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ملخص مذكرة الحوكمة الخاصة بهيئة ك�ي

مذكرة إرشادات الحوكمة الشاملة

ملخص



، أال وهي وهي: تعزيز  امج الخاصة بهيئة ك�ي ٢٠٢٠ عىل ثالثة عنارص أساسية من االأساليب الجوهرية الخاصة بهيئة ك�ي اتيجية ال�ب تركز إس�ت
ي التعب�ي عن الرأي، وتعزيز الحوكمة التضمينية ورسعة االستجابة، ويعد تعزيز الحوكمة التضمينية 

ف وحرية المرأة �ف ف الجنس�ي المساواة ب�ي
ي ذلك البلدان المتأثرة بالرصاعات والبلدان االأقل 

ي جميع برامجها عىل مستوى العالم، بما �ف
جزء أساسي من المنهج الذي تنتهجه هيئة ك�ي �ف

ي الجزء الشمالي من العالم، وتقدم هذه الوثيقة ملخصاً لمذكرة إرشادات الحوكمة 
نمواً، وكذلك البلدان ذات الدخل المتوسط وتلك الواقعة �ف

ها من المواد. ي هيئة ك�ي إل جانب غ�ي
التضمينية والمتاحة عىل الويكي الخاص بالحوكمة �ف

أهمية الحوكمة التضمينية بالنسبة لهيئة ك�ي
ف مكاتب هيئة  ة سنة الماضية، خاصة مع ترك�ي ي مجال الحوكمة والحكم الرشيد بصورة ملحوظة خالل الخمسة ع�ش

تنامى عمل هيئة ك�ي �ف
ايدة عىل اعتبار الحوكمة الضعيفة أحد االأسباب الضمنية النتشار الفقر وغياب العدالة االجتماعية، وتدرك هيئة ك�ي أن الفقر  ف ك�ي بصفة م�ت
أ عىل  أ للموارد والفرص، والذي عادة ما يصاحبه تأث�ي ضار وغ�ي متكا�ف يظهر ويستمر بسبب عالقات القوة غ�ي المتكافئة والتوزيع غ�ي المتكا�ف
امج الخاصة بهيئة ك�ي ٢٠٢٠ قضية أن الفقر هو أحد أشكال الظلم، وتتطلب مواجهة  اتيجية ال�ب النساء والفتيات، ولهذا السبب تناقش اس�ت
دارة الفعالة والتشاركية والشفافة  االأسباب الرئيسية للفقر والظلم االجتماعي عىل كل المستويات جهوداً لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وهي الإ

ي الشئون العامة.
والمساواة والمساءلة �ف

نظرية التغي�ي

ف ويخضعون للمساءلة  ف و/أو الأفراد )المجال ١(، وإن كان أصحاب النفوذ مؤثرين وفاعل�ي ف المواطن�ي ف و/ أو تمك�ي إن تم تنظيم المهمش�ي
ورسيعي الستجابة )المجال ٢(، وإن كانت هناك مساحات للتواصل والتفاوض والتفاعل والتوافق مع التوسع فيها )المجال ٣(، فعندها 

يمكن تحقيق التنمية المستدامة العادلة القائمة عىل المساواة وخاصة بالنسبة للفئات المهمشة من النساء والفتيات.

ي كل من المجالت الثالث ح�ت يمكن تحقيق هذا االأثر.
تؤمن هيئة ك�ي أنه ينبغي أن يكون هناك تغي�ي وأن يكون هذا التغي�ي مستداماً �ف

ف وخاصة النساء والفتيات من معرفة حقوقهن، وأن يكون لديهن قدرة أك�ب عىل التعب�ي عن  ف الفقراء والمهمش�ي يتعلق المجال الأول بتمك�ي
آرائهن للمطالبة بالتغي�ي وذلك من خالل تنظيمهن والعمل معاً.

ف قدرتهم  ، وذلك لتحس�ي ف ي ذلك الدولة والقطاع الخاص والقادة الطبيعي�ي
ي بالعمل مع مجموعة من أصحاب النفوذ، بما �ف

يتعلق المجال الثا�ف
المؤسسات  مع  العمل  المجال عىل  ينطوي هذا  وال   ، ف المهمش�ي ف  المواطن�ي تجاه  ومساءلة  تجاوباً  أك�ش  يكونوا  لكي  اماتهم،  ف بال�ت الوفاء  عىل 
ي تشكلت وتأثرت بالقوة والسلطة غ�ي الرسمية.

ك المؤسسات غ�ي الرسمية أيضاً وهي تلك المؤسسات ال�ت والهياكل الرسمية وحسب، ولكنه ي�ش
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ف والذي ينطوي عىل تسهيل التوسع أو تعزيز مجاالت المشاركة والمفاوضات  ف القطاع�ي أما المجال الثالث فهو يمثل نتيجة التفاعل فيما ب�ي
ف ومنظماتهم وأصحاب النفوذ عىل كل المستويات. ف المواطن�ي فيما ب�ي

ا  ة، وأخ�ي عية، والقدرة والخ�ب طار المحىلي وتواجدنا، وال�ش وسيتنوع الدور الذي تلعبه هيئة ك�ي عىل نطاق هذه المجاالت الثالث بناء عىل االإ
المساحة المتاحة للعمل وقدرتنا عىل تحمل المخاطر.1 

نماذج الحوكمة التضمينية الخاصة بهيئة ك�ي
يمكن تقسيم النماذج االأساسية أو االأمثلة القائمة عىل الدليل الخاص بكيفية تعزيز هيئة ك�ي للحوكمة التضمينية إل خمسة مجاالت برامجية 

: كما يىلي

المساءلة الجتماعية
للمطالبة  المدنية  المشاركة  عىل  يعتمد  مدخل  هي  المثال  سبيل  عىل  المواطن،  يقودها  ي 

ال�ت المساءلة  بأنها  االجتماعية  المساءلة  تُعرف 
مساحات  وتوف�ي  المواطن،  مصدرها  ي 

ال�ت المعلومات  جيل  ودعم   ، التعب�ي عىل  وقدرتهم  ف  المواطن�ي تعبئة  تعزيز  إل  وتهدف  بالمساءلة، 
، وتنطوي آليات  ف هم من أصحاب النفوذ للتأث�ي عىل صنع القرار واعتبارهم مسئول�ي ف للمشاركة مع مقدمي الخدمات، وغ�ي ف المنظم�ي للمواطن�ي

ي هيئة ك�ي عىل:
المساءلة االجتماعية السائدة المستخدمة �ف

ف مستخدمي الخدمات ومقدميها، لتقييم الخدمات مقابل مجموعة من  •  بطاقات التقييم المجتمعي، هو مدخل لهيئة ك�ي يجمع ما ب�ي
ف ومراجعتها مرة أخرى عند تكرار نفس  ف بهدف االتفاق عىل خطة للتحس�ي ف الطرف�ي ي اجتماع يجمع ما ب�ي

ات، ويتم مناقشة النتائج �ف المؤرسش
ي ستة شهور. 

الخطوات بعد م�ف
ي تتجاوب مع معاي�ي 

وعات العامة ال�ت •  المراجعة الجتماعية: هي عبارة عن عملية مراجعة للسجالت الرسمية العامة وتقييم لجودة الم�ش
ي تم إنفاقها فعلياً عىل أرض 

ي الخطط والعقود، ومراجعة ما إذا ما كانت المرصوفات المذكورة تعكس االأموال ال�ت
الجودة الموضوعة �ف

الواقع ومدى التحسن الذي طرأ عىل الخدمة من عدمه. 
ي تقدمها 

ف معرفتها بشأن الخدمات ال�ت ي ينبغي عىل المستخدم�ي
•  ميثاق المواطن: وثيقة عامة مخترصة تقدم المعلومات االأساسية ال�ت

ي ذلك معاي�ي الجودة والرسوم المطلوبة واالآليات المتاحة لتقديم الشكاوى. 
الجهة الحكومية بما �ف

ف المجتمعات وخاصة النساء ليكون لها رأي  انية التشاركية: ينطوي هذا عىل اعتبار السلطات العامة مسئولة من خالل تمك�ي ف •  متابعة الم�ي
ي متابعة إنفاق االأموال العامة. 

انية المحلية و�ف ف ي مخصصات الم�ي
�ف

التنمية المحلية بالمشاركة
ي تعكس احتياجات الفقراء 

ي عىل وضع خطط التنمية المحلية التشاركية وتنفيذها وهي الخطط ال�ت
العمل مع الحكومة المحلية والمجتمع المد�ف

والمجموعات االجتماعية المهمشة، وفيما يىلي بعض االأمثلة:
، بهدف التخطيط الأولويات  ف ي وضعها المجتمع تأسيس مجالس تنمية القرية أو المجتمع للمهمش�ي

•  تدعم برامج التنمية و/أو العمار ال�ت
التنمية وتنفيذ هذه االأولويات بتمويل من الحكومة المركزية و/ أو الجهات المانحة الخارجية. 

ف لتحديد االحتياجات الجماعية الخاصة بهذه الفئة ووضع خطط العمل  اك المهمش�ي رسش •  خطة العمل الخاصة بالمجتمع: وهو نموذج الإ
ي تهدف إل التأث�ي عىل تخطيط التنمية المحلية. 

ال�ت

التعب�ي عن الرأي والدعوة وكسب التأييد
ي بدء من المؤسسات المجتمعية القاعدية إل الشبكات عىل المستوى القومي إل التأث�ي عىل خطوات اتخاذ 

تهدف عملية دعم المجتمع المد�ف
يعات أو سياسات وسد فجوات التنفيذ، وقد قطعت هيئة ك�ي شوطاً طويالً وخاصة عىل المستوى المحىلي  ي ترنو إل الخروج بت�ش

القرارات ال�ت
ي دعم المنظمات النسائية للدعوى وكسب التأييد من أجل تحقيق أجندتها )أنظر إل كتيب الدعوى وكسب التأييد الخاص بهيئة ك�ي الدولية(، 

�ف
ي للتأث�ي عىل الجهات العاملة عىل المستوى 

وينطوي التحدي عىل التوسع عىل المستوى القومي والعمل مع ومن خالل ائتالفات المجتمع المد�ف
لمان. ي ذلك الوزارات المعنية أو ال�ب

القومي بما �ف

ها من أصحاب النفوذ القدرة والمساءلة واستجابة الدولة وغ�ي
اماتهم وأن  ف ف قدرتهم عىل الوفاء بال�ت ف لتحس�ي ي ذلك الدولة والقطاع الخاص والقادة الطبعي�ي

العمل مع مجموعة من أصحاب النفوذ بما �ف
كاء  يكونوا أك�ش تجاوباً وخضوعاً للمساءلة من قبل المجموعات المهمشة وخاصة النساء، وتشتمل االأمثلة عىل الكث�ي من عمل هيئة ك�ي وال�ش

لتقوية القدرات الفنية و/ أو نظم المساءلة لمقدمي الخدمات. 

طار  رشادات الرئيسية الإ طار المفاهيمي والتخطيط لعمل الحوكمة، تقدم مذكرة االإ أخذت نظرية التغي�ي من إطار برنامج الحوكمة الخاص بهيئة ك�ي الذي يقدم االإ  1

ي يمكن أن نلعبها.
برنامج الحوكمة أمثلة عىل االأدوار ال�ت
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المساءلة المؤسسية 

ام “تفعل ما تقول”، ولهذا تروج هيئة ك�ي للمساءلة المؤسسية الخاصة بها،  ف ل�ت ي تروج للمساءلة أن تحقق وتضمن مبدأ االإ
ينبغي عىل المنظمة ال�ت

كاءنا ولالأطراف المعنية  ويشتمل هذا عىل تصدير المساءلة إل المجموعات المؤثرة الذين تعمل هيئة ك�ي بهم ومعهم، ومساءلة االأطراف ل�ش
ي مناصب 

ف فريق العمل الخاص بهيئة ك�ي ومكاتبها، وكذلك المساءلة لمن هم �ف ي نعمل بها، والمساءلة الداخلية فيما ب�ي
ي البلدان ال�ت

االأساسية �ف
ي تنظم عملنا.

ي توجه للجهات المانحة والحكومات ال�ت
أعىل وال�ت

امج ي دائرة ال�ب
تطبيق الحوكمة التضمينية �ف

ي ذلك:
وعات بما �ف امج والم�ش ي ال�ب

قليمية معاً عىل إدراج الحوكمة التضمينية �ف ي هيئة ك�ي والمكاتب االإ
كاء واالأعضاء �ف ينبغي أن يعمل جميع ال�ش

. ي ذلك التحليل االقتصادي السياسي
طاري الخاص بهم والتحليل بما �ف ي التقييم االإ

•  تحليل الوضع الراهن: دمج الحوكمة التضمينية �ف
ات  ي النماذج المناسبة وتطبيقها، ودمج المؤرسش

امج، وتب�ف طار حوكمة ال�ب ي المجاالت الثالث الإ
اتيجيات واالأنشطة �ف ي ذلك االس�ت

•  التصميم: بما �ف
ي نظم المتابعة والتقييم. 

العالمية المتعلقة بالحوكمة التضمينية �ف
نامج.   ي ال�ب

•  التنفيذ: تقيس عالمات الحوكمة التضمينية مستوى دمج الحوكمة الشاملة �ف
رشادي الخاص بهيئة ك�ي للمتابعة والتقييم فرق العمل أثناء وضع وتصميم نظم  •  المتابعة والتقييم والتعلم: يمكن أن يساعد الدليل االإ
ي لدمج الحوكمة التضمينية )أنظر الملحق ٢ من مذكرة إرشادات الحوكمة 

المتابعة والتقييم وأدواتها بصفة عامة، وقد صممت أداة التقييم الذا�ت
ي لدمج الحوكمة التضمينية ووضع 

ي دمج الحوكمة التضمينية، إذ يساعد كل من التقييم الذا�ت
ف الفرق من أن تعكس التقدم �ف التضمينية( لتمك�ي

.)PIIRS( الحوكمة عىل تغذية نظم التقارير العالمية مثل

ي مذكرة إرشادات الحوكمة التضمينية
ي ذلك أمثلة الممارسات وروابط المصادر، يرجى النظر �ف

رشادات المفصلة، بما �ف لمزيد من الإ
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 هيئة ك�ي الدولية
 فريق عمل الحوكمة
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