
E/2006/44-E/C.16/2006/6  األمــم املتحـدة 

 

  الس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
12 April 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
050506    050506    06-31334 (A) 

*0631334* 

 تقرير جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة عن دورا اخلامسة
   )٢٠٠٦مارس / آذار٣١-٢٧(

 موجز 
ــاإلدارة العامــة يف       ــة ب ــة اخلــرباء املعني ــر اســتنتاجات وتوصــيات جلن يتــضمن هــذا التقري

. ٢٠٠٦مـارس  /آذار ٣١ إىل ٢٧دورا اخلامسة املعقودة يف مقر األمم املتحدة يف الفترة مـن          
، مــن  ٢٠٠١/٤٥وتتــألف اللجنــة الــيت أنــشأها الــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف قــراره        

وقد تناولت اللجنة البنـود املوضـوعية       . خبريا يعينون بصفتهم الشخصية ملدة أربع سنوات       ٢٤
االبتكارات يف جمايل احلكم واإلدارة العامة لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا         ) أ: (التالية
البحث عن ج ومنهجيات ميتدان من القاعـدة        ) ب(، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛       دوليا

وضـع خالصـة    ) ج(إىل القمة من أجل وضـع أسـس ومبـادئ إمنائيـة لـإلدارة العامـة الـسليمة؛                   
اسـتعراض أنـشطة برنـامج    ) د(وافية للمصطلحات األساسية يف جمـايل احلكـم واإلدارة العامـة؛         

 .يف جمال اإلدارة العامة واملالية العامةاألمم املتحدة 
ــة       واســتنادا إىل املناقــشة الــيت جــرت بــشأن املواضــيع املــذكورة أعــاله، أوصــت اللجن

وأصــدرت اللجنـة أيــضا  . الـس االقتــصادي واالجتمـاعي بــالنظر يف مـشروع قــرار واعتمـاده    
مانـة العامـة لألمـم      جمموعة من االسـتنتاجات لكـي ينظـر فيهـا الـس، والـدول األعـضاء، واأل                

 .املتحدة
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 الفصل األول
 

 مشروع قرار موصى باعتماده من الس االقتصادي واالجتماعي  
 

د توصــي جلنــة اخلــرباء املعنيــة بــاإلدارة العامــة الــس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــا   
 :مشروع القرار التايل

تقريــر جلنــة اخلــرباء املعنيــة بــاإلدارة العامــة عــن دورــا اخلامــسة، ومواعيــد ومكــان انعقــاد 
 الدورة السادسة للجنة وجدول أعماهلا املؤقت

 
 ،إن الس االقتصادي واالجتماعي 
 املـؤرخ  ٢٠٠٥/٣، و ٢٠٠٣يوليه / متوز ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٣/٦٠ إىل قراراته    إذ يشري  

 ،٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٥ و ٢٠٠٥مارس / آذار٣١
 الـدور األساسـي لبنـاء القـدرة يف جمـال احلكـم مـن أجـل الوفـاء                وإذ يؤكد من جديـد     

بااللتزامــات واألهــداف املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، علــى النحــو   
 ،)١(٢٠٠٥عاملي لسنة املشار إليه يف نتائج مؤمتر القمة ال

ــدرك  ــق النظــراء، وتقاســم       وإذ ي ــتعلم عــن طري ــن ال ــستفيد م ــدول األعــضاء ست  أن ال
 اخلربات املتعلقة باالبتكارات يف جمال اإلدارة العامة،

ــة  وإذ يــشري   الــذي اعتمــد يف )٢( إىل مــضمون اإلعــالن بــشأن إشــراك اتمعــات احمللي
سـتراليا، يف الفتـرة مـن    أمعات احمللية املعقود يف بريـسنب،      املؤمتر الدويل األول املعين بإشراك ات     

ــة      ٢٠٠٥أغــسطس / آب١٧ إىل ١٤ ــال جلن ــسبة ألعم ــالن بالن ــك اإلع ــر جبــدوى ذل ، وإذ يق
 اخلرباء املعنية باإلدارة العامة، بشأن املشاركة يف احلكم،

ة،  اإلعــالن املتعلــق بــاحلكم القــائم علــى املــشاركة والــشفافي يردوإذ يالحــظ مــع التقــ 
ديـد أسـلوب احلكـم، املعقـود يف سـول يف            جالذي اعتمـد يف املنتـدى العـاملي الـسادس املعـين بت            

 ،)٣(٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ٢٤الفترة من 
ــر    وإذ يرحـــب  ــامل بـــشأن حتريـ ــام يف العـ ــاع العـ ــر القطـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ  بالتوصـ

السـتراتيجية لتحـسني نوعيـة      اإلمكانات البشرية من أجـل أداء القطـاع العـام ممـا يـربز األمهيـة ا                
 املوارد البشرية يف القطاع العام كوسيلة الستحداث مؤسسات قوية لإلدارة العامة،

__________ 
 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )١( 
 .E/C.16/2006/5انظر  )٢( 
 )٣( A/60/391. 
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 الدور الرئيسي الذي تؤديه األمم املتحدة يف توثيق ونشر أفضل املمارسـات             وإذ يقدر  
 ة للتنمية،العاملية يف جمايل احلكم واإلدارة العامة، بغرض تلبية أهداف برنامج األمم املتحد

 ؛)٤( بتقرير جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة يف دورا اخلامسةحييط علما - ١ 
ــة إلدارة التغــيري، وتقيــيم املخــاطر،    يــشجع - ٢   احلكومــات علــى يئــة بيئــة مواتي

 واالبتكار، لكي يتسىن هلا توفري خدمات أفضل ملواطنيها؛
املـواطن باحلكومـة وذلـك مـن خـالل           الدول األعضاء على تعزيـز ثقـة         يشجع - ٣ 

تعزيـــز إشـــراك اجلمهـــور يف العمليـــات الرئيـــسية املتعلقـــة بإعـــداد الـــسياسات العامـــة، وإجنـــاز  
 اخلدمات العامة، واملساءلة العامة؛

 مــن األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة أن تعمــل مــع احلكومــات بغــرض    يطلــب - ٤ 
لخدمــة العامــة وذلــك بتــشجيع ونــشر     مــساعدا علــى تعميــق أثــر جــوائز األمــم املتحــدة ل      

 االبتكارات يف جمايل احلكم واإلدارة العامة؛
ــة العامــة لألمــم املتحــدة أن تــستجيب علــى وجــه    يطلــب كــذلك - ٥   مــن األمان

السرعة للطلبات املقدمـة مـن احلكومـات بـشأن تـصميم وتنفيـذ وتقيـيم العمليـات التـشاركية،                    
 ركة املواطنني؛يف ذلك نشر أفضل املمارسات بشأن مشا مبا

ــشجع - ٦  ــة        ي ــال التحليلي ــني األعم ــروابط ب ــز ال ــادة تعزي ــى زي ــة عل ــة العام  األمان
 واألنشطة التنفيذية؛

 من األمانة العامة أن تواصـل تقـدمي املـساعدة إىل الـدول األعـضاء مـن                  يطلب - ٧ 
از أجــل اســتحداث أدوات احلكومــة االلكترونيــة لتحــسني املــشاركة والــشفافية واملــساءلة وإجنــ

اخلدمات، وزيـادة تقاسـم املعلومـات، واملنتجـات، واملـوارد، عـن طريـق شـبكة األمـم املتحـدة                     
 لإلدارة العامة؛

 بتنظيم املنتدى العـاملي الـسابع املعـين بتجديـد أسـلوب احلكـم، املقـرر                 يرحب - ٨ 
، ويف هــذا الــصدد يــشجع احلكومــات ومنظمــات اتمــع املــدين،   ٢٠٠٧عقــده يف فيينــا عــام  

اع اخلاص، على املشاركة بنشاط يف تبادل االبتكارات وأفـضل املمارسـات الـيت تـشجع                والقط
 على الثقة يف احلكومات؛

 أيضا على القرار الذي اختذته جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة بالعمـل             يوافق - ٩ 
 :طيلة الربنامج املتعدد السنوات بناء على جماالت األولوية التالية

__________ 
 .(E/2005/44) ٤، امللحق رقم ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )٤( 
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٢٠٠٧ 
وب احلكم القـائم علـى املـشاركة وإشـراك املـواطنني يف إعـداد الـسياسات وإجنـاز                    أسل • 

 .اخلدمات ووضع امليزانية
٢٠٠٨ 

ــة     •  ــة ومواجهـ ــاء اإلدارة العامـ ــادة بنـ ــا يف ذلـــك إعـ ــة، مبـ بنـــاء القـــدرة ألغـــراض التنميـ
 .الكوارث، يف مرحلة ما بعد الصراع/األزمات

٢٠٠٩ 
ة مبــا يف ذلــك إعــداد القيــادات مــن خــالل أدوات      بنــاء الــشفافية، واملــساءلة، والثقــ    • 

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
٢٠١٠ 

احلكــم، واإلدارة العامــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة للتنميــة، وربــط ذلــك بــصورة أوثــق  • 
مبوضــوع اجلــزء الرفيــع املــستوى للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي وجــوائز اخلدمــة   

 .العامة
لدورة السادسة للجنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة يف الربـع           على عقد ا   يوافق - ١٠ 

 ؛٢٠٠٧الثاين من عام 
 : على جدول أعمال الدورة السادسة للجنة على النحو التايليوافق أيضا - ١١ 
احلكم القائم على املـشاركة وإشـراك املـواطنني يف إعـداد الـسياسات               - ١  

 .ةالعامة، وإجناز اخلدمات، ووضع امليزاني
خالصة وافية ملصطلحات األمم املتحـدة األساسـية املتعلقـة بأسـلوب             - ٢  

 .احلكم واإلدارة العامة
اســـتعراض برنـــامج األمـــم املتحـــدة يف جمـــايل اإلدارة العامـــة واملاليـــة   - ٣  

 .العامة
منظور اإلدارة العامة بشأن موضوع اجلزء الرفيـع املـستوى للمجلـس          - ٤  

 .االقتصادي واالجتماعي
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 الفصل الثاين
 تنظيم الدورة  

 مدة الدورة -ألف  
تتألف جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة، اليت أنشأها الس االقتصادي واالجتمـاعي،             - ١

 خبريا يعينهم الس بصفتهم الشخصية بناء على ترشيح األمـني           ٢٤ من   ٢٠٠١/٤٥يف قراره   
ــام ــا اخلامــسة    . الع ــة دور ــد عقــدت اللجن ــرة مــن    وق ــر األمــم املتحــدة، يف الفت  إىل ٢٧يف مق
 .٢٠٠٦مارس /آذار ٣١
 

 احلضور -باء  
 عضوا من أعضاء اللجنة، ومراقبـون مـن مؤسـسات منظومـة األمـم               ٢٣حضر الدورة    - ٢

 .املتحدة ومن منظمات حكومية دولية وغري حكومية ومنظمات أخرى
ــة أمســـاؤهم      - ٣ ــضاء اللجنـــة التاليـ ــضر الـــدورة أعـ ــويس: وحـ أغيـــار، فيالنويفـــا  .  فلـ
ــانغ نيونغــو  )املكــسيك( ــر أنغي ــا(، بيت ــاتوكو  )كيني ــنن(، عثمــان ب ــشتل  )ب ــسواز بي ، مــاري فران
، جوسـيلني   )الفلـبني (بونـسودين   . ، إميليـا ت   )ربــــ املغ(، رشيد بن خمتار بن عبـد اهللا         )فرنسا(

ــدا(بورغــون  ــسر  ) كن ــويس كــارلوس بري ــرا -ل ــل( بريي ــاريو ب) الربازي ــشييت . م ــاإ(ت ، )يطالي
ــ. ، جريالـــدين ج)روســـيا(ميكائيـــل دمييترييـــف  ، أدغـــار )جنـــوب أفريقيـــا( يكييتلوفريزيـــر مـ

، بـان سـوكيم   )األردن(كنعـان   . ، طـاهر هــ    )املانيـا (، فرينـر جـان      )كولومبيـا (غونزالس سالس   
ــا ( ــة كوريـ ــسكا  )مجهوريـ ــرا كودريـ ــدا(، بربـ ــشكو  )بولنـ ــورن لوبيـ ــا(، فلـ ــوين )رومانيـ ، أنطـ

الواليات املتحـدة   (روندنيللي  . ، دنيس أ  )اهلند(سريبورابو كيسافا راو    ) يونانال(ماكريدميترس  
وينـدوولني آن   غ،  )الـصني (، وانغ جياوتـشو     )إندونيسيا(، برجيونو جتيهبتوهري جانتو     )األمريكية
 ).ترينيداد وتوباغو(ويليامز 

 ). قموزامبي(و ـريخوسيه أوسكار مونتي: ومل يتمكن العضو التايل من احلضور - ٤
ميكن االطالع على قائمة املراقبني الذين حضروا الدورة على الشبكة الداخلية لألمم املتحدة        - ٥
 .)http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022432.pdfانظر ) (إنترانت(
 

 جدول األعمال -جيم  
 :كان جدول أعمال اللجنة يف دورا اخلامسة كما يلي - ٦

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١ 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022432.pdf
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 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢ 
البحــث عــن ــج ومنــهجيات ميتــدان مــن القاعــدة إىل القمــة وتوطئــة إلعــداد   - ٣ 

 .امة السليمةأسس ومبادئ اإلدارة الع
االبتكارات يف جمايل احلكم واإلدارة العامـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                - ٤ 

 .عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية
 .خالصة وافية للمصطلحات األساسية يف جمايل احلكم واإلدارة العامة - ٥ 
 .ة العامةاستعراض أنشطة األمم املتحدة يف جمال اإلدار - ٦ 
 .برنامج العمل املقترح وجدول أعمال الدورة السادسة للجنة اخلرباء - ٧ 

 
 انتخاب أعضاء املكتب -دال  

انتخبت اللجنة بتوافق اآلراء األعضاء التالية أمسـاؤهم لـشغل وظـائف الـرئيس ونـواب                 - ٧
 :الرئيس واملقرر

 )كندا (بورغونجوسيلني   :الرئيس 
 )جنوب أفريقيا ( موليكييت-فريزر .  جغريالدين :نواب الرئيس 
 )األردن (كنعان. طاهر هـ   
 )الصني( جياوشو وانغ   
 )املكسيك (فيالنويفاأغيار . لويس ف  :املقرر 
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 الفصل الثالث

 موجز وقائع الدورة واالستنتاجات  
 

 أعمال اللجنة -ألف  
ية واالجتماعيـة خوسـيه     ألقى خطاب الترحيب وكيل األمـني العـام للـشؤون االقتـصاد            - ١

ــو أوكــامبو، يف   ــد    ٢٠٠٦مــارس /آذار ٢٧أنطوني ــة وحتدي ، فقــدم إطــارا لتنظــيم أعمــال اللجن
وأكد وكيل األمني العـام أن القـرارات الـواردة يف نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام            . األولويات
عزيــز تــرابط  بــشأن املواضــيع اإلمنائيــة، وإصــالح الــس االقتــصادي واالجتمــاعي وت)١(٢٠٠٥

منظومة األمم املتحدة، وفرت التوجيه وكانـت حـافزا رئيـسيا لربنـامج األمـم املتحـدة يف جمـال                    
وسينصب تركيز الربنـامج    . اإلدارة العامة، ومن مث أضفت الترابط على ختطيط وتنفيذ الربنامج         

ا بعـد  على أربعة جمـاالت حامسـة وهـي إعـادة بنـاء نظـامي احلكـم واإلدارة العامـة يف مرحلـة مـ                    
ــة         ــالروح املهني ــي ب ــشجيع التحل ــدرة، وت ــاء الق ــشاركة؛ وبن ــى امل ــائم عل ــصراع؛ واحلكــم الق ال

 .واألخالقيات يف القطاع العام؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
وبعــد أن اختــذت اللجنــة مــن جمــاالت األولويــة اجلديــدة نقطــة انطــالق هلــا، شــرعت      - ٢

وفاء بواليتها وتقدمي مسامهات من شأا دعم أعمال الس االقتـصادي           تتداول بشأن كيفية ال   
وكشفت املناقشة اليت جنمت عن ذلـك عـن تبـاين يف اآلراء بـشأن كيفيـة تعزيـز                   . واالجتماعي
ــة  ــر اللجن ــدورها     . أث ــصورة أساســية  -ويف حــني نظــر بعــض األعــضاء نظــرة اســتراتيجية ل  وب

 -تركيـز علـى العوامـل الرئيـسية للحكـم واإلدارة العامـة              يتعلـق بـإعالن املبـادئ العامـة أو ال          ما
. مال آخرون إىل دعم املسامهات ذات الطابع العملي، واملرتبطة باملبادرات الوطنيـة واإلقليميـة              

ودعا آخرون إىل انتهاج طريق وسط ميزج بني النهج العام الـشامل، وبـني املـسامهات احملـددة،                  
 .تدرجيياملوجهة حلل املشاكل ذات الطابع ال

ووافقت اللجنة على أن تكوينها مينحها فرصة نادرة لوضع الكفاءات الفنيـة والذهنيـة               - ٣
ولتمكينــها مــن االســتفادة مــن هــذه الكفــاءات علــى أفــضل وجــه،   . يف خدمــة األمــم املتحــدة

وافقت على إعداد برنامج متعدد السنوات يستند إىل ااالت األربعة ذات األولوية اليت أشـار               
وهــذا النــهج  . ا وكيــل األمــني العــام، ووردت يف اســتنتاجات اجتمــاع مكتــب الــس      إليهــ

املواضيعي ال يتيح فقـط للجنـة أن تبحـث املنـاظري واالجتاهـات اإلقليميـة، بـل ويـساعدها علـى                   
ــواتج        ــق باملنتجــات والن ــا يتعل ــة، فيم ــة العام ــشورة إىل األمان ــدمي امل ــشطتها وتق ــل (تنظــيم أن مث

__________ 
 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )١( 
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ــسياسات ال  ــارات ال ــة، أو حــىت مواضــيع      خي ــشورات الكامل ــات العرضــية، واملن ــة أو الورق عام
 .اليت تستحق اهتماما خاصا) املنتدى العاملي

ــها ومكتــب الــس       - ٤ ــة علمــا بنتــائج االجتمــاع الــذي عقــد بــني مكتب وأُحيطــت اللجن
ــة    . االقتــصادي واالجتمــاعي ــامج اللجن ورحبــت بالفرصــة الــيت أتاحهــا االجتمــاع ملواءمــة برن

والحظــت اللجنــة أنــه يف خــالل فتــرة األربــع  . طويــل األجــل مــع أولويــات وشــواغل الــس ال
احلكـم القـائم علـى     : سنوات املقبلة كان من املتوقع التركيز على أربعة جمـاالت مواضـيعية هـي             

، والـشفافية، واملـساءلة والثقـة يف عـام          ٢٠٠٨، وبنـاء القـدرة يف عـام         ٢٠٠٧املشاركة يف عام    
ويف حـني  . ٢٠١٠واإلدارة العامة، وبرنـامج األمـم املتحـدة للتنميـة يف عـام      ، واحلكم،   ٢٠٠٩

أنــه مل توضــع بعــد اللمــسات النهائيــة علــى تفاصــيل الطريقــة الــيت ميكــن ــا تعزيــز الــصلة بــني   
برنامج اللجنة املتعدد السنوات ومواضيع اجلزء الرفيع املستوى السنوي للمجلـس، فـإن اللجنـة     

امج السنوات األربع وضع األسس الـيت ميكـن تطويرهـا بعـد ذلـك مـن                 أبدت ارتياحها ألن برن   
وسـيتطلب هـذا قيـام األعـضاء يف فتـرة مـا بـني الـدورات بـإبالغ            . خالل التفاعل بني األعـضاء    

ــز       ــة أمــور إىل تعزي ــة يف مجل ــة العامــة بــاآلراء واالقتراحــات الرامي بعــضهم بعــضا وإبــالغ األمان
 اللجنــة، مــع تفــصيل وإيــضاح املواضــيع الــيت ســيتعني   التــرابط بــني مواضــيع الــس ومواضــيع 

معاجلتها يف إطار كل عنوان رئيسي من عناوين املواضيع، وإدماج األنشطة املتكررة اليت تقـوم               
 .ا شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية يف برنامج عمل اللجنة للسنوات األربع

 
ة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق  االبتكــارات يف جمــايل احلكــم واإلدارة العامــ  -باء  

 عليها دوليا مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية
مـسائل أساسـية بـشأن االبتكـارات يف     ) E/C.16/2006/2(أبرزت مذكرة األمانة العامة    - ٥

وتـشمل  . جمايل احلكم واإلدارة العامة كما ناقشت عالقتها بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              
طبيعــة ) ب(ملــاذا ينبغــي للحكومــات أن تبتكــر؛  ) أ: (يت بحثــت يف الورقــة مــا يلــي املــسائل الــ

ما هي املبادئ واالستراتيجيات الناشـئة يف جمـال     ) ج(االبتكار يف جمايل احلكم واإلدارة العامة؛       
الــذي  مــا) د(ابتكــارات احلكــم واإلدارة العامــة مــن أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؟؛  

مـا الـذي تـستطيع احلكومـات     ) هـ(يسري أو إعاقة االبتكار يف جمال اإلدارة العامة؟؛        يؤدي إىل ت  
ما هـي األدوات واملنـهجيات      ) و(أن تفعله لتهيئة بيئة مواتية لالبتكار يف جمال اإلدارة العامة؟؛           

 الالزمة لتقاسم االبتكارات ومواءمتها يف جمايل احلكم واإلدارة العامة؟
ــة   وأشــارت املــذكرة إ - ٦ ىل أن احلكومــات يف شــىت أحنــاء العــامل حتتــاج إىل أن تنبــذ مقول
وأن تشارك بطرق ابتكاريـة يف تـصميم الـسياسات العامـة،            “ ليس يف اإلمكان أبدع مما كان     ”

وقـد ينطـوي    . وإجناز اخلدمات العامة، وتنظيم األسـلوب الـذي تعمـل بـه وتـوزع بـه مواردهـا                 
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ج جديـد مـن عناصـر موجـودة أو إحـداث تغـيري       االبتكار علـى إدراج عناصـر جديـدة، أو مـزي        
كمـا أشـارت إىل منتجـات وسياسـات         . كبري أو ابتعاد عن الطريقة التقليديـة لتـصريف األمـور          

، “االبتكـار ”ومن ناحية ثانيـة فقـد صـيغ مفهـوم ملـصطلح             . وبرامج وقواعد وعمليات جديدة   
ــائج مهمــة مــن حيــث حتــس      ــاة والــذي يهــم أن املمارســة ينبغــي أن تــسفر عــن نت ــة حي ني نوعي

وبعبارة أخرى، ليس االبتكار غايـة يف حـد ذاتـه كمـا ال جيـب أن                 . املواطنني وخلق قيمة عامة   
ينظر إليه باعتباره بدعة، وإمنا كوسيلة لتحقيق أهداف حمددة مبـا يف ذلـك القـضاء علـى الفقـر،       

 .وحتقيق اإلنصاف االجتماعي، ومشاركة كال اجلنسني يف الشؤون العامة
ــئن - ٧ ــشأن       ول ــدويل، ب ــصعيد ال ــى ال ــى نطــاق واســع عل ــق يف اآلراء عل ــاك تواف  كــان هن
ينبغي عمله لإلسراع بالتنمية والرخـاء، يبـدو أن هنـاك تقاسـم أقـل للمعرفـة والقـدرة بـشأن           ما

فاملعرفة متوفرة بشأن كيفية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، لكنـها كـثريا             . كيفية القيام بذلك  
وميكــن لتقاســم املعرفــة بــشأن االبتكــارات ، نــاثرة فيمــا بــني بلــدان عديــدةمــا تكــون جمــزأة ومت

واملمارسات الناجحة أن يوفر للحكومات جمموعة من اخليارات احملددة والعمليـة بـشأن كيفيـة      
ويكفل التركيز على االبتكارات الفرصة لتحويـل االهتمـام         . حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا    

. كومات ردا علـى التحـديات املتزايـدة التعقيـد إىل كيفيـة القيـام بـذلك       عما ينبغي أن تفعله احل  
والتعلم من بلدان أخرى ميكن أن يوفر الوقت، وأن يوحي بإصـالحات جديـدة، كمـا يـساعد             

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن        . البلدان يف بعض احلاالت على قطع مراحـل كـبرية يف جمـال التنميـة              
شكل كـبري مـن حيـث أن البلـدان تـستطيع أن تنقـل              تقاسم املمارسات الناجحة مناسب ليس ب     

منوذجا موجودا يف بلد آخر إىل نظامها اإلداري، ولكن من حيث أا تستطيع مواءمـة عناصـر                 
املمارسات الناجحة املوجودة يف بيئات أخرى مع بيئاـا الداخليـة، واألهـم مـن ذلـك أن هـذه          

 .رىالعملية ميكن أن تصلح كحافز لبدء مبادرات مماثلة أخ
 

 تعليقات واستنتاجات اللجنة  
ويف اية العرض، أشادت اللجنة باألمانة العامة على دورهـا يف دعـم الـدول األعـضاء       - ٨

والحظـت اللجنـة حتـذير األمانـة العامـة،      . فيما تبذله من جهود لتعزيز االبتكار يف جمال احلكـم       
وقـد أكـد   . طعـا بـشأن االبتكـارات   من أن العرض مل يكن املراد منه أن يغدو بيانا ختاميـا أو قا         

حقيقة أن األمم املتحدة هلا دور مهم تقوم به يف تعزيـز الـوعي باالبتكـارات وبنـاء القـدرة مـن                       
وأكـد مـن جديـد أن       . أجل االبتكار على الصعيدين الوطين واحمللـي فيمـا بـني الـدول األعـضاء              
ضهم الـبعض ويقومـون     تبادل اخلربات الناجحة مهم جدا نظرا ألن السكان سـيتعلمون مـن بعـ             

وأشــار بــأن علــى األمــم املتحــدة أن تعــزز مهمتــها كمنتــدى . بتحــسني قــدرام علــى االبتكــار
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ويف . لتبادل االبتكارات واملـسائل احلامسـة يف جمـال اإلدارة العامـة فيمـا بـني البلـدان والثقافـات                   
 .هذا الصدد، ينبغي زيادة أثر جوائز األمم املتحدة يف جمال اخلدمة العامة

والحظــت اللجنــة أن املمارســات االبتكاريــة ليــست متطــورة يف احلكومــة علــى غــرار   - ٩
ولـو أن القطـاع العـام كـان أكثـر إبـداعا فيمـا يتعلـق مـثال بعمليـات األنظمـة                       . القطاع اخلـاص  

والحظـت أيـضا أن موضـوع االبتكـار يتـصدر         . واهلياكل وإجناز اخلدمات مما كان يعتقد عامة      
مـن أجـل إعـادة بنـاء الثقـة لـدى            (ت املعنية بتحسني أداء القطـاع العـام         جدول أعمال احلكوما  

 قد أكد أمهية إدراك طابع حل املـشاكل املتـوفر يف االبتكـارات،              )املواطنني وتوطيد الدميقراطية  
ــذ         ــد أن تنب ــال ب ــة ف ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــة حتقي ــدان النامي ــه إذا أرادت البل ــا أكــد أن كم

ونبـهت اللجنـة أيـضا إىل أنـه لـيس           .  عدم جدواها أو مردودها العكـسي      املمارسات اليت اتضح  
ــة يف احلكــم          ــادة الثق ــة وإىل زي ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــؤدي إىل حتقي ــارات ت ــع االبتك مجي

ومن مث ترى اللجنة أن من املهم التحلـي مبنظـور اسـتراتيجي عنـد حتديـد اـاالت                   . الدميقراطي
). مثــل رأس املــال البــشري، واملــوارد املاليــة، والــشراكات  (ار الــيت توجــه إليهــا جهــود االبتكــ 

وأشارت اللجنة أيضا إىل أن االبتكار ميكن أن يرى كنقيض للـسبل املعتـادة أو التقليديـة ألداء                  
األعمال يف القطاع العام، وأكدت أنه يستلزم حريـة الفكـر والتعـبري لكـي يتحقـق، فـضال عـن                     

دارة العامــة الــيت تـشجع احلــوار بــني املـوظفني العــامني الــذين   تـوفر اتمــع املفتــوح وهياكـل اإل  
ــديرا كــبريا   ــهم تق ــه     . تقــدر معرفت ــا ال جــدوى من ــه جــدوى وم ــا ل ــم م ــاول تعلّ . فاالبتكــار يتن

وأضــافت اللجنــة أنــه الكتــساب صــفة االبتكــار جيــب أن تتقيــد املمارســة حبكــم القــانون، وأن  
 .تكون مستدامة من الناحية اخلُلقية

فقت اللجنـة علـى أن الظـروف الـسياسية والثقافيـة داخـل وخـارج القطـاع العـام،                    ووا - ١٠
فضال عن التقبل الواسع النطاق من أصحاب املصلحة يف جماالت سياسـات عامـة حمـددة حيـدد                  

والحظـت أن االبتكـارات يف جمـال القطـاع العـام اعتمـدت              . أم ال  ما إذا كان االبتكار ناجحا    
ســتعداد للتغــيري وتقبــل املخــاطر؛ القــدرة التنظيميــة علــى قيــادة  اال: علــى عــاملني حــامسني ومهــا

ويف كثري مـن احلـاالت، كانـت        . التغيري وتقبل املخاطر، فضال عن املوارد الالزمة لذلك التغيري        
احلكومات تفتقر إىل القدرة على إدارة التغيري فضال عن املهارات الالزمة للعمل بـصورة أفقيـة                

والحظـت اللجنـة كـذلك أن االبتكـارات ال ميكـن التنبـؤ ـا                . ةعوضا عن العمل بصورة رأسي    
. من حيث النتائج كما أا ال تفلح دائما أو تكون مقبولة من جانب مجيع أصـحاب املـصلحة                 

وأكدت اللجنة أيـضا أن االبتكـار مل تكـن لـه األولويـة أحيانـا يف القطـاع العـام، وال سـيما يف                         
وبالتايل، مل يكن هناك سوى حـافز       . قراطية قانونية معقولة  تلك احلاالت اليت مل تتوفر فيها بريو      

 .ضئيل للموظفني املدنيني على االبتكار
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ويف ضوء ما سبق، أكدت اللجنة أمهية إدارة التغـيري، واسـتنباط آليـات لرصـد وتقيـيم                   - ١١
. املــدى الــذي حــسنت بــه االبتكــارات أداء احلكومــة ونوعيــة احليــاة يف اتمــع بــصورة فعالــة   

ارت إىل أن يئـة بيئـة مواتيـة يف القطـاع العـام وتـشجيع الثقافـة احلكوميـة الـيت مـن شـأا                          وأش
ــز االبتكــارات     ــإن  . مواجهــة املخــاطر والتغــيري تعــد عوامــل أساســية لتعزي ــصدد، ف ويف هــذا ال

سياسات تنمية املوارد البشرية الوطنيـة الـيت ميكـن أن تـساعد يف تـدريب املـوارد البـشرية لكـي                 
 فعاليــة، وتغــيري العقليــة والــسلوكيات، الــيت تعيــق احلكــم الرشــيد مــن األمــور          تــصبح أكثــر 

 .األساسية
ومن رأي اللجنة أن من املهم التمييز بني االبتكـارات والظـروف الـيت مسحـت بنجـاح               - ١٢

فالالمركزية واخلصخصة على سبيل املثال، قد يصبحا ابتكارين جيـدين، بيـد أنـه              . االبتكارات
. ظروف اليت تسمح للعمليات بأن تتم بصورة صحيحة، فمـن املـرجح أن تفـشال              إذا مل تتهيأ ال   

وأكدت اللجنة أن ممارسات االبتكارات ميكن أحيانا أن ختلـق مـشاكل جديـدة وتولـد صـراعا           
ومـن مث فمـن املهـم التركيـز علـى كيفيـة جتنـب الـصراعات أثنـاء عمليـة                     . يف ظل ظروف معينة   

 .االبتكار
ــة مــسأ  - ١٣ ــارت اللجن ــوأث ــراد أم    لة م ــز االبتكــار األف ــشكل العامــل األساســي يف تعزي ن ي

ــأن    . الترتيبــات املؤســسية  ــرغم مــن وجــود اتفــاق ب ــذين  ”وعلــى ال ــراد هــم ال ــستحدثون األف ي
يلعـب دورا حامسـا يف االبتكـار،        ة  وأن عنـصر القيـاد    “ ولـيس احلكومـات   املمارسات املبتكـرة،    

لترتيبــات املؤســسية والــسياسات واحلــوافز اكــان هنــاك توافــق آراء أيــضا مفــاده أنــه يف غيــاب  
وشــددت . زى يف القطــاع العــامغــيــصعب جــدا اســتحداث تغــيريات مهمــة وذات م املناســبة، 

اللجنــة علــى أن االبتكــار يعتمــد علــى نوعيــة وحجــم مــا يتــوفر مــن نظــم، وأنــه حــىت يتــسىن      
. ابعا مؤسـسيا  لالبتكارات أن تنتشر على نطاق واسع وتتسم باالستدامة، ال بد من إكساا ط            

إحــداث أساســية لتعزيــز ومــن مث فــإن تــشجيع تبنــي سياســة تتعلــق باالبتكــارات أمــر ذو أمهيــة  
 .تغيريات إجيابية يف اإلدارة العامة

وأشارت اللجنة أيضا إىل أن االبتكار يف القطاع العام يعتمد على وجـود دوافـع لـدى      - ١٤
، فـضال عـن   الرتيـاح يعتمد على شعورهم باموظفي اخلدمة املدنية حتفزهم على االبتكار، كما       

ووفقـا ملـا ذكرتـه اللجنـة، فـإن كيفيـة إعـداد املهنـيني الـشباب          . شعور املواطنني أيضا باالرتياح  
للمــساعدة علــى االبتكــارات يف القطــاع العــام واســتدامتها، تــشكل مــسألة أخــرى ذات أمهيــة  

حتفـز  اليت  دوافع  الوفيما خيص   . ومتداخلة مع العوامل األخرى، ينبغي أن حتظى باهتمام خاص        
ابتكـارات القطـاع اخلـاص عامـل        املسؤولني الـسياسيني، أشـارت اللجنـة إىل أنـه يف حـني ميلـي                

. فــإن مــا يــدفع سياســيي القطــاع العــام إىل ذلــك هــو أمنــاط إدالء النــاخبني بأصــوام  الرحبيــة، 
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يف البلـدان الناميـة   والحظت اللجنة كـذلك أن النـساء والـشباب الـذين ميثلـون غالبيـة الـسكان          
كم ينبغي إدماجهم بشكل نشط يف عمليـة صـنع القـرارات العامـة، ويف العمليـات املتعلقـة بـاحل         

وأعربت اللجنة أيضا عـن شـعورها بـأن املـواطنني ينبغـي تدريبـهم علـى اكتـساب                . بصفة عامة 
 .قدرات متكِّنهم من تقدير أمهية العمليات الدميقراطيات واالبتكار

االبتكـارات يف إطـار احلكومـة، مـن حيـث          أنـشطة   للجنة أنه نظرا حملدودية     والحظت ا  - ١٥
كيفية زيـادة حجـم     أن   ويعين ذلك    ؛أمهية بالغة توسيع نطاقها   طبيعتها ونطاقها، تكتسي مسألة     

 املـستويات املختلفـة     نطـاق ، علـى    تـسق تطبيقهـا بأسـلوب م    نـشرها، و  ما يـتم مـن ابتكـارات، و       
، الحظت اللجنة أنـه نظـرا إىل أن االبتكـارات           باملثلو.  مسألة تستحق كامل االهتمام    ،لإلدارة

متثــل تــدخالت صــغرى يف عمليــات إصــالح القطــاع العــام، فإــا ليــست دومــا كافيــة لتعزيــز    
ويف بعـض احلـاالت، مثـة حاجـة إىل حـدوث تغـيريات جوهريـة                .  أفـضل  أسـاليب حكـم   وجود  

ــصورة أكــرب يف   ــصادية، مــن أجــل تبنــي   اهلياكــل االوشــاملة ب ــة واالقت أســاليب حكــم  جتماعي
 إىل الدميقراطيــة يتــيح ةوالحظــت اللجنــة أن التحــول مــن أســاليب احلكــم االســتبدادي  . ســليمة

 املناصـب   يبيد أنه عنـدما تقـع تغـيريات يف صـفوف شـاغل            . أفضل الفرص حلدوث االبتكارات   
ــا التراجــع عــن سياســات  االبتكــاراحلكوميــة، قــد يعــين   احلكومــات الــسابقة كــي يلقــى   أحيان

ــى          يف ــلبية عل ــار س ــك آث ــى ذل ــب عل ــد يترت ــدات، وق ــاع حبــدوث جتدي ــور االنطب روع اجلمه
 .السليم كماحل
 علــى احلكــموأشــارت اللجنــة بــأن تقــوم األمانــة العامــة بتــسهيل االبتكــارات يف جمــال  - ١٦

إللكترونيـة لـإلدارة    زيادة استخدام شـبكة األمـم املتحـدة ا        ) أ(نطاق الدول األعضاء من خالل      
ــال اإلدارة       ــارات يف جمـ ــستودعا لالبتكـ ــفها مـ ــد بوصـ ــصى حـ ــة إىل أقـ ــة العامـ ــة واملاليـ ؛ العامـ

باإلضــافة إىل إعــداد دراســات القيــام ببحــوث حتليليــة عــن االبتكــارات يف جمــال احلكــم،   )ب(
كــارات توثيــق املعــارف املتعلقــة باالبت ) ج(األفكــار االبتكاريــة؛ حماكــاة حالــة عمليــة تفيــد يف  

تنظــيم ) د(وتعميمهــا مبــا يف ذلــك إجنــازات الفــائزين جبــوائز األمــم املتحــدة للخدمــة العامــة؛ و  
وأوصت اللجنـة كـذلك بـأن تركـز األمانـة           . املتعلقة باالبتكارات القيادية  برامج لبناء القدرات    

بارهـا  العامة على السياسات والتشريعات احلسنة لالبتكار، وتعميم نظم املعارف الناجحـة باعت           
 .لوضع السياساتوطنية أداة 
 عدة مسائل رئيسية حىت يتـسىن       دراسةوأشارت اللجنة على اجلمعية العامة بأن تقوم ب        - ١٧

تقدمي مساعدة أفضل للدول األعضاء على استحداث تغيريات يف القطاع اخلاص، مبـا يف ذلـك               
 كيـف   ؛ االبتكـار؟   مـا الـذي تنطـوي عليـه عمليـة          ؛كيف يـتم قبـول األفكـار اجلديـدة؟        : ما يلي 

 مـا هـي العقبـات الرئيـسية الـيت           ؛؟وإقرارهاميكن بناء ائتالفات سياسية لدعم عمليات االبتكار        
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ــا تقيــيم فعاليــة االبتكــارات؟  ؛ينبغــي معاجلتــها؟  كيــف ميكــن حتقيــق اســتدامة  ؛ كيــف ميكــن لن
 ؛؟يفتـه وظ ما الذي حيدث عندما يترك العنصر القيادي الـذي شـرع يف االبتكـار                ؛االبتكارات؟

احلكومــات وأخــريا، أوصــت اللجنــة بــأن تقــوم األمانــة العامــة بتحليــل دوافــع االبتكــار لــدى     
، وأن تعـاجل يف عملـها مـسألة االبتكـار يف القطـاع العـام علـى مـستوى                    وموظفي اخلدمة املدنية  

 .املنظمات احمللية والوطنية املتعددة األطراف
امة بوضع األدوات والطرائق الالزمـة لتقيـيم        وأوصت اللجنة أيضا بأن تقوم األمانة الع       - ١٨

مجيع عمليـات االبتكـار تفـضي بالـضرورة        املخاطر وإدارة التغيري يف القطاع العام، نظرا إىل أن          
ويف هـذا   .  ومـن مث جتابـه مبقاومـة       ،يف الوضع الراهن لإلدارة العامـة     إىل حدوث نوع من التغيري      
قـشة يف   أن تكـون إحـدى املـسائل موضـع املنا          اطراملخـ /دارة التغـيري  الصدد، اقتـرح أنـه ميكـن إل       

 .دورة قادمة للجنة
 مــساعدةوأخــريا، اقترحــت اللجنــة أنــه فيمــا خيــص تقيــيم االبتكــارات، وحــىت يتــسىن    - ١٩

 التجـارب الناجحـة، ينبغـي لألمانـة العامـة أن            مواءمـة الدول األعـضاء بـشكل أفـضل يف نقـل و          
الـيت  للعمليـة    “ مـصدر املعلومـات   ” تـشاف علـى اك  ، مـن وجهـة نظـر عمليـة،          تواصل التركيـز  

. وهي عملية غالبا ما تكون مـشوشة ومعقـدة        يف نطاق احلكومة،    تنبثق من خالهلا االبتكارات     
 . العامة على توثيق اجلوائز الدولية والوطنية يف جمال اخلدمةاألسلوبطبق هذا يوينبغي أن 

 
ــدة لوضـــع أســـس     -جيم   ــاد ـــج ومنـــهجيات تنطلـــق مـــن القاعـ ــادئ اإلدارة إجيـ ومبـ

 السليمة العامة
إجيـاد  ”بناء على طلب اللجنة يف الـدورة الرابعـة، قـدمت األمانـة العامـة ورقـة معنونـة                     - ٢٠

ــادئ        ــس ومبـ ــع أسـ ــدة لوضـ ــن القاعـ ــق مـ ــهجيات تنطلـ ــج ومنـ ــة الدارة اإلـ ــعامـ “ سليمةالـ
(E/C.16/2006/3) .     ــش ــات بــ ــوفري املعلومــ ــة إىل تــ ــى األدوات الراميــ ــر علــ ــز التقريــ أن ويركــ

 .االستراتيجيات املنطلقة من القاعدة اليت تستخدم داخل البلدان وفيما بينها
والحظت ألمانة العامة يف سياق إعدادها هلذه األدوات أن هـذه العمليـة اسـتندت إىل                 - ٢١

 :جمموعة من االفتراضات املسبقة، ومن بينها
ــا للحكــم واإلدارة    )أ(  ــه عاملي  العامــة يقــوم  ال يوجــد حلــد اآلن منــوذج متفــق علي

 ؛“ إىل القمةالقاعدة”بشكل راسخ على املبادئ املنطلقة من 
تتــوفر فرصــة جيــدة هلــذا النمــوذج العتمــاده علــى نطــاق واســع إذا مــا ســبق    )ب( 

 إعداده القيام بدراسات جتريبية؛
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سـلكت البلــدان يف أرجـاء خمتلفــة مـن العــامل، بـدرجات متباينــة مـن النجــاح،       )ج( 
 قيق حلول لإلدارة العامة تنطلق من القاعدة إىل القمة؛وجا خمتلفة حنو حت

وعلى الرغم من وجـود الفـروق الكـبرية يف الثقافـات وفيمـا بينـها، مثـة نطـاق           )د( 
واسع من توافق اآلراء بشأن احلاجة إىل نظم إدارة عامة تتـسم يف آن واحـد بطبيعتـها الـشاملة                    

 ؛“ناية للعمالءالع”والتشاركية والقابلة للمساءلة، واليت تويل 
من شأن الـشروع يف دراسـة شـاملة للثقافـات التعجيـل بـإحراز تقـدم صـوب                    )هـ( 

تطابق وجهات النظر بـشأن النـهج املنطلـق مـن القاعـدة إىل القمـة وبـشأن املنـهجيات الالزمـة                      
 لتبين نظم حكم تشاركية؛

مـــن أجـــل إجيـــاد البيانـــات الـــضرورية وذات الـــصلة، يـــتعني علـــى الدراســـة    )و( 
وبالتـــايل يتحـــتم وضـــع ثالثـــة اســـتبيانات، عوضـــا عـــن       (تكـــشاف أكثـــر مـــن مـــصدر    اس

 ).واحد استبيان
وأحاطت األمانة العامـة اللجنـة علمـا مبـشاريع االسـتبيانات الثالثـة الـيت تعـاجل منفـردة                     - ٢٢

املبادئ الـسليمة لـإلدارة العامـة، وتعريـف النـهج أو االسـتراتيجيات        : وجمتمعة أربع مسائل هي   
؛ وكيفيــة جعــل مبــادئ اإلدارة )مبــا فيهــا متغرياــا ومــشتقاا(ة مــن القاعــدة إىل القمــة املنطلقــ

العامــة تــستجيب لــشواغل املــواطنني؛ والتوصــيات بــشأن اجلهــود الالزمــة إلزالــة العقبــات الــيت 
 .تعترض التنفيذ الفعال ملبادئ اإلدارة العامة املوجهة لفائدة املواطن

 
 ةتعليقات واستنتاجات اللجن  

متخــض عــن املــذكرة الــيت قدمتــها األمانــة العامــة حــوار نــشط وال ســيما فيمــا خيــص      - ٢٣
وعلـى الـرغم مـن أن اللجنـة تتفـق مـع وجهـة        . املسائل املفاهيمية واملنهجية اليت أثارا املـذكرة     

النظر املتمثلة يف أن السعي إىل منوذج عاملي موحد ألساليب احلكم التشاركية أمـر غـري واقعـي                  
إىل طبيعة الفروق بني الثقافات اليت سيتعني على هذا النموذج التصدي هلا، فإـا أكـدت                نظرا  

وعلـى الـرغم مـن عـدم وجـود دليـل       . جمددا على الصلة بني احلكم الرشيد ومشاركة املـواطنني      
قــاطع علــى أن مــشاركة املــواطنني تفــضي بالــضرورة إىل أداء حكــومي أفــضل وإىل شــعور         

كل أكــرب، تتفــق اللجنــة مــع وجهــة النظــر العامــة بــأن تعزيــز الفــرص    املــواطنني باالرتيــاح بــش 
وحـددت اللجنـة    . واآلليات التشاركية سيذهب شوطا بعيدا يف بناء ثقة املـواطنني يف احلكومـة            

ــة، ووضــع       ــهاج الالمركزي ــة حامســة، مثــل انت جمــاالت تعــد مــشاركة املــواطنني فيهــا ذات أمهي
ــذها وتقييمهــا، وت   ــسياسات العامــة وتنفي ــة، ورصــد املــشاريع    ال قــدمي اخلــدمات العامــة، وامليزن
 .وتقييمها، ومراجعات األداء، وتتبع النفقات
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وإدراكـا مــن اللجنــة لـضخامة التحــدي الــذي يــتعني علـى األمانــة العامــة مواجهتــه إذا     - ٢٤
شرعت يف إجراء دراسات استقصائية شاملة للثقافات، أشارت بأنه ينبغـي توجيـه االهتمـام                ما

 الدراسات املكتبية، وإعداد دراسات حالـة قطريـة، وتقـدمي املـساعدة للـدول األعـضاء                 أوال إىل 
اليت تلـتمس هـذه املـساعدة، ال سـيما بـشأن وضـع وإدارة أدوات لتقيـيم العمليـات التـشاركية                      

وينبغي بعدئذ الربط الوثيـق بـني أفـضل املمارسـات املنبثقـة مـن               . وآثارها على فرادى املواطنني   
 .تواضعة والتراكمية وبني جوائز اخلدمة العامة اليت متنحها األمم املتحدةهذه اجلهود امل

وهناك دور رئيسي تقوم به األمم املتحدة يتمثل يف توعية الـدول األعـضاء وأصـحاب                 - ٢٥
وعلـى األمانـة   . املصلحة احملليني بشأن ضرورة وضع سياسـات تعـزز فـرص مـشاركة املـواطنني           

االستـشارية التقنيـة حتـت تـصرف الـدول األعـضاء ال سـيما تلـك         العامة أيضا أن تضع مرافقها   
الدول اليت تلتمس املـساعدة بـشأن وضـع أدوات لرصـد وتقيـيم العمليـات التـشاركية وآثارهـا               

 .على املواطنني
وقــررت اللجنــة، بنــاء علــى ذلــك، أن موضــوع أســاليب احلكــم التــشاركية ينبغــي أن   - ٢٦

ــا   ــى جــدول أعماهل ــة أن تأخــذ يف    وينبغــي للم. يبقــى عل ــيت ســتتم يف دورات الحق ناقــشات ال
 بـشأن نفـس     ٢٠٠٧االعتبار النتائج اليت توصـل إليهـا التقريـر العـاملي عـن القطـاع العـام لـسنة                    

وأشارت اللجنة أيضا على األمانة العامة بدعم العملية املفضية إىل نشر التقرير، مـن              . املوضوع
 :خالل القيام مبا يلي

والدراسات املكتبية املتعلقة بالنهج اليت تتبناهـا البلـدان، والعقبـات           استعراض األدبيات    • 
 اليت جتاها، يف جمال تبين مشاركة املواطنني يف احلكم واإلدارة العامة؛

 .إعداد دراسات حالة قطرية • 
 

 خالصة وافية للمصطلحات األساسية يف جمايل أسلوب احلكم واإلدارة العامة -دال  
هود املبذولة لتحقيق فهم مشترك ملفـاهيم ومـصطلحات اإلدارة األساسـية            يف سياق اجل   - ٢٧

ــذكرة          ــة امل ــة العام ــدمت األمان ــا، ق  ــم املتحــدة واملنظمــات املرتبطــة ــا داخــل األم  املعمــول
(E/C.16/2006/4)  والحظت األمانة العامـة أن هـذه املفـاهيم واملـصطلحات ليـست             .  إىل اللجنة

شكل موحــد يف مجيــع األمــاكن والثقافــات، وأشــارت إىل أن  ذات طبيعــة جامــدة، أو تطبــق بــ
اللجنة أعربت عن اتفاقها يف دورا الرابعة أن تـبين عمليـة تـشاركية مـسألة أساسـية يف حتديـد                     

وأعربت اللجنة كذلك عن اهتمامهـا بالكيفيـة الـيت        . األهداف الرئيسية للحكم واإلدارة العامة    
وأعربـت اللجنـة عـن اعتقادهـا        . يت تـستخدم وتطبـق ـا      تطورت ا هذه املفاهيم، والكيفيـة الـ       

ــساعد يف إجيــاد لغــة وفهــم       ــصلة ميكــن أن ي ــأن تعريــف هــذه املفــاهيم واملــصطلحات ذات ال ب
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مشتركني من شأما أن يسهال بشكل كبري احلوار بشأن املبـادئ والعمليـات احلكوميـة، ومـن      
 أوىل يف هــذا االجتــاه، قــدمت وكخطــوة. مث إثــراء عمــل البــاحثني واملمارســني علــى حــد ســواء

 .مذكرة األمانة العامة قائمة حمدودة باملفاهيم واملصطلحات
والحظــت اللجنــة يف تعليقاــا أن هنــاك اســتخدامات حتليليــة ومعياريــة للمــصطلحات  - ٢٨

ويتعني، من وجهة نظـر اللجنـة، أن ينـصب اهتمـام األمانـة العامـة الرئيـسي           . الواردة يف التقرير  
ومـن منظـور حمـدود، ينبغـي أن     .  املعيـاري، دون أن يغفـل متامـا اجلانـب التحليلـي          على اجلانب 

تكون اموعة اليت تعدها األمانة العامة أقرب إىل مسرد مصطلحات، منـها إىل دائـرة معـارف         
وينبغي أيضا إبراز وحتليل مـا يطـرأ مـن حتـويرات وتغـيريات يف االسـتخدام مـن مرحلـة                     . كاملة

جنة أن حتديد املصطلحات ميكـن أن يكـون ذا جـدوى بالقـدر الـذي يـتم         وترى الل . إىل أخرى 
 .به ربط هذه املصطلحات مبنظورات وأهداف وتوصيات األمم املتحدة

والحظت اللجنة أن هناك مصطلحات أساسـية أليـة إدارة عامـة، ال يـشملها التقريـر،                  - ٢٩
ــف  ــصطلحات    . حباجــة إىل التعري ــذه امل ــني ه ــن ب ــانون ”وم ــيادة الق  رءمؤســسات د”و ، “س

أسـاليب  ”، و   “إدارة املخـاطر  ”، و   “الفرعيـة ”، و   “التناسـبية ”، و   “االستدامة”، و   “املظامل
املـــصلحة ”، و “احلكـــم واإلدارة الـــدوليان”، و “احلكـــم واإلدارة املـــشتركة بـــني املنظمـــات

ومــن  .  إىل توضــيح أيــضا “اتمــع املــدين ”وحيتــاج مفهــوم  . “الــصاحل العــام ”، و “العامــة
ميثـل قطاعــا ثالثـا مــستقال عـن القطــاعني العــام    “ اتمـع املــدين ”وري تبيــان مـا إذا كــان  الـضر 

، “اإلدارة العامـة اجلديـدة    ”ويتعني اإلسهاب بشكل أكرب أيضا يف توضـيح مـصطلح           . واخلاص
 .باعتبارها حركة إصالح عاملية لقطاع اإلدارة العامة

ذ يف االعتبار مـسامهات االجتـهادات       وذكرت اللجنة كذلك أنه ينبغي للتقرير أن يأخ        - ٣٠
موعــة مــن املفــاهيم   فعلــى ســبيل املثــال، قــام االحتــاد األورويب بوضــع مدونــة       . التــشريعية

وينبغي للمجموعة أيضا أن تـشمل املـصطلحات الـيت          . واملصطلحات يف الوثائق الرمسية لالحتاد    
 .يشيع استخدامها يف وثائق األمم املتحدة

تراضها على اعتماد مصطلحات معينة، ال سيما تلك الـيت يـروج هلـا              وأبدت اللجنة اع   - ٣١
مـــن أمثلـــة هـــذه . خدمـــة ملـــصاحل خاصـــة، لكنـــها قـــد ال تكـــون مقبولـــة يف أوســـاط أخـــرى  

اليت يرى الـبعض أـا حتمـل نـربة شـديدة االسـتعالء دون               “ لصاحل الفقراء ”املصطلحات عبارة   
 .أن تدفع قدما مبصاحل الفقراء

 أن املصطلحات الواردة يف املسرد ميكن ترتيبها إمـا مواضـيعيا أو حبـسب               وترى اللجنة  - ٣٢
ويف ضوء ما يعول على هذه العملية من فائـدة، وافقـت اللجنـة علـى التوصـية                  . حروف اهلجاء 
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ولـذا ينبغـي أن يـدرج    . للمجلس االقتصادي واالجتماعي مبواصلة العمل فيها وزيادة تطويرهـا    
 .للجنة يف دورا السادسةهذا املوضوع على جدول أعمال ا

ووافقت اللجنـة علـى ضـرورة وجـود لغـة مـشتركة تـسهل االتـصاالت بـشأن مـسائل                - ٣٣
وينبغـي هلـذه    . اإلدارة العامة الـيت تعـرض علـى الـس وعلـى كيانـات األمـم املتحـدة األخـرى                   

العمليـــة أن تركـــز يف البدايـــة علـــى مـــصطلحات اإلدارة العامـــة، ال ســـيما تلـــك الـــيت يـــشيع    
وعنـد املـضي قـدما ـذه العمليـة،      . ستخدامها يف وثائق األمم املتحدة ولكنها ال يسهل فهمها        ا

 .ينبغي لألمانة العامة أن تأخذ يف االعتبار ما تقوم به مؤسسات أخرى من مبادرات مشاة
وأنشأت اللجنة أيضا فريقا عامال يقـوم، علـى أسـاس مـستمر، مبناقـشة مـسائل تنطلـق            - ٣٤

وال يقتـصر تـشكيل هـذا الفريـق         . مليـة وعنـوان الـد إىل تطـوير وتوسـعة املـسرد            من نطاق الع  
 .على الباحثني يف جمال اإلدارة العامة فحسب، بل يشمل املمارسني أيضا

 
 استعراض أنشطة برنامج األمم املتحدة يف جمال اإلدارة العامة واإلدارة املالية -هاء  

تـربز أنـشطتها يف جمـال اإلدارة العامـة          ) E/C.16/2006/5(قدمت األمانة العامة مـذكرة       - ٣٥
ويــورد التقريــر أمثلــة لألنــشطة املعياريــة والتحليليــة وأنــشطة إدارة       . واإلدارة املاليــة والتنميــة 

ــام ــا يف جمــاالت خمتلفــة، ال ســيما جمــاالت       ــتقين، الــيت يــتم القي املعرفــة، والنــشر، والتعــاون ال
دة هيكلــة نظــم اإلدارة العامــة يف املرحلــة التاليــة للــصراعات، االبتكــار يف اإلدارة العامــة، وإعــا

وأســاليب احلكــم التــشاركية، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، مــن أجــل حتــسني كفــاءة  
ونوقشت أيضا بعض املبادرات املهمة اليت يتم القيام ـا بالتعـاون مـع              . وجودة وشفافية احلكم  

 .مم املتحدةشركاء خمتلفني داخل وخارج منظومة األ
وكـان  . وهنأت اللجنة، يف معرض تعليقها علـى التقريـر، األمانـة العامـة علـى إجنازاـا           - ٣٦

موضع إعجاب اللجنة بوجه خاص جمموعة األنشطة اليت مت القيام ـا، وجـودة النـواتج احملققـة                
. خــالل تلــك الفتــرة، علــى الــرغم مــن الــصعوبات الــشديدة الــيت واجهتــها يف جمــال التوظيــف  

وأثنت اللجنة كذلك على األمانة العامة إلقامتها شراكات مع مؤسسات خارجيـة، وال سـيما               
مع اجلامعـات واألجهـزة الفنيـة الـيت تقـوم بـدور نـشط يف توسـيع آفـاق املعرفـة وتعزيـز أفـضل                          

 .املمارسات يف جمايل احلكم واإلدارة العامة
روع اإلطــار االســتراتيجي وأحاطــت اللجنــة علمــا بأنــه مل يــشرع بعــد يف إعــداد مــش   - ٣٧

ومع ذلك، يؤمـل أن تتـاح الفرصـة ألعـضاء اللجنـة، يف وقـت الحـق                  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة  
، السـتعراض مـشروع اإلطـار االسـتراتيجي والتعليـق عليـه، قبـل االنتـهاء منـه                   ٢٠٠٦من سـنة    

 .وتقدميه إىل اجلمعية العامة
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 للتركيـز علـى أنـشطة شـعبة اإلدارة         وأعربت اللجنة عن تقديرها ملبادرة األمانـة العامـة         - ٣٨
إعادة هيكلة نظـم احلكـم واإلدارة العامـة يف      : العامة وإدارة التنمية يف أربعة جماالت فنية، وهي       

املرحلــة التاليــة للــصراع؛ وأســاليب احلكــم التــشاركية؛ وبنــاء القــدرات؛ وتعزيــز الــروح املهنيــة 
وتـرى  . ات واالتصاالت من أجل التنمية    واألخالقيات يف القطاع العام؛ وتكنولوجيات املعلوم     

اللجنة أن من شـأن ذلـك أن جيعـل إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة قـادرة علـى حـشد                  
مواردها احملدودة ونشرها من أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ومعاجلـة املـسائل املتعلقـة                    

ىل األمانـة العامـة أن تفيـد بـشكل        ومع ذلك، وطُلب إ   . ٢٠٠٥بنتائج مؤمتر القمة العاملي لسنة      
 .كامل من اآلليات احلالية لقياس وتقييم فعالية تنفيذ أنشطتها

وطُلب إىل األمانة العامة أن تعمل، يف الوقـت الـذي تركـز فيـه علـى اـاالت األربعـة                    - ٣٩
ذات األولويــة، علــى توجيــه اهتمامهــا ملواضــيع أخــرى ذات صــلة ــذه اــاالت األربعــة ذات  

قيـادات  : ومن بـني املـسائل الـيت رأت اللجنـة أـا تـستحق اهتمامـا متواصـال مـا يلـي                     . ولويةاأل
اخلدمــة العامــة؛ واإلدارة القــضائية والتــشريعية؛ وبنــاء القــدرات املؤســسية لألجهــزة املــشاركة    

ــساعدة      يف ــوافز، وإدارة املـ ــرادات، وإدارة احلـ ــة؛ وإدارة اإليـ ــة؛ وامليزنـ ــالحات التنظيميـ اإلصـ
 .ئيةاإلمنا
واللجنة، إذ تسلم بنوعية وجـودة العمـل البنـاء الـذي تقـوم بـه األمانـة العامـة يف جمـال                        - ٤٠

اإلدارة العامة، تشدد على احلاجة إىل مزيد من التعاون بـني األمانـة العامـة والـشركاء الـدوليني             
ــدان   ــاملني يف املي ــا عــن      . اآلخــرين الع ــة كوري ــصدد، أعــرب املراقــب عــن مجهوري ــذا ال ويف ه

استعداد حكومة بالده إلنشاء مركز دويل لشؤون احلكم، بالتعـاون الوثيـق مـع إدارة الـشؤون                 
 .االقتصادية واالجتماعية

والحظت اللجنة مع التقدير منجزات شـبكة األمـم املتحـدة احلاسـوبية لـإلدارة العامـة                  - ٤١
عتبارهــا وصــلة وأعربــت عــن تــسليمها بالــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الــشبكة با. واإلدارة املاليــة

ورحبـت اللجنـة باملرحلـة الثانيـة مـن تنفيـذ       . حيوية يف الـشبكة العامليـة ملنظمـات اإلدارة العامـة      
هذا املشروع اليت سيتم خالهلا متديد نطاق عـضوية الـشبكة ليـشمل املـستويات دون اإلقليميـة                  

 .والوطنية
باعتبـاره يـوم األمـم      ه  يونيـ /حزيران ٢٣وأعربت اللجنة جمددا عن أمهية االحتفال بيوم         - ٤٢

وتـذهب هـذه األنـشطة      . املتحدة للخدمة العامـة وتقـدمي جـوائز األمـم املتحـدة للخدمـة العامـة               
شوطا بعيدا يف حتفيز موظفي اخلدمـة العامـة يف مجيـع أحنـاء العـامل، كمـا أـا مـصدر إهلـام هلـم                          

 األعـضاء بـأن   ولـذا، أشـارت اللجنـة علـى الـدول     . ليجعلوا من سلوكهم وأدائهم أمثلة حتتـذى    
 .تدعم هذه األنشطة وأن تشارك بشكل إجيايب يف برنامج اجلوائز
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. وتعزيزا ألثر الربنامج، اقترحت اللجنة أن يـتم، سـنويا، ربـط اجلـوائز مبوضـوع حمـدد                  - ٤٣
وأوصت اللجنة أيـضا أن     . وسيتيح ذلك إمكانية القيام مبقارنة وتقييم للمرشحني أكثر موثوقية        

ة باستكشاف إمكانية إجياد روابـط مـع بـرامج جـوائز اخلدمـة العامـة الوطنيـة                  تقوم األمانة العام  
 .واإلقليمية القائمة، بغية تقاسم املعلومات

 
 الدورة التحضريية للمنتدى العاملي السابع املعين بتجديد أسلوب احلكم -واو  

منتـدى  ، أفـادت األمانـة العامـة عـن التحـضري لل            األعمـال  جـدول  مـن    ٦يف إطار البنـد      - ٤٤
العاملي السابع لتجديـد أسـلوب احلكـم، وهـو أحـد أبـرز أنـشطتها املوضـوعة لتعزيـز حتـسينات                   

استــضافة املنتــدى، الــذي ســيعقد يف مكتــب  املتحــدة األمــموعرضــت . اإلدارة العامــة واحلكــم
ــم ــدة األمـ ــا، يف  املتحـ ــرانيف فيينـ ــه /حزيـ ــصادية   . ٢٠٠٧يونيـ ــشؤون االقتـ ــتتوىل إدارة الـ وسـ

 األمـم قيادة تنظيم هذا النشاط، وستقوم مبهامها، باالشتراك مع كيانـات منظومـة             واالجتماعية  
والــشركاء اخلــارجيني، مــن خــالل فريــق الــشركاء املؤســسي، الــذين سيــساعدون يف    املتحــدة 

 .تنظيم حلقات العمل املتعلقة ببناء القدرات
املوضــوع إىل وسيقــسم . “بنــاء الثقــة يف احلكومــة”واملوضــوع املقتــرح للمنتــدى هــو  - ٤٥

ســتة مواضــيع فرعيــة ينــاقش كــل منــها يف جلــسات عامــة ويف حلقــات العمــل املخصــصة لبنــاء 
 :واملواضيع الفرعية املقترحة هي. القدرات
 دور القطاع العام يف تقدمي اخلدمات والوصول إليها؛ )أ( 
 دور الالمركزية واحلكم احمللي يف جعل احلكومة أوثق صلة باملواطنني؛ )ب( 
 احلكومة اإللكترونية من أجل املشاركة وتوفري املعلومات؛ )ج( 
 العملية االنتخابية والربملانية من أجل الشرعية؛ )د( 
 املساءلة والشفافية من أجل تعزيز الثقة يف احلكومة؛ )هـ( 
شراكات احلكومة واتمع املدين والقطاع اخلاص مـن أجـل تعزيـز املـشاركة               )و( 

 .وإمكانيات الوصول
 .ت األمانة العامة على اللجنة نبذة موجزة عن كل موضوع فرعيووزع
، عند تقدميها ملوضوع املنتدى، إىل مـؤمتر القمـة العـاملي لـسنة               العامة اجلمعيةوأشارت   - ٤٦

 ونتائجه، وذكرت أنه يتزايد تـسليم اتمـع الـدويل بالـدور املركـزي للحكـم واإلدارة                  ٢٠٠٥
للتنميــة، مبــا يف ذلــك  املتحــدة األمــمعلقــة جبــدول أعمــال العامــة مــن أجــل حتقيــق األهــداف املت

وأكدت األمانة العامة علـى أمهيـة تـوفر الثقـة يف احلكومـة مـن أجـل                  . األهداف اإلمنائية لأللفية  



E/2006/44-E/C.16/2006/6  
 

06-31334 21 
 

ووفقـا ملـا ذكرتـه األمانـة العامـة، تكتـسب مـسألة الثقـة أمهيـة                  . وضع سياسات فعالة وتنفيـذها    
قـارير الـواردة مـن الـدميقراطيات الناشـئة والراسـخة            مركزية بشكل متزايـد، كمـا يتـضح يف الت         

 .على حد سواء
واختتمــت األمانــة العامــة عرضــها بالتمــاس وجهــات نظــر واقتراحــات اللجنــة بــشأن     - ٤٧

وأعربــت عــن ترحيبــها بأفــضل املمارســات لتعزيــز الثقــة يف   . املــسائل املتعلقــة بتنظــيم املنتــدى 
 املقترحــة واإلشــارات إىل حجــم العمــل الكــبري  احلكومــة، وبــشأن حمتويــات املواضــيع الفرعيــة 
 .املتعلق ذا املوضوع وهو ما تود اللجنة إبرازه

 
 تعليقات واستنتاجات اللجنة

استجابة للعرض املقـدم، اقترحـت اللجنـة عـددا مـن املواضـيع الـيت ينبغـي إدراجهـا يف                      - ٤٨
وأعربـت اللجنـة عـن    .  دجمهـا برنامج املنتدى العاملي، مبـا يف ذلـك املواضـيع الـشاملة الـيت ميكـن       

ــسائل           ــاول م ــا تتن ــشرية إىل أ ــة املقترحــة، م ــة للمواضــيع الفرعي ــة العام ــى األمهي ــها عل موافقت
ــة كــذلك اخليــار  . بالــشواغل املعاصــرة يف جمــال احلكــم واإلدارة العامــة   تتعلــق وناقــشت اللجن

 النطــاق وشــاملة املتمثــل يف مــا إذا كــان ينبغــي للمنتــدى أن يهــدف إىل القيــام بدراســة واســعة 
للمواضيع الفرعية، أو ما إذا كان ينبغي له تـضييق نطـاق تركيـزه ليـستهدف املـسائل الرئيـسية                    

 .والناشئة
دور رأس املـال  : واقترحت اللجنـة أن ينظـر املنتـدى يف عـدد مـن املواضـيع، مـن بينـها                   - ٤٩

الــصراعات وحلــها؛ االجتمــاعي؛ والتــزام املــواطنني؛ والــثمن املترتــب علــى عــدم الثقــة؛ وإدارة 
وبناء الثقة يف الدول املخفقة، ويف األوضاع التالية للصراعات؛ والثقة يف اتمعات الـيت تعـيش      
مرحلة انتقالية؛ وأمهية احلوار؛ والترابط االجتماعي؛ والشمول االجتمـاعي؛ وثقـة اجلمهـور يف              

ــوارث؛ واإلدارة والرق    ــيم ؛ وإدارة الك ــودة اإلدارة والتنظ ــادة؛ وج ــاليتني؛ والتكلفــة   القي ــة امل اب
ــة؛ واحلاجــة إىل أطــر       ــة؛ واملــشتريات؛ واألطــر التنظيمي ــة لالســتعانة مبــصادر خارجي االجتماعي
ــة؛        ــة االنتخابي ــة العملي ــات ونوعي ــام واخلــاص؛ ودور االنتخاب ــشراكات القطــاعني الع ــة ل إداري

تـوازن الـسلطات بـني      والعملية الربملانية والرقابـة علـى الفـرع التنفيـذي؛ واسـتقاللية القـضاء؛ و              
فــروع احلكومــة الثالثــة؛ وإمكانيـــة الوصــول إىل العدالــة؛ ومعـــايري الرتاهــة للخدمــة العامـــة،        
وضــرورة تــوفري بيانــات مرجعيــة للمــساعدة يف قيــاس حجــم تقــدمي إمكانيــات الوصــول إليهــا    

 .مقارنة باألهداف اإلمنائية لأللفية
 العامة بأنه جرى تقييم اآلثار اليت ترتبـت         والحظت اللجنة التأكيد الذي قدمته األمانة      - ٥٠

وحثت اللجنـة األمانـة العامـة علـى مواصـلة           . على املنتديات السابقة، مبا يف ذلك أحدثها عهدا       
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ويف اخلتـام،   . تتبع أثـر املنتـديات علـى نـشر أفـضل املمارسـات يف جمـال احلكـم واإلدارة العامـة                    
 .جراءات حىت الوقت احلاضر لإلعداد للمنتدىأثنت اللجنة على ما اختذته األمانة العامة من إ

 
 ورقات املعروضةال -زاي  

 :املشار إليها أعاله، قُدمت أيضا الورقات التالية األعمال جدولباإلضافة إىل بنود  - ٥١
ــا  ” )أ(  ــة كوريـ ــة يف مجهوريـ ــال اإلدارة العامـ ــار يف جمـ ــها  “االبتكـ ــة عرضـ ، ورقـ

 بتكارات، مجهورية كوريا؛ يوون، نائب رئيس مقر إدارة اال-إن  يونغ
، ورقـة عرضـها هـاريس وايتــنبك،         “جتربة إصالح القطاع العـام    : غواتيماال” )ب( 

 املفوض السامي لإلصالح احلكومي، غواتيماال؛
اجلهـود املبذولـة يف اآلونـة القريبـة يف          : شاركة املواطنني يف احلكـم    تشجيع م ” )ج( 
 .حلكم احمللي، ليسوتوي، وزير اتلها بونتسو سيكاعرض، ورقة “ليسوتو
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 مرفق 
 قائمة الوثائق  

  
 العنوان أو الوصف  األعمالجدولبند  رمز الوثيقة

E/C.16/2006/1 املؤقــــت وتنظــــيم  األعمــــال جــــدول ٢
 العمل

E/C.16/2006/2 االبتكــارات يف جمــايل احلكــم واإلدارة  ٣
العامــــة لتحقيــــق األهــــداف اإلمنائيــــة 

يهـا األهـداف    املتفق عليها دوليا، مبـا ف     
 اإلمنائية لأللفية

E/C.16/2006/3 ـــج ومنـــهجيات تنطلـــق مـــن  ٤هإجيـــاد ن
القاعدة لوضع أسـس ومبـادئ اإلدارة      

 استبيانات: العامة السليمة
E/C.16/2006/4 ــاهيم واملــــــصطلحات   ٥ تعريــــــف املفــــ

األساســـية يف جمـــايل أســـلوب احلكـــم  
 واإلدارة العامة

 
 


