жеткізу үшін 
аса маңызды және 2030 жылға дейінгі кезеңге БҰҰ-ның Күн тәртібінде қойылған басқа да 
мақсаттарға қол жеткізуге ықпал етеді.

https://www.worldbank.org/en/results/2013/12/17/a-regional-network-of-access-to-information-practitioners-in-latin-america
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3. Ақпаратты қадағалау органдарының жұмысына қол жеткізу олардың реттеуші құрамдас
бөлігі және мемлекет өкілеттіктерінің тепе-теңдігі рөліне байланысты елдің демократиялық өмірі
үшін өте маңызды.

4. Мемлекеттің ақпаратты сақтайтын және оның ашықтығына жәрдемдесетін, азаматтардың
мекемелерге деген сенімін нығайту мақсатында мемлекеттік басқарудың ашықтығына ықпал
ететін тәуелсіздігі мен ресурстары бар органдарға қол жеткізуі өте маңызды.

5. Өңір үкіметтеріне ақпаратқа және оның ашықтығына жәрдемдесетін мамандандырылған
органдарға қол жеткізуді қолдау, сондай-ақ азаматтардың осы құқықты тиімді жүзеге асыруы
арқылы демократиялық қатысуды дамытуға ықпал ету мақсатында мемлекеттік саясатты
шоғырландыру табандылықпен ұсынылады».

РТА да ЮНЕСКО-ның АҚ бойынша жұмысын, оның ішінде 16.10.2 көрсеткіші бойынша ЮНЕСКО-ның 
сауалнама әдістемесін әзірлеу және сауалнамаға қатысу арқылы АҚ беру мониторингін жүргізу үшін өз 
мүшелерін жұмылдыру бойынша жұмысын қолдайды. 

Осылайша, РТА АҚ бойынша қадағалаушы органдардың ресми өңірлік ынтымақтастығының моделі бола 
алады, онда қатысушылардың мүмкіндіктері бірлескен іс-әрекеттер есебінен ұлғаяды, ұлттық деңгейде 
жақсаруға ықпал етеді, теңсіздікті қысқарта отырып және өңірлік деңгейдегі елдердің тұтастығын арттыра 
отырып, сенімді нығайтады, бұл ТДМ 17.16 міндетіне – тұрақты даму мүддесі үшін ғаламдық әріптестікті 
нығайтуға қол жеткізуге алып келеді. 

17.16-міндет: Тұрақты даму мүддесі үшін ғаламдық серіктестікті 
нығайту
"Барлық елдерде, әсіресе дамушы елдерде тұрақты даму мақсаттарына 
қол жеткізуді қолдау үшін білімді, тәжірибені, технологиялар мен 
қаржы ресурстарын жұмылдыратын және тарататын көптеген мүдделі 
тараптардың қатысуымен серіктестіктер толықтыратын тұрақты даму 
мүддесі үшін ғаламдық серіктестікті нығайту.”

ЦУР 17: Мақсаттарға арналған серіктестік
“Тұрақты даму мүддесінде Ғаламдық серіктестік аясында жүзеге асыру 
құралдарын нығайту және жұмысты жандандыру.”

ТҰРАҚТЫ ДАМУ МҮДДЕСІ 
ҮШІН 17 СЕРІКТЕСТІК

МІНДЕТ  17-16

ТҰРАҚТЫ ДАМУ МҮДДЕСІ 
ҮШІН ҒАЛАМДЫҚ 
СЕРІКТЕСТІКТІ НЫҒАЙТУ 
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45   Бұл бөлімдегі қорытындылар Шри-Ланка АҚ комиссары Кишали Пинто-Джаяварденнің басшылығымен және 
сараптамалық бақылауымен тәуелсіз зерттеуші Ашвини Натесанға арналған ЮНЕСКО-ның ХКДБ тапсырысы бойынша 
жүргізілген зерттеуден алынған. Осы есептің мақсаттары үшін неғұрлым маңызды қорытындылар ғана ұсынылған.
46   "Заңды ақпарат және қоғамдық мүдделердің басымдығы" - 2017-2019 жж. аралығы кезеңінде ақпарат алу құқығы туралы 
белгілі бір шешімдерді сыни талдау. Дж. Де А. Гунератне.
47   Жаңалықтар репортажы негізгі БАҚ хабарламаларынан, әлеуметтік желілердегі есептерден, бейнелерден, Twitter және 
Facebook-тен алынған. Барлығы талдауға 300 оқиға қамтылды.
48   Осы зерттеудің негізгі талдауына АҚҰ кірді: Балама саясат орталығы, Ақпараттық-ағартушылық топ; Әлеуметтік 
сәулетшілер; Шри-Ланка Транспэренси Интернешнл; және Шри-Ланка баспасөз институты.
49   Кесте бірнеше ТДМ тақырыптарында бірдей талаптар/сұраулар көрсетілген кездегі қайталануды қамтыды. Мұндай 
қайталау АҚ-тың кез келген сұраулары ТДМ-ның тек бір тақырыбымен жасанды түрде шектелмеуін қамтамасыз етуге 
бағытталған болатын.

Шри-Ланканың Ақпаратқа құқық туралы 2016 жылғы №12 Заңы 2017 жылдың 3 ақпанында Шри-Ланка 
Конституциясына 19-шы түзетудің 14A-бабында қамтылған ақпаратқа конституциялық құқықты іске асыру 
мақсатында қабылданды. Қолданылған алғашқы үш жыл ішінде АҚ туралы Заңы басқаруды ашық 
жағдайға жеткізді, «азамат пен мемлекет арасындағы қатынастарға айтарлықтай әсер етті»46 және белгілі 
бір дәрежеде ашықтық пен есеп беруді арттыруға мүмкіндік берді.

Осыған байланысты ХКДБ қаражатының қолдауымен Шри-Ланкадағы ашықтық пен сыбайлас 
жемқорлықтың төмендеуіне әсер ету тұрғысынан ақпарат құқығын пайдалануды, сондай-ақ АҚ-тың елдегі 
ТДМ-ға қол жеткізуге қалай ықпал ететінін талдау үшін зерттеу жүргізілді.

Зерттеуде сұраныс тарабы (азаматтар мен АҚҰ беретін АҚ туралы талаптар), сондай-ақ ұсыныс тарабы 
(мемлекеттік органдар мен Шри-Ланка Ақпараттық комиссиясының ықыластығы мен мінез-құлқы) 
зерттелді. 2017-2019 жылдар аралығында жалпыға бірдей қолжетімді көздерден47 және кейбір АҚҰ48 
деректері, сондай-ақ Комиссияның бұйрықтары (апелляция жөніндегі шешімдері) талданды.

Осы зерттеу нәтижелері бойынша жасалуы мүмкін кейбір қорытындылар:

B.1  ТДМ 16 бойынша ақпарат барынша талап етілген, бұл жұртшылықтың тиісті басқаруға 
шақыруын көрсетеді 

Жүргізілген зерттеу мақсаттары үшін АҚ туралы сұрауларға жататын деректер ТДМ-ның мынадай 
тақырыптарына сәйкес жіктелді49:

• Жұмысқа орналасу/еңбек ету және әлеуметтік жәрдемақы алу құқығы; ; 

• Инфрақұрылым және құрылыс;             ;

•  Коммуналды қызметтер      ;

• Жер және ауылшаруашылығы ;

• Білім беру          ;

•  Денсаулық сақтау              ;

•  Қоршаған орта                    ;

•  Мемлекеттік сатып алулар;             ;

•  Әділ, бейбіт және инклюзивті қоғам және институционалды ашықтық             .

B. Шри-Ланка: ақпаратқа қол жеткізу арқылы ТДМ-дегі ашықтыққа 
жәрдемдесу45
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COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

LIME GREEN

PMS: 361 C
C 75 M 4 Y 100 K 0
R 86 G 192 B 43
HEX: 56C02B

57ICONS
#15 LIFE ON LAND
COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

LIME GREEN

PMS: 361 C
C 75 M 4 Y 100 K 0
R 86 G 192 B 43
HEX: 56C02B

56ICONS
#14 LIFE BELOW WATER
COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

BLUE

PMS: 7461C
C 96 M 41 Y 6 K 0
R 10 G 151 B 217
HEX: 0A97D9

51ICONS
#9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

ORANGE

PMS: 1585 C
C 0 M 71 Y 98 K 0
R 253 G 105 B 37
HEX: FD6925

COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

51ICONS
#9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

ORANGE

PMS: 1585 C
C 0 M 71 Y 98 K 0
R 253 G 105 B 37
HEX: FD6925

COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS 54ICONS
#12 RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION
COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

DARK MUSTARD

PMS: 131 C
C 18 M 48 Y 100 K 2
R 191 G 139 B 46
HEX: BF8B2E

54ICONS
#12 RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION
COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

DARK MUSTARD

PMS: 131 C
C 18 M 48 Y 100 K 2
R 191 G 139 B 46
HEX: BF8B2E

58ICONS
#16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

ROYAL BLUE

PMS: 7462 C
C 100 M 71 Y 22 K 5
R 0 G 104 B 157
HEX: 00689D

48ICONS
#6 CLEAN WATER AND SANITATION
COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

BRIGHT BLUE

PMS: 638 C

C 82 M 7 Y 9 K 0

R 38 G 189 B 226

HEX: 26BDE2

48ICONS
#6 CLEAN WATER AND SANITATION
COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

BRIGHT BLUE

PMS: 638 C

C 82 M 7 Y 9 K 0

R 38 G 189 B 226

HEX: 26BDE2

55ICONS
#13 CLIMATE ACTION
COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

DARK GREEN

PMS: 7742 C
C 74 M 32 Y 95 K 19
R 63 G 126 B 68
HEX: 3F7E44

45ICONS
#3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

KELLY GREEN

PMS: 7739 C

C 81 M 15 Y 100 K 2

R 76 G 159 B 56

HEX: 4C9F38

44ICONS
#2 ZERO HUNGER
COLOUR & BLACK/WHITE

ICONS

MUSTARD

PMS: 7555 C

C 18 M 37 Y 100 K 1

R 221 G 166 B 58

HEX: DDA63A

50ICONS
#8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

BURGUNDY RED

PMS: 1955 C
C 29 M 100 Y 70 K 27
R 162 G 25 B 66
HEX: A21942

COLOUR & BLACK/WHITE
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Зерттеу көрсеткендей, АҚ сұраныстарының көпшілігі «Әділ, бейбіт және инклюзивті қоғам және 
институционалды ашықтық» (1475) санатына, одан кейін «Жұмысқа орналасу/Еңбек ету және 
әлеуметтік жәрдемақы алу құқығы» (1199) және «Инфрақұрылым және құрылыс» (851) санаттарына 
жатады екен.

Зерттеулерге сәйкес, АҚҰ және азаматтар Самурдхидің кедейлікпен күрес бағдарламасы бойынша 
төлемдер, жол құрылысы, өз салаларындағы әртүрлі құрылыс жобаларына байланысты даму және 
қаржы сияқты әртүрлі мәселелерді зерттеу үшін АҚ Заңын қолданды. Сондай-ақ бюджеттік 
төлемдер және министрлерге қатысты активтерді декларациялау сияқты ауқымды қоғамдық 
мүддені білдіретін мәселелер бойынша АҚ-ты пайдаланған жағдайлар белгілі.

B.2 Ақпарат берудегі оң үдеріс барлық ТДМ тақырыптарына қатысты 

Мысалы, жалпыға бірдей қолжетімді 
дереккөздерден көптеген жағдайда - 
77% - ақпарат ашылды деген қорытынды 
жасауға болады.

Ақпарат бойынша комиссиялардың деректері осы үрдісті 
көрсетеді: ақпарат Комиссия өкімінің 85%-ында ашылған. 
Бұл санға толық ашудың 77%-ы және жартылай ашудың 
8%-ы кіреді.

Сонымен қатар АҚҰ деректері барлық ТДМ тақырыптары бойынша ақпараттың орта есеппен 51%-ы 
ашылатынын көрсетті. Алайда бұл үрдіс күшейе түсуі мүмкін, өйткені бұл сан зерттеу жүргізу кезінде 
өңдеу процесінде болған сұраныстарды қамтымады.

1199

1475

13
158105

204

698

365

851

Жұмысқа орналасу/еңбек ету және 
әлеуметтік жәрдемақы алу құқығы;  
Инфрақұрылым және құрылыс;
Коммуналды қызметтер 
Жер және ауылшаруашылығы
Білім беру
Денсаулық сақтау
Қоршаған орта
Мемлекеттік сатып алулар;
Әділ, бейбіт және инклюзивті қоғам және 
институционалды ашықтық  

7-сурет: ТДМ тақырыптары бойынша АҚ сұрауларының саны 

Ақпарат 
алынды 

77%

Ақпарат алынбады

Жартылай 
алынды  3%

Жауап жоқ 
2%

Мәселе 
шешілді  10%

8%

8-СУРЕТ: 
Ақпаратты ашу
Жалпыға бірдей қолжетімді деректер 

9-СУРЕТ:
Ақпаратты ашу - Шри-Ланка 
Ақпараттық Комиссарының 
бұйрықтары 

Ақпарат алынды 
және жартылай 

алынды 
 85%

Ақпарат беруден бас тартылды
2%
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50   Мысалы, Әлеуметтік сәулетшілердің деректеріне сәйкес, алты провинцияда 570 ер адаммен салыстырғанда, 871 әйел АҚ 
туралы өтініш берген екен. Әйелдерді дамыту мәселелерімен шұғылданатын Канди әйелдерді дамыту орталығы – АҚҰ да 
әйелдер коммуналды қызметтерге бұзылған электр шамдары, поштаны жеткізуді жолға қою, автобуспен жүру бағасы, 
қоғамдық көлік объектілері және т. б. сияқты мәселелер бойынша көптеген сұраныстар бергенін айтты.

B.3  Өңірлік және аудандық деңгейдегі мемлекеттік билік органдары, әдетте, анағұрлым 
ықыласты

АҚҰ деректері мемлекеттік органдардың өңірлік деңгейде ақпарат ұсынуының орташа пайызы 54%-
ды, одан кейін аудандық деңгейде 52%-ды және орталық деңгейде 45%-ды құрайтынын көрсетті. 
Сонымен қатар Ақпараттық комиссия мәліметтеріне сәйкес, орталық деңгейдегі мемлекеттік 
органдарға қарсы ең көп апелляция берілгенін көрсетті (783 апелляция). Салыстыру үшін айта 
кетелік, өңірлік деңгейдегі мемлекеттік органдарға қарсы 259 апелляция, ал аудандық деңгейдегіге 
142 апелляция берілген екен.

B.4  Тәуелсіз Ақпараттық комиссияның рөлі АҚ режимін әзірлеуде негізгі болып 
табылады .

Шри-Ланка Ақпараттық комиссиясының стандарттар мен озық тәжірибені қолдайтын негізгі орган 
ретінде құрылуы ашықтық дәрежесін арттырды. 1 177 өкімнің 84%-ында Комиссия ақпаратты ашу 
пайдасына шешім шығарған, бұл ретте 74%-ы – толық көлемде. Мемлекеттік билік органдары 
Комиссия өкімдерін орындағанын атап өту қажет. Қабылданбаған апелляциялардың 16%-ы (соның 
ішінде жартылай), көпшілігі АҚ туралы Заңға сәйкес заңмен белгіленген ерекшеліктер негізінде 
қабылданды (45%), ал қалғандары сұралған ақпараттың мемлекеттік органдардың қарамағында 
болмауына (42%) және рәсімдеу бұзушылықтарының себебіне (13%) негізделген. 

Шри-Ланкадағы гендерлік құқықтар мен мүмкіндіктерді кеңейту үшін 
ақпаратқа қол жеткізуді пайдалану 

Шри-Ланкада жүргізілген зерттеу де кейбір аудандарда АҚ сұрайтын әйелдер 
саны ер адамдардан жоғары екендігі анықталды50. Шри-Ланканың шығысы 
мен солтүстігін қоса алғанда, әйелдердің көптеген салаларда белсенді рөл 
атқарғаны туралы эмпирикалық деректер бар.

Ең жарқын мысал – Солтүстік провинциядағы Килиноччи елді мекеніндегі ауыл әйелдерінің 
қаржылық шегерімдерге қарамастан, ауруханада білікті медициналық қызметкерлердің 
жетіспеушілігі туралы талап қою арқылы жергілікті ауруханаға АҚ туралы тұрақты түрде өтініш беруді 
ұйымдастыруы. Бұл медициналық көмектің сапасын арттыруға әкелді. Тағы бір мысал, Солтүстіктен 
келген әйелдер қауымдастығы өз жерінде телекоммуникациялық мұнаралардың құрылысына қарсы 
шығу үшін АҚ туралы Заңды қолданған екен, сөйтіп олар құрылыс процесін тоқтатыпты. Айтпақшы, 
Путталам қаласындағы Ратмалая ауданында су беретін су құбырының құрылысын салу бастама етіп 
көтерілген. Құбырлар төселгенімен, сумен жабдықталмаған. Әйелдерді қорғау қауымдастығы суды 
кешіктірудің себебі туралы ақпарат сұрайды. Бүгінгі күні бұл істе ілгерілеу туралы хабар жоқ екеніне 
қарамастан, бұл әйелдердің ақпаратқа өзінің негізгі құқығын пайдалану мүдделерін көрсетеді.

ГЕНДЕРЛІК 
ТЕҢДІК



28

51   Сурет «Азаматтық қоғамның уәкілетті ұйымдары (АҚҰ) арқылы құқық берудің ашықтығы: Үндістанның Раджастандағы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес тобы консорциумының (СКТК) моделінен» алынған, сол жерлердегі іс-әрекеттер туралы ғылыми есептер 
[онлайн], арнайы шығарылым 11 - 2014 ж. http://joumals.openedition.ora/factsreports/3551

Шри-Ланкадағы зерттеулерге жалпы қорытынды 

Жоғарыда келтірілген негізгі қорытындыларға сүйене отырып, зерттеу АҚ режимі Шри-Ланкада ашықтық 
мәдениетін дамытты деген қорытындыға келді. Ақпаратты ашу тек ақпаратты ашуға ғана емес, сонымен 
бірге қоғамның басқару есептілігін күшейтуге деген көзқарасын қалыптастырды. Сондай-ақ АҚ туралы 
өтініш берген кезде қызметі азаматтарға көмек көрсету болып табылатын АҚҰ дамыту жөніндегі жобалар 
барынша ашық бола түскенін, ал сыбайлас жемқорлық практикасы АҚ туралы Заңның арқасында 
азайғанын мойындады. Осылайша, АҚ демократиялық қатысуды, ашықтықты, есеп беруді және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресті күшейтетін азаматтық белсенділік түріне айналды. ТДМ-ға қол жеткізу 
жөніндегі жұмыс және осы негізде елдің дамуына мониторинг жүргізу барынша ашықтық пен тұрақты 
дамуды қамтамасыз ету бойынша істегі ашықтықты жақтаушыларды қолдайды және көтермелейді.

Зерттеу төмендегі 10-суретте көрсетілгендей, ашықтық пен сыбайлас жемқорлыққа әсер ету үшін 
келісілген әрекеттерді сұраныс тарапынан да, ұсыныс тарапынан да қабылдау керек екенін растады.

Азаматтық қатысуды 
арттыру 

Азаматтық қоғамды 
ұйымдастыру

АҚ туралы өтініш беру кезінде азаматтарға 
мотивация және көмек беру, моральдық 

тұрғыдан қолдау

Тиімді саясат әзірлеу

Жергілікті 
ресурсты 

орталықтар құру

Хабардар
болуды арттыру 

Әйелдердің 
құқықтарын

 күшейту 

Негізгі деңгейде 
қолайлы 

жағдайлар жасау

Саясатты әзірлеушілер

Апелляцияны тиімді шешу

Институционалды 
шаралар 

СҰРАНЫС 
ТАРАБЫ 

ҰСЫНЫС 
ТАРАБЫ

10-СУРЕТ: АҚ-ты пайдалану мен ашықтықтың жоғары/төмен болуы арасындағы байланыс 51

Ашықтық / Есеп беру / Сыбайлас жемқорлықты азайту

http://journals.openedition.org/factsreports/3551
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6. Қорытынды

ТДМ 16.10.2 бойынша есептілік елдер үшін өзінің нормативтік-құқықтық базасын және/немесе АҚ-ты 
басқаруды жетілдіруге ынталандыру болып табылады. Осыған байланысты, ЮНЕСКО-ның ТДМ 16.10.2 
бойынша зерттеуі АҚ беру мониторингіне стандартталған тәсілді қамтамасыз ете отырып, АҚ бойынша 
прогресті ұлттық деңгейде өлшеу кезінде елдер үшін пайдалы екенін дәлелдеді. 

Осы есептегі зерттеу нәтижелері АҚ жөніндегі мамандандырылған қадағалаушы және апелляциялық 
органның болуы АҚ туралы заңдардың сақталуын қамтамасыз ету үшін аса маңызды екенін көрсетеді. 
Әлемдік тәжірибе бұл органдардың стандарттар мен үздік практикаларды қолдануда, сондай-ақ АҚ ұсыну 
бойынша проблемаларды шешу кезінде көмек көрсетуде негізгі рөл атқаратынын көрсетеді.

Сондай-ақ зерттеу құжаттаманы тиісті түрде жүргізу АҚ бойынша қадағалау және апелляциялық органдар 
үшін өте маңызды екенін атап өтті. Алынған сұраулар мен апелляциялар туралы, сондай-ақ оларды өңдеу 
туралы дұрыс және сенімді тізілімдерсіз дәлелдер алу және прогресті өлшеу өте қиын. Бұл саяси ерік-
жігерді, басқаруды және ресурстарды қажет ететін міндет. Толық фактілерге негізделген есеп беру АҚ-ны 
жақсарту үшін көптеген артықшылықтар бере алады. Сондай-ақ ол АҚ органдарына лауазымды 
тұлғалармен және басқа да мүдделі тараптармен қаржы және техникалық ресурстар туралы келіссөздер 
жүргізуге көмектеседі, бұл өз кезегінде басқару және шектеулі ресурстарға қатысты мәселелерді шешуге 
көмектеседі.

2020 жылы зерттеу жүргізу процесіне қарасақ, АҚ 
бойынша тұрақты мониторинг пен есептілік АҚ бойынша 
қадағалау органдары деректерді сақтаушы болса, ТДМ 
туралы тиісті деректерді жинауда белсенді рөл атқаруын 
және осы салада ұлттық деңгейде ТДМ мониторингілеу 
органдарымен тығыз жұмыс істеуін талап ететіні анық.

Азаматтық қоғам ұйымдары және Ақпарат мәселелері 
жөніндегі уәкілдердің Халықаралық конференциясы 
(ICIC), Халықаралық омбудсмен институты (IOI); «Ашық 
үкімет» серіктестігі (OGP) және Латын Америкасы мен 
Кариб бассейніндегі ақпараттың ашықтығы мен қол 
жеткізу желісі (Red de Transparencia y Acceso a la 
Informacion, РТА) сияқты өңірлік және халықаралық 
ынтымақтастық желілері АҚ кепілдіктерін енгізу мен 
орындау кезінде маңызды рөл атқаратынын дәлелдеді.

ЮНЕСКО-ның АҚ беру   
мониторингіне деген 
стандартты тәсілді 
қамтамасыз ететін  ТДМ 
16.10.2 бойынша зерттеуі 
елдер үшін АҚ бойынша 
прогресті ұлттық 
деңгейде өлшеу кезінде  
пайдалы болды
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Сондай-ақ 2020 ж. көрсеткендей, ұлттық және халықаралық мерекелер АҚ бойынша жан-жақты 
ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін тұғырнама ретінде пайдаланылуы мүмкін, мысалы, Халықаралық 
ақпаратқа жалпыға бірдей қол жеткізу күні (28 қыркүйек). Осы күннің веб-сайтында алты вебинар және 
ЮНЕСКО штаб-пәтері ұйымдастырған жоғары деңгейдегі онлайн іс-шара, сондай-ақ бүкіл әлем бойынша 
20-дан астам ұлттық және өңірлік іс-шаралар жарияланды. Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес күні (9 желтоқсан) жыл сайын АҚ және оның мониторингінің маңыздылығын атап көрсетудің тағы 
бір мүмкіндігі болып табылады 
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7. Шешім

ХКДБ Тұрақты даму саласындағы мақсаттарының (ТДМ) 16.10.2 (Ақпаратқа қол жеткізу) 
көрсеткіші  бойынша мониторинг және есептілік жөніндегі кеңесінің 2020 жылғы 26 қарашада 
қабылданған шешімі  

ХКДБ үкіметаралық кеңесі:

ХКДБ Үкіметаралық кеңесінің 31-ші сессиясында қабылданған ТДМ 16.10.2 (ақпаратқа қол жеткізу) 
көрсеткішінің мониторингі туралы шешімнің өзектілігін еске сала отырып, Хатшылықты «Ақпаратқа қол 
жеткізу туралы ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша деректер мен есептілікті жинауда ЮНЕСКО-ға мүше 
мемлекеттерді тартуға және қолдауға мүмкіндік беретін тетікті әзірлеуге» шақыра отырып;

ЮНЕСКО-ның 2020 жылғы ТДМ 16.10.2 (ақпаратқа қол жеткізу) көрсеткіші бойынша мониторинг және 
есептілік туралы есебін қолдай отырып және оның Халықаралық жалпыға бірдей ақпаратқа қол жеткізу 
күнімен келісімділігін және тұрақты даму факторы ретінде ақпаратқа қол жеткізуді жақсарту мақсатында 
фактілерге негізделген талдауды ұсынудағы орындылығын мойындай отырып;

Ақпаратқа қол жеткізу саласындағы өздерінің ұлттық прогресі туралы ақпарат берген мүше мемлекеттерге 
алғыс білдіре отырып, ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша ЮНЕСКО-ның 2020 жылғы сауалнамасына жауап 
бере отырып, онда хабарланған оң өзгерістерді атап; және анықталған олқылықтарды жою жөніндегі 
қосымша шараларды ынталандыра отырып;

ЮНЕСКО-ның 16.10.2 көрсеткішін орындауға жауапты мекеме ретінде алған деректер көрсеткіш деңгейінің 
II деңгейден I деңгейге дейін көтерілуіне және БҰҰ Бас хатшысы тарапынан ғаламдық мониторингке жыл 
сайынғы тұрақты үлестің ұсынылуына әкелгенін мойындай отырып;

Прогресті бағалаудың басқа да деректерінің ішінде 16.10.2 көрсеткішіне негізделген талдауды қамтитын 
Ерікті ұлттық есептерді (ЕҰЕ) жоғары бағалай отырып;

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, ХКДБ Бюросының ТДМ 16 қол жеткізудегі прогресті өлшеу 
аясында ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша мониторинг және есептіліктің ұлттық деңгейдегі әлеуетін 
нығайтуға бағытталған жобаларды қолдау туралы шешімдерін қолдай отырып:

1. мүше мемлекеттерді ақпаратқа қол жеткізудің нормативтік-құқықтық базасын ұлттық деңгейде 
нығайтуға және осы құрылымды 2030 жылға дейінгі кезеңде тұрақты даму саласындағы Күн тәртібін 
ілгерілету жөніндегі өз міндеттемелері шеңберінде тиімді енгізуге шақырады;
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2. Сондай-ақ мүше мемлекеттерді кейінгі Ерікті ұлттық шолулар және ЮНЕСКО-ның жыл сайынғы 
сауалнамасына жауап беру арқылы ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша прогресс туралы мониторинг 
пен есептілікті жалғастыруға, сондай-ақ мүмкін болса, деректерді жинау кезінде ақпаратқа қол 
жеткізуге жауапты қадағалау органдарын тартуға шақырады; 

3. ХКДБ бюросы мүше мемлекеттерге ақпаратқа қол жеткізу туралы ТДМ 16.10.2 көрсеткіші бойынша 
деректер мен есептілікті жинауда, ақпаратқа қол жеткізуге жауапты қадағалау органдарының 
мониторингі және есептілігі бойынша әлеуетті нығайтуды қоса алғанда, көмектесетін жобаларды 
негізгі деңгейде қолдауды жалғастыруды ұсынады; 

4. ХКДБ Хатшылығынан келесілерді өтінеді:

a. Қолдау, әлеуетті арттыру және 16.10.2 көрсеткіші туралы хабардар болуды арттыру мақсатында 
БҰҰ-ның басқа агенттіктерімен, азаматтық қоғам ұйымдарымен, ақпаратқа қол жеткізуге жауапты 
қадағалау органдарының желілерімен, үкіметаралық органдармен және басқа да мүдделі 
тараптармен ынтымақтастықты нығайтуды жалғастыру;

b. ақпаратқа қол жеткізу туралы мониторинг пен есептілік жөніндегі ұлттық күш-жігерді нығайту, 
Халықаралық ақпаратқа жалпыға бірдей қол жеткізу күніне деректер беру мақсатында ТДМ 16.10.2 
көрсеткішіне қол жеткізудегі әлемдік прогресс туралы екі жылдық есепті жариялауды жалғастыру 
және тұрақты даму саласындағы мақсаттарға қол жеткізу үшін ақпаратқа қол жеткізудің жан-жақты 
маңызы туралы тиісті мүдделі тараптарды хабардар етуді жалғастыру; 

с. 2021 жылы ХКДБ бюросына және 2022 жылы Кеңеске жоғарыда көрсетілгенді орындаудағы 
прогресс туралы баяндау.



introduction 1.0

In setting out graphical guidelines on the use the UNESCO Logo Block 
across a full range of applications in the Logo Toolkit, we hope to achieve two 
objectives:

to enable the Secretariat and the National Commissions to use •
the UNESCO visual identity correctly;

to help the Secretariat and the National Commissions to ensure the •
correct application of graphic modalities when authorizing the use of the 
UNESCO brand.

The Logo Toolkit, however, does not specify the roles and responsibilities 
of the Governing Bodies, the Secretariat or the Member States. These are 
set out in the ‘Directives Concerning the Use of the Name, Acronym, Logo 
and Internet Domain Names of UNESCO’ (Resolution 34C/86), relevant 
administrative rules and regulations, and related guidelines elaborated for 
this purpose.

The toolkit consists of six sections:

Section 1 introduces the Logo Block and its key components.

Section 2 elaborates on the main principles for constructing the Logo Block.

Section 3 explains how the Logo Block should feature on specific 
applications.

Sections 4 & 5 use concrete examples to illustrate how these guidelines 
should be put into practice in a wide range of branding and co-branding 
situations. Section 4 presents cases of ‘statutory use’ by the governing 
bodies, the Secretariat as well as the National Commissions and Permanent 
Delegations. Section 5 gives examples of ‘authorized use’ for all those 
entities that require specific permission to make use of the UNESCO brand.

Section 6, a technical note concerning the use of electronic files provided by 
UNESCO.

Section 7, the Index, aims to provide a quick cross reference to the 
information contained in the toolkit.
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ақпарат секторы  

Қолдау көрсеткендер:

Ақпаратқа қол жеткізу (АҚ) Тұрақты даму мақсаттарына (ТДМ) қол 
жеткізу үшін шешуші мәнге ие. Ақпаратқа қол жеткізу арқылы 
азаматтар саналы таңдауды жасай алады, тиімді бақылауды 
жүзеге асыра алады және өз үкіметін жауапкершілікке тартуға, 
сондай-ақ өздерінің өміріне әсер ететін шешімдер туралы білуге 
мүмкіндігі болады.

БҰҰ-ның «Идеялардың сөздер мен бейнелер арқылы еркін 
таралуына» жәрдемдесу бойынша ерекше құзыреті бар агенттігі 
ретінде БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы ЮНЕСКО-ны азаматтардың 
ақпаратқа қол жеткізуі туралы ТДМ 16.10.2 көрсеткішіне қол 
жеткізудегі ғаламдық прогресті қадағалау жөніндегі жауапты 
мекеме ретінде тағайындады.

Бұл есепте 16.10.2 көрсеткіші бойынша ЮНЕСКО-ның 2020 жылғы 
зерттеуінің және осы салада іске асырылатын басқа да 
бастамалардың негізгі қорытындыларына негізделген ақпаратқа 
қол жеткізудің құқықтық кепілдіктерін қабылдау мен іске 
асырудағы ғаламдық прогрестің нәтижелерін көрсететін 
тақырыптық талдау ұсынылған.

Бұл есепте ұсынылған қорытындылар бейбіт, әділ және инклюзивті 
қоғамдар туралы 16 мақсатқа қол жеткізу үшін ғана емес, жалпы 
2030 жылға дейінгі кезеңге арналған Тұрақты даму саласындағы 
күн тәртібін іске асыруды ілгерілету үшін де ақпаратқа қол 
жеткізудің маңыздылығын көрсетеді.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ 
МАҚСАТТАРЫ
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Экономикалық 
ынтымақтастық және 
даму федералды министрлігі  
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