
  ا�لس االقتصادي واالجتماعي

  2018لعام  الو
ئق الرمسية
  24امللحق رقم 

 

E/2018/44-E/C.16/2018/8 

  مبادئ احلوكمة الفعالة من أجل التنمية املستدامة

  ديباجة

يتوقف التحقيق التام ألهداف التنمية املســـتدامة وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، يف جزء كبري منه،   
ــية  ــــاســـ ــــتدامة. و7دف جمموعة املبادئ األسـ ـــية للحوكمة الفعالة من أجل التنمية املسـ ــاســ ــرتك للمبادئ األســـ على فهم مشـــ

ــيح خطــة احلوكمــة، مع مرا ــ ـــ ـــ ـــ عــاة االختالف املوجود يف هيــاكــل احلوكمــة ويف واقع كــل بلــد وقــدراتــه الواردة أدJه إىل توضــ
ومســـتوى تنميته ومع احرتام الســـياســـات واألولوWت الوطنية. وقد وضـــعت جلنة اخلرباء املعنية Pإلدارة العامة هذه املبادئ 

للمســـاءلة وشـــاملة  األســـاســـية من أجل مســـاعدة البلدان الراغبة، على أســـاس طوعي، يف بناء مؤســـســـات فعالة وخاضـــعة
ـــدة يف خطة التنمية  ــــكانه املتجســـ ــــرتكة من أجل كوكب األرض وســ للجميع على املســــــتوWت كافة، بغية حتقيق الرؤية املشــ

ــتدامة لعام  ــات العامة، مبا يف ذلك ٢٠٣٠املســ . وبوصــــف هذه املبادئ مبادئ أســــاســــية، فإnا تنطبق على مجيع املؤســــســ
ــريعية ــركات احلكومية. وجيري إدارة األجهزة التنفيذية والتشــ ـــتورية املســــتقلة، والشــ ، وقطاعي األمن والعدالة، واهليئات الدسـ

تعميق املبادئ وتفعيلها من خالل جمموعة من االسرتاتيجيات الشائعة االستخدام واملمارسات املتصلة uا، وهي جزء ال 
  يتجزأ وآخذ يف التطور من هذا العمل.

  
  ستخداماالسرتاتيجيات الشائعة اال   املبدأ
    الفعالية    

من أجل أداء املؤسـسـات لوظائفها بفعالية، جيب أن   الكفاءة
تتمتع Pخلربة وتتوفر على املوارد واألدوات الكـــــافيـــــة 
ـــعــة  ــــ ـــ ـــ للتعـامـل على النحو املالئم مع الوالWت اخلــاضــ

  لسلطتها

  تعزيز القوى العاملة املهنية يف القطاع العام •
  االسرتاتيجية للموارد البشريةاإلدارة  •
  تنمية املهارات القيادية وتدريب موظفي اخلدمة املدنية •
  إدارة األداء •
  اإلدارة القائمة على النتائج •
  اإلدارة والرقابة املاليَتان •
  إدارة اإليرادات بشكل كفء ونزيه •
  االستثمار يف جمال احلكومة اإللكرتونية •

ــــات العامة للنتائج املتوخاة من   وضع سياسات سليمة ـــ ــياســ ـــ أجل حتقيق الســــ
ــــها مع بعض  ــــ ـــ ـــ ــقة بعضـ ـــ ـــ ــــ منها، جيب أن تكون متســـ
وقائمة على أســس حقيقية أو راســخة، مبا يتفق متاما 

  مع الواقع والصواب واحلس السليم

  عمليات التخطيط والتوقعات املستقبلية االسرتاتيجية •
  حتليل األثر التنظيمي •
  ات املتسقةتعزيز عملية رسم السياس •
  تدعيم النظم اإلحصائية الوطنية •
  نظم الرصد والتقييم •
  الرتابط بني العلوم والسياسات •
  أطر إدارة املخاطر •
  تبادل البياJت •



  ستخداماالسرتاتيجيات الشائعة اال   املبدأ
من أجل معاجلة املشـــاكل موضـــع االهتمام املشـــرتك،   التعاون    

ـــتوWت احلكومية  ـــســـــات على مجيع املســ ينبغي للمؤســ
ــــرتاك مع ويف مجيع القطاعات أن  ـــ ــــ ـــ تعمل معا وPالشـ

اجلهـات الفـاعلـة من غري الدول لتحقيق نفس الغــايـة 
  والغرض والتأثري

إنشــــاء مركز تنســــيق حكومي حتت ســــلطة رئيس الدولة  •
  أو احلكومة

ــــعيـــد  • ـــ ـــ ــــ ـــيق والتكـــامـــل واحلوار على صـ ـــ ــــ ـــ التعـــاون والتنســ
  املستوWت احلكومية وا�االت الوظيفية

  التنمية املستدامةإذكاء الوعي �هداف  •
  احلوكمة القائمة على الشبكات •
  شراكات أصحاب املصلحة املتعددين •

    املساءلة

ــــلحـة العـامـة، جيـب أن ينجز   النزاهة ـــ ــــ ـــ من أجـل خـدمـة املصـ
موظفو اخلدمة املدنية واجبا7م الرمسية بصـــدق ونزاهة 

  وبطريقة تتسق مع مبدأ األخالق احلميدة

  وممارسات وهيئات مكافحة الفسادتعزيز سياسات  •
  مدوJت قواعد سلوك موظفي القطاع العام •
  التنافسية يف جمال املشرتWت العامة •
  القضاء على الرشوة واستغالل النفوذ •
  سياسات تضارب املصاحل •
  محاية املبلِّغني عن املخالفات •
ــــفــة  • ـــ ــــ ـــ ــــع جــداول أجور منصـ ــــ ـــ تقــدمي أجور كــافيــة ووضــــ

  للموظفني احلكوميني
من أجل ضــمان إعمال املســاءلة وإفســاح ا�ال أمام   الشفافية

ـــات Pالنفتاح  ـــم املؤســـــســ الرقابة العامة، جيب أن تتســ
واإلخالص يف تنفيذ مهامها وأن تعزز سـبل احلصــول 
ـــتثنــاءات احملـــددة  ــــ ـــ ـــ على املعلومــات، مع مراعــاة االســ

  واحملدودة اليت ينص عليها القانون

  عن املعلومات الكشف االستباقي •
  شفافية امليزانية •
  البياJت احلكومية املفتوحة •
  سجالت امللكية النفعية •
  سجالت مجاعات الضغط •

ــاالت   الرقابة املستقلة ـــة، ينبغي لوكـــ ـــة يف احلكومــ حفـــــاظـــــا على الثقــ
ـــرف وفقــا العتبــارات مهنيــة دقيقـــة  ـــ ــــ ـــ الرقــابــة أن تتصــ

  ومبعزل عن اآلخرين و�ثريهم

  استقاللية الوكاالت التنظيميةتعزيز  •
ــــادرة عن احملاكم  • ـــ ترتيبات مراجعة القرارات اإلدارية الصــــ

  أو اهليئات األخرى
  املراجعة املستقلة للحساPت •
  احرتام املشروعية •

    الشمول

عــدم ترك أي أحــد خلف 
  الركب

ــــر من تفعيــل  ــــ ـــ ـــ ـــمــان متّكن مجيع البشـ ــــ ـــ ـــ من أجــل ضــ
الكرامة واملساواة، يتعني طاقا7م الكامنة يف إطار من 

ــــات العامة احتياجات وتطلعات  ـــ ــياســ ـــ أن تراعي الســــ
مجيع شـــرائح ا�تمع، مبا يف ذلك الفئات األشـــد فقرا 

  واألكثر ضعفا وتلك اليت تتعرض للتمييز

  تعزيز سياسة مالية ونقدية منصفة •
  تعزيز العدالة االجتماعية •
  تصنيف البياJت •
  هجياناملتابعة واالستعراض املن •

من أجل احرتام حقوق اإلنســان واحلرWت األســاســية   عدم التمييز
ومحـــايتهـــا وإعمـــاهلـــا للجميع، جيـــب توفري اخلـــدمـــات 
ـــاواة بني اجلميع، دومنا أي  ـــ ـــ ـــاس املسـ ـــ ـــ العامة على أسـ
ـــــاس العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو  ـــ ـــ ــــ متييز على أسـ
ــي أو غريه، أو  ــــ ـــ ـــياســــ ـــ ــــ اللغة، أو الدين، أو الرأي الســـ

االجتماعي، أو امللكية، أو املولد،  القومي أواألصل 
  اإلعاقة، أو أي وضع آخر أو

  تعزيز تنوع القوة العاملة يف القطاع العام •
  حظر التمييز يف تقدمي اخلدمات العامة •
  تقدمي خدمات متعددة اللغات •
  معايري التيسري لذوي اإلعاقة •
  املراجعة الثقافية للمؤسسات •
  املواليدتسجيل مجيع  •
  امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين •



  ستخداماالسرتاتيجيات الشائعة اال   املبدأ
ـــارك مجيع   املشاركة     ـــ ــــ ـــ لكي تكون الــدولــة فعــالــة، ينبغي أن تشـــ

اجلماعات السياسية اهلامة مشاركة نشطة يف املسائل 
ـــــة للتأثري يف  ـــرة وأن تتاح هلا الفرصـــ ـــ ـــها مباشــ اليت متســـــ

  السياسات

  االنتخاPت احلرة والنزيهة •
  التنظيمية للمشاورات العامةالعملية  •
  املنتدWت املتعددة أصحاب املصلحة •
  املشاركة يف إعداد امليزانية •
  التنمية املركزة على ا�تمع احمللي •

من أجـــل تعزيز حكومـــة تليب احتيـــاجـــات وتطلعـــات   تفويض ال
مجيع الناس، ينبغي أال تؤدي السلطات املركزية سوى 

ــتوى ميكن أداؤهــا ب  املهــام اليت ال ــــ ـــ ـــ فعــاليــة على املســـ
  املتوسط أو املستوى احمللي

  النظام املايل االحتادي •
  تعزيز احلوكمة احلضرية •
ـــتوى  • ــــ ـــ ــتوى البلدWت واملســ ـــ ــــ تعزيز النظم املالية على مســـ

  احمللي
ـــدمـــات  • ـــ ـــ ــــ ـــ تعزيز القـــدرات احملليـــة على الوقـــايـــة من الصــ

  اخلارجية والتكيف معها والتخفيف من حدة آ
رها
  احلوكمة املتعددة املستوWت •

من أجل تعزيز الرخاء وحتســـني نوعية احلياة للجميع،   اإلنصاف بني األجيال
ينبغي أن تبين املؤسسات أعماال إدارية تكفل التوازن 
ـــرية األجـــل للجيـــل احلـــايل  ـــ ــــ ـــ بني االحتيـــاجـــات القصــ

  واالحتياجات األطول أجال لألجيال املقبلة

  املستدامةتقييم أثر التنمية  •
  إدارة الديون العامة يف األجل الطويل •
  ختطيط األراضي والتنمية املكانية يف األجل الطويل •
  إدارة النظم اإليكولوجية •

  
 


