
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دهدحکمرانی خوب با خدمات دولتی کارآمد، سیستم قضایی معتبر و دولتی که پاسخگویی عمومی را در اولویت قرار می  

آزادی سیاسی، تأمین امنیت شهروندان، حاکمیت قانون، سیستم  های حکمرانی خوب ضمانت. از ویژگیشودشناخته می

های محلی و مرکزی، امری است که پیش روی نیاز به اصالح حکومتباشد. پایدار، و مسئولیت اجرایی میاقتصادی 

یافتگی و یا بستر سیاسی این کشورها ندارد. های سراسر جهان وجود دارد؛ وجود این نیاز ارتباطی به سطح توسعهحکومت

های متداول در اکثر کشورها ف سیاسی، به عنوان تجربههای اجرایی، خدمات ضعیف به عموم مردم و شکست در اهداهزینه

ترین دالیل نیاز به کفایتی گشته است، از جمله مهمبیکه موجب افزایش  کاهش اخالقر کنار آن عملکرد ضعیف،و د

های اقتصادی، تغییرات جمعیت شناختی، افزایش انتظارات شود. در همین راستا، محدودیتاصالح اداری محسوب می

در این مقاله به بررسی این افزاید. ها بر تسریع روند نیاز به اصالح اداری میهای رسانه ای در باب شکستی و افشاگریعموم

 وضوعات پرداخته شده است.م

درپاسخ به این سوال که چرا حکمرانی خوب اکنون مورد توجه قرار گرفته است، خوب است به دالیلی اشاره شود که در 

های محلی و تنیاز به اصالح حکوم خوانیم:اشاره شده است. در آنجا ما می 1989سمینار مجلس انگلستان در سال  مدارک

سطح میزان ارتباطی به  ضرورت های سراسر جهان وجود دارد؛ وجود اینمرکزی، امری است که پیش روی حکومت

های اجرایی، خدمات ضعیف به عموم مردم و شکست در اهداف یافتگی و یا بستر سیاسی این کشورها ندارد. هزینهتوسعه

ه موجب افزایش       ق ککاهش اخالعملکرد ضعیف، در کنار آنهای متداول در اکثر کشورها و سیاسی، به عنوان تجربه

های شود. در همین راستا، محدودیتترین دالیل نیاز به اصالح اداری محسوب میه است، از جمله مهمکفایتی شدبی

ها بر تسریع روند نیاز ر باب شکستهای رسانه ای داقتصادی، تغییرات جمعیت شناختی، افزایش انتظارات عمومی و افشاگری

 افزاید. به اصالح اداری می

ها در حد معانی است، و پایان نیافته است. هدف اداره امور که این ادعاها هنوز وجود دارند و پیشرفت در آن پندارممی 

یست؟ در باب عمومی خوب در صورتی که نتواند از حکمرانی خوب حمایت کند، چیست؟ در واقع حکمرانی خوب چ

اولین  ن ارجاع معتبر در این رابطه را پاسخ به این سوال هیچ ارجاعی در کتاب راهنمای سازمان ملل متحد وجود ندارد. اولی



 

در گزارش بانک جهانی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا دیدم که به این صورت تعریف شده بود:  1989بار در سال 

اداری پاسخگو به   دمات عمومی کارآمد، یک سیستم قضایی قابل اعتماد و یک نظامحکمرانی خوب به معنای ارائه خ»

نیست.  رای کشورهای آفریقایی و جهان سومتر باشد و استفاده آن فقط بتواند گستردهالبته این تعریف می«. عموم مردم است

. البته است و محدود به انگلستان نیستها در خوب بودن شکست بخورند یک تجربه رایج در بین تمام ملل اینکه حکومت

هاست؛ هم در امور سیاسی و ای از بی عدالتیبینیم بیشتر مجموعهضایی قابل اعتماد در انگلستان میآنچه به جای یک سیستم ق

 هم در امور قضایی. تا جایی که یک کمیسیون سلطنتی برای مقابله با  این رسوایی عظیم تشکیل شده است. 

ن در انگلستان نیز مانند هر کجای دیگری ما در ابتدا به یک تعریف واضح از حکمرانی خوب نیاز داریم و پس از آن به نظر م

 کنم: ضرورت را عنوان می 6 کردمان بپردازیم. برای این کار باید به سنجش عمل

 آزادی سیاسی شامل آزادی بیان و حق انتخاب نمایندگان، اعضای مجلس و پارلمان؛ .1

 حقوق افراد بر مبنای قانون اساسی و سیستم قضایی؛ ضامن .2

 حاکمیت قانون بوسیله یک قوه قضاییه مستقل؛ نضام .3

حاکمیت قانون توان به اجرای آنها اطمینان داشت با شاخص  اند و می اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی

اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی، و همچنین میزان شود. در این شاخص به ویژه کیفیت  می بررسی

به اجرای آن امید داشت و وان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نت

 حکمرانی وجود  دهنده نشان ،گیری نباشدمحاکم قضایی قابل پی ضعیف پلیس وجرم و تخلف به سبب عملکرد 

رو بانک   گذاری برای تقویت نظام عمومی مهم است، و از همین تقویت مجالس قانون .است یکشور فضعی

کردن و تقویت نظارت  کند. به همین ترتیب، استقالل و قدرت دستگاه قضایی نیز برای محکم جهانی آن را دنبال می

 .رساند در یک کشور یاری میعمومی در یک نظام سیاسی بسیار مهم است و به استقرار حکمرانی خوب 

 ثبات پول رایج و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی ضامن .4

 توسعه جامعه به عنوان یک مجموعه کامل به وسیله اصالح سیستم آموزشی و مراقبت های بهداشت و سالمت  .5

 ای که آزادانه انتخاب شده است.پاسخگویی اجرایی برای قوه مقننه .6



 

این چیزی است  ام.های حکومت خوب قرار ندادهضرورت خدمات عمومی بانک جهانی را در بین توجه داشته باشید که

ایل ای از آنجا که در انگلستان در رابطه با حکمرانی خوب وجود دارد، تمهای سیاسی. چنین بحثگردمکه به آن بازمی

 اره رفاه عمومی و خارجی تمرکز داشته باشد.در حوزه وظایف اداره عمران خارجی و اد دارد که

های خارجی و حکمرانی خوب رابطه ایجاد کرد و به طور خاص بر وزیر اداره عمران خارجی، خانم چالکر، بین کمک

کید کرد. او یکی از طرفداران اصالح سیستم آموزشی و بهداشت و سالمت و حوزه آموزش و بهداشت و سالمت تأد

 های سیاسی صورت پذیرفته است. بازی زیرچتررد که اغلب این اصالحات بود با این حال بر این نکته اشاره ک

باشد.  آنچه گفته شد به سختی می تواند به عنوان یک سخنرانی در رابطه با حکمرانی خوب در کشورهای جهان سوم

 امنیتسطح باالیی از  کنم اجازه بدهید تا بگویم که یک سری نواحی در آفریقا دراغراق  می کنید کهاگر شما فکر می

وجود دارند که زیر پنج سال قدمت دارند این وضعیت در نواحی شهری داخلی انگلستان کمتر است و یا همچنین 

هستند که مقایسه این موارد با وضعیت لندن، 1 اُسطح مدارس نظامی آنجا دارای تعداد زیادی از فارغ التحصیالن در 

 موجب شرمساری خواهد بود. 

سران تواند مشکل شخص دیگری هم باشد. انگلستان این ایده را در جلسه های دولت انگلستان، این میبا نگرانی همزمان

امسال دنبال کرد و یک گام قابل توجه به سوی حفاظت از نظریه رفاه عمومی  ملل مشترک المنافع در حراره؛زیمباوه

ه برای سخنرانی رسید، حکمرانی خوب فقط به عنوان حکمرانی خوب برداشت. با این حال زمانی که نوبت به ملک

 به ثبت رسید. شاید منشور شهروندان نسخه داخلی آن باشد؟ شرطی آینده نگر برای کمک خارجی

در رابطه با استانداردهایی برای  تواند بازهم گفته شودشود و مییکه اغلب در رابطه با منشور گفته مخوب،  نیت 

 الت بودجه و یارانه داده شوند،اصلی، خواه به وسیله ایالت آماده شده باشند یا به سادگی بوسیله ایخدمات عمومی 

توانیم به عنوان یک ملت های ضروری ما میهایشان و بودجهقابل تحسین است. با تعیین بخشی از وزرا و بخش یابتکار

ا وندی بقبل از اینکه منشور شهربیشتر تمرین شود تا  ن حال،پیشنهاد میکنم، با ایهای سایه باشیم. ها تحت دولتسال

را در جیبتان تضمین ارزش پوند   بعنوان مثال، یک منشور شهروندی، .در مرکز انجام شودحکمرانی خوب برابر گردد، 

ن ارجاعی به مجلس سلطنتی کند و همچنین جبران تاخیر در اجرای عدالت را؛ که دوباره متفاوت خواهند شد. اتفاقا ممی

  نیافتم.در رابطه با سیستم قضایی در منشور اخالقی 
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منشور شهروندی به اجرایی بودن آن در دادگاه بستگی دارد. دهم: اثربخشی  ای جدید پیشنهادفرضیه در این بخش باید

شور من بودن مناسب ارتباط دهیم؟ سنجش 1980توانیم مفهوم منشور شهروندی را با مفهوم بازنگری قضایی دهه آیا می

های بزرگ. آیا و پاسخگویی است. به طور مثال امکان بازنگری در دادگاه اخالقی خوب چیست؟ پیشنهاد من فهمیدن

این مطمئناً یک آزمون معقول برای بکارگیری هست؟ چنین سنجشی انجام خواهد شد البته، برای مثال، نماینده پارلمان 

در اختیار من قرار داد که بر « منشور برای مسافران»نویسی را در خصوص یکگزارش ساالنه اش پیش محلی من، در

شد. امروزه استاندارهای بیشتری در این منشور ای در نظر گرفته میمبنای آن روزهای مصیبت برای مسافران ریلی و جاده

به  1930ها، این دستاورد در سال . با این حال پس از همه اینن معیندر زماخورد؛ مواردی مثل حرکت قطاربه چشم می

برگرداند که در حکم « یک خدمت عمومی خوب که کارآمد باشد»یک دیکتاتور فاشیست نسبت داده شد. این مرا به 

که حکمرانی خوب نیست. خوشبختانه، آن یک یهودی بود که در سمینار مجلس انگلستان به این نکته اشاره کرد 

هولوکاست، بدون شک به وسیله یک خدمت عمومی کارامد تسهیل شده بود. یک مثال معاصر که دارای نکته ای 

توان آن را در بین کاندیدهای انتخاباتی برای انتخاب اعضای علمی گوید؛ یک خدمت عمومی که مییکسان است می

 ایشایستگی نند،کشنوند و در نتیجه آن را رد میسی را میبین است که کسانی که خدمت جهانی بیارشد قرار داد ای

توانید ببینید که در چه جاهایی موسیقی بد در حال وارد شدن به بحث است. یک خدمت می دون شکباصلی دارند. 

تواند در واقع در مقابل حکمرانی خوب باشد. تواند تاثیر مثبتی بر حکمرانی خوب بگذارد، آن میعمومی کارآمد نمی

آنچه بانک جهانی در حال بیان آن است، من اعتقاد دارم این است که حکمرانی خوب بدون خدمات عمومی کارآمد 

 موافقم.با این موضوع  امکان پذیر نیست و من

  

خدمات مدنی انگلستان، به طور کم و بیش در اصالح اداری درگیر شده 1968بر اساس گزارش کمیته فلتن در سال ، 

. البته پیش از آن نیز طرح های اصالحات وجود داشت و به طور خاص در بازآموزی خدمتگزاران مدنی در اداره بود

چرچیل اتفاق افتاده بود. البته اغلب این اصالحات با موفقیت همراه نبود،  یده شد که به دنبال شکستبازرگانی عمومی د

د بهتر در خدمت رسانی  عمومی سنجیده شود. با این حال ما را به داشتن اگر قرار بر این می بود که بر مبنای عملکر

سال قبل تر از آن می شناسند و حتی مهم تر از آن، وجود این وضعیت را به عنوان عاملی مهم  25خدمت عمومی برتر از 



 

کنید که تحول برای شما بهتر توانید انتخاب می رفته اند.ی انگلستان در نظر گدر تحول چشم انداز اقتصادی و اجتماع

 است یا بدتر اما در هر حال اعتبار در اینجا وجود دارد. 

گیریم که چطور این امر تحقق یافته است؟ من به عنوان ما از سوی دیگر کشورها به طور مکرر مورد این پرسش قرار می

هایی مبتنی بر شرایط انگلستان را به ها بپرسیم و سپس پاسخبعدی را از آن پرسشیک مشاور به نظرم بهتر است سه 

 عنوان نقطه شروع در اختیار آنان بگذاریم.

 چیست؟  برای 1مدنی )خدمات کشوری(خدمت  پرسش نخست: 

به نظر می رسد. پاسخ من برای یک دموکراسی جدید و به نخست وزیری که از ما برای  مشخصبرای من  پرسشاین 

نگلیسی آن که خدمات مدنی حرفه ای را در یک تحول کشورش سوال کرد این است که یک خدمت مدنی از نوع ا

 شود:دهد به صورت زیر تعریف میدموکراسی جمعی و چندگانه ارائه می

 اطالع رسانی به وزرا و اعضاء پارلمان از طریق اطالعات دقیق و کامل در زمان مشخص و به طور عینی؛ 

  .مشاوره به وزرا بوسیله تحلیل داده ها و ارزیابی گزینه ها به طوری که آنان اعتماد داشته باشند 

 ها.انجام تصمیمات وزارتی و به اجرا در آوردن نتایج قانونی منتج از آن 

 مینان از ارزش و اطاز طریق اشاره خاص به حفاظت از بودجه  نظارت بر وزرا و اعضای پارلمان و اقداماتشان

 .برای پول مؤثر

 دوم: خدمت مدنی در یک دموکراسی چندگانه چیست؟ پرسش

در این بخش سواالت و به تبع آن مسائل بیشتری وجود دارد؛ زیرا زمانی که یک ایالت تک حزبی به سمت دموکراسی 

ک ا از دست بدهد و به یکند و در حالی که خدمت مدنی مجبور است هویت حزبی خود رو تکثر سیاسی حرکت می

 ویژگی کلیدی دارد: 5ای من این است که یک خدمت مدنی حرفهبهترین پاسخ  ملت خدمت کند، منافع جزئی نیست.

  .بر مبنای قوانین شایسته ساالری است 

  کند.صداقت مالی را تضمین می 

  شمارد.طرفی را محترم میها و قوانین، بیدر اجرای سیاست در اجرای 

 مسئول خدمت به هردولتی است 
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  سطوح پاسخگوست.  امدر تم 

های جدید دشوار ها در شرایط نامطلوب و دموکراسیها آسان باشد اما دستیابی به آنرسد دستیابی به این ویژگیبه نظر می

کند؛ به دخالت می 1مندی از خدمات مدنیاست. بنابراین در چنین کشورهایی قانون اساسی به منظور ایجاد توازن در بهره 

تواند طور مثال در شزایط تبعیض نژادی، آیا این مورد با قانون شایسته ساالری سازگار است؟چگونه صداقت مالی می

ای  پرداخت شده به خدمتگزاران مدنی را در تعدادی از کشورها توجیه کند؟ اگر حقوق پایه 2های اضافیمواردی مثل حقوق

تواند بی طرف در نظر گرفته شود؟  آیا یک خدمت مدنی باید با تعهد خدمت نادیده گرفته شود، یک خدمت مدنی میافراد 

تواند پاسخگو باشد اگر حکومت کارآمد و کند در زمانی که حکومت غرق در استبداد است؟ چگونه یک خدمت مدنی می

برسد که از ما بخواهند خدمت مدنی حرفه ای را تعریف کنیم،  دموکراتیکی، و قوه مقننه ای وجود نداشته باشد. اگر زمانی

 ایم. کرده   هایمان تالشرای تکامل پاسخخوشبختانه ما در انگلستان مدت زیادی است که ب

 شود؟ای ایجاد میسوم: چگونه یک خدمت مدنی حرفه پرسش

 ترولیاننردکتیم، در واقع از زمان اصالحات اای بودهل است که در حال توسعه خدمت حرفهسا 140ود در انگلستان در حد

 3، از طریق یک فرایند مدیریت اداری و قرارداد. اخیراً در حال اجرای آن از طریق مکانیسم  توسعه نمایندگی1854در سال 

کند. حال کشورهایی مثل نامبیا، لهستان، توصیف می 4خدمت مدنیهستیم؛ که بانک جهانی آن را یک انقالب در مدیریت 

پرسند؟ ها از ما در رابطه با مفروضاتمان و آنچه در آینده نیاز داریم میالئوس و دیگر کشورها باید انجام دهند؟ چه زمانی آن

 در انگلستان چه پاسخ مفیدی برای آن وجود دارد؟ 

برداری از قوانین موجود؛ و ب( با اعزام  ای ارائه داد: الف( با استفاده از کپی توان خدمات دولتی حرفه با انجام دو سازوکار می

 کارشناسان و مشاوران متخصص.

 

شود که دو انگلیسی متوجه می ایخوانندهاصل مطرح کنم.  4الح اداری در هایم را در خصوص اصتالش کردم تا راهنمایی

 لستان است:مورد اول از تجربیات ما در انگ

                                                           
1 balanced civil service 
2 starvation wages 
3
  machine of 'agency' development 

4
  a revolution in Civil Service management 



 

، اگر آن شکسته است، آن را صیقل ندهید. این جمله به خانوم تاچر نسبت داده 1اگر چیزی نشکسته است، آن را تعمیر نکنید

  بخش کوچک انتهای آن را خودم اضافه کرده ام.کنم که شده است اما اعتراف می

طور کامل و عالی انجام دهید،  هرا ب ضرورت ندارد که حتماً کاری )2آل درست نکنید، آن را سه شنبه درست کنیدآن را ایده

 .قول شده است نقل ،مشاور کارایی خانم تاچر ،لورد رینر از سوی بیشتر. این جمله (فقط آن را به اتمام برسانید

شود، مهم نیست که چقدر اعتبار  تواند با حضور یک فرد خارجی خلق و اعمال. اصالح اداری نمی3مالکیت ضروری است

کنند. باید به طور قاطع گفته شود که کشور اجرا کننده، کشور مبدا است. دارد. این به کسانی ارتباط دارد که با آن کار می

کند این است که تنفر شدید از مدیران ک مورد خوب را تخریب مییک تجربه در رابطه با این اصل در انگلستان که ی

شود که به اصالحاتی که واقعا مورد کند و موجب میخدمت مدنی موجود در باالترین سطوح، آن را با این افراد بیگانه می

 نیاز است، متعهد نگردند. 

 کنم.این مورد اعتراف می من به.4نوازدپیانوی خوب، بد نمی

امیدوارم که نکته قید شده در این عبارت آخر روشن باشد. یک خدمت عمومی در یک معنای مناسب، کارآمد نخواهد بود،  

            افی باشد که بوسیله طرح ها یامهم نیست که چقدر خوب طراحی شود و چقدر قوی باشد، اگر آن در خدمت اهد

یک قطعه  های زیادی برای آن در سراسر دنیا وجود دارد. منمثالشوند. در نظر گرفته میهای وزارتی اشتباه کفایتیبی

کید کنم بر نخست وزیری که در تالش برای یک خدمت عمومی خوب است اما بخش زیادی از موسیقی تنظیم کردم که تأ

 آن بد بود. 

 :ز موسیقی بد را مطرح کنیما هاییمثال د تااجازه دهی

  های های حاصل از تفاوتهای عمومی که به جای تخصیص بر مبنای نیاز بر مبنای تبعیضاز مسکنامکان استفاده

 قبیله ای، حزبی یا مذهبی بود. 

 رود در قیمیتی زیر از قیمت بازار به دوستان سیاسی فروخته شود. ها و اموال اضافی عمومی که انتظار میزمین 

 شود. طالعات مخالف استفاده میهای عمومی که برای سرکوب ابرخی از سیاست 

                                                           
1 If it ain’t broke don’t fix it; if it is broke, don’t polish it 
2 Don’t make it perfect, make it Tuesday. 
3 Ownership is vital. 
4 Good piano don’t play bud music 

 



 

 های ساده ای از حقیقت که موجب های عمومی که در اثر سهل انگاری عمدی از بین میرود)یا بی اطالعیدارایی

 شود(.های پولی میغفلت از هزینه

 ری ارزشمند است؟اگر وزیران خود این اعمال را انجام دهند و یا اینکه نادیده بگیرند و چشم پوشی کنند، آیا اصالحات ادا

هایی از این اتفاقات را از کشورهای جهان سوم انتخاب با گفتن این موارد ممکن است شما حدس زده باشید که من مثال

در ایرلند  1960های شورا در دهه خواهم از انگلستان مثال بزنم. من در حال اشاره به تخصیص خانهنخواهم کرد بلکه می

ای تا زمانی های واقعی تولید برق هستهدر لندن، پنهان ماندن هزینه 1980اد بیمارستان در دهه شمالی هستم، فروش زمین ماز

 های عمومی در جریان جنگ جهانی دوم. که دوره خصوصی سازی برسد و غفلت از حفاظت از دارایی

یزهایی باشیم که به کشورهای جهان سوم توانیم این اعمال را در انگلستان انجام دهیم و انجام داده ایم باید مراقب چاگر ما می

 گوییم.و اروپای شرقی در رابطه با حکمرانی خوب  و اصالحات اداری می

 مرکزسوالی است که به ین سوال در بین تمام سواالت است، ترمشکل اتمامش آرزو دارم،رای ب این سوال را با این که من

 قابل موسیقی بد حفاظت شده است؟کند. چه جاهایی در محکومت خوب خوب اصابت می

 گیرد؟ بطور واقعی جلو این موارد را می -آیا یک پیانوی خوب، یک خدمت عمومی که خوب تنظیم شده و کارآمد هست

 تواند حتی در انگلستان. بر اساس شواهد همیشه نمی

و از همراه شدن با دوستان سیاسی تواند مانع از دولت بد شود. افسران مسئول و پاسخگگاهی اوقات خدمت مدنی فردی می

های قابل انتشاری که پنهان تواند از رهاکردن دادهکنند، رئیس خدمت آماری میهای زیر قیمت بازار امتناع میبرای فروش

 تر آن است کههای زیادی از این موارد در انگلستان وجود دارد اما سادهاند، امتناع ورزد)شفافیت داشته باشد(. مثالشده

 ها را خوب به کار گرفته ایم؛ یک خدمت عمومی با کنوانسیون قوی اش. اقداماتی از ما الگو شوند که ما آن

های جدید، برخی چیزها بیشتر مورد نیاز است. در اینجا من امیدهایم را به آنچه ممکن است ثابت شود در در دموکراسی

زمان جنگ جهانی دوم: مکانیسم حسابرسی عمومی جدید. این تر است، پیوند میزنم از اصالحات اداری انگلستان مهم

گیرد. قدرت گسترده بررسی و تاثیر و کمیسیون حسابرسی را در بر می ترین دفتر حسابرسی ملیمکانیسم اولین و مهم

عمومی  تر از آن حمایت از یک کمیته حسابدارناش در ارزش پول به همان میزان صداقتش مهم است. حتی مهمگسترده

است. من در مکانیسم حسابرسی جدید مأمور عالی رتبه دولت نمایندگان را برای اداره و مامور عالی رتبه خدمات بهداشت و 

 گیرم. شان و کمیته انتخاباتی شان در نظر میسالمت را با قدرت بررسی گسترده



 

یک فرد  افسر حسابرسی پیشین قرار دهیم،این ممکن است یک نتیجه تعجب برانگیز به حساب آید اگر آن را در مقابل 

واقعیت این است رسد عضوی از یک کمیته حسابداری عمومی در حال فشار از یک مجلس عوام. قربانی شده که به نظر می

 که پاسخگویی افسر حسابداری به کمیته حسابدارن عمومی، صالح قانونی اش در مقابل مصلحت سیاسی است. 

های خیلی متفاوت، اینکه بخواهیم ساختار و های چندگانه در موقعیتصالح اداری برای دولتبه عنوان یک مشاور در ا

ها و اقدامات خدمت مدنی خودمان به عنوان یک مدل استاندارد ارائه کنیم،  مشکالت زیادی وجود دارد زیرا که کنوانسیون

فقط به عنوان اصولی پایه ای برای توسعه  هستند، اما باید شایسته . قوانین در یک بستر بیگانهها خیلی زیاد استپیچیدگی

 داخلی در نظر گرفته شوند. 

اند، اما این در شرایطی کمیته حسابداران عمومی و اداره حسابرسی ملی اغلب در یک بستر بین المللی خوب بکار گرفته شده 

به بهبود نخواهد بود. یک سیستم حسابرسی عمومی در حال عمل باشند، اگر اینطور نباشد، امیدی  است که مشابه آنان

 دهد. کارآمد به بخش سوم تعریف حکمرانی خوب که بر پاسخگو بودن خدمت عمومی اشار دارد، نیز پاسخ می

وارد معماهایی شوم که هنوز در انگلستان وجود دارد و  شود کهیموارد پیش گفته موجب مدر رابطه با  هایمانعکاس حرف

خی از کشورها در حالت فوریت برای اقدام است. اگر این دو حالت را در کنار هم در نظر بگیریم، یک مقاله قوی در بر

های نوظهور جدید مناسب است و البته شاید برای ما در انگلستان هم مناسب شود که به طور خاص برای دموکراسیایجاد می

 باشد. 

 حکمرانی خوب چیست؟ .1

توانیم آن را کنیم که حکمرانی خوب در انگلستان وجود دارد؟ اگر نیست، چرا؟ و کجا میآیا ممکن است که ادعا  .2

 پیدا کنیم؟

 آیا منشور شهروندی و اقدامات مرتبط با آن در تناسب هستند؟ یا چیز دیگری است؟ .3

سان های اصلی را داشته باشد، چیست؟ آیا آن برای همه جهان یکیک خدمت مدنی برای انگلستان که شایستگی .4

 است؟

 توانیم آن را به بهترین نحو بسازیم؟اگر یک خدمت عمومی کارآمد وجود ندارد چگونه می .5

تواند از حکومت گیرد و تا چه حد میتا چه حد یک خدمت عمومی کارآمد تحت تأثیر حکومت خوب قرار می .6

 کند؟بد جلوگیری می



 

مقابل موسیقی بد، عالوه بر خدمت عمومی، آیا بهترین مکانیسم همسو با حکمرانی خوب و بهترین دفاع در  .7

 مکانیسم حسابرسی جدید و نظارت نهادی خود پارلمان از نظارت نیست؟

مطرح    های بالفور راهای زیادی برای این سواالت وجود دار، اما در نهایت من یک بخش از گفتهمطمئن هستم که پاسخ

شود طرفدار در سراسر جهان، تعداد کمی از این عالقمندان هستند که می هایمایه تأسف است که با وجود جریان"کنم:می

 ."کنمدارم که من صادقانه صحبت می ها اعتماد کرد. من اعتقادهای صادقانه آنبه گفته

 

 

 

 

 

 

 

 


