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 مقدمة: 

  ،يم قدم الحضارة اإلنسانيةقد الحكامة/ الحوكمةإن مفهوم 
ا
ي تتم  اتمن عملية صنع القرار  ويشمل كل

والعملية الت 
ي  العناص  عنرصا من إال الحكومة  تمثلال  الدولة،وعىل مستوى  بها تنفيذ القرارات،

 حيث ،ةكمو الحالفاعلة ف 
ي صنعكالفاعلة األخرى  األطراف  كذلك  تشمل

والتأثير فيها  القرارات الهياكل الرسمية وغير الرسمية المشاركة ف 
والجهات  واالقتصادية والمالية،األحزاب السياسية والمؤسسات الدينية  مثل مختلفة،مستويات  وتنفيذها عىل

.  الفاعلة ي
  األخرى من المجتمع المدن 

ي أي بلد، فقد تؤثر بشكل مباشر  الحكامة/ الحوكمة أنوبما 
ي مفهومها عىل حياة الناس ف 

ي باالهتمام الواسع  حظ 
ف 

  ه، فإنلها ال يوجد تعريف واحد أو حرصي  أنه وعىل الرغم . والسياسيةالدوائر األكاديمية 
ً
من المتفق عليه عالميا

ورية  والمؤسسية والنتائجبالعمليات السياسية  تعلقت ها أن وإدارة لترصيف الشؤون العامة بشكل فعال، الرص 
  أهداف التنمية. فضال عن تحقيق  المجتمع،لكل أفراد حقوق اإلنسان  ضمان حمايةمع العامة بعقالنية  الموارد 

ي مجمل للحوكمة الرشيدة/ الحكامة الجيدةتحقيق النموذج المثالي  وبينما يصعب
من اإلجماع  قدر كبير ، فهناك ها ف 

 بنية تحتية مؤسس يتطلبها الجيد نموذج أن يفيد 
ً
ية تضمن سيادة القانون والمشاركة الفعالة للمواطنير  اتدائما

ي 
اكات ف  ي تتسم المتعددة  الشؤون العامة والشر

األطراف والتعددية السياسية والعمليات والمؤسسات الت 
 بالشفافية والمساءلة. 

 : الحكامة الجيدة/ المنظور اإلسالمي للحوكمة الرشيدة

ية،جميع جوانب الحياة دين يتول توجيه  إن اإلسالم ي اإلسالم حيث ينبع نظام القيم  البشر
القرآن  أساسا منف 

ي  ي سياق. صل هللا عليه وسلممحمد الكريم وتعاليم النت 
هناك عدد من األوامر القرآنية  ،الحكامة/ الحوكمة وف 

ي وأحاديث  ي تتضمنمحمد صل هللا عليه وسلم النت 
ي هذا  . الحوكمة الرشيدة/الحكامة الجيدةأساسيات  الت 

وف 
عىل نهج شامل لتحقيق العدالة وتولي  مة الجيدةللحوكمة الرشيدة/للحكاالمفهوم اإلسالمي  يقوم ،اإلطار 

 عن حفظه فرد،لوا المسؤوليات وحماية الحقوق وتعزيز الرفاهية للمجتمع
ا
.  ما فضل  من الفساد والظلم االجتماعي

ي تبناها ودعالخصائص  نفسعىل  الحكامة الجيدة/ للحوكمة الرشيدة العرصي المفهوموبينما يقوم 
 إليها  ا الت 

ويرسم  بل  ،فقط الحكامة الجيدة/ الخطوط العريضة للحوكمة الرشيدة يقترص عىل ذكر أن اإلسالم ال  إال  ،اإلسالم
ي العديد من القصص القرآنية كما تم وصفها   لها، واقعية نماذج كذلك

ذي  واألنبياء، أمثالمن خالل أمثلة القادة  ف 
ةاذج فضال عن النم ،عليهم الصالة والسالم وموىس وسليمان ويوسفالقرنير   ي  المستنير

ي محمد  جسدها الت   النت 
 . الراشدين ، وخلفائهصل هللا عليه وسلم

مقارنة بالقيادة والهيكل السياىسي  يةاتالمؤسس الرشيدة اهتماما أكي  للبنية الحديث للحوكمة يولي المفهومكما 
ي المفهوم اإلسالمي للحوكمة الحكامة/ لنظام الحوكمة

 التأكيد عىل القيم يتم، دةالحكامة الجي/ الرشيدة. إال أنه ف 
ي ية. اتللبنية التحتية المؤسسومؤطر  والواقعية كمرشد  قيادةوال

ي صميم  "األمانة" يقع مفهوم ،مي اإلسال  الدينوف 
ف 

فا  وصيا حيث يعتي  اإلسالم كل إنسان  المستويات،عىل جميع  وتحمل المسؤولية الحكامة/ الحوكمة
َ
ي  ومستخل

 ف 
ي األرض  أن له ما هللا تعال  صفيحيث األرض. 

ي السموات وما ف 
 بإخالص هجباتافرد القيام بو كٍل   وأن عىلف 

ي  وقد جاء أمانته.  ألداء يةوجد
وتخونوا ال تخونوا هللا والرسول يا أيها الذين آمنوا " تعال: الكريم قوله  القرآن ف 

ي فرضها هللا و  الموكلة إليكم، ]األشياء 1"وأنتم تعلمون أماناتكم
  عليكم[الواجبات الت 

ا بالحوكمة الرشيدة وبالمثل،
ً
ي القرآن الحكامة الجيدة/ يرتبط مفهوم "التقوى" ارتباًطا وثيق

. وهو مفهوم الكريم ف 

ي كل 
ي أن المؤمن يجب أن يراعي وجود هللا ف 

ي الدنيا عىل أعماله  أنه محاسب عي ي ومكان وأنزمان شامل يعت 
ف 

ي  يسفر غياب ما  وغالبا . واآلخرة
ي أي مجتمع عن ممارسات غير أخالقية وتفشر

مما يؤدي إل  الفساد،التقوى ف 
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. إال أنه إذا كان الموظف الحكامة الضعيفة / ثقافة الحوكمة  ،عىل مر السنير   مسؤولية و أو أي شخص ذ العمومي
ي  ،الخصوصمعنية بهذا 

هذا  فإن ،القيام بواجباتهعمله و  اءنأث وقلبهذهنه ينمي هذا اإلحساس بوجود هللا ف 
اكم  بعيدا  الحكامة الجيدة، الرشيدة/ من الحوكمة  نموذج إلرساءلتشكيل ثقافة متينة عىل مر السنير  يتطور ويي 

ي تقوض 
ي  السليمة،والعالقات اإلنسانية  العدالة،عن الفساد والممارسات السلبية األخرى الت 

والسالم والرفاهية ف 
  بصفة عامة.  المجتمع

 الحكامة الجيدة / والحوكمة الرشيدةق اإلنسان حقو 

ي اآلخر  المفهومير   كال   شكلي
بحيث ال يمكن تصور وجود أحدهما بدون اآلخر. فالحوكمة  ،عنرصا جوهريا ف 

الحكامة / بينما تعد حقوق االنسان مصدرا للحوكمة الرشيدة تعزز حقوق اإلنسان،الحكامة الجيدة  /  الرشيدة
ي الواقع، إنالجيدة

وتعزيز هو حماية كرامة اإلنسان الحكامة الجيدة /  الرشيدة من الحوكمةالغرض األساىسي  . وف 
ية التنمية ي ذلك  جاءو قد  . البشر

ي عنان بيانف 
الحوكمة " حيث قال أن : األمير  العام السابق لألمم المتحدة ، لكوف 

 2". ة و حقوق االنسانشكل أهم عامل قائم بذاته للقضاء عىل الفقر و تعزيز التنميتالرشيدة ربما 

 من خالل نظم قانونية وتنظيمية قوية وتؤديه دولة،حقوق اإلنسان واجب يقع عىل عاتق كل وحماية إن تعزيز 
ام كرامة اإلنسان ومباد تضمن ئ عدم التميير  ألي سبب من سيادة القانون والتوزي    ع العادل للموارد واحي 

شد بقيمو األسباب.  الحكامة الجيدة / عن الحوكمة الرشيدة الناجمةاإلصالحات  توفر  اإلنسان،حقوق  عندما تسي 
ي للمجتمع لمشاركة ا وسائل

شدة بحقوق  سبل السياسات وتحسير   وضعف  تنفيذها. كما تساعد الحوكمة المسي 
ي تأسيس مجتمعات 

اك، حيث يمندمجةاإلنسان ف   منها، وباألخص الضعيفةالمجموعات االجتماعية فيها،  تم اشر
ي عمليات صنع القرار وتشجيع

ي  ف 
ي تسيير الش المحلية لجماعاتواالمجتمع المدن 

ون العامة ؤ عىل المشاركة ف 
ي  والتعبير عن

 تخصهم. مواقفهم بشأن القضايا الت 

ل العديد من المبادئ والحقوق المنصوص من خال الحكامة الجيدة راسخا / مفهوم الحوكمة الرشيدة باتوقد 
ي الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان. 

ف و عليها ف  الحكومة  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بأهمية يعي 
ي نظام اجتماعي . ك3المشاركة عىل أساس القائمة

من خالله له ودولي يمكن ما ينص عىل أن لكل شخص الحق ف 
ي اإلعالن بأكملها تحقيق الحقوق والحريات الواردة
ي التنمية عىل أن  ينصوعالوة عىل ذلك ،  .4ف 

إعالن الحق ف 
ي المشاركة كل الشعوبللكل شخص و 

ي التنمية االقتصادية واال  "الحق ف 
 جتماعية والثقافية والسياسية،ف 

 .5اهمة فيها والتمتع بفوائدها "والمس

الحكامة / عناص الحوكمة الرشيدةلعديد من ل اهتمامها هيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان  أولت وقد هذا 
أن "الحوكمة  (CESCR)واالجتماعية والثقافية و عىل سبيل المثال، ذكرت لجنة الحقوق االقتصادية  . الجيدة

ي ذلك القضاء عىل الفقر وضمان سبل عيش مرضية 
ورية إلعمال جميع حقوق اإلنسان، بما ف  الرشيدة ص 

كير   . كما 6للجميع"
باعتباره عنرصا أساسيا من  ،الحكامة الجيدة/ عىل برنامج الحوكمة الرشيدة بشكل خاص تم الي 

ي إطار نظام أهداف التنمية المستدامة، الذي تم وضعه لمساعدة المجتمعات عىل تطوير حكومة فعالة
 ف 

ي صنع القرار للمصلحة العامة
، من شأنه أن يمكن الناس من المشاركة الفعالة ف  مبادئ التنمية  وتنفيذ  ديمقراطي

اكة العالمية.    المستدامة من خالل الشر
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ي الدول األعضاء لمنظمة التعاون الحكامة الجيدة /  الحوكمة الرشيدة
: ف   االسالمي

ف ة  ميثاق منظمة التعاون لقد اعي  ي للفي  بشكل واضح باألهمية  2025-2015اإلسالمي وبرنامج العمل العشر
اتيجية وسيادة القانون  الحكامة الجيدة / ن والحريات األساسية والحوكمة الرشيدةاإلنسا لتعزيز حقوق االسي 

ي و  الرفاهية والديمقراطية والمساءلة من أجل تحقيق مزيد من
جميع الدول األعضاء لمنظمة التعاون  االزدهار ف 

ابط القائم فيما بينها، فقد  . وإدراكا ولألمة برمتها االسالمي  يبرنامج  درجأللي  لمنظمة التعاون اإلسالمي  العمل العشر
ة  ي إطار  الحكامة الجيدة/ الرشيدة والحكومةكل العناص المتعلقة بحقوق اإلنسان   2025-2015للفي 

والمساءلة ف 
ابطة  .7مجموعة واحدة ذات أهداف مي 

ي ضوء هذا 
لتحقيق أهداف الحوكمة  محددةمبادرات  للمنظمةاتخذت الدول األعضاء  النهج، وف 

ي  ،الحكامة الجيدة/ الرشيدة
زال العديد من هذه الدول تواجه تحديات تد أنه ال عن نتائج ملموسة. بي أسفرتوالت 

ما يتعلق في باألخصو  ،الحكامة/ كمةو بالحهائلة للتغلب عىل أوجه القصور المعقدة والمتعددة األبعاد ذات الصلة 
اعات والبنية التحتية الضعيفة للمؤسسات.  الحقائق السائدة عي  العديد من  هذهتستدعي و منها بالفساد والي  

مجتمعات عادلة  بناءظمة التعاون اإلسالمي إيالء األولوية القصوى لتحسير  الحوكمة، وذلك لضمان بلدان من
  التنمية المستدامة.  حقيق، فضال عن قدرتها عىل تمندمجة وشمولية اجتماعًيا واقتصادًيا،

ي 
كير  العالمي عىل إطار وف 

ز حماية حقوق تالفقر،  عىل والتنمية والقضاء القانون،تعزيز الديمقراطية وسيادة  الي  ي 
.   مركزية كوجهير  لنفس العملة ومسألةالحكامة الجيدة  /  الرشيدة وتعزيز الحكومةاإلنسان   كما للتعاون الدولي
. اآلخر منهما واحد ِيعزز كل الحكامة الجيدة عنرصان متكامالن /  الرشيدة والحكومةحقوق اإلنسان  الهيئة أنتعتي  

ي فيساحة حيث يشكالن 
القيم اإلسالمية ومعايير حقوق اإلنسان األساسية والمصالح الوطنية لدول  ها تلتق 
 . ي إطار ال  الرشيدة كمةو والحفإن تعزيز حقوق اإلنسان والمساءلة  ولذلك،منظمة التعاون اإلسالمي

 تدخل فقط ف 
ي يجب  السليمة اإلجراءات

ي أيضا وتدخل بل  فحسب،القيام بها الت 
الدول  جميعل الفضىل مصالحالصميم  ف 

الرشيدة من المكونات األساسية للتنمية  كمةو والحتعد حقوق اإلنسان والمساءلة  ذلك، وعالوة عىلاألعضاء. 
 المستدامة. 

 :أهداف ومقاصد المناقشة المواضيعية

ي تظل حماية حقوق االنسان 
ي تحظ  باألولوية ضمن األعمال  وتعزيزها ف 

الدول االعضاء أحد المجاالت الت 
ي صميم علما بأن الحوكمة الرشيدة الهيئة، المسندة ال

وتعتي  جهودها الرامية ال تحقيق ذلك الهدف.  تدخل ف 
ي أن يستند إل منظور يركز عىل  الحكامة الجيدة/ أن النموذج الجيد للحوكمة الرشيدة الهيئة

 ،اإلنسان أوال ينبع 
ية  ي صميم والخيارات والفرصواضعا توسيع القدرات البشر

يجب  ذلك،وباإلضافة إل  . الحكامة/ وكمةعملية الح ف 
عية و  ي حكومة شر

ام الحق ف  ي  ،للمساءلةخاضعة احي 
 حقوق اإلنسان األساسية.  تحمي سيادة القانون و تراعي  والت 

ي ضوء
ي تواجهها  وف 

ي  دول المنظمةالتحديات المختلفة الت 
المؤسسات  وتعزيز إدارةإرساء الحوكمة الرشيدة ف 

العادية الخامسة  تها مناقشة مواضيعية خالل دور  إجراء قررت الهيئة القائمة،ة والسياسية االقتصادية واالجتماعي
ة  ي هذا الموضوععشر
ي  ،ف 

ي ستنعقد ف 
للمناقشة  والمقاصد المحددة. وتتمثل األهداف 2019أبريل  23والت 

 :المواضيعية فيما يىلي 

(i) ي تواجه ممارسة الحوكمة الرش
ى الت  عىل مختلف الحكامة الجيدة / يدة استجالء التحديات الكي 

 المستويات؛

(ii)  ي ذلك  ،الحكامة الجيدة/ الرشيدةمناقشة دور حقوق اإلنسان وأهميتها وعالقتها بتعزيز الحوكمة
بما ف 

  الفساد؛وسيادة القانون وتدابير مكافحة  العامة،وتوفير الخدمات  الديمقراطية،مجاالت المؤسسات 
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(iii) وعىل  اإلسالمي عىل مستوى منظمة التعاون  وأطر وهياكل تنظيميةبادرات تحليل ما هو قائم من م
  والمساءلة؛ الحكامة الجيدة/ بالحوكمة الرشيدة الصلة واإلقليمي ذاتالدولي  المستويير  

(iv)   ي واعداد مواطنير ي رأس المال البشر
تبادل أفضل الممارسات والسياسات والتدابير لالستثمار ف 

  ؛الحكامة الجيدة/ الرشيدةسليمة للحوكمة  ذلك من المتطلبات األساسية لبناء نماذجمستبرصين، باعتبار 

(v)  يعات الوطنية والبت  التحتية المؤسس ووسائل تعزيز تحليل سبل ية وخطط العمل الرامية إل اتالتشر
اك جميع أصحاب المصلحة المعنيير  بهذه  تعزيز    القضايا؛الحوكمة الرشيدة عن طريق إشر

(vi) مثل الفساد والظلم  تحديد مالمح التعاون الدولي للتعامل مع التحديات الرئيسية للحوكمة الرشيدة
 .  االجتماعي

 

 :شكل المناقشة المواضيعية

ي المناقشة 
اء من مختلف المنظمات الدولية واإلقليمية ذات المواضيعية سيشارك ف  فضال عن ممثلير   الصلة،خي 

ي ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية  ،المراقبوالدول ذات صفة اإلسالمي  التعاون من الدول األعضاء لمنظمة
بما ف 

  بحقوق االنسان. 

جلسة النقاش.  اإلسالمي  الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان واألمير  العام لمنظمة التعاون ح رئيستوسيفت
المتحدثون ئيس الهيئة. وسيقدم وذلك بإدارة ر  الموضوع،وسيعقب االفتتاح نقاش رسمي لشت  جوانب 

بهذا  أعضاء الهيئة وجهات نظرهم قبل أن يبديعروضا عن الجوانب المختلفة للموضوع،  المدعوون
ي ستقدم الدول االعضاء  ذلك،. بعد الخصوص

الوطنية لحقوق اإلنسان  مؤسساتها وكذلك  المنظمة والمراقبة ف 
ي 
ي يمكن  الشأن،مارساتها الوطنية بهذا معلومات عن م قد تشملمداخالت حول الموضوع والت 

واألسئلة الت 
  ، فضال عن التوصيات المقدمة ال الهيئة. للمتحدثير   توجيها 

ي الجلسة الختامية سيقوم الرئيس باستعراض 
ي  ختامي يقدم خالله االستنتاجات إعالنوف 

الرئيسية للمناقشات ف 
وع للوثيقة  ي ستعتمد خالل الجلسة الختامية،شكل مشر

 لعامة الختامية للدورة. ا الت 
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