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أهداف التنمية املستدامة :ما الذي يستلزمه ذلك؟

تشجيع خضـو املؤسسـات للمسـاءلة ومراعـاة املبـادال األخعقيـة علـ
مستوى القيادة وتوخي الزناهـة لتعزيـز الثقـة يف اجل ـود املبذولـة لتحقيـق
التنمية املستدامة
مذكرة من األمانة العامة
تُقــده هــذو الورقــة وربقــا لربنــام العمـل املقتــرل للجنــة اخلــرباء املعنيــة بــاإلدارة العامــة
وجدول أعمال دورهتا الرابعـة عشـرة ( .)E/C.16/2015/1وتولـت اـاة ورو  ،وهـي عضـو يف
اللجنة ،تنسـيق إعـداد الورقـة ،ةخـذة يف االعتبـار مناقشـة جـرت بـف أعضـاء ربريـق عامـل بـف
الدورات تابع للجنة بشأن هذا املوضو  ،وأدرجـت بصـ ة خا ـة املسـااات اخلايـة املقدمـة
مـــن األعضـــاء ايفخـــرين يف اللجنـــة ،وهـــم خوســـيه كاســـتيعوو ،و ياوتشـــو داي ،وإي ـــور
كالي نسكي ،ومارتا أوي اناريت ،وةالن روونباوه .وحمتويات الورقة وايفراء املعـر عنـ ا ربي ـا
خا ة مبؤل ي ا وبال ريق ،وال تعرب بأي حال عن رأي األمم املتحدة.
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تشجيع خضـو املؤسسـات للمسـاءلة ومراعـاة املبـادال األخعقيـة علـ
مستوى القيادة وتوخي الزناهـة لتعزيـز الثقـة يف اجل ـود املبذولـة لتحقيـق
التنمية املستدامة
موجز
تشري هذو الورقة إىل م اهيم القيادة األخعقية والزناهة والش اربية واملسـاءلة يف اإلدارة
العامة وتربو الصعت اليت تربا ا بالتنمية املستدامة .وتناقش الورقة أيضا ما يلـزه تـواربرو ،مـن
املنظورات الدولية والوطنية واإلقليمية واحمللية ،لت يئة بيئة مواتية للتنمية املسـتدامة علـ أسـا
هذو املبادال.
وختلـــل الورقـــة إىل أن هنـــاك حاجـــة إىل وضـــع نظـــاه وطـــز للزناهـــة يركـــز علـ ـ
املؤسســات واألطــراف ال اعلــة ،وتســودو القــيم واملعــايري األخعقيــة ،ويشــكل إطــارا للر ــد
واملساءلة ،ويويل األولوية للرقابة العامـة .وككـن للمسـاءلة اإلجرا يـة واملؤسسـية واالجتماعيـة
والعوامل الثقاربيـة ،إذا أخـذت متمعـة ،أن تـؤدي دورا هامـا يف اإلرسـاء املؤسسـي حلكومـات
نزي ة ومتجاوبة وقابلة للمساءلة وتتسم بالش اربية ،ويف توطيد دعا م اجملتمعات.
ويف عصــر يتســم بــالت ري الســريع وعــده الــيقف العــاملي وأومــة ماليــة مســتمرة ،مــن
الضـــروري للحكومـــات تن يـــذ اســـتراتيجيات ربعالـــة ملكاربحـــة ال ســـاد .و ـ ـ أيضـــا علـ ـ
احل كومات كمكـف األربـراد واجملتمعـات احملليـة ،وتعزيـز قـدر أكـرب مـن املسـاءلة والشـ اربية علـ
الصــعيد املؤسســي ،وتعزيــز القــدرات لتحســف أداء اخلــدمات الــذي يركــز عل ـ املــواطنف.
وسيكون من األاية مبكان وضع اسـتراتيجيات حمـددة األهـداف تتضـمن األهـداف املتوسـاة
والاويلــة األجــل ،إىل جانـ األهــداف القصــرية األجــل ،مــع التركيــز علـ تاــوير القــدرات
ألكرب عـدد ككـن مـن األطـراف ال اعلـة للمشـاركة يف التصـدي حـذو التحـديات .ويف سـيا
بذل هذو اجل ـود ،سـيكون مـن الضـروري تـواربر اإلرادة السياسـية القويـة والـدعم واملشـاركة
من مجيع األطراف احبة املصلحة.
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أوال  -مقدمة

()1

 - 1إن عاملنا املت ري بسرعة يزداد تعقيـدا وعـده اسـتقرار وعـده يقـف علـ دـو ماـرد ،يف
ظـل العوملــة وحتريــر التجــارة واملناربســة الــيت تتجــاوو حــدود الواليــة الوطنيــة ،مــن مجلــة عوامــل
أخــرى عديــدة ،األمــر الــذي اــدي تــأىريا عميقــا عل ـ احلكومــات واجملتمعــات عل ـ مجيــع
املستويات .وككن رؤية ايفىار اإل ابية والسـلبية يف ـكل التحـول االجتمـاعي  -االقتصـادي
الســريع والتكامــل ،وانتشــار إرســاء الدكقراطيــة ،والثــورة الرقميــة ،وظ ــور األومــات املتعــددة
األبعــاد ،والــديناميات الســكانية املــت رية ،واالمتــداد احلضــري ،والباالــة ،واألوبئــة .ويف ايــة
املااف ،ربإن عوامل النقل يف الدكقراطية ،وماال املواطنف اجلديـدة ،وتزايـد االحتجاجـات
واإلضرابات واالعتصامات والثورات والزناعات ،إىل جان نقل املـوارد ومظـاهر اإلتـعف،
وســوء اإلدارة واملمارســات ألــري األخعقيــة ،كمثــل يف ايــة املاــاف حتــديات كــبرية تقـ أمــاه
السعي إىل حتقيق التنمية املستدامة.
 - 2وللحكومــة دور حاســم تقــوه بــه ،ومــع ذلــك ،يف ســيا تــؤىر ربيــه هــذو التحــوالت
ألري املسـبوقة علـ مجيـع البلـدان باـر متنوعـة ،رب ـي تـؤدي يف كـثري مـن األحيـان إىل ويـادة
ضع ا وتقليل قدرهتا عل التعامل مـع األحـداي يف حينـ ا .واجتمـا هـذو القـوى وةىارهـا
كان له أ ىر ملحوظ عل التصورات بشأن اإلدارة العامة ،ال سيما ربيمـا يتعلـق برضـا اجلم ـور
أو عده رضاو عن نوعية اخلدمات املقدمة .ويف الوقت ن سه ،يعحظ البعض أومـة أخعقيـة يف
أجــزاء مــن القاــا العــاه ،حيــا توجــد مــدعاة للقلــق بشــأن االربتقــار إىل املســاءلة ،وتقــويض
ال ساد للدكقراطية وسيادة القانون( .)2وينم ذلك عن أومة ىقة حقيقية يف احلكومة.
 - 3واســتنادا إىل اربتــراا م ــادو أنــه ،لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،هنــاك حاجــة ملحــة إىل
تعزيز املؤسسات اخلاضعة للمسـاءلة والقيـادة األخعقيـة والزناهـة يف القاـا العـاه ،تقـوه هـذو
الورقة باستعراا امل اهيم ذات الصلة ،والنظر ربيمـا عـل وجـود احلكومـة اخلاضـعة للمسـا لة
والــيت تتحل ـ بــاألخع أمــرا حيــوي األايــة ،ومــا يلــزه تــواربرو لتعزيــز احلكــم الر ــيد ،ومــن
مث تعزيز ىقة املواطنف يف اجل ود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة .وتسع هـذو الورقـة أيضـا
__________
( )1تولت ااة ورو تنسيق هذو الورقة ،ةخذة يف االعتبار مناقشة جرت بف أعضـاء ربريـق عامـل بـف الـدورات
تابع للجنة خرباء اإلدارة العامة بشأن هذا املوضو  ،حيا است ادت يف ذلك بشـكل مكثـ مـن املسـااات
اخلاية املقدمة من كل مـن خوسـيه كاسـتيعوو ،و ياوتشـو داي ،وإي ـور كالي نسـكي ،ومارتـا أوي انـاريت،
وةالن روونباوه.

( )2انظــر التقريــر الســنوي ملنظمــة الشــ اربية الدوليــة ( ،)Transparency Internationalاملتــال علــ املوقــع التــايل:
.www.transparency.org
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إلظ ار أن التنمية املستدامة ككـن أن تكـون أكثـر قابلـة للتحقيـق بالعمـل يف إطـار بيئـة مواتيـة
تتواربر ربي ا اإلرادة السياسية واالجتماعية واإلدارية املع مة.

ىانيا  -امل اهيم واألبعاد
 - 4إن م وه اخلدمة العامة كمؤسسة ،وم وه اخلدمة العامـة كشـيء ككـن حتقيقـه ،بـل
وم وه موظ ي اخلدمـة العامـة كمقـدمف للدـدمات العامـة ،هـي عنا ـر ذات أايـة مركزيـة
لبنــاء الثقــة بــف احلكومــة وعامــة اجلم ــور .وقــد الحظــت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصادي أن اخلدمة العامة تناـوي علـ ىقـة اجلم ـور ،وأن املـواطنف يتوقعـون مـن مـوظ ي
اخلدمة العامة أن يعملوا من أجل املصلحة العامـة بإنصـاف ،وأن يـديروا املـوارد العامـة بشـكل
ســليم يوميــا( .)3وكمــا أ ــار مــؤخرا ةمــو دوروســييه ،األكــادكي احــاييت البــارو ،ربيمــا يتعلــق
باستعراا وطز يفليات مكاربحة ال ساد ،كمثل اخلدمة العامة الوديع لثقة اجلم ور ،وعلـ هـذا
أن تتأل من رجال ونساء يوحون للجم ور بالثقة .ووجـود خدمـة عامـة نزي ـة
النحو،
وموىــو ــا ي يــ بيئــة مواتيــة لعســتثمار ،وعمــل األســوا علــ النحــو الســليم ،والنمــو
االقتصادي ،وإ اد ربرص العمل(.)4
 - 5وقد حددت الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة ،بصـورة مجاعيـة وربرديـة ،األخعقيـات
والزناهــة والش ـ اربية واملســاءلة بو ـ ا عنا ــر حامســة األايــة يف املبــادال األساســية ل ـ دارة
العامـة( .)5وهــذو القــيم متراباــة ربيمــا بينـ ا ومتكاملــة .وكمــا الحــظ إيليــا ةرمســترون ”تــوربر
الزناهــة ،باقتضــا ا إيــعء األايــة القصــوى للمصــلحة العامــة ،األســا للش ـ اربية واملســاءلة.
ربالشــ اربية ألــري املصــحوبة باملســاءلة تصــبع ألــري ذات معــ وكمثــل اســت زاء بــاإلدارة العامــة

__________
(.OECD, “Trust in government: ethics measures in OECD countries” (Paris, 2000) )3

()4

Amos Durosier, “Conflit d’intérêt, comportement éthique pour la bonne gouvernance”, presentation for
an onsite visit by the preliminary review subgroup for the Republic of Haiti of the Organization of
American States Committee of Experts of the Mechanism for Follow-up of the Inter-American
Convention against Corruption, , Institut des Hautes Etudes Commerciales et Economiques, Port-au-

()5

.Prince, April 2014. Available from http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_hti_sc_amos.pdf
Elia Armstrong, “Integrity, transparency and accountability in public administration: recent trends, regional
and international developments and emerging issues”, Department of Economic and Social Affairs of the

.United Nations Secretariat, August 2005. Available from www.unpan.org/Standards/Codes
4/27

15-00268

E/C.16/2015/5

السليمة .وتعتمد املساءلة عل الش اربية أو عل تواربر املعلومـات العومـة .والشـ اربية واملسـاءلة
يف أليا الزناهة قد ال يؤديان إىل خدمة املصلحة العامة يف اية املااف“(.)6
 -6وتعرِّف دول أعضاء عديـدة الزناهـة والشـ اربية واملسـاءلة يف دسـاتريها وقوانينـ ا ذات
الصلة( .)7وتنعكس هذو ال كرة يف الوىيقة التمكينية لألمم املتحدة اليت تـدعو إىل أن يراعـ يف
املكان األول ،يف استدداه املوظ ف ويف حتديد روط خدمت م ،ضرورة احلصـول علـ أعلـ
مستوى من املقـدرة والك ايـة والزناهـة( .)8ومنـذ اعتمـاد اجلمعيـة العامـة ات اقيـة األمـم املتحـدة
ملكاربحــــة ال ســــاد يف عــــاه  ،2003مبوجــ ـ قرارهــــا  4/58املــــؤر  31تشــــرين األول/
أكتــوبر  ،)United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146( 2003كــأول ــك عــاملي
ملزه قانونا متصل بال ساد ،كلت االت اقية نقاـة البدايـة ل تـرة تتسـم بتعزيـز التعـاون الـدويل
يف هذا اجملال.
األخعقيات والقيادة األخعقية
 - 7منــذ أمــد بعيــد جــرى التســليم بــأن األخعقيــات جــزء ال يتجــزأ مــن اإلدارة العامــة،
وأ ا رط مسبق ضمز لثقة اجلم ور يف اإلدارة احلكومية .وتتأل األخعقيـات مـن منظومـة
القيم اليت تشكل أسا اجملتمعات وتوجه تنظيم الشـؤون العامـة أو اخلا ـة وقيادهتـا وتسـيريها
وإدارهتا ،وتراعي كذلك حتقيق املصلحة العامـة ربيمـا يتعلـق ـذو املسـا ل .واألخعقيـات مـال
عملي ومعياري ي دف إىل حتديد الكي ية اليت ينب ي أن يتصرف ا األ داص ،وهـو مـا يعـز
املسؤولف احلكوميف يف هذو احلالة ،وربقا ملعايري األخع والزناهة.
 - 8وكثريا ما ينظر إىل م ـومي األخعقيـات والقيـادة علـ أ مـا مـن امل ـاهيم الـيت يعـزو
بعض ا بعضا .ويف إطار القاا العاه ،حيا يكون القادة مسؤولف أمـاه املـواطنف وأ ـحا
املصلحة ايفخرين ،يتوقع من م أن يتقيدوا يف كل ت ا يل عملـ م مبعـايري أعلـ مـن تلـك الـيت
يتقيدون ا يف سلوك م الشدصي(.)9
__________
( )6املرجــع ن ســه1-2 ،
Public

 .pp.انظــر أيضــا

European Institute of

Antonio Bar Cendon, “Accountability and public administration:
Netherlands,

(Maastricht,

”developments

concepts, dimensions,

).Administration (Eipa), n.d.
( )7عل سبيل املثـال ،انظـر املـادة  154حتـت البـا الثـاش عشـر (احلكامـة اجليـدة) مـن دسـتور اململكـة امل ربيـة
(.)2011
( )8انظر املادة  )3( 101من ميثا األمم املتحدة.
( )9انظـر Lindsey Marie McDougle, “Understanding and maintaining ethical values in the public sector
” .through an integrated approach to leadershipمتال عل املوقع .www.ipa.udel.edu/3tad/papers/
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النـزاهة
 - 9الزناهــة عامــل أساســي يكمــن خلـ مقــدرة احلكومــات علـ تــوربري إطــار موىــو بــه
وربعال لتسيري احليـاة االقتصـادية واالجتماعيـة ملواطني ـا( .)10وتسـاعد الزناهـة يف حتسـف نوعيـة
القرارات الـيت تتدـذها السـلاات العامـة ،ويف احل ـاظ علـ الثقـة ربي ـا .وهـي تشـمل السـلوك
املتسم باألمانة ،واملوىوقية ،واخللق القومي ،وااللتزاه بواجبات العدالة واإلنصـاف واألخعقيـات
وايفدا العامــة ربيمــا يتعلــق باالضــاع بالواجبــات الرمسيــة .وهــي نقــيض لل ســاد وإســاءة
استعمال املنا (.)11
 - 10ويف الواقع ،ربـإن ك الـة الزناهـة تعـز ك الـة كما ـي سـلوك مـوظ ي اخلدمـة العامـة مـع
األألراا العامة للمنظمة اليت يعملون ا؛ وأن تكون العمليات اليوميـة للددمـة العامـة املتعلقـة
باألعمــال التجاريــة موىوقــا ــا؛ وأن يعامــل املواطنــون معاملــة خاليــة مــن التمييــز علـ أســا
الشرعية والعدالة واإلنصـاف؛ وأن تسـتدده املـوارد العامـة ب عاليـة وك ـاءة وعلـ دـو سـليم؛
وأن تتســم إجــراءات اختــاذ القــرارات بالش ـ اربية إواء اجلم ــور؛ وأن تكــون هنــاك تــدابري تتــيع
رقابة اجلم ور وتوربري سبل االنتصاف(.)12
الش اربية
 - 11تستتبع الش اربية و ـول اجلم ـور ألـري املقيـد إىل معلومـات جيـدة التوقيـت وميسـورة
وموىــو ــا ودقيقــة عــن القــرارات واألداء يف القاــا العــاه .والش ـ اربية هــي مــن خصــا ل
احلكومات والشركات واملنظمات واألربراد الذين يتسمون باالن تال يف اإلربصال الواضـع عـن
املعلومــات ،والقواعــد ،واخلاــم والعمليــات واإلجــراءات( .)13واملبــدأ األساســي املتمثــل يف
الو ــول إىل املعلومــات هــو بال عــل ــرط أساســي وجــزء ال يتجــزأ مــن الدكقراطيــة وســيادة
القانون وحقو اإلنسان واحلريات األساسية .ويسلم عل ناا واسع بـاحلق يف الو ـول إىل
املعلومات كأحد األركان األساسية للحكم الر يد ،واحلكـم القـا م علـ املشـاركة ،وإ ـراك
__________
(.OECD, “Trust in government” )10

( )11تعترب مدونة القيم واألخعقيـات للقاـا العـاه الصـادرة عـن أمانـة ملـس اخلزانـة الكنـدي (الـيت دخلـت حيـز
الن ــاذ يف  2نيســان/أبريل  )2012الزناهــة بو ـ ا ”حجــر الزاويــة للحكــم الر ــيد والدكقراطيــة“ .ويقــوه
املسؤولون ”بتقيدهم بأمس املعايري األخعقية“ بصـون وتعزيـز ”ىقـة اجلم ـور يف األمانـة والعدالـة واحليـاد“.
انظــر املوقــع  .www.tbs-sct.gc.caوتتــال أمثلــة أخــرى مشــا ة ملــدونات األخعقيــات والســلوك مــن املوقــع
الشبكي لشبكة األمم املتحدة ل دارة العامة.
(.OECD, “Trust in government”, summary, p. 11 )12
( )13انظر www.transparency.org؛ و .http://www.transparency-initiative.org/about/definitions
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املواطنف ،وكذلك كأداة هامة ملكاربحة ال سـ اد .وينشـ عـده إعمـال هـذا احلـق ،بسـبل منـ ا
عده االمتثـال وعـده االحتـراه وعـده التن يـذ ،أرضـية خصـبة لعـده الك ـاءة ،وعـده الوضـول،
وسوء اإلدارة ،واإلتعف ،وال ساد يف احلياة العامة.
املساءلة
 - 12تتمثــل املســاءلة يف ك الــة خضــو املســؤولف يف منظمــات القاــا العــاه والقاــا
اخلـاص والقاـا الاـوعي للمسـاءلة عـن أعمــاحم وأن هنـاك إمكانيـة لضـمان االنتصـاف عنــد
عده الورباء بالواجبات وااللتزامـات( . )14ويف سـيا مثـايل ،ينب ـي أن تتـيع نظـم املسـاءلة سـبل
إعــداد تقــارير تتســم بالشـ اربية ،وحتديــد أســبا نــواحي القصــور ،وعمليــات لتصــحيع أ ــاط
السلوك جلعل ا أكثر كما يا مع املعايري(.)15
 - 13وهنــاك العديــد مــن الســبل الــيت ككــن ــا إخضــا األ ــداص واملنظمــات للمســاءلة.
ويتأل إطار مع م وربعال للمساءلة من العنا ر التالية :وضع معايري للسلوك املتوقـع ،ووجـود
املعــايري الــيت ككــن احلكــم الســليم ــا عل ـ األ ــداص واملنظمــات؛ والتحقيــق االستكشــايف
لتحديد ما إذا كان قد مت الوربـاء باملعـايري أه ال؛ وتـواربر اخلضـو لعسـتجوا كعمليـة يضـار
خعحـــا األ ـــداص واملنظمـــات لتربيـــر أربعـــاحم ،والـــرد علـ ـ التشـــكك املعـــرب عنـــه خـــعل
االستجوا  ،و ـرل مـا قـاموا بـه بصـ ة عامـة .ويناـوي هـذا اإلطـار علـ سـلبية أو انتقاديـة
وإ ابيــة علـ الســواء ،وعلـ عمليــة ل ــرا اجلــزاءات وتقــدمي املكاربــعت ،تــتم ربي ــا معاقبت ـ م
باريقة ما لعده التقيد باملعايري الراسدة ،أو مكاربأهتم عل حتقيق تلك املعايري أو جتاووها.
 - 14ومــع ذلــك ،ال تشــكل املســاءلة مموعــة مــن ايفليــات املؤسســية أو قا مــة مرجعيــة
ل جراءات وحس  ،وإ ا تشكل أيضا ماال للتحدي ،والت اعـل ،واالعتـراا ،والتحـول(.)16
وحـذا السـب مـن امل ـم أن نسـلم بوجـود أنــوا تل ـة مـن هياكـل املسـاءلة .ويف إطـار تلــك
احياكــل ،ربــإن النجــال واألىــر املرجــوين يتحققــان يف أأللـ األحيــان ال عــن طريــق أحــد هــذو
الن ربقم ،بل من خعل ترابا ا وت اعل ا التدر ي .وتشمل هياكل املساءلة ما يلي:
__________
( )14انظــر املوقــع  ،http://www.transparency-initiative.org/about/definitionsحيــا يــوربر جوناىــان ربــوكس تعري ــا
م يدا مل وه ”سياسـة املسـاءلة“ بو ـ ا ”حلبـة للصـرا حـول مـا إذا كـان مـن هـم يف السـلاة يتحملـون
املسؤولية أماه اجلم ور عن قراراهتم وحول الكي ية اليت يتم ا ذلك“.

( )15حس ما أوردو بول ل .بوونر ،مدير برنام ماجستري اإلدارة العامـة يف جامعـة جـورج ميسـون .أرلن تـون،
ربرجينيا.
( )16انظر .http://www.transparency-initiative.org/about/definitions
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(أ) املســاءلة الدكقراطيــة ،وتســتتبع خضــو السياســيف املنتدــبف للمســاءلة أمــاه
املواطنف عن طريق االنتدابات وألريها من الوسا ل؛
( ) املســـاءلة الرأســـية الـــيت تعمـــل تصـــاعديا لتاـــال الرؤســـاء وتناوليـــا لتشـــمل
املرؤوسف علـ السـواء .وهـذا النمـوذج مـن املسـاءلة ،بو ـ ه وذجـا تقليـديا منـ ا ،هـو مـن
املمارسات الداخلية للحكومات؛
(ج) املســـاءلة األربقيـــة الـــيت تنشـــأ يف مـــال ترتيبـــات تقـــدمي اخلـــدمات .ويصـــبع
اســـتددام ا ضـــروريا عنـــد قيـــاه ”أطـــراف ىالثـــة“ (مـــن القاـــا اخلـــاص و/أو املنظمـــات
ألري الرحبية) بالتعاون أو العمل يف ـراكة مـع احلكومـة لتقـدمي اخلـدمات إىل املـواطنف اسـتنادا
إىل ععقة تعاقدية ،أو تعاونية ،أو إىل ععقة يف إطار بكة؛
(د) املســاءلة القراريــة الــيت تعمــل بــف البعــدين الرأســي واألربقــي ،وهــي تســتتبع
اإل ــراك املبا ــر للمــواطنف مــع مؤسســات املســاءلة األربقيــة ب يــة ك الــة إ ــراف أربضــل علـ
أعمال الدولة(.)17
 - 15وتتسم هذو امل اهيم ،عند حتديدها عل هـذا النحـو ،واعتبارهـا كو ـايا أساسـية(،)18
بأاية حمورية للمجتمع الدويل والدول األعضاء يف سيا التقده دـو حتقيـق األهـداف اإل ا يـة
لألل يــة حبلــول عــاه  2015واالنتقــال إىل حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف ربتــرة مــا بعــد
عاه .2015

ىالثا  -الزناهة ،والقيادة األخعقية ،والش اربية ،واملؤسسات اخلاضعة للمسـاءلة،
والتنمية املستدامة
 - 16نظرا العتراف اجملتمـع الـدويل باحلوكمـة الر ـيدة ،مبـا ربي ـا املسـاءلة ،بو ـ ا وسـيلة
مــن وســا ل حتقيــق األهــداف اإل ا يــة لألل يــة وحتســف حيــاة ال قــراء والضــع اء ،رب ــو كنح ــا
األولوية عل دو متزايد باعتبارها ألاية يف حد ذاهتا يف سـيا السـعي إىل حتقيـق خاـة للتنميـة
املستدامة ملا بعد عاه .2015
__________
( )17انظر Citizen Engagement Practices by Supreme Audit Institutions: Compendium of Innovative Practices of
Citizen Engagement by Supreme Audit Institutions for Public Accountability (United Nations publication,

Sales No. 13.II.H.2), p. 7؛ انظر أيضا املوقع .http://www.transparency-initiative.org/about/definitions
( )18انظـر Kenneth Kernaghan and John W. Langford, The Responsible Public Servant, 2nd ed. (Toronto,
.Canada, Institute of Publication Administration of Canada, 2014), p. 1
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 - 17ومن املعترف به عل ناـا واسـع أن األهـداف اإل ا يـة لألل يـة مـا والـت كمثـل أكثـر
مساعي العامل اا حـا يف التـارييف يف مـال مكاربحـة ال قـر ،وقـد أرحـرو تقـده كـبري وملمـو يف
حتقيق العديد من ال ايـات( . )19ومـع ذلـك ربج ـود العـامل املبذولـة للو ـول إىل تلـك ال ايـات،
وقد بـات حلـول املوعـد النـ ا ي علـ بعـد سـنة واحـدة ،ال تـزال دون املسـتوى املتـوخ مـن
حيا بلوغ هذو ال ايات ،وال سيم ا يف أربريقيـا ،حيـا يعـم ال قـر املـدقع املنـاطق الـيت ال يـزال
ربي ا عده ك اية األحـوال الصـحية ونقـل التعلـيم ارمـان النـا مـن العمالـة املنتجـة؛ وحيـا
تتعرا املـوارد البيئيـة لعسـتزناف واإلتـعف؛ ويـؤدي ال سـاد والزناعـات وسـوء احلوكمـة إىل
هدر املوارد العامة وتثبيم املستثمرين من القاا اخلاص( .)20ربمثـال قاـا الصـحة يف أربريقيـا
مؤ ر واضع يف هذا الصدد ،وككـن بسـ ولة تعمـيم املعحظـات يف هـذا اجملـال علـ وظـا
عامة أخرى ذات لة باألهداف اإل ا ية لألل ية(.)21
 - 18وتعود أسبا رداءة األداء يف حتقيق األهـداف اإل ا يـة لألل يـة إىل ”ضـع احلوكمـة
ومصــيدة ال قــر  -أخاــاء التشــديل وعــده واقعيــة التوقعــات وعــده تكــاربؤ التنميــة  -وســبل
احلصــول علـ املــوارد وتوويع ــا ،وال جــوات القا مــة يف مــال السياســات“ .وتــرتبم امــواطن
ضع احلوكمة ،يف مجلة أمور ،باملسـا ل املتعلقـة بالثقـة يف احلكومـة الـيت تـوربار أسـبا الو ـاه
االجتماعي وو جود ميثا أخعقـي وطـز وقـيم أساسـية مشـتركة .ووجـود قاـا عـاه موجـه
دــو تقــدمي اخلــدمات ،وهــو أســا الوربــاء باألهــداف اإل ا يــة لألل يــة” ،يتوقـ علـ مبــادال
الزناهة والش اربية وخضو املؤسسات العامة للمساءلة“(.)22

__________
( )19تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام  )United Nations publication, Sales No. E.13.I.9( ،2013التوطئة.

( )20املرجع ن سه ،الص حة .7
( )21ورد يف أقــوال مارتينــا ربينيوتــو أن ”ال ســاد املترســيف يف االقتصــاد السياســي ألربريقيــا أ ــبع قضــية إ ا يــة كمنــع
القارة من حتسف حالت ا الصحية .و ”ال ساد األكرب“ املستشري يف أعل مسـتويات احلكومـة يولاـد ”ربسـادا
أ ر“ عل عيد تقدمي خدمات الصحة العامة إىل املرضـ  ،يتجلـ يف أ ـكال سـوء السـلوك الـيت تتجـاوو
حد املعامعت النقدية الكبرية ،من قبيل ت ي املوظ ف الصحيف وسـرقة األدويـة ،والتزويـر ،ودربـع الر ـاوى
للمرض  .ألري أن من املتصور أن ال سـاد ،بـالنظر إىل ةىـارو املبا ـرة علـ عـدد كـبري مـن املسـت يدين ،لاـ
عواقـ أ ـد وطــأة علـ األســر املعيشـية األربريقيــة“ ،انظـر Martina Vignotta, “Fragile states facing the
problem of health and development: a focus on Africa” (Venice, Italy, Università Ca' Foscari Venezia,

) .2014متال عل املوقع .http://hdl.handle.net/10579/4689

(.Elia Armstrong, “Integrity, transparency and accountability in public administration” )22
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 - 19ومن أهم األضرار اليت لا ا ال ساد وانت اك املعـايري األخعقيـة وعزعـة ىقـة املـواطنف
يف مؤسساهتم واملس مبصداقيت ا لـدي م .ربتحلاـي ـاأللي املنا ـ العامـة بالسـلوك األمثـل هـو
حقا أحد روط الوىو مببادال الدكقراطية والتعحم الوطز وإ راك املواطنف(.)23
 - 20وقيمتا احلوكمة الر يدة والتنمية املسـتدامة األساسـيتان ال تـدعمان السياسـات العامـة
املتجاوبة واالرتقاء بـأداء القاـا العـاه إىل مسـتويات رربيعـة ربحسـ  ،بـل تؤديـان أيضـا دورا
بــال األايــة يف اتقــاء بــوادر ربســاد بنيــوي .رب نــاك ايفن اعتــراف وتواربــق يف ايفراء دوليــان بــأن
احلوكمة الضعي ة وال ساد يعوقان التنميـة االقتصـادية ويقوضـان االسـتقرار ويضـع ان الثقـة يف
املؤسسات العامة.
 - 21ويف إطار األعمال التحضريية لوضع خاة التنمية ملا بعد عاه  2015وأهداف التنميـة
املســتدامة ،أكــدت وىــا ق األمــم املتحــدة الصــادرة يف ايفونــة األخــرية ،مــن قبيــل تقريــر ال ريــق
العامل امل تول با العضوية املعز باألهـداف اإل ا يـة لألل يـة ( )A/68/970ومـوجز االجتمـا
األول للمنتــدى السياســي الرربيــع املســتوى بشــأن التنميــة املســتدامة( ،)24علــ أايــة ســيادة
القانون ،واحتـراه حقـو اإلنسـان ،واحلريـات ال رديـة واجلماعيـة ،وإ ـراك املـواطنف ،وإقامـة
الشراكات العاملية ،واملشاركة ال عالة من مجيع أ حا املصـلحة احملـتملف ،وتعزيـز الشـ اربية،
واملساءلة ،وإنشـاء مؤسسـات ذات ربعاليـة وك ـاءة ،وتعبئـة املـوارد العومـة ،باعتبارهـا عوامـل
ميسِّرة لتحقيق التنمية املستدامة(.)25
 - 22وخلرصت جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامـة التابعـة لألمـم املتحـدة ،يف دورهتـا احلاديـة
عشــرة ،إىل تزايــد الال ـ عل ـ املســاءلة ،وإىل الــدور احــاه الــذي يقــوه بــه املواطنــون يف ســد
الث رات اليت تعتري املساءلة( ،)26و ددت جلنة اخلـرباء ،يف دورهتـا الثالثـة عشـرة ،علـ األايـة
احملوريــة لوجــود إدارة عامــة قوام ــا الشــ اربية ،واخلضــو للمســاءلة ،والك ــاءة ،وال عاليــة،
والتركيز عل خدمة املـواطنف ،والتقيـد باملعـايري امل نيـة واألخعقيـة ،مـن أجـل التن يـذ النـاجع
للسياسات اإل ا ية الوطنية وإدارة برام التنمية(.)27
__________
(.Transparency International France, “Transparence de la vie publique et maintenant?”, rapport 2013, p. 8 )23

(.A/68/588 )24
( )25انظــر تقريــر ربريــق الشدصــيات البــاروة الرربيــع املســتوى املعــز عاــة التنميــة ملــا بعــد عــاه  ،2015املعنــون
“A new global partnership: eradicate poverty and transform economies through sustainable

.development”, 2013
(.E/2012/44 )26
( )27انظر الوىيقة  ،E/2014/44ال صل األول؛ انظر أيضا قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي .38/2014
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 - 23ويتوقـ حتقيــق التنميــة املســتدامة إىل حــد كــبري علـ ”ربعاليــة السياســات واخلــدمات
العامة ،اليت تعزوها الك اءة واإلنصـاف يف إنتـاج املـوارد وختصيصـ ا وإدارهتـا“ وكـذلك علـ
” مدى ربعالية مؤسسات الرقابة اليت تعزو الشـ اربية واملسـاءلة وإحكـاه قـدرة الـرأي العـاه علـ
التمحيل منعا لسوء اإلدارة وال سـاد ورربـع أداء احلكومـات إىل أربضـل مسـتوى“( .)28ويبـدو
أن معاجلــة هــذو القضــايا أمــر يســري املنــال ،إال أن ترســييف األخعقيــات ،والزناهــة ،واملســاءلة،
والش اربية ،واملساءلة يف اإلدارة العامة ،هو أمر يف ألاية التعقيد.

رابعا  -هتيئة بيئـة مواتيـة للتنميـة املسـتدامة اسـتنادا إىل مبـادال الزناهـة ،والقيـادة
األخعقية ،والش اربية ،واملساءلة
 - 24إن الابيعــة البشــرية ســتوجتد حتمــا يف أي مجاعــة أو متمــع مموعــة مــن األ ــداص
رية العدد نسبيا ،يسلك أربرادها ،أيا كانت الظروف ،سـلوكا رباسـدا أو مشـكوكا ربيـه مـن
الناحية األخعقية .وعل دو كاىل ،من املرجع أن توجـد مموعـة ـ رية مـن األربـراد ينحـون
حتما منح أقل حتليا بـاألخع وأقـل ـ اربية .وأمـا بالنسـبة ملعظـم السـكان ،مـن احملتمـل أن
يكــون ميل ـ م إىل التحلــي بســلوك أخعقــي ومســؤول و ـ ااف وخاضــع للمســاءلة نابعــا مــن
تأىرهم الشديد ببعض املبادال األساسية(.)29

أل

 املبادال األساسية - 25إن تنــاول هــذو املواضــيع دون هتيئــة بيئــة مواتيــة اســتنادا إىل الركــا ز الر يســية التاليــة
سيكون أمرا ألري واقعي:
إقامة راكة عاملية جديدة وأخعقيـة علـ مجيـع املسـتويات ،مبـا يقتضـي مـن
(أ)
القــادة الــوطنيف وســا ر اجل ــات ال اعلــة العديــدة ،ومــن بينـ ا املنظمــات الدوليــة واحلكومــات
واإلدارات احملليـــة ومؤسســـات األعمـــال واألوســـاط األكادكيـــة واجملتمـــع املـــدش والنقابـــات
ووسا م اإلععه ،التحلاي بـرول جديـدة تـؤدي إىل اعتمـادهم أ ـاط ت كـري جديـدة وإحـداي

__________
(.Citizen Engagement Practices by Supreme Audit Institutions )28

( )29هــــذا الــــنل مســــتمد إىل حــــد كــــبري مــــن الورقــــة الــــيت أعــــدها األســــتاذ

Rosenbaum

 Allanبعنــــوان

“On Promoting Accountable Institutions, Ethical Leadership and Integrity to Enhance Confidence in

”.Governance Capacity to Effectively Deliver Public Service in a Sustainable Manner
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ت يري يف سلوك م ،استنادا إىل رؤية مشتركة تعكس طموحا موحدا( ،)30يف ظل مبـادال األمـم
املتحدة وقيم ا والاموحات الواردة يف خاة التنمية ملا بعد عاه 2015؛
( ) جتســيد ســلوك الدولــة و تلــ مؤسســاهتا الوطنيــة واحملليــة يف الدكقراطيــة،
وسيادة القانون ،واألطـر الدسـتورية والقانونيـة ،وال صـل بـف السـلاات وتضـامن ا ،والنظـاه،
واألمن ،واحتراه حقو اإلنسان املعتـرف ـا عامليـا ،واحتـراه مبـادال احلكـم الر ـيد واإلدارة
القا مة عل املشاركة ،واتسا احيئات والسياسات العامة وتنسـيق ا وتعورهـا .ويكتسـي هـذا
األمــر أايــة بال ــة حتديــدا بالنســبة للــدول يف مرحلــة مــا بعــد الــزنا أو الــيت كمــر مبرحلــة حتــول
دكقراطي ،كما هو احلال يف بعض بلدان العامل العريب؛
(ج) وجود قيادة ملتزمة حتمل رؤية حمدىة للتحول وحم ازة علـ مجيـع املسـتويات،
وال سيما يف القاا العاه؛
(د) إدخــال إ ــعل كامــل ومتســق ومســتداه عل ـ القاــا العــاه ،مــع إعاــاء
األولوية للبلدان النامية والبلدان يف مرحلة ما بعـد الـزنا أو الـيت كمـر مبرحلـة حتـول دكقراطـي،
وذلك بناءً عل ما حتقق من إااوات؛
(هـ) االســـتثمار يف تكنولوجيـ ـا املعلومـــات واالتصـــاالت واحلكومـــة اإللكترونيـــة
بوضع االستراتيجيات املع مة وما يك ي من املؤسسـات واحياكـل األساسـية واملـوارد وقواعـد
البيانات وبرام التدري وبناء القدرات وةليات التنظيم ،وما إىل ذلك؛
(و) حتقيق التمكف لرأ املال البشري واملواطنف ،عن طريق التعليم ،والتـدري ،
وبنــاء القــدرات ،واإلن ــاذ ،والتنشــئة االجتماعيــة ،وتنظــيم تلــ مكونــات اجملتمــع املــدش
وتوا ل ا االجتماعي؛
(و) االســتثمار يف مبــادال املشــاركة واملســااة وااللتــزاه وإ ــراك ايفخــرين عل ـ
مجيــع املســتويات أي :مؤسســات الدولــة ،واملؤسســات ألــري احلكوميــة ،واملواطنــون ،واجملتمــع
املدش ،مبا يف ذلك القاا اخلـاص ،واملنظمـات ألـري احلكوميـة ،ووسـا م اإلعـعه ،واألوسـاط
األكادكيـــة ،والنقابـــات ،والتعاونيـــات ،واملنظمـــات اخلرييـــة الاوعيـــة ،واألقليـــات ،والقاـــا
ألري الرمسي.
 - 26وإىل جانـ هــذو األسـس الــيت يقــوه علي ـا أي نظــاه دكقراطـي يامــع إىل االســتقرار
والسعه والتقده وحتقيق التنمية املستدامة ،قد يكون من امل يد النظر أيضا يف اختـاذ ـ ـامل
__________
( )30تقرير ربريق الشدصيات الباروة الرربيع املستوى املعز عاة التنمية ملا بعد عاه  ،2015الص حتان  5و .9
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إواء مكاربحة ال ساد بإنشـاء نظـاه وطـز للزناهـة( .)31وينب ـي أن يضـم هـذا النظـاه املؤسسـات
واجل ات ال اعلة الر يسية ،مبا ربي ا السلاة التشريعية ،والسـلاة التن يذيـة ،والسـلاة القضـا ية،
وهيئات إن اذ القانون ،وهيئـات إدارة االنتدابـات ،ومؤسسـات مراجعـة احلسـابات ،وهيئـات
مكاربحـــة ال ســـاد ،واألحـــزا السياســـية ،ووســـا م اإلعـــعه ،ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدش،
ومؤسسات األعمال .ومن مث تس م هذو املؤسسـات واملنظمـات ،باريقـة تكميليـة ومتراباـة،
يف تعزيز مب ادال الزناهة والشـ اربية واملسـاءلة يف اجملتمـع ،مبـا يـؤىر بالاريقـة ن سـ ا يف اجملـاالت
الثعىة املتمثلة يف سيادة القانون والتنمية املستدامة ونوعية احلياة.
 - 27ووربقا ملا ذكرته منظمة الش اربية الدولية ،ربإن ”وجـود نظـاه وطـز للزناهـة قـادر علـ
أداء وظا ه جيدا ،يوربر ضـم انات ربعالـة ملكاربحـة ال سـاد يف إطـار الك ـال األكـرب ضـد إسـاءة
استعمال السلاة وسوء السـلوك واالخـتع يميـع األ ـكال .ألـري أن هـذو املؤسسـات حـف
باربتقارها إىل النظم املع مـة وبالسـلوك ألـري اخلاضـع للمسـاءلة ،مـن املـرجع أن ينتشـر
تو
ربي ا ال ساد ،مع ما لا ه من ةىار سـلبية علـ أهـداف اجملتمـع املتمثلـة يف حتقيـق النمـو العـادل
والتنميــة املســتدامة والو ــاه االجتمــاعي .ويعــزو تــدعيم النظــاه الــوطز للزناهــة جتلــي حوكمــة
أربضل يف اجملتمع يميع جوانبه ،وتس م ةخرا األمر يف إقامة متمع أكثر عدال بوجه عـاه“(.)32
عاه“( .)32وينب ـي دعـم ذلـك النظـاه وتعزيـزو وتوطيـد أركانـه ،بإقامـة بنيـة أساسـية أخعقيـة،
امل ةخر وحجر الزاوية الستراتيجية املة ينص االهتمـاه ربي ـا
باعتبارو جا جامعا لن
عل مال األخعقيات والقيم يف القاا العاه.
 - 28وجدير باإل ارة أن تو يات منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي ـدرت
يف سيا البلدان ال نية .ولذلك ينب ي أن تراعي هذو التو يات حقـا ق وخصو ـيات تلـ
البلدان النامية ألن معظم ا لن يعتمد ال لس ة اليت تنم عن ا تلـك التو ـيات واملمارسـات الـيت
يناوي علي ا ذلك بس ولة وسرعة .وهذا مردو كون بعض العوامل احلامسـة الـيت تكـبع مجـال
ال ســاد وتشــجع اخلضــو للمســاءلة والتحلــي بالســلوك األخعقــي والشــ اف واملتجــاو ،
وال سيما من املوظ ف العموميف واملسؤولف احلكوميف ،ينبع أ ـع مـن السـيا  ،ربيمـا يتعلـق
بالبلدان النامية والبلدان يف مرحلة ما بعد الزنا والبلدان اليت كمر مبرحلة حتول دكقراطي.
__________
(Jeremy Pope and Transparency International, “The Transparency International source book”, first edition, )31
 .2000متال عل املوقع .http://archive.transparency.org/ policy_research/nis#sthash.6psOm3eB.dpuf

()32

15-00268

Petter Langseth, Rick Stapenhurst and Jeremy Pope, “The role of a national integrity system in fighting

) .corruption” (Washington, D.C., Economic Development Institute of the World Bank, 1997متـال علـ
املوقع .http://archive.transparency.org/policy_research/nis
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 - 29ويف ن ــس الوقــت ،ومثلمــا ذكرتــه هيئــة حبــا م مــة ،ربــإن اجملتمعــات الدكقراطيــة مــن
احملتمــل أن يقــل ربي ــا ال ســاد بــدال مــن أن يزيــد ،رألــم أن مــرد ذلــك لــيس إىل أ ــا متمعــات
دكقراطيــة يف حــد ذاهتــا .بــل بــاألحرى ألن احتمــاالت وضــع ا لضــمانات عديــدة تســاعد يف
إ ــاعة ىقاربــة مكاربحـــة ال ســاد واســـتمرارها يف إعماحــا ،هـــي أكثــر مـــن احتمــاالت ألريهـــا
من اجملتمعات(.)33

باء  -العوامل الر يسية اليت تسـ م يف تعزيـز املؤسسـات اخلاضـعة للمسـاءلة ،والقيـادة
( )34
األخعقية ،والزناهة
 - 30تنقسم العوامل الر يسية اليت تس م يف تعزيـز املؤسسـات اخلاضـعة للمسـاءلة ،والقيـادة
األخعقية ،والزناهة ،إىل أربع ربئات عامة هي :عوامل إجرا ية تضم تلـ السياسـات املنظمـة
لسلوك األربراد وأدا م وععقاهتم؛ وترتيبات مؤسسية أرنشئت يف إطـار عمليـة بنـاء املؤسسـات
الدكقراطية ،وإقامة املساءلة االجتماعية ،واملراقبة العامة؛ وعوامل ىقاربية ،أي خصـا ل اجملتمـع
وأعراربه وقيمه.
 - 31وينب ي دراسة العنا ر اإلجرا ية أل ا أيسـر وأسـر اإلجـراءات تن يـذا ،وكلمـا كـان
تن يذها سريعا وملتزما ،أمكن إحداى ا لتأىري مبا ر وكبري .ألري أ ا رمبا تكـون األقـل تـأىريا يف
األمد الاويل ،نظرا ألن اإلجراءات اليت تسـن ا احلكومـة ،أو أي مـن وكاالهتـا ،ككـن ت يريهـا
أو إأل احا أو تقويض ا بسرعة .وبالتايل ،مثة طا ة واسعة من الترتيبات اإلجرا ية اليت اعتمـدهتا
احلكومـــات يف مجيـــع أدـــاء العـــامل ،وال ســـيما يف ســـياقات دكقراطيـــة أكثـــر تقـــدما .وكـــثريا
ما تندرج هـذو العوامـل ضـمن ربئـتف عريضـتف اـا :سـبل احلصـول علـ املعلومـات؛ وتنظـيم
السلوك ال ردي للموظ ف العموميف وموظ ي احلكومات.
إتاحة املعلومات
 - 32تُعــد املعلومــات مبثابــة األوكســجف الــيت تتن ســه الدكقراطيــة ،حســبما يــرى أنــدرو
بادي ــات ،مــدير ــركة  Global Partners and Associatesالــذي يعتــرب مــن أ ــد املــداربعف عــن
__________
( )33انظــر .”See Allan Rosenbaum, “Promoting accountable institutions, ethical leadership and integrity
انظـر أيضـا Milena I. Neshkova and Allan Rosenbaum, “Advancing good government through fighting
corruption”, chap. 6 in Handbook of Public Administration, 3rd. ed., James L. Perry and Robert K.

()34
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احلـــق يف املعلومـــات .ويف رأي جوويــ ســـتي ليتز ،العـــامل احلـــا ز علــ جـــا زة نوبـــل ،كمثاـــل
املعلومات من عة عامة وكلما واد إملامنـا مبـا يـدور يف متمعاتنـا ،كلمـا وادت ربعاليـة التنميـة يف
الدول الدكقراطية .وتعترب الدكقراطية واملساءلة من أبرو املؤ ـرات الـيت تقـا ـا نوعيـة إدارة
الدولة .وتقوه هتيئة البيئة األساس ية العومـة يف هـذا الصـدد علـ تسـلاع املـواطنف باملعرربـة وأن
يصبحوا قادرين ،ب ضل وربرة املعلومات املتاحة حم ،عل أن يشاركوا يف احلياة العامـة بشـكل
أوسع نااقا ،وأن يساعدوا يف حتديد أولويات اإلن ـا العـاه ،وأن يتمتعـوا بإمكانيـة االحتكـاه
إىل القضاء بن س القدر ،وأن يُدضعوا مسؤويل الدولة للمساءلة أمام م.
 - 33وقد جتلاي م وه الش اربية يف أ كال تل ة عل مـر السـنوات( .)35أمـا االخـتعف يف
الوقــت احلاضــر ،ربينبــع مــن االنتشــار واســع الناــا لتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت
واســتعماحا يف ــا بقــا العــامل ومــن األىــر اإل ــايب الــذي كمدضــت عنــه الثــورة الرقميــة الــيت
أتاحت للمواطنف أن يالعوا عل املعلومات احلكومية يف الوقت املناسـ وبـع قيـود .ألـري أن
الوســا ل التقليديــة لعتصــاالت ال تــزال م يــدة ومع مــة للبلــدان الــيت تواجــه مشــاكل ال قــر
واإلقصاء والضع واألمية واإلعاقة.
 - 34وينب ي أن تُراع بعض االعتبارات العملية يف هذا الصدد ،دون إأل ـال وجـود معـايري
دوليــة عديــدة كــاليت جُمعــت بعنــوان ”حـــق اجلم ـــور يف أن يعــــرف :مبــادال تتعلــق بقــوانف
حريــة تــدربق املعلومــات (سلســلة املعــايري الدوليــة)“( ،)36مثــل الكش ـ عــن أقص ـ قــدر مــن
املعلومــات ،وإعاــاء األســبقية للكش ـ عــن املعلومــات ،وااللت ـزاه بنشــر املعلومــات ،وتعزيــز
الش ـ اربية ،وحصــر االســتثناءات يف ناــا حمــدود ،وحتديــد طرا ــق وعمليــات احلصــول عل ـ
املعلومـات ،وعقــد االجتماعــات امل توحــة ،وتــوربري احلمايــة لل ُمــبل ف عــن االدراربــات ،وتتمثــل
هذو االعتبارات العملية يف ما يلي:
(أ) ضــرورة التركيــز بقــدر مناس ـ عل ـ املراحــل الــثعي ل ــر ىقاربــة إتاحــة
املعلومات :إقرار قانون لتنظيم إتاحة املعلومات وبدء العمـل بـه وإن ـاذو ،وتعزيـز هـذا القـانون
بالتركيز علـ تشـجيع اسـتعماله ،وإال ربـإن العمليـة كلـ ا سـتتحول إىل مـرد ”حصـر ـوري
ل ااوات“ ولن تُثمر عن تعزيز ىقة املواطنف أو ويادة مساءلة احلكومة؛
__________
( )35عل سبيل املثال ،يعود ”قانون حريـة اإلعـعه“ يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة إىل منتصـ
العشرين.

سـتينات القـرن

( )36هذو املبادال منصوص علي ا يف املرربق الثـاش (املعنـون ”حــق اجلم ــور يف أن يعـــرف :مبـادال تتعلـق بقـوانف
حرية تدربق املعلومـات“ ) للتقريـر السـابع للمقـرر اخلـاص املعـز بتعزيـز وحلايـة احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري
( .)E/CN.4/2000/63وأيد املقرر اخلاص هذو املبادال يف ال قرة  43من التقرير.
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( ) وضع ترتيبات إجرا ية :ويتضمن ذلك سن قوانف تك ل حرية االطع علـ
السجعت ،وا تراط عقد االجتماعات امل توحة وعقـد جلسـات اسـتما علنيـة بصـ ة عامـة،
وخصو ــا بشــأن امليزانيــات احلكوميــة ،وتــوربري معلومــات وىا قيــة مع مــة مست يضــة ،لكــي
يتمكن املواطنون من تقييم أنشاة حكومت م ونوا م بدقة علـ املسـتويف الـوطز واحمللـي ،يف
داخل البلد وخارجه عل السواء.
(ج) وضع إطار مؤسسـي ملدتلـ أنـوا اإلجـراءات اإلداريـة الـيت تضـمن ك ايـة
ومشــول املعلومــات الــيت تُنتج ــا الوكــاالت احلكوميــة ،وذلــك ،علـ ســبيل املثــال ،مــن خــعل
استدداه نظم املعلومـات اإلداريـة ،ونظـم قيـا األداء والتداـيم لـه ،ونظـم إعـداد ميزانيـات
الربنــام  ،إىل جان ـ تســدري تل ـ االبتكــارات .عل ـ ســبيل املثــال ،ككــن إلتاحــة تقــارير
ووىا ق إععمية ادرة عن الوكاالت أكثر جودة وت صيع أن يكون م يدا أكثـر ،وخا ـة يف
املؤسسات اليت تكون ربي ـا وسـا ل إعـعه حم ليـة أو منظمـات ألـري حكوميـة قـد طـورت بعـض
املستوى من القدرة عل إجراء التحقيقات؛
(د) ضـــمان إتاحـــة معلومـــات كاملـــة وواربيـــة ويف حينــ ا ومُحدىـــة عـــن أنشـــاة
احلكومة ،عل مجيع مستوياهتا ،وال سيما عن املعامعت املالية احلكومية؛
(هـ) مع مراعاة سيا كل بلد وخصا صه ال ريدة وحمدداته ،ضرورة حتقيق أقصـ
است ادة من تنو أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة حاليا ومن ربرص الو ـول
إلي ــا ،حــا يف أبعــد املنــاطق النا يــة يف كــل بلــد ،دون جتاهــل الوســا ل التقليديــة للمعلومــات
واالتصاالت؛
(و) وضــع إجــراءات واربيــة للتحــري عــن الســلوك األخعقــي ملس ـؤويل احلكومــة
وموظ ي القاا العاه ،من خعل إنشـاء ترتيبـات للمراجعـة الداخليـة واخلارجيـة للحسـابات،
وكارسة النشاط الرقايب الربملاش وإلزاه السـلاة التن يذيـة بتحمـل املسـؤولية املبا ـرة عـن األداء
احلكومي؛
(و) ضــرورة حتقيــق التــواون بــف إتاحــة املعلومــات وحلايــة اخلصو ــية الشدصــية
ومصاحل الدولة احملددة بدقة؛
(ل) اإل ــارة ،مــع ذلــك ،إىل أن ربعاليــة كارســة هــذا احلــق تتناســ طرديــا مــع
مستوى تاور الثقاربة املدنية للمواطنف ودرجة التاور الدكقراطي للبلد(.)37
__________
( )37وربقـا ملـا ورد يف املنشـور املعنـون

“Los 18 desafíos que plantea la realidad Argentina” (Buenos Aires,

) ،United Nations Development Programme, 2002تقريـر التنميـة البشـرية يف األرجنـتف لعـاه  ،2002مل يـرد
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 - 35ولكي يتس حتسف األوضـا املتصـلة ـذو املـت ريات ،ربـع بـد مـن السـري علـ در
طو يل .ومبا أن هذو امل مة بال ة التعقيـد ،ربـإن إااوهـا سـيتال تتضـاربر اجل ـود املسـؤولة مـن
كل قاا من قااعات اجملتمع .ربلن يك ي القانون وحدو لتوسيع ناـا التمتـع ـذا احلـق إىل
أقص حد ،إال إذا أ بع هناك وعي دا م مبدى تأىري ”األسـرار العامـة“ علـ حياتنـا اليوميـة،
وطال ـ املواطنــون بــاالطع عل ـ املعلومــات ،واحُتــره القــانون و/أو طربــق ب عاليــة ،يف حالــة
وجــودو .وإذا أرتيحــت املعلومــات يف ظــل ظــروف قانونيــة ومعقولــة ومثاليــة ،ربــإن ذلــك عــل
املــواطنف يعتــربون أن سـ م أ ــحا مصــلحة يف عمــل احلكومــة والقاــا العــاه( .)38وبــذلك
يكون التحدي األ ع هو ت يري العقليات وحتسف الثقاربة املدنيـة لضـمان ربعاليـة كارسـة هـذا
احلق.
إخضا سلوك املسؤولف لقواعد تنظيمية
 - 36مثة ر يسي أخر هو وضـع قواعـد لتنظـيم سـلوك املـوظ ف احلكـوميف واملسـؤولف
العموميف ،وهو ما يستلزه أوال حصر املسؤولف الواج إخضا سلوك م ملثـل هـذا التنظـيم
(أي إجراء دراسة موسعة لتحديدهم) .ويبدو أن هذا التنظيم يقتصـر حـا ايفن علـ مسـؤويل
احلكومات واإلدارات املركزيـة .لكـن ينب ـي توسـيع نااقـه ليشـمل اإلدارات الوطنيـة واحملليـة،
واملسؤولف املنتدبف ،وأية هيئة عامة أخرى تضالع مب مـة تقـدمي خدمـة عامـة أو تسـت يد مـن
مــوارد عامــة .ويلــزه أيضــا ضــمان تابيــق ـ ”مراجعــة مراجعــي احلســابات“ ألن املــراجعف
أن س م ليسوا معصـومف مـن التـورط يف كارسـات مناربيـة للدلـق القـومي .وكـثريا مـا يـتم هـذا
التنظــيم باســتدداه مواىيــق اخلدمــة العامــة أو مــدونات قواعــد الســلوك ،كــا يــثري جــدال عميقــا
وحت ظــات عديــدة يف أوســاط املمارســف والبــاحثف حــول مــدى ربا ــدهتا ،وحمتواهــا ،واجل ــة
املســؤولية عنـ ا ،وتن يــذها ،وكــذلك حــول مــدى ســلات ا اإللزاميــة يف احلــاالت الــيت تتعــرا
النتقادات أو يتم جتاهلـ ا ببسـاطة( . )39ألـري أنـه رمبـا يوجـد يف تلـ أدـاء العـامل العديـد مـن
املمارسات السليمة اليت ككن االستر اد ا بو ا أمثلة(.)40
__________
ذكر احلق يف املعلومات باعتبارو حقا مقترنا بالدكقراطية إال عل لسـان  1يف املا ـة ربقـم مـن املـواطنف الـذين
جرت مع م املقابعت .وبذلك يكون التحدي األ ـع هـو ت ـيري العقليـات وحتسـف الثقاربـة املدنيـة لضـمان
ربعالية كارسة هذا احلق.

( )38انظـر

John Graham, Bruce Amos and Tim Plumptre, “Governance principles for protected areas in the 21st

.century” (Ottawa, Institute on Governance, 30 June 2003), p. 2
( )39انظـر James H. Svara, “Who are the keepers of the code? articulating and upholding ethical standards in
the field of public administration”, Public Administration Review, vol. 74, No.. 5 (September/October),
561-569
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 - 37وينب ي أن تتمحور مواىيـق اخلدمـة العامـة أو مـدونات قواعـد السـلوك حـول مموعـة
من القـيم واملعـايري الـيت ت اـي املبـادال العامـة للمنظمـة ورؤيتـ ا وقيم ـا ورسـالت ا؛ وتعـاري
احلياة العامـة وأهـدارب ا ومباد ـا ومسـا ل ا ،مثـل املصـلحة العامـة ،ونكـران الـذات ،والزناهـة،
واملوضــوعية ،واحليــاد ،واملســاءلة ،واالن تــال ،واألمانــة ،والقيــادة؛ وتضــار املصــاحل وربقــدان
األهلية؛ والكشـ عـن األ ـول ،واإلبـعغ عـن احـدايا ،وألـري ذلـك مـن القيـود علـ احملابـاة؛
واحتــراه الســرية والتكــتم ،والنشــاط السياســي ،ومكاربحــة احملســوبية؛ وم ــاه اخلدمــة العامــة
واإلدارة العامــة ،ومــدونات قواعــد الســلوك ملــوظ ي اخلدمــة العامــة وحقــوق م؛ وإدارة املــوارد
البشرية وتنميت ا؛ وةليات التن يذ والر د؛ ونظم الثوا والعقا (.)41
 - 38وينب ــي أن تشــمل هــذو الترتيبــات ،أوال وقبــل كــل ــيء ،قاــا املشــتريات العامــة
احلســا الــذي تشــتري احلكومــة مــن خعلــه اللــواوه واملعــدات واملنشــعت؛ وطريقــة تقــدمي
اخلدمات احلكومية للجم ور وطريقة إدارة الربام املسـؤولة عـن ذلـك؛ واألنشـاة السياسـية.
ويف العديــد مــن البلــدان ،اظــر القــانون عل ـ مــوظ ي القاــا العــاه اال ــراط يف أي نشــاط
سياســي حــزيب ،وبالتــايل يُ تــرا ربــي م أ ــم أقــل عرضــة للوقــو ربريســة حملــاوالت اســت عل
األنشــاة احلكوميــة ملصــلحة أي حــز سياســي أو ح نــة أربــراد ،عل ـ حســا ألريهــم(.)42
وال ككــــن يف الوقــــت ن ســــه جتاهــــل أايــــة تــــوربري الضــــمانات اإلجرا يــــة حلمايــــة املــــبل ف
عن االدراربات.
 - 39وي تــرا ذلــك أيضــا وجــود قــدرة كاربيــة عل ـ إجــراء التحقيقــات .ربمــن الشــا ع،
ال سيما عل مستوى احلكومة احمللية ،أن يتعاقـد املسـؤولون احلكوميـون مـع ـركات حماسـبة
__________
واللــوا ع اإلداريــة والــنظم األساســية ،ونســتايع أيضــا أن نســري علـ هــدى روبــرت مــوو الــذي قــال حبــزه
’ ....إن ما دتاجه هو من رجال أربضل ،وليس املزيد من القـوانف لضـمان ك ـاءهتم وأمانتـ م‘“ .ويف ن ـس
االجتــاو ،وربقــا لدراســة أعــدهتا إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة
( )2000-1999بشأن ميثا اخلدمة العامة يف أربريقيا ،الذي اعتمد يف عاه  ،2001ربـإن املعـايري التشـريعية
واإلدارية ملوظ ي القاا العاه موجودة عل املستوى الوطز ولكن ا ألالبا مل تتاـور لتواكـ العصـر احلـايل،
ا بشكل مع م ،وال مع ا إطـار مؤسسـي ربعـال .وانظـر Division for Public Economics
ومل يتم التعري
and Public Administration, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations

).Secretariat , “Public service ethics in Africa”, vol. 1 (ST/ESA/PAD/SER.E/23
( )40انظر ،مثع ،مواىيق اخلدمة العامة ومدونات قواعد السلوك اليت استشـ دت ـا ـبكة األمـم املتحـدة لـ دارة
العامة عل املوقع التايل.http://www.unpan.org/Standards/Codes :
( )41انظـر ،OECD, Principles for managing ethics in the public service adopted by the OECD Council in 1998
املتاحة عل املوقع التايل.www.oecd.org/governance/ethics/1899138.pdf :
( )42هذا احلكم منصوص عليه أيضا يف النظاه األساسي العاه للوظي ة العمومية يف امل ر املعتمد منذ عاه .1958
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ومراجعة حسابات من القاا اخلاص الستعراا ربعالية اإلجراءات املالية واإلدارية ونزاهتـ ا.
وينب ــي للشــركات املتعاقــد مع ــا إلجــراء االستعراضــات أن ختضــع هــي ن ســ ا للمعحقــة
القانونية إ ذا تبف أن تقاريرهـا يشـو ا اإلاـال أو التضـليل .وباملثـل ،ينب ـي أن تابـق احلكومـة
إجراءات متنوعة للرقابة الداخلية ،أي داخل احلكومة ن س ا.
معاجلة العوامل املؤسسية
 - 40مــن حيــا املبــدأ ،يُ تــرا يف أي مؤسســة حكوميــة خاضــعة للمســاءلة والش ـ اربية أن
تكون ذات مصداقية .وال ككن للمؤسسة أن تـؤدي عملـ ا يف ربـراغ مبعـزل عـن ألريهـا ،وإ ـا
تعتمـد علـ نظــاه أوســع مــبز علـ سـيادة القــانون .وترتكــز ــرعية أي نظــاه لـ دارة العامــة
وأخعقيته يف املقاه األول عل القانون ،الذي يرتكـز بـدورو علـ الدسـتور ،الـذي كثـل ميثاقـا
اجتماعيا أساسيا يضمن للمواطنف حقوق م وادد مبادال النظـاه التوجي يـة وقيمـه الـيت تتعلـق
مـثع بال صـل املع ــم بـف السـلاات ،والضــوابم والتواونـات الكاربيـة ،ووســا ل نقـل الســلاة،
وضمانات الش اربية واملساءلة.
 - 41وينب ي لدستور كل بلـد أن يتضـمن أيضـا أحكامـا تك ـل وضـع إطـار قـانوش لتنظـيم
التنمية املستدامة يرع مسريهتا ويوج ا ،ويف الوقـت ن سـه اـدد حقـو والتزامـات القاـا
العــاه ،ومنظمــات اجملتمــع املــدش ،واألربــراد واملــواطنف بشــكل عــاه .ويف هــذا الســيا  ،تعتــرب
االستراتيجيات املرستعرضة هي األقدر عل ك الة تعزيز التنمية املستدامة ،إذ أ ـا تـبز منظومـة
استباقية من املؤسسـات القـادرة علـ إقامـة روابـم هيكليـة ووظي يـة طويلـة املـدى ربيمـا بينـ ا
والقادرة عل تابيق مدونات للمسؤولية امل نية.
 - 42وال بد من استنسـا هـذو املنظومـة يف مجيـع أربـر احلكومـة ،وكـذلك يف مؤسسـات
احلكم الوطنية و دون الوطنية واحملليـة ،لكـن باريقـة تراعـي اختعرباهتـا ومسـؤولياهتا األساسـية.
وعل ن س املنوال ،ينب ي للبلدان أن تتحل بن س القدر مـن الشـ اربية واالن تـال علـ احلـوار
مع نظرا ا عل الساحة الدولية .والثقة يف هذو الرؤية املؤسسية عميقة اجلذور يف تربـة النظـاه
الدكقراطي السياسي املعقد الذي أنبت ا وكساها باملصداقية.
 - 43ال صل بف السلاات  -من أهـم الترتيبـات احيكليـة الـيت تسـاعد علـ ضـمان قابليـة
احلكومــة للتجــاو وخضــوع ا للمســاءلة أن تــوو احلكومــة املعا ــرة م ام ــا بــف تل ـ
أربرع ا وعل تل مستوياهتا باريقة تك ـل ال صـل بـف السـلاات والصـعحيات .وقـد عبـر
اللورد أكتون ،احمللـل السياسـي الربياـاش الـذي عـال يف القـرن التاسـع عشـر ،عـن هـذا املعـ
بقوله ”السلاة م سدة ،والسلاة املالقة م سدة مالقة“.
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 - 44تعـــاون الســـلاات والتنســـيق بينـ ـ ا  -يف ســـبيل حتقيـــق التعـــاون بـــف املؤسســـات
واحلكومات ،ربع بـد مـن إ ـاد ة ليـة تصـدر مـن خعحـا األوامـر بإنشـاء عـدد ال حصـر لـه مـن
اجل ــود والعمليــات الراميــة لتر ــيد امل ــاه اإلداريــة ،ويــتم مــن خعهــا تنســيق هــذو اجل ــود
والعمليــات وتنظيم ــا يف إطــار قــانوش ،وذلــك ــدف تعزيــز الثقــة يف أوقــات تل ــة وباــر
متعــددة ويف ظــل ظــروف متنوعــة ،وال بــد كــذلك مــن إنشــاء بــرام واضــحة املعــامل كموحــا
ميزانيـات حمــددة وكســك بزمام ــا قــادة حمــددون .والتعــاون هــي الكلمــة األساســية هنــا ،إذ أن
التعاون القـا م علـ الت ـاهم واالحتـراه والتسـامع هـو وحـدو القـادر علـ أن يُسـ م يف تعزيـز
ترابم القاا العاه وتسوية نزاعاته ،عل أن تُك ل جلميع أطراربه احلماية حتت مظلـة القـانون.
ومن خعل التعاون ال عال بف وكاالت احلكومة ،ككـن مواج ـة املشـاكل احلقيقيـة الـيت تـؤىر
عل اجملتمعات ،وال سيما إذا ارك اجملتمع املدش يف هذو العملية.
 - 45الزناهة واملسؤولية ال ي ز أحداا عن ايفخـر  -تعضـد املسـؤولية والزناهـة بعضـ ما
البعض يف القاا العاه .ربع أل عن حتميل موظ ي القاا العـاه املسـؤولية ،وعا ـة ـاأللي
املدولة حم سلاات .وتعترب هذو املسؤولية مسة أساسية من مسـات االحتـراف يف هـذا
املنا
القاا  .وتتجل تلك األاية بشكل خاص يف عمليـات ـنع القـرار الـيت تقـع املسـؤولية ربي ـا
عل عـاتق نظـاه اإلدارة العامـة ،مبؤسسـاته ومـديري ا وموظ ي ـا .وينب ـي أن تكـون املسـؤولية
عـن ضــمان ت ليـ املصــلحة العامــة علـ املصـاحل ال رديــة هــي املســؤولية الر يســية ألي دولــة.
ورألــم أن املقصــود مب ــوه الزناهــة ،يف حــد ذاتــه ،أن يتــوخ املوظ ـ األمانــة يف تصــررباته،
رباألهم من ذلك هو ربم الزناهة باألداء األخعقي واملشرِّف واملؤسسي.
 - 46تشــجيع االحتــراف يف القاــا العــاه  -يناــوي م ــوه احتــراف القاــا العــاه علـ
قف اـا احتـراف مـوظ ي القاـا واحتـراف مؤسسـاته ،أي أن هـذا االحتـراف يقـوه علـ
هتيئة بيئة عمل مواتية الستعادة الثقة واحل اظ علي ا ،سواء الثقـة بـف مـوظ ي القاـا العـاه أو
الثقة يف تعامعهتم مع اجملتمـع عمومـا .ربـيمكن مـن خـعل تابيـق م ـوه ”املكتـ امل تـول“،
عل سبيل املثال ،ويادة الش اربية وتقليل اإلحسا بقيود التسلسل احرمي.
 - 47ويعترب حمك اجلدارة ألي نظاه هو قدرته عل إدارة الزناعات ،م مـا كانـت طبيعتـ ا،
ألــري أنــه يســتحيل عليــه أن يــنجع يف التعامــل مــع الزناعــات دون أن يكــون لديــه سياســة ربعالــة
للحماية املدنية ،حتتاج بـدورها إىل مؤسسـات وطنيـة تُكمـل املسـاعدة الدوليـة .ربمـن الصـع
احلديا عن م وه االستدامة دون استدعاء م ومي الدكقراطية وسـيادة القـانون ،إذ أن تلـك
امل اهيم الثع ىة متراباـة وحتتـاج مجيع ـا إىل مؤسسـات قويـة يعمـل ـا موظ ـون لـدي م التـزاه
يومي ال يتزعز بأداء واجباهتم.
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 - 48تابيق نظاه العمركزية يف املؤسسات احلكومية  -يعتمد العديد من احلكومات الـيت
ترسدت ربي ا جـذور الدكقراطيـة ،ال سـيما تلـك الـيت ا ـت رت حبسـن االسـتجابة والزناهـة يف
أدا ــا ،اعتمــادا كــبريا عل ـ العمركزيــة يف مؤسســاهتا احلكوميــة عل ـ املســتويات اإلقليميــة
أو احملليــة .وتوجــد أمثلــة عل ـ ذلــك يف الــدول اإلســكندناربية ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة،
وبعـض البلـدان األربريقيـة مثـل امل ـر والسـن ال ،حيــا تُن اـذ نسـبة مرت عـة جـدا مـن أنشــاة
اإلن ا احلكـومي علـ املسـتوى دون الـوطز ،كـا يعاـي املـواطنف ربر ـة للتعـرف عـن قـر
عل أنشاة حكومت م وأ احا .وال تقتصر ال ا دة مـن ذلـك بـدورو علـ كمكـف األربـراد مـن
تكوين ععقات أوىق وأكثر إ ابية مع املـوظ ف الـذين يعملـون يف أقـر مسـتويات احلكومـة
من ـ م ،وإ ــا أيضــا تزيــد مــن قــدرهتم عل ـ االطــع عل ـ املعلومــات املتعلقــة بعمــل احلكومــة
وبرام ا وتزيد من استيعا م لتلك املعلومات(.)43
 - 49إنشــاء مؤسســات للرقابــة والتــدقيق والتحقيــق مــن أجــل تــوربري الرقابــة املؤسســية
االستثنا ية عل األنشاة احلكومية .وعل سـبيل املثـال ،اسـتُحدىمت مؤسسـة أمـف املظـامل مـن
جان ـ البلــدان اإلســكندناربية ،ويعتــرب أمــف املظــامل موظ ــا حكوميــا يتمتــع باســتقعلية عاليــة
وبسلاات حتقيق استثنا ية للتحقق من أن الوكاالت احلكومية تعمـل بشـكل ال ـق ،سـواء مـن
حيا قـدرهتا علـ االسـتجابة للمـواطنف ومـن حيـا نزاهتـ ا .وتوجـد عـدة أمثلـة مشـا ة يف
مجيــع أد ـاء العــامل ،مبــا يف ذلــك مكت ـ امل ــتش العــاه يف الواليــات املتحــدة ،وملــس العمــوه
االحتادي عل املستوى الوطز يف االحتاد الروسي ،والـدوا ر التابعـة لـه يف بعـض املنـاطق والـيت
اق حا حبـا جوانـ تل ـة مـن عمـل احيئـات احلكوميـة والتشـريعية (االحتاديـة واإلقليميـة)،
وأنشـــ مبوجـــ القــــانون االحتــــادي املــــؤر  20ــــباط/ربرباير  ،1995وديــــوان املظــــامل
”الوسيم“ املنشأ مبوجـ دسـتور امل ـر لعـاه 2011؛ واحيئـة التونسـية للحوكمـة الر ـيدة
ومكاربحة ال ساد املنشأة مبوج دستور عاه .2014
 - 50ومــن امل ــم أيضــا يف هــذا الصــدد اإل ــارة إىل الســلاات املمنوحــة لل ــرو التشــريعية
ولل رو القضا ية ،من خعل هيئات احملل ف الكربى ،لكي تقـوه بأعمـال التحقيـق دون قيـود
أو رقابة من ال ر التن يذي للحكومة .ويشمل ذلك أيضا طا ة من الترتيبـات املؤسسـية الـيت
يشارك ربي ا املواطنون العاديون مبا رة يف أعمال احلكومة ،من قبيل مـالس املـواطنف ،املنشـأة
لتقــدمي املشــورة للوكــاالت احلكوميــة واإل ــراف علي ــا ويف بعــض احلــاالت ــنع القــرارات
السياســية علــ دــو ربعلــي يف تلــك الوكــاالت .وعلــ الصــعيد احمللــي أيضــا ،توجــد لــدى
حكومــات عديــدة ترتيبــات يــتمكن بواســات ا ربــرادى املــواطنف مــن الشــرو يف إجــراءات

__________
( )43انظر املوقع الشبكي للشبكة العاملية للمدن واحلكومات احمللية واإلقليمية (.)www.uclg.org
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للماالبة بتنحية مسؤول حكو مي حبصوحم عل عـدد معـف مـن التوقيعـات علـ التمـا ـذا
الصــدد .وككننــا أن نســلم الضــوء علـ مثــال مــن الدســتور امل ــريب يقــر حبــق املــواطنف للقيــاه
بذلك عل الصعيدين الوطز واحمللي.
التركيز عل املساءلة والرقابة العامة
 - 51هناك ربر بـف نظـم املسـاءلة الرمسيـة املسـتندة إىل التـدقيق والرقابـة اإلداريـة واملسـاءلة
االجتماعية .وإذا رألبت حكومـة مـا يف التصـرف لكسـ ىقـة املـواطنف يف مؤسسـاهتا ،ال بـد
من أن تكـون ةليـات بنـاء الثقـة يف ـدارة جـدول أعماحـا .ولـذا ربعلـ الدولـة أن تقـيم إطـارا
ككن أن تتاور ربيه مشاركة املـواطنف ضـمن ععقـة قا مـة علـ املسـاءلة .وككـن رب ـم عنصـر
إ راك املواطنف ،الذي يشكل عنصرا أساسيا من عنا ـر املسـاءلة االجتماعيـة ،علـ أنـه يعـز
ا ــتراك املــواطنف يف أ ــكال اإلجــراءات والــربام الــيت تضــع ا حكومــة مــا لزيــادة مشــاركة
املواطنف وتضمين ا يف جوان تل ة من السياسة العامة .وكمثل املساءلة االجتماعية أحد هـذو
األبعاد .وككن من خعل إ راك املواطنف باريقة يُلتزه ربي ا بدعم املسـاءلة االجتماعيـة كمكـف
املواطنف األكثر ربقرا وضع ا من التعـبري عـن احتياجـاهتم وبالتـايل اإلسـ اه يف حتسـف عمليـات
نع القرار العاه وحتسـف األداء علـ ـعيد تـوربري اخلـدمات العامـة .رباملقصـد العـاه للمسـاءلة
االجتماعيـــة يتمثـــل يف إعاـــاء هـــؤالء النـــا ـــوتا وإيصـــال ذلـــك الصـــوت بقـــوة عـــرب
القنوات املؤسسية.
 - 52ومن امل م بالقدر ن سه تناول املساءلة باعتبارها عملية مستمرة .ولذلك ربالنـ املتبـع
حيال العمليـة ينب ـي أن يتضـمن دومـا جانبـا كمكينيـا .وتشـمل املعـايري امل مـة األخـرى لنجـال
املســاءلة االجتماعيــة حتقيــق التعدديــة يف إ ــراك املــواطنف واجملتمــع املــدش واملنظمــات ،وتنــو
اجل ـــات ال اعلـــة احلكوميـــة املشـــاركة .ويعـــد وجـــود متمـــع مـــدش حســـن التنظـــيم يتســـم
باألخعقيــات واحليويــة ،ويقتضــي أمانــة املســؤولف احلكــوميف واســتجابت م ،عــامع حامســا يف
تعزيز نزاهة احلكومة وقابليت ا للمساءلة .ويف هذا الصدد ،تكون مشـاركة اجملتمـع املـنظم أمـرا
ال أل عنه ،عل األقـل لتحديـد أايـة املاالـ و ـرعيت ا؛ ويف املسـاعدة يف تنظـيم الكيانـات
االجتماعية يف مواج ة مموعة من املسؤوليات العامة عل عيد االستدامة؛ ويف تقيـيم نتـا
عمل اإلدارة العامة من حيا الكمية والنوعية.
 - 53إضــاربة إىل ذلــك ،يف أليــا الرقابــة العامــة الســليمة ،ودون هتيئــة الظــروف املناســبة
لتشــكيل الشــبكة االجتماعيــة العومــة للرقابــة العامــة ،ال ككــن للمجتمــع تابيــع عمــل ةليــات
الدولـــــة والتو ــــــل إىل اختــــــاذ القــــــرارات الضــــــرورية بنجــــــال .ويــــــتعف إيــــــعء أايــــــة
ر يســية ملســا ل اإلدارة ال عالــة للماليــة العامــة ،واالســتدداه ال عــال للميزانيــة كــأداة للتنميــة
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االقتصـــادية  -االجتماعيـــة يف كـــل بلـــد .والرقابـــة العامـــة مـــال خـــاص يف إطـــار املســـؤولية
االجتماعية يف أي متمـع مـدش متاـور .ويف سـيا تلـك الرقابـة ،يـزداد وعـي املـواطنف أكثـر
ربأكثر بضرورة تضاربر اجل ود املبذولة من أجل حلاية املصاحل العامة ربيمـا يتعلـق بإن ـا املـوارد
املتأتية من داربعي الضرا وإدارة املوارد الوطنية ،ومن أجل رربـض اإلجـراءات عدكـة ال عاليـة
الــيت تن ــذها الدولــة واحيئــات اخلا ــة يف اجملــال االجتمــاعي  -االقتصــادي ،وللــدربع مــن أجــل
املزيد من الش اربية ،وحتقيـق ان تـال أج ـزة السـلاة والشـروط العومـة لوضـع ا حتـت املراقبـة،
ولت يئة بيئة ألري مواتية لل ساد.
 - 54والرقابة العامة عل األنشـاة الـيت تقـوه ـا الدولـة ككـن أن تشـمل ،مبعناهـا الواسـع،
مموعة من األ اط واملبادال والوسا ل اليت كمكن اجملتمع املـدش مـن كارسـة تـأىري علـ الدولـة.
وككـن أن تشـمل أيضـا األنشـاة الـيت تقـوه ـا املؤسسـات املعنيـة يف اجملتمـع املـدش ،مثلمــا يف
احلاالت اليت ضع ربي ا موظ و الدولة لرقابة الرأي العاه ووسا م اإلععه.
 - 55وكمثل مؤسسات الدولة ومنظمات اجملتمع املـدش كيانـا واحـدا .وال ككـن ألي منـ ما
أن تعمل مبعزل عن األخرى .وكل دستور هو مبثابة معاهدة بف الدولة واجملتمع املـدش ،حيـا
ال تقوه الدولة بدور املشرف عل األمة بل املمثل حا .أما اجملتمـع املـدش ربعنصـرو الر يسـي هـو
اإلنســان بكيانــه امللمــو  .أمــا األحــزا السياســية ،بص ـ ت ا راباــات طوعيــة ،رب ــي جتســد
مؤسسة الدكقراطية التمثيلية ،ربتك ل بـذلك مشـاركة املـواطنف يف احليـاة السياسـية للمجتمـع،
والت اعل السياسي بف اجملتمـع املـدش والدولـة .ومـن األربكـار اجلـديرة بالبحـا إمكانيـة إنشـاء
مؤسســات متمــع مــدش خا ــة ،مبــا يف ذلــك مؤسســات البحــوي واملعلومــات الــيت ســتكل
مبراقبة األنشاة .وسيزيد هذا اإلجراء مستويات التعليم واخلربة لدى كثلي اجملتمع املدش.
 - 56وإذا كانت هذو الركا ز قوية وكبرية ،رب ي ستؤدي بالتـدري إىل هتيئـة ىقاربـة املسـاءلة
والســلوك األخعقــي .ويكــون احتمــال ال ســاد وانعــداه املســاءلة أكــرب بكــثري حــف ت تقــر إىل
التحديد الواضع والتاور الرربيع وحف ال يتم إن اذها بانتظاه.
هتيئـــة ىقاربـــة تـــدعم املؤسســـات األخعقيـــة الشـ ـ اربة القابلـــة للمســـاءلة الـــيت تســـتجي
الحتياجات اجملتمع
 - 57إن التقاليد والقيم واملعـايري الثقاربيـة احامـة للمجتمـع تتـيع وسـيلة هامـة لل ايـة ،ولعلـ ا
الوسيلة األهم ،من أجـل اسـتمرارية العمليـات واحياكـل الـيت تك ـل حسـن اسـتجابة احلكومـة
وقابليتــ ا للمســاءلة ونزاهتــ ا وان تاح ــا .ومــن األمــور ذات األايــة احلامســة ترســييف ىقاربــة
الصــحاربة احلــرة واملن تحــة وال عالــة والوجــود القــوي لوســا م اإلعــعه الــيت تقــوه بالتحقيقــات
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باعتبارا ـا يشــكعن أقــوى عوامــل تشــجيع واســتدامة الســلوك الزنيــه الــذي يتســم باملســؤولية
وحســن االســتجابة مــن جانـ احلكومــة .وتــأيت بــن س القــدر مــن األايــة احلمايــة الدســتورية
أو القانونيـة لألربـراد العـاملف يف وســا م اإلعـعه الـذين يوج ــون االنتبـاو إىل سـلوكيات عــده
االستجابة من موظ ي احلكومة و/أو إىل سلوك م ألري املناس أو ألري القانوش.
 - 58ومن مث تنشأ احلاجة للتدري الرمسـي يف اخلدمـة الـذي ينب ـي تـوربريو خـعل التـدري
التوجي ي وعل أسا مستمر .وينب ي تثقي موظ ي احلكومـة اجتماعيـا مـن حيـا االلتـزاه
باملعايري األخعقيـة ومعـايري السـلوك وقـيم الوظي ـة العامـة ،وذلـك عـن طريـق أنشـاة التعليميـة
ووجود األ داص الذين كثلون قدوة حسنة يف مكان العمل.
 - 59وأىنــاء قيــاه احلكومــات مب ام ــا الروتينيــة يف اإلدارة العامــة ،تتــراكم لــدي ا املعــارف
واخلربات اليت ككن أن تساعد ،عند تنظيم ا عل دو سليم ،يف اختاذ القـرارات وإ ـاد حلـول
للمشــاكل بالتعــاون مــع اجملتمــع ككــل ،وذلــك عــن طريــق أنشــاة نقــل املعــارف الــيت تتضــمن
تل ـ األمــور مــن التــدري يف مواضــيع معينــة إىل توعيــة مــوظ ي اخلدمــة املدنيــة واملــواطنف
بأاية تنمية الثقة املتبادلة .ويف ما يتعلق بالتنمية املستدامة ،من املعلـوه أن ويـادة إضـ اء الاـابع
امل ز عل اإلدارة العامة من القمة إىل القاعدة كمثل أولوية .واقق إض اء الاـابع امل ـز وظي ـة
خا ة هي ضمان ألر القيم واملبادال اجلديدة ،كا يشجع موظ ي اخلدمة العامـة علـ العمـل
ال ربقــم لصــاحل املن عــة العامــة األكــرب ،بــل أيضــا لضــمان االســتدامة بإتقــا م امل ــارات التقني ـة
وامل نية وحتسف أدا م.
 - 60ومن امل م أيضـا كمكـف املؤسسـات ،علـ الصـعيدين الـوطز واحمللـي ،حـا يتسـ حـا
توخي احلوكمة الر يدة واملعـايري األخعقيـة .وينب ـي القيـاه بـذلك يف سـيا يتسـم باملسـؤولية
السياسية واملالية طويلة األمـد ،ومسـتوى كـافن مـن التمويـل ،ومشـاركة متمـع مـدش نشـم.
وعنــد تــواربر هــذو العوامــل ،يصــبع مــن املمكــن تعزيــز األداء ال ــردي واملؤسســي وويــادة ىقــة
املواطنف يف احلكومـة .وأخـريا ،ككـن لتوطيـد اجملتمـع أن يزيـد تقـدير أج ـزة الدولـة يف أعـف
املــواطنف ،ويعتــرب عنصــرا ر يســيا مــن عنا ــر رأ املــال االجتمــاعي الــذي يُحتــاج إليــه حل ـل
العديد من املشاكل.
إنشاء نظم للر د واملساءلة عل كاربة املستويات
 - 61تظ ر اخلربات واملمارسـات املاضـية أنـه ال يك ـي ـوغ املبـادال وإقـرار القـوانف مـن
أجــل ت ــيري األوضــا أو إ ــعح ا أو توجي ــا يف اجتــاو منشــود .بــل تلــزه ةليــات للر ــد
واملساءلة عل كاربة املستويات .وقـد بـروت الرسـا ل واملواضـيع الر يسـية السـتة التاليـة خـعل
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جلسـة التحــاور الـيت عقــدها ر ــيس اجلمعيـة العامــة بشـأن عنا ــر إطــار املسـاءلة خلاــة التنميــة
ملا بعد عاه  2015اليت ككن أن تصبع مبادال توجي ية يف هذا الصدد(:)44
(أ) يلــزه وضــع إطــار جديــد للمســاءلة لــدعم تن يــذ خاــة التنميــة ملــا بعــد عــاه
 .2015وينب ي لنظاه املساءلة أن يستر د بالقيادة الوطنية وامتعك وماه اإلدارة عل الصـعيد
الــوطز ،و ــ أن يشــرك أيضــا مجيــع أ ــحا املصــلحة .ويعــد بنــاء القــدرات املؤسســية
ومموعات امل ارات العومة لر د البيانات عل الصعيد الوطز أمرا بال األاية؛
( ) ينب ــي أن يعمــل هــذا اإلطــار علـ ناــا أوســع مــن إطــار األهــداف اإل ا يــة
لألل يـة وينب ــي لــه سـد ال جــوات الــيت مل تـتم ت ايتـ ا .وال ينب ــي أن يسـتدده حصــرا كــأداة
لقيا التقده احملرو ،بل ينب ي أن يرتبم أيضا ارتباطا وىيقا بالسياسات والتن يذ ويصـبع جـزءا
أساسيا من ياألة خاة التنمية ملا بعد عاه 2015؛
(ج) هنــاك حاجــة إىل تشــجيع املســاءلة ،مبــا يف ذلــك اســتعراا األقــران ،علــ
الصعيد اإلقليمي .وتشترك البلدان الواقعة يف مناقة واحدة يف حتـديات متماىلـة ،ومـن املـرجع
أ ا ستحرو تقدما أكرب بالتصدي حا بشكل مجاعي.
(د) مــن الضــروري أن تقــوه أطــر املســاءلة الوطنيــة واإلقليميــة علـ إطــار مســاءلة
عاملي يتسم بالبساطة والتركيز ،ويوربر الوضول بشأن أدوار اجل ات ال اعلة املدتل ة؛
(هـ) جرى إبراو املناربع املترتبة عل نظاه ال مركـزي للمسـاءلة ربيمـا يتعلـق بك الـة
أخذ مجيع أ حا املصـلحة بزمـاه األمـور وحت يـزهم علـ إطـع ايفخـرين علـ السياسـات
وتقييم ا وتعديل ا؛
(و) ككــن لن ـ متعــدد املســتويات أن يناــوي عل ـ العمــل مــع الربملانــات عل ـ
الصعيد الوطز ،ومع ةليات استعراا األقران علـ الصـعيد اإلقليمـي ،ومـع املنتـدى السياسـي
رربيع املستوى املعز بالتنمية املستدامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي عل الصعيد العاملي.

خامسا  -اخلع ة
 - 62تقر األهداف اإل ا ية لألل ية وخاة التنمية العاملية ملا بعد عاه  2015بالـدور احلاسـم
الذي تؤديه احلوكمة الر يدة ومكاربحة ال ساد وتوليه األولوية .ولكن عل الـرألم مـن التقـده
احملرو يف حتديا القاا العاه يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان الناميـة ،يسـتمر وجـود ال سـاد

__________
(،http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/5202014Accountability_Framework_Dialogue_PGA_Summary.pd )44
الص حات .2-1
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والسلوكيات العأخعقية .وتؤدي الظاهرتان إىل إبااء التنمية االقتصادية وتأخر حتقيـق التنميـة
املستدامة .وبسب مـا يتسـم بـه ال سـاد واملمارسـات العأخعقيـة مـن تعقيـد وحيويـة و ـيو
وطول أمد وقدرة عل البقاء وانتشار ،رب ما يظعن من التحـديات الكـربى ،ولـن يـتمكن أي
بلد من التحرر من ا بشكل كامل.
 - 63والواقع ايفن أننا نعيش يف بيئة تزعزعت ربي ا الدكقراطيـة النيابيـة والدكقراطيـة القا مـة
عل املشاركة نتيجة النتشار ىقاربة مواقع التوا ل االجتماعي (ىقاربة  )2.0الـيت ت ـتع السـبيل
لنموذج حتاوري وم تول من الدكقراطية القا مة عل املشاركة .وتب ىقاربة  2.0علـ أسـا
حكومة م توحة قا مة عل إنشـاء ةليـات للشـ اربية والتعـاون واملشـاركة مـن جانـ املـواطنف
تتجاوو كارست م حلق التصويت .ولكي تكون أدوات النمـوذج  2.0ربعالـة يف اإلدارة العامـة،
مــن الضــروري أال تعتمــد ربقــم علـ املــواطنف مــن مســتددمي النمــوذج  2.0بــل أيضــا علـ
السياسيف وموظ ي اخلدمة املدنية من مستددمي النموذج .2.0
 - 64أوال ،للقياه ذو األعمال ال تلزه القوة والسلاة وحداا بل تلزه أيضا قيـادة أخعقيـة
جديدة للقرن احلـادي والعشـرين( )45تقـوه علـ قـيم متعـددة األبعـاد تتمثـل ربيمـا يلـي :الرؤيـة
اجلديدة ،والزناهة عل املستوى الشدصي ،وااللتزاه ،واحليـاد ،واحتـراه ايفخـرين ،والشـ اربية،
واملســـؤولية االجتماعيـــة ،والت ـــاش يف اخلدمـــة ،والتواضـــع ،واملثـــابرة ،واإلبـــدا  ،واالبتكـــار،
واملرونـــة ،والقـــدرة علـ ـ حتمـــل املدـــاطر ،وتعزيـــز القـــدرة علـ ـ التكيـ ـ  ،وت ـــم الواقـــع.
وباختصار ،يلـزه قـادة قـادرون علـ الـت كري خـارج اإلطـار التقليـدي ويعرربـون كي يـة إضـاربة
القيمة وحتقيق اإلدماج.
 - 65ىانيــا ،إلن ــاذ الســلوك اإلداري املســؤول والتصــدي ملشــاكل ال ســاد والســلوك ألــري
عل اجملتمعات املعنية ذو املسا ل أكثر من ألريها أن تعتمد علـ العديـد مـن
األخعقي،
الن املدتل ة للتصدي حا ،وذلك باريقة كلية يشارك ربي ا مجيع أ حا املصلحة.
 - 66ىالثــا ،جتــدر معحظــة أن مــرد تن يــذ التــدابري واإلجــراءات املتعلقــة مبكاربحــة ال ســاد
ال يك ل اسـتدامت ا الذاتيـة .وبالتـايل مـن الضـروري وجـود إرادة سياسـية وإداريـة واجتماعيـة
قويــة تشــمل دعــم ومشــاركة أ ــحا املصــلحة املعنــيف وكــذلك اجلم ــور األوســع ،إلتاحــة
إنشاء احياكل املؤسسية والترتيبات اإلجرا يـة الـيت ككـن أن تسـ م بشـكل ربعـال يف بنـاء ىقاربـة
األخعقيات واملساءلة واحملاربظة علي ا.
__________
( )45انظر ).OECD, “Public sector leadership for the 21st century: executive summary” (2000
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 - 67وأخريا ،رب ي بيئة تتسم بسرعة الت ري وعـده االسـتقرار العـاملي ،وتعـاش يف كـل مكـان
مـــن العواقـ ـ الضـــارة لألومـــة املاليـــة املســـتمرة ،يتحـــتم علـ ـ احلكومـــات وضـــع وتن يـــذ
استراتيجيات ربعالة ومسـتدامة ملكاربحـة ال سـاد ،وكمكـف األربـراد واجملتمعـات احملليـة ،وتشـجيع
قدر أكرب من املساءلة والش اربية للحكومة ،وتعزيز القدرات املؤسسـية مـن أجـل حتسـف تقـدمي
اخلــدمات املوج ــة للمــواطنف .وينب ــي أن نعتــرف بــأن النجــال يف هــذا اجملــال عمليــة طويلــة
األجل وحتتاج إىل وقت .وبدال من االربتراا بأن م مة منع ال ساد عدكة اجلـدوى ،ينب ـي أن
نضــع اســتراتيجيات يــتم حتديــد أهــدارب ا بدقــة تــدم ربي ــا األهــداف طويلــة األجــل وكــذلك
املتوساة وقصرية األجل ،مع التركيز عل بناء وتاوير القدرات ملشاركة أكرب عدد ككـن مـن
اجل ات ال اعلة يف األعمال املؤدية إىل تن يذ تلك امل مة ومواج ة تلك التحديات.
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