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 تطبيق املبادئ واستعراض النواتج

   
 احلوكمة الفعالة من أجل التنمية املستدامة: تطبيق املبادئ واستعراض النواتج   

  
 ة العامةمذكرة من األمان  

 

 موجز 
ــرة ع    موعة من    ــابعة ع ـــــــــــ مبدأ   11وافقت جلنة اخلرباء املعنية ابإلدارة العامة يف دورهتا الســـــــــــ

إىل اإلطار املفاهيمي املقدم يف دورهتا السادسة ع رة، تستند  ل حوكمة الفعالة من أجل التنمية املستدامة،  
ــيةوتقع يف الق ب منها   ــاســـــ ــر األســـــ ــتد  16ل هدف    العناصـــــ امة املتمث ة يف الفعالية من أهداف التنمية املســـــ

املبادئ، اليت أقرها اجمل س االقتصـاد  واالجتماعي يف قراره هذه تربز  و .  واخلضـو  ل مسـاءلة ولول اجلميع
من أجل ب وغ   الوطنية واحمل يةاحلوكمة  حتسـينا  عم ية ومسـتمرة يف قدرا   إدخال  ، احلاجة إىل  2018/12

ـــتدامـة. ولتحقيط هـذه المبـاـية، ترتبة املـبادئ تيموعـة متنوعـة من االســــــــــــــ اتييـيا   أهـداف التنمـية املســــــــــــ
والفعالة، واليت مت االع اف ابلكثري منها واعتماده ع   املتياوبة  ال ــــــــــــــاتعة االســــــــــــــت دام لتفعيل احلوكمة  

 راهتا ومعاهداهتا.منتداي  األمم املتحدة وقراطاتفة متنوعة من السنني يف  مر
واصـــ ت ال ينة يف دورهتا الثامنة ع ـــرة مناق ـــتها ل مبادئ التوجيهية التقنية لتفعيل املبادئ، وقد   

ــرا  منظما  األمم املتحدة   ــ ة تا يف ذلك من منظورا  قطاعية، ونظر  يف طرق أخرى إلشــــــ ذا  الصــــــ
ــاي املهنـية واألكـاد ـية   ــدد. كمـا نظر  ال يـنة يف ربة   يفاملعنـية  واملنظمـا  اإلق يمـية واألوســــــــــــ هـذا الصــــــــــــ

ابملؤشـــــــرا ، ادف املســـــــااة يف تعزيز األســـــــاس التح ي ي لتقييم   ري اخلاص املبادئ ابلعمل ذ  الصـــــــ ة  
 .أهداف التنمية املستدامة سياسا  اإلصالح ع   بناء مؤسسا  قوية وحتقيط

 

 * E/C.16/2020/1. 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/12
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جريالدين و ر ،  يبوكاغري   ابلتعاون مع أعضــــــــــــاء ال ينة  العامة  هذه الورقة، اليت أعدهتا األمانة  و  
إىل دعم املزيد من بيزاين، هتدف  وموين  ،  يورا  نيميتشو ،  موليمـانلويس  و ،  محزةع ي و موليكييت،   -  فريزر

من أجل لبناء مؤســســا  قوية  املت ذة  إلجراءا  اإلق يمية والوطنية  ابربة املبادئ  ب ــ ن  مداوال  ال ينة  
القيام يوجه انتباه ال ينة إىل إمكانية التعاون مع املنظما  اإلق يمية يف  و مية املســــتدامة.  حتقيط أهداف التن

ــية عن  الة املبادئ يف  أبمور منها   ــاســـ ــا  أســـ  كن أن تكون وابملثل،  املناطط املعنية.  خمت ف  إعداد دراســـ
ت ييع تفعيل املبادئ وتعزيز مفيدة يف  أدوارا قيادية فيها  أعضاء ال ينة  اليت يتوىل    قا  العمل اإلق يمية  

وشــام ة وخاضــعة ل مســاءلة  لبناء مؤســســا  فعالة  املبذولة  الروابة،  ســب االقتضــاء، بني اجلهود الوطنية  
 وعم يا  املتابعة واالستعراض العاملية.ل يميع 
ســبط أن وافقت ال ينة ع   أن الفهم امل ــ   ل مفاهيم والعوامل الرتيســية اليت تدعم تنفيذ كل و  

تبادل النتاتج ذا  االهتمام يف  إســـــ اتييية  كن أن يســـــاعد يف ر ية الصـــــورة الكام ة لبناء املؤســـــســـــا  و 
ب كل مفيد من خالل اإلرشادا   لذلك. و كن توضيح هذه    األولواي  وفقا  السعي إىل حتقيط  امل    و 

فرص تؤد   ، و كن أن  دراســـا  احلالة والنهج الواعدة اليت لو ظت ع   الصـــعيدين الوط  ودون الوط 
ــل مع الخرين من خالل التعاون الدوا والتع م والبحء بني النظراء   ــاء التواصـــــــــ ــريع جهود إن ـــــــــ إىل تســـــــــ

تقدم هذه الورقة مع وما  حمّد ة عن هذا العمل، و .  وشــام ة ل يميع وخاضــعة ل مســاءلة  مؤســســا  فعالة
كرا  توجيهية تســـــتند إىل املعرفة اجلماعية تا يف ذلك  مال   ول املســـــاتل اإلجراتية املتع قة بوضـــــع مذ 

 .ألوساي املمارسني
، يف مســــ لة اســــتعراض النواتج مع اإلشــــارة إىل التطورا  األخرية يف  ال مؤشــــرا  ا  أخري وينَظر،   
يف مســ لة اختيار املؤشــرا  ع   مســتواي  ويعاد النظر  ومراجعة تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة.  احلوكمة  

ــاتل املنهيية و وتعاََل معاجلة أوســـــــع يف ضـــــــوء املخمت فة من التح يل   ــمان اجلودة اليت  املتع قة بســـــ أاثرهتا ضـــــ
مبادرهتا لتســـــريع وترية  ال ينة إىل تقدمي امل ـــــورة ب ـــــ ن اســـــ اتييية  وتُدع   .  ةالعاملي  ةاإل صـــــاتياألوســـــاي  
تيموعة من مؤشـــرا  أهداف التنمية املســـتدامة العاملية املتفط ع يها من املبادئ    ربة كل مبدأاهلادفة إىل  

ــا  اإلصـــالح   ــياسـ ــاس التح ي ي لتقييم   ري سـ ــااة يف تعزيز األسـ ــرا  أخرى، ادف املسـ ع   و/أو مؤشـ
 ع   مجيع املستواي .ل يميع وخاضعة ل مساءلة شام ة و بناء مؤسسا  فعالة 
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 مقدمة  - أوال   
 مبدأ    11وافقت جلنة اخلرباء املعنية ابإلدارة العامة يف دورهتا الســــــــــــــابعة ع ــــــــــــــرة ع    موعة من   - 1

ل حوكمة الفعالة من أجل التنمية املسـتدامة، تسـتند إىل اإلطار املفاهيمي املقدم يف دورهتا السـادسـة ع ـرة، 
نمية املســــــــتدامة املتمث ة يف الفعالية من أهداف الت  16وتقع يف الق ب منها العناصــــــــر األســــــــاســــــــية ل هدف  

 مســــــــــاءلة ولول اجلميع. وتربز هذه املبادئ، اليت أقرها اجمل س االقتصــــــــــاد  واالجتماعي يف اخلضــــــــــو  لو 
ية واحمل ية من أجل ، احلاجة إىل إدخال حتســينا  عم ية ومســتمرة يف قدرا  احلوكمة الوطن2018/12 قراره

ذه المباية، ترتبة املبادئ تيموعة متنوعة من االســـــــــ اتيييا  هل  اب وغ أهداف التنمية املســـــــــتدامة. وحتقيق
ال ـــــــاتعة االســـــــت دام لتفعيل احلوكمة املتياوبة والفعالة، واليت مت االع اف ابلكثري منها واعتماده ع   مر 

 املتحدة وقراراهتا ومعاهداهتا.السنني يف طاتفة متنوعة من منتداي  األمم 
واصــــــــ ت ال ينة يف دورهتا الثامنة ع ــــــــرة مناق ــــــــتها ل مبادئ التوجيهية التقنية لتفعيل املبادئ، و  - 2
ــ ة  تا ــرا  منظما  األمم املتحدة ذا  الصـــــــ يف ذلك من منظورا  قطاعية، ونظر  يف طرق أخرى إلشـــــــ

واملنظمـا  اإلق يمـية واألوســـــــــــــــاي املهنـية واألكـاد ـية املعنـية يف هـذا الصـــــــــــــــدد. كمـا نظر  ال يـنة يف ربة 
ــاس التح ي ي   ــرا ، ادف املســـــــااة يف تعزيز األســـــ ــ ة اخلاص ابملؤشـــــ لتقييم   ري املبادئ ابلعمل ذ  الصـــــ

 سياسا  اإلصالح ع   بناء مؤسسا  قوية وحتقيط أهداف التنمية املستدامة. 
ب ـ ن تقرير ال ينة عن دورهتا الثامنة ع ـرة،   2019/26اجمل س االقتصـاد  واالجتماعي  ويف قرار   - 3

ع   النظر يف تطبيط مبادئ احلوكمة الفعالة من أجل التنمية هتا  جبميع مســــــــتواياحلكوما   شــــــــيع اجمل س  
تنفيذ مجيع أهداف التنمية املســـــتدامة، مع مراعاة هياكل ل  ااملســـــتدامة ع   مجيع املؤســـــســـــا  العامة ودعم

ا  ام الســــــــياســــــــا  واألولواي  الوطنية. واقع كل ب د وقدراته ومســــــــتواي  تنميته ومع  امل ت فة و   ةكمو احل
ــ ة لتفعيل   شـــــــــــيع كما ــ ة حتديد ومراجعة املبادئ التوجيهية التقنية ذا  الصـــــــــ اجمل س ال ينة ع   مواصـــــــــ

ــرا   إىل  املبادئ وأ اي ع ما تبادرة ال ينة   ــتدامة العاملية املتفط ربة  موعة من مؤشـــ أهداف التنمية املســـ
 كل مبدأ من املبادئ.ع يها ب

ــتعراض الويتوقف   - 4 ــع التنفيذ واسـ ــع املبادئ موضـ نواتج ع   التقدم احملرز يف كل  ال من هذه وضـ
هـذه األمور. مع ومـا  مســــــــــــــتكم ـة و مال  إضـــــــــــــــافيـة ب ـــــــــــــــ ن حتتو  املـذكرة احلـاليـة ع   و اجملـاال . 

ابعتبـارهـا الفعـاـلة  احلوكمـة العـامـل غري الر ي املع  تـبادئ  ال يـنة  ابلتعـاون مع أعضـــــــــــــــاء فريط أُعـد   وقـد
 دورة التاسعة ع رة.مع وما  أساسية ل نظر فيها يف ال

  
 وضع املبادئ موضع التنفيذ  - اثنيا   
 التعاون اإلقليمي يف تعزيز احلوكمة الفعالة من أجل التنمية املستدامة -ألف   

ــاء ال ينة ع   أن   - 5 ــرة، أكد أعضـــــ ــاس يف الدورة الثامنة ع ـــــ ــُعد ت كية املبادئ ع    اإل ســـــ الصـــــ
اإلق يمي والوط  ودون الوط  سـيكون ضـروراي  لوضـعها موضـع التنفيذ وتعزيز ال ـعور أبن القضـااي املتع قة 

ــتدامة  ر  تناوهلا   ــا  قوية من أجل التنمية املســــــ ــســــــ ــتواي .  ع   ببناء مؤســــــ  كن أن يكون و ت ك املســــــ
األهداف الربة بني  ســـــــــــم يف  ل يها  الفاع ة اإلق يمية دور حمور  يف هذا الصـــــــــــدد ابلنظر إىل دورها احلا

 العاملية والعمل الوط .

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/12
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/12
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/26
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/26
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التعاون والتكامل اإلق يميان بوصــــــــفهما حمركني رتيســــــــيني ل تقدم، ال ســــــــيما يف تعزيز  اليا  ز  يربُ و  - 6
وهي أمور مبتكرة،  ســـــــياســـــــاتية    ول  والعمل ع   إ اد  القدرا  الرقابية واإل صـــــــاتية وتعبرة املوارد املالية  

ــياغة اســـ  ــرورية لصـ تقوم ال يان اإلق يمية و  اتيييا  إمناتية متكام ة ومعاجلة التحداي  العابرة ل حدود.  ضـ
ــتــدامــة املبــذولــة التــابعــة لامم املتحــدة، من جــانبهــا، بــدعم الب ــدان يف جهودهــا  لتنفيــذ خطــة التنميــة املســــــــــــ

خالل العمل   من خالل توفري القدرا  التقنية والعمل التح ي ي واخلدما  االســـــــــت ـــــــــارية ومن  2030 لعام
 (.E/2019/15كمنصا  خمصصة لوضع املعايري واحلوار القطاعي وامل    بني القطاعا  )انظر 

ــاعـــدة يف إعـــداد  - 7 كمـــا تـــدعم ال يـــان اإلق يميـــة الب ـــدان من خالل عقـــد   قـــا  عمـــل ل مســــــــــــــ
الوطنية الطوعية مبادئ االسـتعراضـا   اإلرشـادا  املتع قة ععداد  تعكس  و االسـتعراضـا  الوطنية الطوعية.  

اليت ضمنت اا كيفية  الأن تدرس الب دان إدراج مع وما   ول    اق احُ جبم ة وساتل منها  الفعالة،  احلوكمة  
ولول ل مســــاءلة  واخلضــــو   ة  يفعالابلالليا  املؤســــســــية اليت تدعم تنفيذ أهداف التنمية املســــتدامة  اتســــام  
األهداف وحتســــني لتحقيط ت ك  املؤســــســــا   اليت تســــ  اا   ــــد  كيفية  الالضــــوء ع     وتســــ يةُ   اجلميع،

ــفافية  جتاواب   أداتها من خالل جع ها أكثر   ــاءلة وشــ اتســــاق مبيري لتحقيط  وتعزيز التعاون والت  وخضــــوعا  ل مســ
 القطاعا .شىت السياسا  والتكامل بني 

يف اإلرشـادا  اخلاصـة ععداد االسـتعراضـا  الوطنية الطوعية، يُق ح تقدمي مع وما  عن كيفية و  - 8
ــؤولية   ــتدامة لعام  توزيع املســـ ــط خلطة التنمية املســـ ــتواي  احلكومية الوطنية   2030عن التنفيذ املتســـ ع   املســـ
عن ، و مجع البياان  واملع وما  وإات تها وحت ي ها ب ـكل منهييمت عم ه لضـمان  وعن ما    ودون الوطنية،
 .(1)وتقييم السياسا  والتدابري اخلاصة بتنفيذ أهداف التنمية املستدامةورصد كيفية مراجعة 

 2030إىل جانب ال يان اإلق يمية، ت ــــار  منظما  إق يمية أخرى بن ــــاي يف دمج خطة عام  و  - 9
تتعاون العديد و طة اإلق يمية ودعم حتقيط أهداف التنمية املستدامة يف السياقا  اإلق يمية والوطنية.  يف اخل

صــفة مراقب داتم،  يء ُمنحت  من هذه املنظما  مع األمم املتحدة يف اجملاال  ذا  االهتمام امل ــ    
ــنويــة ل ينــة. امل ــــــــــــــــاركــة يف ممــا يتيح هلــا  ريــة  وتوجــد معظم االجتمــاعــا ، تــا يف ذلــك الــدورا  الســــــــــــ

وبناء املؤسـسـا  يف السـياق اإلق يمي. ل حوكمة  أو هيرا  مت صـصـة مكرسـة  سـياسـاتية  أطر  بعضـها   لدى
أمث ــة ل منظمــا  اإلق يميــة البــارزة اليت تــدعم الب ــدان يف تعزيز احلوكمــة الفعــالــة وبنــاء  1وترد يف اجلــدول 
 مؤسسا  قوية.

 
 1اجلدول 

 يف بناء مؤسسات قويةاملنخرطة أمثلة للمنظمات اإلقليمية 
 أداة )أدوا ( الرصد املنتدى )املنتداي ( املت صصة  ال ال كيز إطار السياسة العامة أو خطة العمل أو املنظمة

( 2023-2014خطــة التنفيــذ الع ــــــــــــــريــة األوىل ) االحتاد األفريقي    
؛ رصـــــــــــد ودعم 2063خلطة االحتاد األفريقي لعام  

 2030تنفيذ خطة عام 

ــة الســــــــــــــتعراض األقران؛  ــة األفريقيـ الليـ
 هيكل احلوكمة يف أفريقيا

 تقرير احلوكمــــة يف أفريقيــــا
 (2019 :)أ دث طبعة

__________ 

 (1) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Handbook for the Preparation of Voluntary 

National Reviews: The 2020 Edition (Department of Economic and Social Affairs, 2019)Error! Hyperlink 

reference not valid., p. 60. 

https://undocs.org/ar/E/2019/15
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 أداة )أدوا ( الرصد املنتدى )املنتداي ( املت صصة  ال ال كيز إطار السياسة العامة أو خطة العمل أو املنظمة

ــاون      ــعـــــ ــة الــــتــ مــــنــــظــــمـــــ
ــة يف امليـــــــدان  والتنميـــــ

 االقتصاد 

 إطار الســــياســــة العامة ملنظمة التعاون والتنمية يف
 امليدان االقتصاد  ب  ن احلوكمة العامة الس يمة

ــياســــــا   جلنة احلوكمة العامة؛ جلنة الســــ
 التنظيمية

)أ دث   حملة عن احلكومة
توقعــــا  (؛ 2019 :طبعــــة

 الســـــــــــــياســـــــــــــا  التنظيمية
 (2018 :)أ دث طبعة

مــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة الــــــــدول 
 األمريكية

األمريكيــة من آليــة التعــاون بني الب ــدان  اإلدارة العامة الفعالة
 أجل اإلدارة العامة الفعالة

- 

األمــــــــانــــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة 
 األمريكية - اإليبريية

األمريكـية لتحســــــــــــــني احلوكمـة  -املـبادرة األيبريـية  
 وتعزيز املؤسسا  وتنمية املواهب الب رية

األمـــريـــكـــي لـــوزراء  -يـــبـــري  ألاملـــؤاـــر ا
 اإلدارة العامة واإلصالح احلكومي

ــبـــــري ألؤشـــــــــــــــــــر اامـلــــ   - يـــ
ــة األمــــريــــكــــي  لــــ ــــحــــوكــــمـــــ

 اإلعداد( )قيد

ــة أمـــم جـــنـــو   رابـــطـــــ
 شرق آسيا

ر ية مجاعة رابطة أمم جنو  شــــــــرق آســــــــيا لعام 
2025 

تعاون رابطة أمم جنو  شـــــــــرق آســـــــــيا 
 ب  ن مساتل اخلدمة املدنية

- 

ـــيا  رابطـة جنو  آســــــــــــ
 ل تعاون اإلق يمي

ــاء ـ ـــــ  تنمية املوارد الب رية ــا  أمنــــ ــة ااجتمــــ لس وزراء رابطــــ
جنو  آســيا ل تعاون اإلق يمي؛ هيرا  
مهنيـة خمت فـة مع ف اـا من قبـل رابطـة 

 جنو  آسيا ل تعاون اإلق يمي

- 

  
 التعاون مع اآللية األفريقية الستعراض األقران  

ــرة ما إذا كان  كن   - 10 تعزيز املبادئ املتع ط بالعمل  اجلمع بني  انق ـــــت ال ينة يف دورهتا الثامنة ع ـــ
 تاق   و مســـــــــــــارا  ل تنفيذ.  أرســـــــــــــت  العم يا  احلالية لالحتاد األفريقي واهليرا  اإلق يمية األخرى اليت  و 
 .امليدان احمل ي ل حوكمةحيدث ذلك ع   مستوى ر ساء دول االحتاد األفريقي، وكذلك يف  أن
 دول احلوكمة الرشـــيدة لاللية األفريقية الســـتعراض األقران هي منتدى مت صـــ  مكرس لتعزيز  و  - 11

واحلوكمة ؛  ةالســــياســــي  احلوكمة: الد قراطية و هياألعضــــاء يف االحتاد األفريقي يف أربعة  اال  مواضــــيعية،  
هي اللية  و .  العريضـــة القاعدة  والتنمية االجتماعية واالقتصـــادية  ؛ وكمة ال ـــركا و ؛  واإلدارة االقتصـــاديتان

عبارة عن أداة أفريقية ل رصــــــــد الذا  لتبادل أفضــــــــل املمارســــــــا  واخلربا ، وحتديد أوجه القصــــــــور وتقييم 
ول امل ـــــاركة مع القيم امل ـــــ كة لالحتاد ا تياجا  بناء القدرا  لضـــــمان توافط ســـــياســـــا  وممارســـــا  الد

 األفريقي ودعم تكامل إفريقيا.
، 2017ينـاير  كـانون الثـاين/قمـة االحتـاد األفريقي يف  مؤار بنـاء  ع   قرار ر ســـــــــــــــاء الـدول خالل و  - 12

ــافية هي للية  أنيطت اب ــاء يف االحتاد األفريقي يف  مهمة إضـ ــد وتقييم القيام بدعم الدول األعضـ دور يف رصـ
ــبو إليهــا وخطــة عــام : إفريقيــا اليت 2063خطــة عــام تنفيــذ  بتعزيز احلوكمـة  الليــة نظرا  اللتزامو . 2030نصــــــــــــ

أفريقيا يسودها احلكم الرشيد ”الداعي إىل  ،  2063من خطة عام    3تركز ع   متابعة التط ع  فإهنا  الرشيدة،  
من   16هلدف  ابارتباطا  و يقا   ذ  يرتبة  وال،  “والد قراطية وا  ام  قوق اإلنسان والعدالة وسيادة القانون

 .2030طة عام أهداف التنمية املستدامة خل
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 إدارة ال ـــــــــــؤون االقتصـــــــــــادية واالجتماعية، نظمت  متابعة الدورة الثامنة ع ـــــــــــرة ل ينةويف إطار   - 13
عمل إق يمية مصـــــممة   قة  ، ابلتعاون مع األمم املتحدة اإلمناتي،  2019أكتوبر  ت ـــــرين األول/يف    واللية،

ــا لدعم الب دان يف املضــــــي قدما  يف تقييم الفيوا  يف التطبيط املؤســــــســــــي لكل مبدأ من مبادئ  ــيصــــ خصــــ
 كن أن تكون التقييمــا  اليت تقودهــا و . (2)احلوكمــة الفعــالــة اإل ــدى ع ــــــــــــــرة ع   مجيع املســــــــــــــتواي 

العمل تثابة مقدمة ملراجعا  متعمقة أكثر حتديدا ،  ســــــــب االقتضــــــــاء،   قة  يف  واليت بدأ     ا احلكوم
ــســـــا   ــا  اإلصـــــالح اليت تقودها احلكومة يف  اال  بناء املؤســـ ــياســـ ــياغة ســـ ــرة إىل صـــ و/أو تؤد  مباشـــ

الســـــياســـــا  من خالل ت ـــــييع املواءمة بني اتســـــاق  العمل أيضـــــا  تعزيز  واســـــتهدفت   قة  األولوية.   ذا 
 .2063وأهداف االحتاد األفريقي لعام  2030ملؤسسا  املتع قة خبطة عام جهود بناء ا

ــرف التنمية قامت ابلفعل جها  منها  وقد   - 14 ــادية ألفريقيا واالحتاد األفريقي ومصــــــــ ال ينة االقتصــــــــ
عــدة آليــا  وأدوا  عن ـــــــــــــــاء لربانمج األمم املتحــدة اإلمنــاتي ألفريقيــا التــابع األفريقي واملكتــب اإلق يمي 

إطــار مؤشــــــــــــــرا  ت ــك الليــا  واألدوا   ــــــــــــــمــل ت. و 2063وخطــة عــام  2030تنفيــذ خطــة عــام  لــدعم
ــتدامة ألفر  التنمية ــتدامة ألفريقيا،  (3)يقيااملســـــــــ ــنو   وتقرير التنمية املســـــــــ ، واملنتدى اإلق يمي ألفريقيا (4)الســـــــــ
، و موعة األمم املتحدة اإلق يمية ل تنمية (6)، وآلية التنســـــــــيط اإلق يمي ألفريقيا(5)ابلتنمية املســـــــــتدامة املع 

 . (7)املستدامة ألفريقيا
ل ينة   ةتقرير احلوكمة األفريقيت ـــــــــمل األدوا  امل صـــــــــصـــــــــة ع   وجه التحديد ملراقبة احلوكمة  و  - 15

بقيادة ل حوكمة األفريقية  ، ومؤشـــر إبراهيم  (9)لالحتاد األفريقي  وتقرير  وكمة إفريقيا،  (8)االقتصـــادية ألفريقيا
اجلها  املعنية الفعالة والتعاون املســتمر بني مجيع  احلوكمة مع أن اجلهود املبذولة لتعزيز  و .  (10)اجملتمع املدين
__________ 

 (2) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Effective governance for sustainable 

development: putting principles into practice” :ــيــــــــه عــــــــن طــــــــريــــــــط هــــــــذا الــــــــرابــــــــة ــ ــــــ .  ــــــــكــــــــن االطــــــــال  عــــــ
https://publicadministration.un.org/africa_regional_workshop/. 

 (3) United Nations, Economic Commission for Africa (ECA), Sustainable Development Indicator Framework 

for Africa and Initial Compendium of Indicators (Addis Ababa, ECA, 2014). 

اد األفريقي ومصـــرف التنمية األفريقي واملكتب اإلق يمي ألفريقيا التابع اشـــ كت يف إعداده ال ينة االقتصـــادية ألفريقيا واالحت (4) 
 .2018يف عام  تقرير التنمية املستدامة يف أفريقيالربانمج األمم املتحدة اإلمناتي. وقد صدر  أ دث طبعة من 

ية األفريقي ومنظومة األمم املتحدة. تعقده ال ينة االقتصـــــادية ألفريقيا ابلتعاون مع مفوضـــــية االحتاد األفريقي ومصـــــرف التنم (5) 
ــة ل منتـــدى يف الف ة من و  ــادســــــــــــــ ــبـــاي/فرباير  27إىل  24ســــــــــــــتعقـــد الـــدورة الســــــــــــــ يف فيكتوراي فولز، زمبـــابو .  2020شــــــــــــ

 .www.uneca.org/arfsd2020 انظر

 United Nations, ECA, “The twentieth session of RCM-Africa and the third jointانظر ع   ســــــــــــــبيل املثال،   (6) 

meeting of the Regional United Nations Sustainable Development Group”  :عــــــــــــ ــــــــــــ  الــــــــــــرابــــــــــــة .
www.uneca.org/rcm20. 

 .https://unsdg.un.org/un-in-action/africaانظر  (7) 

، وهي متـا ـة ع   الرابة 2018ل ينـة االقتصـــــــــــــــاديـة ألفريقيـا يف عـام  تقرير احلوكمـة األفريقيـةصـــــــــــــــدر  أ ـدث طبعـة من  (8) 
www.uneca.org/publications/african-governance-report-v. 

 African Peer Review Mechanism, The Africa Governance Report: Promoting African Union Sharedانظر  (9) 

Values (January 2019) :ــرابـــــــــــة ــ ـــــــــــ  الـــــــــ -https://au.int/sites/default/files/documents/36418-doc-eng، عـــــــــ

_the_africa_governance_report_2019_final-1.pdf. 

 .https://mo.ibrahim.foundation/iiagملزيد من املع وما ، انظر  (10) 

https://publicadministration.un.org/africa_regional_workshop/
https://www.uneca.org/rcm20
https://unsdg.un.org/un-in-action/africa
https://au.int/sites/default/files/documents/36418-doc-eng-_the_africa_governance_report_2019_final-1.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/36418-doc-eng-_the_africa_governance_report_2019_final-1.pdf
https://mo.ibrahim.foundation/iiag
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ال ظ امل ــــاركون يف   قة العمل أنه  كن فقد قيمة،  يعتربان ع   قدر كبري من ال  كاانصــــا بة املصــــ حة  
الرصــــــد عم ية    وتبســــــيةبذل جهود متواصــــــ ة ملواءمة هذه الليا  واألدوا  ادف زايدة تعزيز االتســــــاق  

 اإلق يمي.الصعيد ع   
احلوكمة يف إفريقيا موضــــــوعا  متكررا  ل مناق ـــــة يف برصــــــد  كانت البياان  واإل صــــــاءا  املتع قة  و  - 16

املنطقـــة اجملـــاال  اليت تواجـــه ب ـــدان من و   قـــة العمـــل، مع وجود حتـــداي  م ــــــــــــــ كـــة تتع ط ابلبيـــاان . 
ــعواب   فيها   ــتوى احمل ي، وتنفيذ نق  املوارد املالية ورأس املصـــــــــ ــر ، وجتميع البياان  ع   املســـــــــ ال الب ـــــــــ

، وتعزيز اســـــــــــت دام والف ا  الزمنيةتصـــــــــــنيف البياان ، وتســـــــــــوية االختالفا  يف املنهييا  بني الب دان  
 لسياسا .املتص ة ابعم يا  الالبياان  يف 

هتا املواضــــيعية األربعة، مؤشــــرا يف  اال  98اللية األفريقية الســــتعراض األقران  واا  وقد وضــــعت   - 17
ذُكر ية يف أفريقيا ابلتعاون مع املكاتب اإل صــــــاتية الوطنية. و إىل بياان  منتَ تســــــتند التقارير املقدمة عنها  

  ــدمــا  العـامـة تقييمــا  املواطنني النوعيــة لأنــه  كن تعزيز هــذه التقــارير من خالل مج ــة أمور من بينهــا 
؛ وابإلضــــــــافة إليها   املســــــــتمرة لرضــــــــا املواطننيقبيل االســــــــتقصــــــــاءا   اليت من    عن املؤشــــــــرا  الكميةتعزل  

ــا   االعتماد ع   و  ــتعراضـــ ــاد، اســـ ــ ة، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـ تنفيذ االلتزاما  ذا  الصـــ
ــادر  و تط ـبا  إبالغ مزدوجـة؛  تكـاهـل البـ دان  تفـاداي إل قـال    بـياان ، مثل غري ر ـية لاالعتمـاد ع   مصــــــــــــ

وإضفاء الطابع يف السياقا  املناسبة  ؤشرا   املوضع  و قوق اإلنسان؛  املتع قة حبالتقارير والتقييما  الوطنية  
ــا  العدالة غري الر ية اليت تروج هلا رابطة  موعة  ــســـــ ــول إىل مؤســـــ احمل ي ع يها، مثل ت ك املتع قة ابلوصـــــ

ودمج أهداف التنمية املســــــــتدامة يف  ر  اليا ابلنزاعا ؛    ر  أو تت اليت  ل ب دان    املوســــــــعة  الســــــــبعالدول  
 .املؤسسا  الع يا ملراجعة احلسااب  من خاللمراجعة احلسااب  خطة 

التـ كيـد ع   أايـة دمج املبـادئ يف عم يـا  اللـية جرى يف املال ظـا  اخلتـاميـة حل قـة العمـل،  و  - 18
وذكر من أهداف التنمية املســـتدامة يف أفريقيا.    16 هدف  لامل ـــ   ألداة رصـــد وتقييم  اإلن ـــاء من خالل  

الوطنية الطوعية االستعراضا   النظر فيها ابلفعل يف عم يا    ر  أن املبادئ  من الب دان  بعض امل اركني 
 .وإن مل تكن ابلضرورة حمددة ب كل صريح، ااخلاصة ا

دراســــــــــة يف إعداد  ء العمل  ع   بداملنظمني  حتقيط هذه المباية اتفاق  صــــــــــو   املهمة  النواتج  ومن   - 19
املتبعة يف هذه الدراسـة الُنهج   كن أن يتمثل أ د و  الة تطبيط املبادئ يف مجيع أحناء إفريقيا.  مرجعية عن  

تثور أســـر ة مهمة  وهنا   اللتزام ابملبادئ يف القطا  العام واإلبالغ عن النتاتج.  اســـتقصـــاء ب ـــ ن ا  يف إجراء
املؤشــــــــــرا  واملســــــــــتواي  اإلدارية داخل الب دان وو دا  التح يل )مثل فرو  احلكومة فيما يتع ط ابختيار  

ابإلضــافة إىل ذلك،  كن أن توفر الدراسـة و الوكاال (.  فرادى  أو املؤســســا  أو    نطاقا  االختصــاص أو
اليت   بعض و/أو ما هي القيمة املضــــــافةبفرصــــــة ل نظر يف كيفية ارتباي األدوا  واملبادرا  القاتمة بعضــــــها  

، خاصـة فيما يتع ط بتنفيذ خطة األ د ع ـرتطبيط الدول ل مبادئ  اسـتقصـاء ب ـ ن  سـتتم ض عن إجراء  
 .2063وخطة عام  2030عام 

فيما يتع ط بتنفيذ خطة االسـتقصـاء   كن أن ي ـتمل اجلزء الثاين من الدراسـة ع   حت يل لنتاتج  و  - 20
أن بناء مؤســـســـا  قوية هو من فرضـــية  مل ليس فقة  هذا العينط ط   كن أن  و األوســـع نطاقا .    2030عام  

ع   نتاتج أفضـــــل  حتقط  أن املؤســـــســـــا  األقوى  من فرضـــــية  التنمية املســـــتدامة، ولكن أيضـــــا   أ د أهداف 
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التعرف  كن أن يســاعد حت يل مواطن القوة والضــعف املؤســســية يف  و والتنمية املســتدامة.  صــعيد  احلوكمة 
 اإلق يمي.الصعيد التنمية املستدامة يف الب دان املعنية و/أو ع   حتداي  حمددة يف حتقيط أهداف ع   

عن م ــــــكال  هيك ية، مثل الفيوا  املنهيية يف  ســــــا  كذلك  قد يك ــــــف هذا التح يل  و  - 21
املتا ة املوارد  التباين ال ـــديد بني صـــحة البيرة أو    أو    ري ســـياســـا  اإلصـــالح ع   فرا  ســـكانية خمت فة

ــا ةإلدارا  دون الوطنيـــ ل ــة اـ ــا  املنوطـ ــذه مل كن و . واملســــــــــــــؤوليـ ــل هـ ــة، ثـ ــدان،  تمعـ ــاران  بني الب ـ املقـ
لتحقيط اإلجنازا  املتوخاة من احلوكمة إل داث حتول يف  وفرص  تك ــــــــف النقا  عن عوامل تســــــــريع   أن

 عقد العمل لتحقيط أهداف التنمية املستدامة.
 

 يف امليدان االقتصادي التعاون مع منظمة التعاون والتنمية  
يف الدورة الثامنة ع ــرة، أب مبت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــاد  ال ينة أبن املنظمة  - 22

متطورة ب ــ ن إرشــادا   لديها  أن  و  اال  خمت فة ل حوكمة العامة  توصــية منفصــ ة ب ــ ن    14قد اعتمد   
م ـــــرو  إطار هنا  ت ـــــاور عام مســـــتمر ب ـــــ ن  كان و .  (11)الب دان األعضـــــاء فيهااحلوكمة العامة يف  تعزيز  

ــ يمة يهدف إىل  توجيهي ل حوكمة العامة   ــا .  بني خمت ف  ربة  الالسـ ــياسـ ــنع السـ كانت منظمة و جوانب صـ
ــا  أن   ــها يف بعض الصــــكو  القانونية املوجودة  ازج  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــاد  حتاول أيضــ بعضــ

ومن ذلك مثال الت ــــييع ع   اتبا  اليت ال توجد فيها صــــكو  قانونية،    تســــ ة الضــــوء ع   اجملاال أن  و 
ــياســــا ،  بكام ها  احلكومة  ي ــــمل  هنج   ــة لتقدمي دعم خمصــــ  لبناء ابلتزامن  وتقييم أداء الســ مع بناء منصــ

 .احلوكمة اخلربة اجلماعية ل ميتمع الدوا ملواجهة حتداي   د ساعد يف يالقدرا   كن أن 
عوة من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــاد ، ع قت ال ينة ع   م ــــرو  بناء  ع   دو  - 23

هداف أبالروابة  تقوية  العاملي واإلق يمي، و املســــــــتويني  إطار الســــــــياســــــــة العامة ادف تعزيز االتســــــــاق بني  
ال ينة أن معظم تع يقاهتا   يســــر  و .  احلوكمة وإخفاقاهتا ع    د ســــواءومعاجلة جنا ا     ،التنمية املســــتدامة

 .(12)يبدو أهنا قد أخذ  يف االعتبار يف م رو  منقح لإلطار
أبداة متكام ة ل ت ــــــــــــــ ي  جبميع مســــــــــــــتوايهتا  يهدف م ــــــــــــــرو  اإلطار إىل تزويد احلكوما   و  - 24

ــاعدة يف مج ة أمور منها تصـــــــــميم   ــاد والقياس ل مســـــــ ن اكّ    احلوكمة العامةصـــــــــالح  إلخطة  وتنفيذ  واإلرشـــــــ
من معايري وممارســـــا  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــاد  يف يف أداتها  وما  من االق ا  احلك

ــيا   و هذا اجملال.   ــع  إىل مجع األفكار والتوصـ ــتمدة ال ظت ال ينة أن اإلطار يسـ ــابط املسـ من العمل السـ
ــامـ ة وا ـدة، وابلـتاا فه ــاء يف ا  ـما ص ليس أق هـا  ألغراض مفـيد ل مـباـية،   ويف و يـقة شــــــــــــ لبـ دان األعضــــــــــــ

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد  والب دان ال ريكة.
أاتح التفاعل مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــاد  الفرصـــــــة ل فريط العامل غري وقد   - 25

ــ ة جبميع املبادرا  اإلق يمية.  أبفكار  الر ي ل تذكري   امل ــــــ   يف تعزيز   أن اخليةأوالها  قد تكون ذا  صــــ
وتصــميم مجيع الب دان ع     2030احلوكمة الفعالة من أجل التنمية املســتدامة هو الطبيعة العاملية خلطة عام  

__________ 

، ع   الرابة: ”Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “Public governanceانظر  (11) 
www.oecd.org/governance/. 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــاد ، م ـــرو  إطار الســـياســـة العامة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــاد    (12) 
 .GOV/PGC(2018)26/REV1 ب  ن احلوكمة العامة الس يمة، الو يقة

http://www.oecd.org/governance/
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ــار  العامل إىل    لنقلالالزمة ب ــــكل عاجل  الكفي ة ابلتمبيري  اختاذ اخلطوا  اجلريرة و  ــتدام  مســ . ومتماســــك مســ
 كن و .  2030حب ول عـام  ل  طـة  ل التنفـيذ الكـامـل  مجيع احلكومـا  ابلعمـل بال ك ـل من أجـ وقـد تعهـد   

حتقيط أهداف التنمية املستدامة من    -  ع   حنو مفيد  -تت ذ  لاطر واألدوا  واإلصال ا  اإلق يمية أن  
 لسياسا  اإلصالح.هدفا رتيسيا 

إطارها ل سياسة   م رو يف  يف امليدان االقتصاد   منظمة التعاون والتنمية    تبد ،  يف اإلطار ذاتهو  - 26
ــادية يف العصــــــــــــــر ومؤداها  ال ينة  ع يها  توافط  مال ظة    العامة أن التحداي  البيرية واالجتماعية واالقتصــــــــــــ

لصــنع الســياســا  العامة تســتييب ل تحداي  املعقدة واملتعددة األبعاد متســقة  احلاا تســتدعي اتبا  هُنج  
مهمة لتعزيز اتبا  هنج متكامل لتنفيذ   مركز التنســـــــــيط احلكومي اســـــــــ اتييية  كل  ويـ ــــــــ اليت تواجه اجملتمع.  

 متابعة واالســــــتعراض جنبا إىل جنب مع إق يمية لأهداف التنمية املســــــتدامة و كن أن يكون حمورا لليا   
ــا  ع   التحداي  و ج األخرى.  هُ النـ   ــســــ ــا  وحت يل أ ر مبادرا  بناء املؤســــ ــياســــ ــاق الســــ ــد اتســــ  ثل رصــــ
 ق قا  مستمرا . انتثري مس لتني ملتعددة األبعاد اليت تواجهها الب دان ا

هو أاـية و التفـاعـل مع منظمـة التعـاون والتنمـية يف املـيدان االقتصـــــــــــــــاد   برز أ ـناء  درس آخر ومثـة   - 27
ع   الرغم من أن مجيع الب دان تؤيد و .  العامة  يف م ـــرو  إطار الســـياســـةاليت جرى االع اف اا  الســـياق،  

دوا  األطر و األيف  تـــان، فقـــد تكون هنـــا  نقـــاي قوة وقيود م حو 2030لر يـــة امل ــــــــــــــ كـــة خلطـــة عـــام ا
ــتدامة  التوجيهية   ــا  قوية لتحقيط أهداف التنمية املســــــــ ــســــــــ ــل ابجملموعا   لبناء مؤســــــــ اإلق يمية فيما يتصــــــــ

ــادية ل ب دان. ومن األمث ة ع   ذلك الب دان اليت ار اقتصــــــــــــــاداهتا تر  ة انتق الية أو يف  اال  واالقتصــــــــــــ
منتداي  و خطة عمل    ع   إن ـــــــــاءت ـــــــــييع  البناء  ع   ذلك،  كن أن تواصـــــــــل ال ينة  و .  النزا بعد   ما

املبادئ األســـــاســـــية ل حوكمة الفعالة من أجل التنمية   إىلذلك  مع  وأدوا  إق يمية تراعي الســـــياق وتســـــتند  
البيرية التحداي     جلميع الب دان يف معاجلة  ارتيســـــيمصـــــدرا توجيهيا    2030خطة عام  تت ذ من  املســـــتدامة و 

 .احلرجة االجتماعية واالقتصاديةو 
 

 التقدم احملرز يف حتديد ممارسات تفعيل املبادئ -ابء  
ــرو  إطار  2019يف عام   - 28 ــاتعة   توجيهي، ع قت ال ينة ع   م ـــــــــ ــ ن االســـــــــــ اتيييا  ال ـــــــــ ب ـــــــــ

ــت دام   ــو  )انظر  العامة  يف مذكرة األمانة  اقُ ح  االسـ ــ ن هذا املوضـ  ألف(- اثنيا  الفر ،  E/C.16/2019/4ب ـ
  ل مفاهيم والعوامل الرتيســـــــية اليت تدعم تنفيذ كل أن يســـــــاعد الفهم امل ـــــــ  أن من املمكن ووافقت ع    

ــ     ــا  وتبادل النتاتج ذا  االهتمام امل ــ ــســ ــورة الكام ة لبناء املؤســ ــ اتييية يف ر ية الصــ والعمل ع   اســ
ــيحذكر  كما و األولواي  وفقا  لذلك.  حتقيط   ــابقة ل ينة،  كن توضـــــــ ــادا    يف املداوال  الســـــــ هذه اإلرشـــــــ

دراسـا  احلالة والنهج الواعدة اليت لو ظت ع   الصـعيدين الوط  ودون الوط ، ب ـكل مفيد من خالل  
ــل مع الخرين من خالل التعاون الدوا والتع م من األقران  من املمكن أن تؤد   و  والبحوث فرص التواصــــــ

 .وخاضعة ل مساءلة وشام ة ل يميعمؤسسا  فعالة إىل تعييل التوصل إىل 
األعضــــــــــــــاء ذّكروا تزااي تعزيز القوى فإن   اال  ذا  أولوية ل دراســــــــــــــة،    حتددأن ال ينة مل ومع   - 29

املدنية، والقدرة وال بية  س يمة، وامل اركة  الالعام ة املهنية يف القطا  العام، وإدارة األداء، ووضع السياسا   
رورة النظر التنظيمية، وتكنولوجيا املع وما  واالتصــاال ، وســالمة القطا  العام. كما نصــحت ال ينة بضــ 

 توفري التوجيه.لدى يف خمت ف السياقا  املؤسسية واإلمناتية 

https://undocs.org/ar/E/C.16/2019/4


 E/C.16/2020/3 

 

10/19 20-00846 

 

)من بني لالســــــــــــــ اتيييـا     ـيةتوجيهالذكرا  املـ  ىت الن إعـداد سس نســــــــــــــ  أولـية من وجرى  - 30
من قبل أعضــاء الفريط ع يها  ســ اتييية شــاتعة االســت دام يف اإلطار املتفط ع يه( ومت إات تها ل تع يط  ا 62

مبدأ ال ــفافية،   امليزانية يف إطاراملذكرا  شــفافية  م ــاريع تناول  وت.  وغريهم  ل ينةالتابع  غري الر ي    العامل
لصــــــنع املتســــــقة  طُر  األُ مبدأ عدم التمييز، والرصــــــد والتقييم، و يف إطار  وتنو  القوى العام ة يف القطا  العام  

 أولية.تع يقا  ال ينة تقدمي ورتا تود  .الس يمةمبدأ صنع السياسا  يف إطار السياسا  وإدارة امل اطر 
  لالســـ اتيييا  إعداد سســـة م ـــاريع مذكرا  توجيهية  املبذول يف  اجلهد املتواضـــع نســـبيا  وقد أبرز   - 31

  إلعداد  موعة إىل تسريع اجلهود يف أعقا  عم ية حمددة جيدا    حتت رعاية الفريط العامل غري الر ي احلاجةَ 
وبناء توافط يف الراء، ع   النحو الذ  انق ـــــــــــته ال ينة ســـــــــــابقا وشـــــــــــيعه اجمل س االقتصـــــــــــاد   امل ـــــــــــاريع  

،  املقاييس يف املنظمة الدولية لتو يد  املطبقة    ابالعتماد ع   أسـاليب العمل و .  12/ 2018واالجتماعي يف قراره 
منظما  دولية  من  أعضــــاء  تضــــم  تقنية خمصــــصــــة ع   أســــاس تطوعي،  أفرقة  يُق ح أن تنظر ال ينة يف عقد  

 كهيرا  راتدة يف  اهلا.   ا رابطا  مهنية دولية ع   أساس اخلربة املهنية ذا  الص ة واالع اف ا  أو 
النظراء األفرـقة الســــــــــــــتعراض من جـاـنب تـعدهـا هـذه التوجيهـية اليت  امـلذكرا   كن أن ختضــــــــــــــع و  - 32
املهنية ذا  الصــــــ ة واهليرا    الرابطا ع     م ــــــاريع املذكرا  كن تعميم  و .  ملراقبة اجلودة  ليا  أخرىلو 

ــاركة املســـــــــــؤولني الوطنيني ودون الوطنيني.  ــ ة ل تع يط ع يها  ال توفرها، مع ال كيز ع   م ـــــــــ ذا  الصـــــــــ
 مجيع أصحا  املص حة.تراع  يف عم يا  التنقيح تع يقا   ينبمبي أنو 

التعامل مع مصــــــــــــادر املع وما ، مع إعطاء   يفهنج شــــــــــــامل    اتبا   التق   التوجيه  إعداديتط ب  و  - 33
ــ ية   ــاءا األفضـ ــتقصـ ــح واليت مت إعدادها وفقا    لالسـ ــم ابحلياد الواضـ ــاليب واألدوا  اليت تتسـ واملعايري واألسـ

يف اإلصدارا  النهاتية   تُذكرمع أن مجيع املصادر هلا نقاي قوهتا وضعفها، فقد ال  و العتبارا  مهنية حبتة.  
 لتقييم جودة معــايري توفري كن و من التوجيــه التق  ســــــــــــــوى املصــــــــــــــــادر اليت تفي تعــايري معينــة ل يودة. 

 املع وما . مصادر
ــع القطا  العام واجتاهاته إىل و  - 34 ــتند تقييما  وضــ ــاءا   كن أن تســ ــتقصــ عاملية وإق يمية مو وقة  اســ

.  فريطدده كــل حيــ منظمــا  دوليــة و/أو كيــاان  مع ف اــا ع   نطــاق واســــــــــــــع ع   النحو الــذ  جتريهــا 
وإدارته وفقا  ملنهيية ســـــــــ يمة ع ميا . وابملثل،  كان قد مت إعداده إذا   االســـــــــتقصـــــــــاءينبمبي النظر يف بياان  و 

وفقا  ملنهيية س يمة. و كن أن ي مل  ار ى أعضاء الفريط أن وضعها مت ينبمبي النظر يف املعايري احلالية إذا 
ة واضحة  أمانة دولية هليرة  كومية دولية تتمتع بوالي أو أصدرهتا ذلك معايري اعتمدهتا هيرة  كومية دولية، 

كما هو  و رابطة مهنية دولية مع ف اا يف  ال اختصــــــاصــــــها.  ن ــــــرهتاأو إلصــــــدار معايري من هذا القبيل، 
 أو قانوان . ا مبادئ ب كل عام،  كن الت كيد ع   أن املعايري طوعية وليست اتفاقابلنسبة ل احلال 

  
 استعراض النواتج  - اثلثا   
 ؤشرات احلوكمةاملتعلق مبابلعمل التقدم احملرز يف ربط املبادئ  -ألف   

من املقبول ع   نطاق و  ال ة مسـتواي  من املؤشـرا  ل مناق ـة.  ُقدمت  يف الدورة الثامنة ع ـرة،   - 35
ن من حتقيط أهداف التنمية اكّ  ل يميع  واســـــــع أن املؤســـــــســـــــا  الفعالة واخلاضـــــــعة ل مســـــــاءلة وال ـــــــام ة  

ســـببا ، فإن املؤســـســـا  الضـــعيفة قد تكون  متعثرااملســـتدامة، و يثما يكون التقدم صـــو  حتقيط األهداف 
ع   أع   مســــــــــــــتوى من التح يـل ربة املبـادئ ابإلطـار العـاملي  كن أن  ر  . لـذلـك، هلـذا التعثر مهمـا  
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ــر  ــا    ا ملؤشــــــ ــتدامة ابعتباره انعكاســــــ يقاس و ع   حتقيط األهداف.    ت ك املبادئ  لت  ري  أهداف التنمية املســــــ
 .ل مؤشرا  أطر إق يمية ووطنيةابإلطار العاملي ل مؤشرا  وما يتصل به من األهداف ت ك حتقيط 

يف املاتة من الب دان لديها خطة إمناتية وطنية   80يف الدورة الثامنة ع ــــرة، فإن  واا  ذُكر  كما و  - 36
 كن ربة و طاعية.  ق  ايف املاتة تســـــــت دم خطط  20أن  يف  ني تســـــــت دم ك ســـــــاس ألطر النتاتج القطرية،  

بريوقراطي هنج  اتبا    تنمية املســــــــــــتدامة لتفاد   بنواتج متوقعة من هذه القبيل لمؤشــــــــــــرا    ريا  احلوكمة  
يف القدرا  أوجه قصــــــــور حمددة حت يل  من  تمكني  ل  الوقت نفســــــــه  إصــــــــالح الســــــــياســــــــا ، ويفمفري يف  
 .الوطنية تحقيط األهدافرتا كانت هي العاتط لاملؤسسية 

ــ  و  - 37 تؤشرا   وكمة إضافية  11يف املستوى الثاين من التح يل،  كن ربة كل مبدأ من املبادئ الـــــ
ــيا  م ابملبادئ  كيفية قياس االلتزاواثل  ألغراض أكثر حتديدا .    وضـــــــعهامت   بل ل دراســـــــة من ق  موضـــــــوعا رتيســـــ

،  كن إدراج هذه 2030نظرا  ألن احلوكمة الفعالة وبناء املؤســــســــا  جزء ال يتيزأ من خطة عام  و ال ينة.  
أهداف التنمية املســــتدامة، ع   النحو الذ  اق  ته ال ينة يف ا   ؤشــــر العاملي ملطار  اإليف  ىت  املؤشــــرا   

اســـت الصــها أيضـــا   كن  و (.  ألف واملرفط  -  الفر  اثلثا  املوضـــو  )املرجع نفســـه،تقريرها الســـابط  ول هذا 
ل ينة اإل صـــاتية   التابعفريط برااي املع  ع صـــاءا  احلوكمة    أعدهمن أطر ذا  صـــ ة، مثل اإلطار الذ   

 احلوكمة.ميدان إ صاتية دولية يف لوضع إرشادا  ومعايري ادف توفري أساس 
هذا املســــــتوى من التح يل مفيدة ب ــــــكل خاص يف فهم املدى ع    كن أن تكون املؤشــــــرا   و  - 38

إمناتية ومؤســســية الذ  تســـهم به  موعا  خمت فة من ســـياســـا  اإلصـــالح يف تفعيل املبادئ يف ســـياقا   
. حديد الواضـح والنواتج مباشـرة داتما أو قاب ة ل تاالسـ اتيييا   ورتا ال تكون العالقة السـببية بني .  خمت فة

التمحي  ّكن من  ااملســــــاءلة و تعزز  البياان  احلكومية  شــــــفافية  ع   ســــــبيل املثال، من املقبول عموما  أن  ف
توى وشــــــــــــكل هذه البياان  وقدرة حمل  وتبعا. ومع ذلك،  اجلميع  كذلك لولوتتيح   مؤســــــــــــســــــــــــا   لالعام  

ــتـفادة منهـا، قد يكون   لبـياان  احلكومـية   ري عم ي عالنـية الاجلهـا  الـفاعـ ة يف اجملتمع املدين ع   االســــــــــــ
ؤشــرا  ال ــفافية مل كن  و حمدود ع   تعزيز الوصــول إىل املع وما  أو الك ــف عن كيفية عمل احلكومة.  

أن املصــــــــممة ب ــــــــكل جيد واملســــــــتق ة عن كل من   ريا  التنمية املســــــــتدامة واهلياكل والعم يا  احملددة  
 يف  ل  روف خمت فة.و غري صاحل هو صاحل وما هيف تعزيز حت يل ما تساعد 

يف املســــــــتوى الثالء من التح يل،  كن ربة املؤشــــــــرا  ابســــــــ اتيييا  شــــــــاتعة االســــــــت دام. و  - 39
ــية   يتمو  ــتنادا إىل  قياس هذه املمارســـا  ابســـت دام مؤشـــرا  أداء رتيسـ ألوســـاي املعرفة واخلربة اجلماعية  اسـ

التصــــــديط ع   معاهدة   من قبيل  هياكل وعم يا ن  هذه يف أغ ب األ ياقد تعكس  و .  نياخلرباء املمارـســـــ 
، واليت ترتبة ارتباطا  مباشـــــــــرا  بطرق التنفيذ والنتاتج املتوقعة ل ها التدقيطأو نســـــــــبة الو دا  اإلدارية اليت  

 الس اتييية ما.
ــا  ذكر  كما و  - 40 ــرة،  كن أيضــــــ ــرا  من  إىل    النظريف الدورة الثامنة ع ــــــ إمناتية   أهدافمنظور  املؤشــــــ

من التنمية املســــــــتدامة، ب ــــــــ ن التع يم اجليد، ع   ســــــــبيل املثال،  كن أن   4فيما يتع ط ابهلدف  ف.  حمددة
تربطها به روابة النظام التع يمي أو  إىل  مباشرة  املنتسبة  ال كيز ع   تطبيط املبادئ ع   املؤسسا     ينصب
توفر ابلفعـل الكثري من يرجح أهنـا م والثقـافـة مع أن مؤشــــــــــــــرا  منظمـة األمم املتحـدة ل  بيـة والع و . هـامـة

 احلوكمةل تح يل، فإن املبادئ  كن أن ت ـــري إىل  اال     نيالبياان  الالزماحملتوى من  احملتوى املفاهيمي و 
 كن و .  والقطاعا  املتصــ ة اايف القطاعا  التع يمية  األقل خضــوعا ل فح   من أجل التنمية املســتدامة  
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برااي، أو أ   ال   فريطع   قطاعي األمن والعدالة، ال ذين ي ـــــــــكالن حمور عمل     ية مما  ةأن تســـــــــر   
 آخر ذ  ص ة أبهداف التنمية املستدامة.

ــتواي  عن املؤشـــــــرا   المبموض  صـــــــيمبة منقحة لالق اح، ابتمباء إزالة    2وترد يف اجلدول   - 41 ع   مســـــ
 .كي ختضعها ال ينة لنظر إضايف  ،لتح يلخمت فة من ا

 
 من التحليل على مستوايت خمتلفة املؤشرات  

 ما الذ   ر  قياسه؟
ــرـ ة اليت  كن أن تســــــــــــــاعـد  مـا هي األســــــــــــ

 ما هي املؤشرا  اليت قد تكون أكثر أاية؟ املؤشرا  يف اإلجابة عنها؟

حتقيط أهـداف التنمـية   •  
 املستدامة

مـــا هو أ ر التقيـــد ابملبـــادئ ع   تنفيـــذ 
 ؟2030خطة عام 

ــتــدامــة املتفط  • إطــار مؤشــــــــــــــرا  أهــداف التنميــة املســــــــــــ
 عامليا ع يه

 مؤشرا  أهداف التنمية املستدامة اإلق يمية والوطنية •

ــااــة االســــــــــــــ اتيييــا   تطبيط املبادئ  مــا مــدى مســـــــــــــ
ــت دام يف تفعيل املبادئ  ــاتعة االســــ ال ــــ

 خمت فة؟يف سياقا  

مؤشـــــــرا  احلوكمة الفعالة من أجل التنمية املســـــــتدامة  •
 )املرتبطة بكل مبدأ من املبادئ(

املؤشــــــــــــــرا  اإلق يميـــــة ل حوكمـــــة الفعـــــالـــــة من أجـــــل  •
 املستدامة التنمية

تنفيذ االســـــ اتيييا  
 ال اتعة االست دام

هل توجد هياكل وعم يا  موصــــ  اا 
 عة؟قيد التطبيط وهل حتقط النتاتج املتوق

 مؤشرا  األداء الرتيسية )املرتبطة ابالس اتيييا ( •

  
 االعتماد على عمل فريق برااي املعين إبحصاءات احلوكمة -ابء  

ــاتية يف عام  ُك ف   - 42 ــ ته ال ينة اإل صــــــ ــاءا  احلوكمة، الذ  أن ــــــ ، 2015فريط برااي املع  ع صــــــ
بعد م ـاورا  وحتضـريا  مكثفة، و إ صـاءا  احلوكمة ل مكاتب اإل صـاتية الوطنية.  كتيب ب ـ ن  بوضـع  

2019نوفمرب  ت ــرين الثاين/يف  ع يه  نســ ة من الكتيب ل تع يط  م ــرو   أصــدر الفريط  
 ســتنظر ال ينةو   .(13)

 آذار/  6إىل    3اإل صــاتية يف التقرير النهاتي ل فريط يف دورهتا احلادية واخلمســني، اليت ســتعقد يف الف ة من  
المبرض من هذا و .  “والســـــــــــالم واألمن احلوكمةإ صـــــــــــاءا   ”، يف إطار بند جدول األعمال  2020مارس  

اهلدف يت تقع يف صـــــميم  ال احلوكمةاملكاتب اإل صـــــاتية الوطنية ب ـــــ ن قياس مفاهيم    إرشـــــادهو الكتيب  
 من أهداف التنمية املستدامة. 16
الفعالة  احلوكمةب ـــــــــــــ ن مبادئ  اخلرباء جرى تبادل أوا ب ـــــــــــــ ن التفاعل احملتمل بني عمل جلنة  و  - 43

ــاتية    نيســــان/، يف  اخلرباء  يف الدورة الســــابعة ع ــــرة ل ينةاحلوكمة إ صــــاءا     ب ــــ نوعمل ال ينة اإل صــ
 .2019أبريل نيسان/، ومت تقدمي آخر املع وما  يف الدورة الثامنة ع رة، يف 2018أبريل 

تعزيز الروابة األفقية   هو  الفريطالتعاون مع  اخلرباء إىل  جلنة  لســــعي  أ د األهداف الرتيســــية  وكان   - 44
ــاتية   ــاءا   بني عمل ال ينة اإل صـــــ ــ ن جوانب احلوكمة واإلدارة وعمل جلنة  يف وضـــــــع اإل صـــــ اخلرباء ب ـــــ

__________ 

 _http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on ــــــكـــــــن االطــــــال  عــــــ ـــــــيـــــــهـــــــا عــــــن طــــــريــــــط الــــــرابــــــة الــــــتـــــــاا:  (13) 

GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf . 

http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_%20GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf
http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_%20GovernanceStatistics-Draft_for_global_consultation.pdf
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ع   بت ـــــــــييع الفريط  ع   وجه التحديد،  فقد قامت جلنة اخلرباء،  .  2030خطة عام  لعامة املتضـــــــــمنة يف  ا
اشـــــــ ا  ميداين اإل صـــــــاء واإلدارة العامة يف االهتمام يف الكتيب ابلنظر إىل  إدراج املبادئ  النظر يف كيفية  

2030عام املتع قة ابحلوكمة يف خطة  ورصد المبااي لقياس من املؤشرا  وضع إطار ب
(14). 

، وهي عدم التمييز واملسـاواة، وامل ـاركة، واالنفتاح، ل حوكمةيمبطي م ـرو  الكتيب مثانية أبعاد  و  - 45
ــاء  و  ــالمة واألمن.  التياو ونوعيته، و ال يوء إىل القضــــــ ــاد، والثقة، والســــــ فصــــــــول الد  تعدّ  و ، وغيا  الفســــــ

ــية  املتع قة ب ــرا  الرتيســـــــــ ــرا  اليت كل من هذه األبعاد  موعة من املؤشـــــــــ املوصـــــــــــ  اا وغريها من املؤشـــــــــ
من أهـداف  16دف اهلـ تكون مفيـدة ل مكـاتـب اإل صـــــــــــــــاتيـة الوطنيـة يف جهودهـا لتعزيز قيـاس حتقيط  قـد

 ااملســتدامة. ويقدم الكتيب وصــفا  لكل بُعد، تا يف ذلك أبعاده الفرعية،  ســب االقتضــاء، وشــر  التنمية  
 ألاية البعد.

يف الـدورة ذكر كمـا و برااي.   فريطوترد يف املرفط مقـارنـة بني املبـادئ واإلطـار املفـاهيمي الـذ  اتبعـه   - 46
الثامنة ع ــــــــــــرة، يبدو أن هنا  تداخال  مفاهيميا  كبريا  مع بعض املبادئ )النزاهة وال ــــــــــــفافية وعدم التمييز 

ــاركـة(،  أ ـد خ ف ة وعـدم تر  أ  البعض الخر قـد ينــدرج حتـت أبعــاد أخرى )الكفــاءوإن كـان وامل ـــــــــــــ
ــبب آخر  الطبعة األوىل  ال يرد يف  ( أو  الركب ــع  لسـ ــا   ال)وضـ ــياسـ ــ يمةسـ ــتق ة، السـ ، والتعاون، والرقابة املسـ

 واإلنصاف بني األجيال(.والتفويض، 
ــا  إىل و  - 47 ال ينـــة ففي  ني أن نطالق. النقـــاي ااختالف قـــد تعزى االختالفـــا  يف املنظور جزتيـ

ــا  الفعال ــســـــ ــعة لة و تضـــــــع املؤســـــ ــام ة  اخلاضـــــ ــاءلة وال ـــــ ملبادئ، املتع ط ابيف صـــــــميم عم ها ل يميع   مســـــ
ــان تبدو يف صـــــــ ب عمل   فإن ــرو  الكتيب، ين   فبرااي.    فريط قوق اإلنســـــ ع   ما ي ي: الفريط  في م ـــــ
 قوق اإلنســــان، ع   النحو احملدد واملفصــــل يف القانون الدوا، أســــاســــا  كافيا  ملواصــــ ة تطوير أطر توفر  ”

 .“احلوكمةإ صاءا  ومنهييا   تعاريف
فريط من األبعاد الثمانية اليت درســها  بعد  يوصــ  ابســت دام  موعة من املؤشــرا  الرتيســية لكل  و  - 48

بتوافر  موعا    ،ب ــــكل عام  ه يرتبة،ؤشــــرا  الرتيســــية، ولكناملصت ف األســــاس املنطقي الختيار  و برااي.  
وي ــــــــــري الفريط، لدى توضــــــــــيح .  املتع قة ابحلوكمةبياان   الالبياان  احلالية وأفضــــــــــل املمارســــــــــا  يف مجع  

 إىل ما ي ي: أن هتدف املؤشرا  إىل ضرورةوجها  نظره ب  ن امل اركة، ع   سبيل املثال، 
 ؛تمبطية مجيع جوانب املوضو  )أ( 
ســـــــــياســـــــــا  بروابة قوية  وأن تكون هلا   أن تكون ذا  صـــــــــ ة بوضـــــــــع الســـــــــياســـــــــا ، ) ( 

 ؛واس اتيييا  حمددة
ــياســــــا  وأصــــــحا   )ج(  ــه ة الفهم من قبل واضــــــعي الســــ ــيطة وواضــــــحة وســــ أن تكون بســــ

 ؛املص حة الخرين
 ؛توفري مقياس مباشر ال لبس فيه ل تقدم )د( 
 أن تكون ذا  ص ة يف مجيع الب دان أو معظمها. )هـ( 

__________ 

 .E/CN.3/2015/17مرفط الو يقة ترد اختصاصا  فريط برااي املع  ع صاءا  احلوكمة يف  (14) 

https://undocs.org/E/CN.3/2015/17
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ــا   الفريط قدم  وي  - 49 ــا  إرشــــــ ــ ن  دا   أيضــــــ ــا  فيما يتع ط ابلدراســــــــا   ب ــــــ ــادر البياان ، وخصــــــــوصــــــ مصــــــ
االسـتقصـاتية لاسـر املعي ـية، والدراسـا  االسـتقصـاتية لاعمال التيارية، والتعدادا ، والسـيال  اإلدارية،  

ــ ن  وتقييما  اخلرباء، و  ــرا   ب ـ ــرا  هيك ية أو مؤشـ ــرا  )مؤشـ ــري إىل  ي نتاتج(، و ال أو  ل عم يا   أنوا  املؤشـ  ـ
ــبيل املثال، عند قياس  ف خمت فة.    هُنُيا قد تتط ب    ل حوكمة عاد امل ت فة  أن األب  ــر  التمييز ” ع   ســـــــــــ ،  “ املباشـــــــــــ

قد  و ال كيز ع   النتاتج.   يوصـــ  ابســـت دام الدراســـا  االســـتقصـــاتية لاســـر املعي ـــية والبياان  اإلدارية، مع 
 األخرى.  جلوانب التمييز تكون مزااي وعيو  املصادر وأنوا  املؤشرا  خمت فة ابلنسبة  

الذ  الكتيب،    مل ــرو جودة البياان  م ــك ة أخرى يف اختيار مؤشــرا  احلوكمة وفقا   وت ــكل   - 50
ــاتية ملنظمة التعاون والتنميةاإىل إطار جودة  ي ــــــــــــــري ع   حنو فضــــــــــــــفاض   يف امليدان   ألن ــــــــــــــطة اإل صــــــــــــ

والتوقيت   ،واملصـــــــــــداقية  ،والدقة  ،يةســـــــــــبعة أبعاد، وهي األاله    لت ك املنظمةاجلودة    وإطار.  االقتصـــــــــــاد 
ألنه تبني أنه قابل   اإلطاروقد اختار الفريط  .  (15)واالتسـاق  ، تفسـريلقاب ية  الو   ،وإمكانية الوصـول  ،املناسـب

 ل تطبيط ع   كل من املصادر الر ية وغري الر ية.
ــاتية الوطنية    تتكبدهاوهنا  اعتبار آخر هو التك فة اليت   - 51 إنتاج اإل صـــاءا ،   يفاملكاتب اإل صـ

أن تنظر الب دان يف   الفريطق ح  يملوارد،  املتصـــ ة ابقيود  الملعاجلة  و لعديد من الب دان.  أمام ا  رتيســـيوهو حتد 
ــيع   ــني وتوســـــــــــ ــا  املتع قة ابو دا   ال بياان  اإلدارية و/أو دمج  النظم احلالية لحتســـــــــــ حلوكمة يف الدراســـــــــــ

ــاتية احلالية، ورتا يف موضـــوعا  أخرى، يف احلاال  اليت يســـتدعي فيها مجع البياان  اســـت دام  ــتقصـ االسـ
ــاتية أاية إشــــرا  اجلها  الفاع ة اجلديدة يف مجع   الفريطؤكد  ي. ابإلضــــافة إىل ذلك،  الدراســــا  االســــتقصــ

 ة.البياان  واستك اف مصادر جديدة ل بياان  غري الر ي
ــا إرشـــــــــــــــــادا  أكثر  اجملـــاال الفريط أنـــه يف  ويـــذكر - 52 مجع البيـــاان   يكون، تطورااليت توجـــد فيهـ

وأكثر ع   نطاق أوســـــــــع، وتكون البياان  نفســـــــــها أكثر قاب ية ل مقارنة  عموما منت ـــــــــرين  واســـــــــت دامها  
ــيقا ــبيل املثال،  ف.  تنسـ ــم  ع   سـ ــبيا  فيما يتع ط بقبكونه متطورا  العمل املنهيي  يتسـ ــار نسـ ــوة وانت ـ ياس الرشـ

ــول إىل العدالة اجلناتية، و  ــا . جتاو  النظم،  اجلر ة واإليذاء، والوصــــ ــســــ يف املقابل، هنا  و والثقة يف املؤســــ
)ال ــــفافية( والوصــــول   العالنيةالعمل املنهيي يف قياس التمييز وامل ــــاركة و قدر إضــــايف كبري من   اجة إىل  

 كال الفساد األخرى، مثل الفساد الكبري واحملسوبية.إىل العدالة املدنية والرضا عن اخلدما  وأش
السـكانية ل فرا   احلاجة إىل تمبطية أفضـل  ، اعُترب   مجع البياان  ذا  الصـ ة  عم يا   يف مجيعو  - 53

إنتاج فإن  وغريها،  اخلرباء جلنة    ذكر كما  و اليت يصــعب الوصــول إليها حتداي  م ــ كا  عرب الب دان واملناطط.  
ــبة مل ــافية إلنتاج بياان  يتط ب    أ د خ ف الركبعاجلة مبدأ عدم تر  أ   بياان  مناســــــــ بذل جهود إضــــــــ

 مفص ة ك ما كان ذلك مناسبا .
اليت أوص  اا فريط  ينة النظر يف االعتماد ع   املؤشرا  الرتيسية  رتا تود اليف ضوء ما تقدم،  و  - 54

برااي يف اجملاال  ذا  الصــ ة، ال ســيما فيما يتع ط تبادئ النزاهة وال ــفافية وعدم التمييز وامل ــاركة.  كن 
ــا  أن تنظر يف تســـريع عم ها   ــ ن  ل ينة أيضـ ســـريها ع   النهج ربة املبادئ ابملؤشـــرا  من خالل  التق  ب ـ

ان ، مـثل إطار اجلودة ملنظمـة التعاون يف اعتمـاد إطار متفط ع ـيه لضــــــــــــــمـان جودة البـياالرايد  لفريط برااي  

__________ 

ــاد ، إطار اجلودة واملبادئ  (15)  ــاتية ملنظمة التعاون والتنمية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـ التوجيهية لان ـــطة اإل صـ
 .STD/QFS(2011)1 يف امليدان االقتصاد ، الو يقة
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، أو معيـار آخر متفط ع يـه دوليـا ، مثـل إطـار عمـل األمم املتحـدة الوط  يف امليـدان االقتصـــــــــــــــاد   والتنميـة
 .(16)إل صاءا  الر يةالضمان جودة 

 
 مراجعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامةاليت استجدت على التطورات   -جيم  

ملراجعة ؤســــــســــــا  الع يا  املدعم   دولية ل مؤســــــســــــا  الع يا ملراجعة احلســــــااب تواصــــــل املنظمة ال - 55
ملراجعة أهداف التنمية   تنفيذ أهداف التنمية املســــــــتدامة من خالل الربانمج العامليمراجعة  يف  احلســــــــااب   

ــتدامة التابع ل مبادرة اإلمناتية لت ك املنظمة ــة ع يا    73هذا الربانمج، أجر   ويف إطار  .  املســ ــســ راجعة ملمؤســ
أ د و   ،وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  ،وأورواب  ،وآســــــــــــــيا واحملية اهلادئ  ،يف إفريقيااحلســــــــــــــااب  

ــتعداد   لتحقيط املكاتب دون الوطنية ملراجعة احلســــــــااب  عم يا  مراجعة لاداء ل وقوف ع   مدى االســــــ
ـلدراســـــــــــــــة كيفـية دمج أبكم هـا ومـة حلكااعتمـاد هنج وجرى فيمـا يتع ط بعم يـا  املراجعـة هـذه األهـداف. 

 يف السياقا  الوطنية. 2030احلكوما  خلطة عام 
السياسا ، ووساتل التنفيذ، اتساق  فح  إن اء أطر مؤسسية، وآليا     املراجعةتضمن منوذج  و  - 56

ــتعراض،  ، وآليا  املتابعة  أ د خ ف الركبومبدأ عدم تر  أ    ــ حة واالســــــــــ ــرا  أصــــــــــــحا  املصــــــــــ وإشــــــــــ
 ىت الن أن املؤســـــــــــســـــــــــا  الع يا ملراجعة احلســـــــــــااب  قد  ثت اليت صـــــــــــدر   تبني التقارير  و املتعددين.  

إشــــــــــــــرافــا  مســــــــــــــتقال  ع   تنفيــذ خطــة وفر  إجراءا ، و مــا مل يت ــذ من احلكومــا  الوطنيــة ع   اختــاذ 
املواطنني وأصـحا  املصـ حة. وعية  توالتنفيذ، وسـاات يف  االسـتعداد  ، وقدمت توصـيا  لتعزيز  2030 عام

االســـــــتعراضـــــــا  يف عم يا   ملراجعة احلســـــــااب   ؤســـــــســـــــا  الع يا  امليف بعض احلاال  اســـــــت ـــــــارة  وجرى  
 الطوعية. الوطنية

ملراجعة منوذج آخر  وتقوم  اليا املبادرة اإلمناتية ملنظمة املؤسسا  الع يا ملراجعة احلسااب  بوضع   - 57
هداف. ت ك األتنفيذ  مراجعة  دعم املؤسسا  الع يا ملراجعة احلسااب  يف  ادف  أهداف التنمية املستدامة  

املتع ط بوضــع يف االجتما  األول    شـــار  عضـــو يف الفريط العامل غري الر ي املع  تبادئ احلوكمة الفعالةو 
ــ و يف   ــباي/النموذج، الذ  عقد يف أوســــــــــ تنفيذ أهداف   ف النموذج اجلديد مراجعةَ . ويعرّ  2019فرباير  شــــــــــ

وطنيا   امتفط ع يهغاية  مراجعة لتنفيذ  موعة الســياســا  اليت تســهم يف حتقيط    االتنمية املســتدامة ع   أهن
 املراجعةمن املتوقع أن تســت    عم يا   و ف التنمية املســتدامة.  أهداغااي   أو أكثر من  مرتبطة بوا دة  

ــتنتاجا   ول مدى ا تمال حتقيط   ــاس االجتاها  احلالية ومدى كفاية  المباية  هذه اســــــــــــ المباية ع   أســــــــــــ
 التنمية املستدامة.المباية اليت تنا رها من غااي  أهداف  ة يف مقابلالوطني

وإىل اإلرشــــاد   2030، إىل خطة عام  2020يســــتند النموذج، الذ  ســــيكون متا ا  يف أواتل عام  و  - 58
وت ـــري املبادرة اإلمناتية ل منظمة الدولية ل مؤســـســـا  الع يا عداد االســـتعراضـــا  الوطنية الطوعية.  املتع ط ع

ومعظم مبادئ احلوكمة وضــــــعه، ب ــــــك ه هذا، أن هنا  توافقا  بني النموذج اجلار   إىل    ملراجعة احلســــــااب 
 الفعالة من أجل التنمية املستدامة.

__________ 

   صــــــــــــاءا  الر ية الذ  ُن ــــــــــــر يف ت ــــــــــــرين األول/اإلكان يتضــــــــــــمن دليل األمم املتحدة لاطر الوطنية لضــــــــــــمان جودة  (16) 
ــتـــــــــوبـــــــــر ــيـــــــــه عـــــــــن طـــــــــريـــــــــط هـــــــــذا الـــــــــرابـــــــــة: واملـــــــــرفـــــــــط 3، الـــــــــفصـــــــــــــــــــــــل 2019 أكـــــــ ــ ـــــــ .  ـــــــــكـــــــــن االطـــــــــال  عـــــــ

https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/un-nqaf-manual/. 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/un-nqaf-manual/
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أهداف حمددة من ب ــــــــ ن  تعاونية  مراجعة  من خالل عم يا   بصــــــــفة جتريبية  النموذج  وســــــــيطبط   - 59
ــتدامة يف منطقتني ) ــتدامة، يف أمريكا 7-12  المبايةأهداف التنمية املســــــــ ــ ن امل ــــــــــ اي  العامة املســــــــ ، ب ــــــــ

أيضــــا  الدعم ل مؤســــســــا  املبادرة اإلمناتية  ســــتقدم  و يف آســــيا والدول العربية(.  د  غاية مل حتدد بعو   ، الالتينية
 ، ب  ن العنف ضد املرأة.2-5المباية الع يا ملراجعة احلسااب  يف أوغندا وفييي يف مراجعة تنفيذ 

ــر - 60 ــتيســـــــ ــا  حتقيط   ري أكرب لعم يا   املبادرة   وســـــــ ــتعداد لأيضـــــــ تنفيذ أهداف التنمية مراجعة االســـــــ
إيصـــــال ســـــتدعم املبادرة املؤســـــســـــا  الع يا ملراجعة احلســـــااب  يف  و .  ولعم يا  مراجعة تنفيذها  ســـــتدامةامل
حتالفا  أصــــحا  املصــــ حة ل دعوة إىل تنفيذ وســــتيســــر  وتعزيز آليا  املتابعة  ل مراجعة  رســــاتل الرتيســــية  ال

 .مةأبهداف التنمية املستدا توصيا  املؤسسا  الع يا ملراجعة احلسااب  املتع قة
  

 االستنتاجات والتوصيات  - رابعا   
ــم   - 61 ــ حة تتقاســــــ ــادية واالجتماعية ابألمانة العامة واملنظما  اإلق يمية مصــــــ ــؤون االقتصــــــ إدارة ال ــــــ

م ــــــــــ كة يف تعزيز احلوكمة الفعالة من أجل التنمية املســــــــــتدامة، ال ســــــــــيما ابعتبارها وســــــــــي ة قوية لتحقيط 
احلوكمة و .  2030  التحوال  الالزمة لتحقيط التوازن بني األبعاد الثال ة ل تنمية املســـــــــتدامة وتنفيذ خطة عام

الفعالة هي أيضـــــا  عامل اكني ل تعاون والتكامل اإلق يميني، واا أمران أســـــاســـــيان لتحقيط اســـــ اتيييا  
 التنمية املتكام ة والتصد  ل تحداي  احلرجة العابرة ل حدود.

كون يف دورهتـا الثـامنـة ع ــــــــــــــرة أن اجلهـا  الفـاع ـة اإلق يميـة  كن أن تاخلرباء جلنـة وقـد ذكر   - 62
يف دعم تنمية القدرا  ذا  الصــــــــــــــ ة ع   الصــــــــــــــعيدين الوط  ودون الوط  ويف جها  شــــــــــــــريكة هامة  

ب ــــ ن كانت   قة العمل اإلق يمية األفريقية  وقد  اســــتعراض ورصــــد اســــت دام الب دان املعنية هلذه املبادئ.  
واللية قتصادية واالجتماعية  ال ؤون االرتيس ال ينة ونظمتها إدارة    تبادرة من  الفعالة، اليت بدأاحلوكمة  

 األفريقية الستعراض األقران ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمناتي، خطوة حمورية يف هذا االجتاه.
ــبب  و  - 63 مواءمة كانت   قة العمل امل ــــ كة لتعزيز مبادئ احلوكمة الفعالة مفيدة ب ــــكل خاص بســ

ــا  املتع ـقة خبطـة عام  أاـية املـبادئ ل هدف ابلنظر إىل  ، و 2063وخطـة عام   2030جهود بـناء املؤســــــــــــــســــــــــــ
ــي  ــاســـــــــــ ــا  قادرة وهو إ اد  طويل األجل ل منطقة  الاألســـــــــــ ــســـــــــــ ع   مجيع وقيادا  كفي ة ابلتمبيري  مؤســـــــــــ
يف تعزيز احلوكمة الســــــــــــتعراض األقران  اللية األفريقية  الذ  تقوم به    دورُ يدعم هذا األمَر الاملســــــــــــتواي . و 
ــوركآليدورُها  الفعالة، وكذلك  ــا ، وحتديد أوجه القصــــــــ ــل املمارســــــــ وتقييم   ،ة ل مراقبة الذاتية لتبادل أفضــــــــ

 وأهداف التكامل اإلق يمي.لالحتاد األفريقي  قيم امل  كة وفقا لا تياجا  بناء القدرا  
زايدة التعــــاون مع الليــــة وغريهــــا من املنظمــــا  اإلق يميــــة، و كن أن تتحقط فــــاتــــدة كبرية من  - 64
ــية  منها  مج ة أمور   يف ــاســـ ــا  أســـ ــ ن املر  ة اليت ب مبتها  إعداد دراســـ املبادئ يف املناطط املعنية. وابملثل، ب ـــ

 كن أن تكون   قا  العمل اإلق يمية اإلضـــــــافية مفيدة يف تعزيز تفعيل املبادئ وتعزيز الروابة،  ســـــــب 
وعم يا  ل يميع  وشـام ة  مسـاءلة  وخاضـعة ل لبناء مؤسـسـا  فعالة  املبذولة  االقتضـاء، بني اجلهود الوطنية  
 املتابعة واالستعراض العاملية.

النطاق إىل أنه قد تكون هنا  قيمة يف املتســــع ي ــــري تكا ر الليا  واألدوا  يف  ال احلوكمة  و  - 65
ــتفيد منها  حتقيط مزيد من املواءمة يف   ــتســ ــادا  اليت ســ ــا  الوطنية اإلرشــ ــســ الب دان يف جهودها لبناء املؤســ

يف شــكل ألوســاي املمارســة العاملية  بدأ بعض العمل يف جتميع وتوســيع املعرفة اجلماعية  وقد  نية.  ودون الوط
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ابلنظر إىل احلـاجـة إىل اختـاذ و تفعيـل املبـادئ.  املـذكرا  التوجيهيـة لالســــــــــــــ اتيييـا  من أجـل من  موعـة 
 إىللتنمية املسـتدامة و إجراءا  سـريعة لتعزيز احلوكمة الفعالة واإلصـالح املؤسـسـي من أجل حتقيط أهداف ا

ـــتداـمة الـعاملي لـعام  يف  احلوكمـة ـقد اعُترب   أن   ، الـعامـل األول بني عوامـل التمكني 2019تقرير التنمـية املســــــــــــ
 .فإن حتقيط تقدم أسر  رتا كان أمرا مرجحا  ، األربعة ل عمل املؤد  إىل التحول

جيدا  لت ــييع الصــرامة التقنية حمدد  انتهاج مســار  يف الوقت نفســه، ت ــري التيربة إىل أنه ينبمبي  و  - 66
مســـــت ـــــار    لدىتعترب ذا  صـــــ ة وشـــــرعية  مذكرة توجيهية صـــــادرة عن ال ينة  أن أ   اعتبار  والت كد من  

قد يكون العثور ع   موارد لتيميع مثل و الســـياســـا  واملمارســـني يف  موعة واســـعة من ســـياقا  التنمية.  
 .أمرا حمفوفا ابلتحداي الزم  املط و   يف اإلطارواستعراضها وإنتاجها اإلرشادا  هذه 

ــيع   - 67 ــرا  احلوكمة إذا أريد نطاق  وابملثل، قد حتتاج ال ينة إىل توســـــــــــ جهودها لربة املبادئ تؤشـــــــــــ
ــاء وهو العام الذ  تنتهي فيه املدة،  2021إ راز تقدم كبري يف هذا اجملال حب ول عام   . ال ينة   احلالية ألعضـ

منوذجا  لفهم املؤشـــــــــرا  ع   مســـــــــتواي  خمت فة من التح يل، فضـــــــــال  عن طريقة ل تفكري   2يوفر اجلدول  و 
ال ــــاتعة االســــت دام املؤشــــرا  املتع قة بت  ري املبادئ ع   التنمية املســــتدامة، وم ــــاركة االســــ اتيييا    يف
 ـــــــورة ال ينة  كن أن تســـــــاعد مو دعم اهلياكل والعم يا .    ع   املســـــــتوى التنفيذ ،حتقيط املبادئ، و  يف

املقب ة ف ة  الب ــــ ن هذا النموذج أو أ  طريقة أخرى لتنظيم أنوا  خمت فة من املؤشــــرا  يف تركيز اجلهود يف 
 الدورتني.اليت تت  ل 

ــاءا  احلوكمــة املتع ط برااي فريط إصـــــــــــــــدار كتيــب و ثــل  - 68 . ا جــديرا ابل  يـب تقــدمــ مؤخرا إ صـــــــــــــ
وغريها من املؤشرا ،  سب االقتضاء، ل فريط  رتيسية املوص  اا  باإلضافة إىل االعتماد ع   املؤشرا  الف

ــتفـادة من جتربـة   مع التحـداي  امل ت فـة يف املنهييـة اإل صـــــــــــــــاتيـة. الفريط يف التعـامـل   كن ل ينـة االســــــــــــ
الفريط العامل وجه التحديد،  كن أن يســاعد اعتماد إطار متفط ع يه دوليا  لضــمان جودة البياان    ع  و 

 يف فح  املؤشرا  و موعا  البياان  احملتم ة، الر ية وغري الر ية،  سب االقتضاء. الر ي غري
ــرو    - 69 ــة ل تذكري ابالهتمام امل ـــــــ   ل ينة  الكتيب  وأخريا، يتيح إصـــــــدار م ـــــ وال ينة اخلرباء فرصـــــ

  ابلتنمية املنتدى السـياسـي الرفيع املسـتوى املعخاصـة  اإل صـاتية بدعم اجمل س االقتصـاد  واالجتماعي، و 
ــتدامة   ــتعراض الذ  يقوم به  املركز   الدور  حتت رعاية اجمل س، يف  املعقود  املسـ ــراف ع   متابعة واسـ يف اإلشـ
ل والاي    ووفقا  اخلربة اخلاصـــة بكل من ال ينتني  يف  اال   وذلك  العاملي،  الصـــعيد  ع      2030خطة عام  

وال ينــة اخلرباء بني اهليرـــا  الفرعيـــة،  كن ل ينـــة . وانطالقـــا  من روح تعزيز الروابة األفقيـــة املنوطـــة امـــا
 .احلوكمة النظر يف اختاذ مزيد من اخلطوا  لتعزيز تعاوهنما يف  ال إ صاءا اإل صاتية 
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 املرفق 

مبادئ احلوكمة الفعالة من أجل التنمية املستتتتتتتتتتدامة مقارنة كبعاد احلوكمة اليت وضتتتتتتتتتع ا   
 احلوكمةفريق برااي املعين إبحصاءات 

 املبدأ
ت ـــرين   البعد ذو الصـــ ة يف كتيب فريط برااي املتع ط ع صـــاءا  احلوكمة )يف

 )أ((2019الثاين/نوفمرب 

الكفاءة: من أجل أداء املؤســســا  لو اتفها بفعالية،  ب أن يكون   
لــــديهــــا مــــا يكفي من اخلربة واملوارد واألدوا  ل تعــــامــــل ع   النحو 

 الوالاي  اخلاضعة لس طتهااملالتم مع 

- 

ــا  العامة ل نتاتج  ــياسـ ــ يمة: من أجل حتقيط السـ ــا  سـ ــياسـ ــع سـ وضـ
املتوخـاة منهـا،  ـب أن تكون متســــــــــــــقـة بعضــــــــــــــهـا مع بعض وقـاتمـة 

أســــــــــــــس  قيقـية أو راســــــــــــــ ـة، تـا يتفط اـاـما مع الواقع واملنطط  ع  
 الس يم واحلس

- 

االهتمام امل ـــــ  ، ينبمبي التعاون: من أجل معاجلة امل ـــــاكل موضـــــع  
ل مؤســســا  ع   مجيع املســتواي  احلكومية ويف مجيع القطاعا  أن 
تعمـل معـا وابالشــــــــــــــ ا  مع اجلهـا  الفـاع ـة من غري الـدول لتحقيط 

 نفس المباية والمبرض والت  ري

- 

النزاهــة: من أجــل خــدمــة املصــــــــــــــ حــة العــامــة،  ــب أن ينيز مو فو 
بصــــــــــــــدق ونزاهة وبطريقة تتســــــــــــــط مع   اخلدمة املدنية واجباهتم الر ية

  سن اخل ط

غيا  الفســـــــــــاد: يركز هذا البعد ع   مســـــــــــتواي  عدم التســـــــــــامح مع 
الفســـــــاد، ومســـــــتواي  وأمناي املمارســـــــا  الفاســـــــدة امل حو ة، وتعامل 

 الدولة مع الفساد
ال ـفافية: من أجل ضـمان إعمال املسـاءلة وإفسـاح اجملال أمام الرقابة 

ملؤســــــــســــــــا  ابالنفتاح واإلخالص يف تنفيذ العامة،  ب أن تتســــــــم ا
مهامها وأن تعزز ســبل احلصــول ع   املع وما ، دون أن يســتث  من 

 ذلك إال ما ين  ع يه القانون من  اال  حمددة وحمدودة

ــا  العـاـمة ع    االنفـتاح: يركز هـذا البعـد ع   ـمدى ـقدرة املؤســــــــــــــســــــــــــ
ختاذ القرارا  الوصــــول إىل املع وما  ومدى شــــفافية عم ياهتا املتع قة اب

ووضــــــــع الســــــــياســــــــا . وب ــــــــكل أكثر حتديدا ، ي ــــــــمل البعد إمكانية 
الوصــــــــــــــول إىل املع ومــا ، ومــا يت ــذ من إجراءا  لضــــــــــــــمــان انفتــاح 

 احلكومة، و رية التعبري، والتعددية اإلعالمية
الرقابة املســــتق ة:  فا ا ع   الثقة يف احلكومة، ينبمبي جلها  الرقابة 

 ا  مهنية حمضة وتعزل عن الخرين و  ريهم أن تتصرف وفقا العتبار 
- 

عدم تر  أ  أ د خ ف الركب: من أجل ضـــمان اّكن مجيع الب ـــر 
ــاواة، يتعني  من تفعيــل طــاقــاهتم الكــامنــة يف إطــار من الكرامــة واملســـــــــــــ

تراعي الســـــــــــياســـــــــــا  العامة ا تياجا  وتط عا  مجيع شـــــــــــراتح  أن
ــد فقرا   ــعفا وت ك اليت اجملتمع، تا يف ذلك الفرا  األشــــــــ واألكثر ضــــــــ

 تتعرض ل تمييز

- 

ــية  ــاســــ ــان واحلراي  األســــ عدم التمييز: من أجل ا  ام  قوق اإلنســــ
ــاس  ومحايتها وتعزيزها ل يميع،  ب توفري اخلدما  العامة ع   أســـــــــ
ــاس العرق،  ــاواة بني اجلميع، دومنا أ  نو  من التمييز ع   أســـــــ املســـــــ

ــتبعـاد  عـدم التمييز واملســـــــــــــــاواة: يركز هـذا البعـد ع   أ  تفرقـة أو اســــــــــــ
ــ ية أخرى تقوم ع   أســـــــس  أو ــيل أو أ  معام ة تفاضـــــ تقييد أو تفضـــــ

مثل ال ون أو اجلنس أو ال مبة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي 
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 املبدأ
ت ـــرين   البعد ذو الصـــ ة يف كتيب فريط برااي املتع ط ع صـــاءا  احلوكمة )يف

 )أ((2019الثاين/نوفمرب 

ال ون، أو اجلنس، أو ال مبة، أو الدين، أو الرأ  السياسي أو غريه،  أو  
قومي أو االجتماعي، أو امل كية، أو املولد، أو اإلعاقة، أو األصـــــــل ال

 أو أ  وضع آخر

اإلعاقة أو أ  وضـــــــــــــع آخر، بقصـــــــــــــد إبطال أو إضـــــــــــــعاف  قوق أو  
 اإلنسان واحلراي  األساسية أو ع   حنو يؤد  إىل إبطاهلا أو إضعافها

امل ـاركة: لكي تكون الدولة فعالة، ينبمبي أن ت ـار  مجيع اجلماعا  
الســـــــياســـــــية اهلامة م ـــــــاركة ن ـــــــطة يف املســـــــاتل اليت اســـــــها مباشـــــــرة 

   ري يف السياسا تتاح هلا الفرصة ل ت وأن

امل ـــــــاركة يف ال ـــــــؤون الســـــــياســـــــية والعامة: يركز هذا البعد ع   الطرق 
ــاتل  اليت ــية والعامة، بوسـ ــياسـ ــؤون السـ ــار  اا املواطنون يف إدارة ال ـ ي ـ

منها التســــييل ل تصــــويت والتصــــويت وال شــــح لالنت ااب ؛ وعضــــوية 
ــتواي ــاتية ع   مجيع مسـ ــريعية والتنفيذية والقضـ   احلكومة؛ اهليرا  الت ـ

وإمكانية شــــــــــــمبل و اتف يف اخلدمة العامة؛ وامل ــــــــــــاركة يف األن ــــــــــــطة 
الســــــــياســــــــية، فرادى أو ك عضــــــــاء يف األ زا  الســــــــياســــــــية وغريها من 

 احلكومية املنظما  غري
التيــاو : يركز هــذا البعــد ع   مــا إذا كــان ل نــاس رأ  يف مــا تفع ــه  

 احلكومة وما إذا كانوا راضني عن أداء احلكومة
التفويض: ل عمــل ع   أن تكون احلكومــة متيــاوبــة مع ا تيــاجــا  
وتط عا  الناس كافة، ينبمبي أال تؤد  السـ طا  املركزية سـوى املهام 
 اليت ال  كن أدا ها بفعالية ع   املستوى املتوسة أو املستوى احمل ي

- 

اإلنصـــــاف بني األجيال: من أجل تعزيز الرخاء وحتســـــني نوعية احلياة 
ــا  أعماال إدارية تكفل التوازن بني ل يميع،   ــســــ ينبمبي أن تب  املؤســــ

اال تيـاجـا  القصــــــــــــــرية األجـل ل ييـل احلـاا واال تيـاجـا  األطول 
 أجال لاجيال املقب ة

- 

ــاء ونوعيته: يركز هذا البعد ع   قدرة الناس  - إمكانية ال يوء إىل القضــــــــــ
اكل ع   الدفا  عن  قوقهم وإنفاذها واحلصـول ع    ل عادل ل م ـ 

ــ هنا، إذا لزم األمر من خالل مؤســـســـا  عدالة  اليت  كن التقاضـــي ب ـ
 ر ية أو غري ر ية حمايدة مع احلصول ع   الدعم القانوين املناسب

الثقـة: يركز هـذا البعـد ع    قـة النـاس يف املؤســــــــــــــســـــــــــــــا  وكـذلـك يف  -
األشـ اص الخرين، مع ال كيز ب ـكل رتيسـي ع   املؤسـسـا ، ومنها 

 املثال، الربملان واحلكومة الوطنية ونظام العدالةع   سبيل 
الســــــــــــــالمـة واألمن: يركز هـذا البعـد ع   مســــــــــــــتواي  اجلر ـة وأمنـاطهـا،  -

وتصـــــورا  الســـــالمة، وقياس اإلصـــــااب  النامجة مباشـــــرة عن العم يا  
 املس حة، ونوعية مؤسسا  إنفاذ القانون والعدالة اجلناتية

 
-http://ine.cv/praiagroup/handbook/Handbook_on_GovernanceStatistics ـــــــــكـــــــــن االطـــــــــال  عـــــــــ ـــــــــيـــــــــه عـــــــــن طـــــــــريـــــــــط هـــــــــذا الـــــــــرابـــــــــة:  (أ) 

Draft_for_global_consultation.pdf. 
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