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للحوكمة : إنجاز التنمية المستدامة
 أهمية 

املتفق  مبادئ التنمية املستدامةتعكس العديد من جوانب القصور اليت اكتنفت تنفيذ 
ضعف يف اآلليات  جوانبيف ريـــو دي جانريو  2991عليها يف مؤمتر قمة األرض لعام 
ملؤمتر ريو ’ية ــــــــوثيقة اخلتامـــلل يةاملسودة األولعرتف ــوت. العاملية والوطنية واحمللية للحوكمة

 (.44و  11الفقرتان )بأن احلوكمة حامسة يف النهوض بالتنمية املستدامة  ‘12+ 
البيئي يتطلب  اإلجحافاالقتصادية وحاالت -فالتصدي لتحديات الفوارق االجتماعية

 . وحتسينهاالشمولية ة على احلوكمة يزيادة القدرة املؤسس

 القيم والمبادئ التشريعية  -العودة إلى األساسيات 

حقوق  -ربطا أوثق بالقيم واملبادئ  املستدامة فرصة لربط التنمية ‘12+ مؤمتر ريو ’ يتيح
 .اليت تشكل صلب عمل األمم املتحدة -النزاهة و اإلنصاف بني اجلنسني، و  ،االنسان

يف تنفيذ سياسات  سيادة القانونإىل بة والتشاركية و ياحلوكمة املستج ومثة حاجة إىل
فإن العمليات اإلمنائية اليت ال  وخبالف ذلك،. مستدامة اقتصاديًا وبيئيا واجتماعيا

وعلى سبيل املثال، فإن . التنمية املستدامة احتماالتتتالءم مع هذه القيم هتدد 
التعريفات غري الواضحة حلقوق امللكية واحليازة العقارية غري الفعالة ميكن أن تقصي 
جمتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية اليت تعتمد على الغابات من املنافع احملتملة 

وبتعاون . الغابات  بعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهورختفيض االناملقرتنة مببادرة 
الربنامج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، يساعد 

املؤسسات الوطنية على إشراك الفقراء والفئات الضعيفة يف القرارات االقتصادية  (اإلمنائي
 . هتمهمواالجتماعية والبيئية اليت 

  الثغرات في قدرات الحوكمة والتنفيذ تشكل تحديا تزال ال 

وتقييمات تنفيذ  ‘12+ ملؤمتر ريو ’للوثيقة اخلتامية  ليةاملسودة األو يسلم كل من 
االتفاقيات وااللتزامات العاملية جبوانب القصور العملي يف حماوالت إدراج الروافد الثالثة 

حتسني  احتماالتوكثريا ما تتوقف . للتنمية املستدامة( جتماعية والبيئيةاالقتصادية واال)
يلزم ف. سجل التنفيذ هذا على إدخال حتسينات على القدرة املؤسسية وعلى نوعية احلوكمة

أن يكون مثة قطاع عام ناجع ومستجيب وخاضع للمساءلة لرتمجة السياسات املتكاملة إىل 
زم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ودعم تنمية القدرات كما يل. نتائج إمنائية متكاملة

عاب أفضل املمارسات والتكنولوجيات االبتكارية الالزمة يملساعدة البلدان النامية على است
 . يف الوقت ذاته من الفقر والتفاوتاحلد  لتجنب املسالك اإلمنائية املثقلة بالكربون، مع

أمر يعيشه الناس يف تفاعالهتم اليومية مع  يبل ه: وليست احلوكمة مبفهوم خنبوي
ثمة حاجة إىل الالمركزية واملشاركة واإلشراك احمللي ف. املسؤولني احملليني ومقدمي اخلدمات

ويروج الربنامج اإلمنائي هلذه القيم  ‘.التفكري عامليا والتصرف حمليا’لتمكني املواطنني من 
 .القطري التوجهية ذات يف دعمه لعمليات التنمية املستدامة اجلماهري 

األهداف اإلمنائية ويتبني من التجارب املستقاة من تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية لتحقيق 
املواطنني للخدمات، وامليزانيات واهلياكل األساسية ميكن  مراقبةواحلد من الفقر أن  لأللفية

 -وكثريا ما تكون احلوكمة الرشيدة . بتسريع وترية التقدم حنو التنمية املستدامةقوم تأن 
أساسية يف حتسني فرص  -تعزيز املساءلة والشفافية يف تقدمي اخلدمات حيث السيما من 

بلد  222يزيد على  ويعمل الربنامج اإلمنائي مع ما. االستفادة من اخلدمات األساسية
اليت حتتاج إليها احلكومات واجملتمعات احمللية لتحسني إدارة لتنمية القدرات املؤسسية 

كما يعمل على حتسني نظم الشراء العمومي وتعزيز النزاهة . تقدمي اخلدمات احمللية
 . ومؤسسات إنفاذ القوانني

 : مجاالت تركيز البرنامج اإلنمائي في الحوكمة الديمقراطية
 ؛الشمولية تعزيز املشاركة 

تقوية مؤسسات احلكم املستجيب؛ 

املبادئ الدولية مواءمة مؤسسات وسياسات احلوكمة الوطنية مع . 

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=324&menu=23
http://www.un-redd.org/
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=324&menu=23
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/


  

 من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية المستدامة

يف البلدان املستفيدة من الربامج، عند تصميم يلزم الرتكيز على تنمية القدرات املؤسسية 
احلقوق واحلريات االقتصادية  السيما على ضوءوتنفيذ أهداف التنمية املستدامة، و 
وميكن أن يساعد  .د هبا اتفاقيات األمم املتحدةع  واالجتماعية والسياسية والثقافية اليت ت  

أهداف التنمية  رسمعلى تبيان املبادئ اليت ميكن االسرتشاد هبا يف  ‘12+ مؤمتر ريو ’
ىل رصد التقدم إينبغي أن تسعى أهداف التنمية املستدامة، قدر اإلمكان، ف .املستدامة
 حقوق اإلنسان، - ميثاق األمم املتحدةعنها   اليت عربإعمال القيم العاملية  احملرز حنو

 . األهداف اإلمنائية لأللفية وأكدهتا –والعدالة، والسلم، واألمن 

 ‘02+ لمؤتمر ريو ’بناء توافق أوسع لآلراء 

يتطلب تنفيذ مبادئ التنمية املستدامة مشاركة واسعة القاعدة، من حيث املشاركة الفعلية 
، وكذا الفاعلني من (األجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية)لكافة الفروع الثالثة للحكم 

ينبغي إشراك نواب  وعلى سبيل املثال،(. اجملتمع املدين والقطاع اخلاص)غري الدول 
حرصا وذلك  وممثلي اجملتمع املدين، عند وضع آليات وطنية اختيارية لالستعراض،الربملان 

 . مشروعية االستعراض وفعاليته على

الحتياجات الفئات الضعيفة من قبيل  ‘12+ مؤمتر ريو ’وينبغي أيضا أن يستجيب 
وميكن أن يعمل تعزيز املشاركة  .الشباب والنساء واألقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة

امعة وإشراك اجملتمع املدين على بلورة رأي مستنري، ويؤثر على اخلطة واخلطاب اجل
 وهلذه الغاية، يساعد الربنامج اإلمنائي .السياسيني، وخيضع املسؤولني املنتخبني للمساءلة

واملؤسسات والعمليات االنتخابية، وتوفري فرص احلصول ، القوانني البلدان على تعزيز
وسائط اإلعالم املستقلة رعاية كمة اإللكرتونية، و و ستفادة من احلعلى املعلومات، واال

 .لزيادة إشراك اجملتمع املدين

دور رئيسي  -من خالل استثماراته وابتكاراته وخربته يف التنظيم  -وللقطاع اخلاص 
فثمة حاجة . ميكن أن يقوم به يف تعزيز عمليات االنتقال الوطنية إىل التنمية املستدامة

إقرار أنظمة واضحة و  وضع لألعمال التجارية يشجع سيادة القانون، من خالل إىل مناخ
الشفافية وإمكانية التوقع يف صنع السياسات، حىت يوظف القطاع اخلاص كامل طاقته 

العام  وتنفيذ ترتيبات الشراكة بني القطاعني تصميمإحكام وميكن أن يساعد . اإلمنائية
  .ات احمللية املهمشة والضعيفةواخلاص على تقدمي اخلدمات للمجتمع

 لتنمية المستدامة من أجل االحوكمة العالمية 

ما تقرتن أوجه الضعف يف تنفيذ مبادئ التنمية املستدامة وطنيا بأوجه قصور يف  كثريا
غي بنولذلك ي. حسبما تبني من األزمة االقتصادية واملالية القائمة -نظم احلوكمة العاملية 

على حتسني النتائج اإلمنائية متاشيا مع مبدأ املساءلة املتبادلة  ‘12+ مؤمتر ريو ’أن يعمل 
للوثيقة  يةاملسودة األولوميكن أن تساعد آليات الرصد الواردة يف  .عالن باريس يف إ

 . على زيادة التقيد الطوعي بالتزامات التنمية املستدامة ‘12+ ملؤمتر ريو ’اخلتامية 

 

 العدالة البيئية في الفلبين

 فيه إجناز ريجي، أقر الربنامج اإلمنائي واحملكمة العليا بأنه، يف الوقت الذي 1222يف عام 
إمكانيات ضمان املساءلة عن اإلدارة الفعالة تقل يئية يف الفلبني، ببرامج للحماية ال
ولذلك نفذت احملكمة العليا، يف . منع الضرر البيئي القوانني البيئية، أو للموارد، أو إنفاذ
الذي  مشروع تعزيز فرص الوصول إىل ركائز العدالةالربنامج اإلمنائي، إطار شراكة مع 

 .يضم عنصرا رئيسيا للعدالة البيئية

مشارك  022ويف إطار هذه املبادرة، عقد منتدى للعدالة البيئية، مجع ما يزيد على 
 يفوتعمل القواعد اإلجرائية للقضايا البيئية، اليت صدرت . ملناقشة إنفاذ التشريع البيئي

بدعم من املنتدى، على محاية احلقوق البيئية املنصوص عليها حتديدا يف  1222 عام
ومن األمثلة . دستور الفلبني ويف االتفاقيات العاملية اليت وقعت عليها حكومة الفلبني

 : احملددة للحماية البيئية اليت أتاحتها هذه التغيريات ما يلي

  البلد إلجبار الشركات املعنية على تطهري أصدرت احملكمة العليا أول أمر بيئي يف
 . تسرب كبري للنفط من أنابيب النفط

  إعادة تأهيل خليج مانيال، وشكلت جلنة استشارية بوأصدرت احملكمة العليا أمرا
 . لرصد االمتثال لألمر

  وصدرت أوامر للحماية البيئية يف قضية تعدين يف سورغاو، ويف حق حمطات
 . جري يف سيبوالفحم احل لتوليد الطاقة باستخدام

 . وتساعد هذه القرارات على حتسني الصحة العمومية ونوعية البيئة يف اجملتمعات احمللية

 

الند للند  ستخدم كآلياتومن أمثلة عمليات االستعراض اليت تقبلها الدول األعضاء وت  
اتفاقية األمم املتحدة وآلية االستعراض يف إطار  ‘االستعراض الدوري الشامل’للتعلم 

وتشمل آليات االستعراض الطوعية  .اآللية األفريقية الستعراض األقران و ملكافحة الفساد
 . وعملية كيمربيل مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجيةلتحسني إدارة املوارد 

ناجعة وفعالة للحوكمة من أجل دعم عمليات االنتقال إىل التنمية وتوجد آليات 
والربنامج اإلمنائي مستعد ملساعدة احلكومات والشركات ومنظمات اجملتمع . املستدامة

 .املدين على تطبيقها تطبيقا أكثر فعالية

 

تسيغاي ليما (, ao..dhu@azehstam..ihp.) فيل ماتشيزا :معلومات جهة االتصال
(u@zphdz..zddhstam..ihp ) 
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