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

ــرة       ــم املتحــدة يف الفت ــر األم ــودة يف مق ــعة، املعق ــا التاس ــندورهت ــسان٢٣ إىل ١٩ م ــل / ني أبري
، ٢٠٠١/٤٥وتتألف اللجنة، املنشأة مبوجـب قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي              . ٢٠١٠

 وقــد تناولــت اللجنــة البنــود .  خــبريا يعّينــون بــصفتهم الشخــصية ملــدة أربــع ســنوات  ٢٤مــن 
التحــديات الــيت تواجههــا اإلدارة العامــة والفــرص املتاحــة هلــا يف ســياق ) أ: (املوضــوعية التاليــة

اســتعراض برنــامج األمــم املتحــدة لــإلدارة العامــة واملاليــة   ) ب(و األزمــة املاليــة واالقتــصادية؛ 
ليــا منظــور اإلدارة العامــة بــشأن تنفيــذ األهــداف وااللتزامــات املتفــق عليهــا دو ) ج(و العامــة؛ 

  .املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
ــة        واســتنادا إىل املناقــشة الــيت جــرت بــشأن املواضــيع املــذكورة أعــاله، أوصــت اللجن

  .اجمللس بالنظر يف مشروع قرار واعتماده
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 الفصل األول
  مشروع قرار يوصى بأن يعتمده اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

توصــي جلنــة اخلــرباء املعنيــة بــاإلدارة العامــة اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد     
  :مشروع القرار التايل

  تقرير جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة عن دورهتا التاسعة    
  إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
، ٢٠٠٢ديــــسمرب / كــــانون األول١٩ املــــؤرخ ٢٠٠٢/٤٠ إىل قراراتــــه إذ يــــشري  

، ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٣ ، و ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٣/٦٠ و
 املــــــــؤرخ ٢٠٠٦/٤٧ ، و٢٠٠٥أكتــــــــوبر /األول تــــــــشرين ٢١ املــــــــؤرخ ٢٠٠٥/٥٥ و

ــوز ٢٨ ــه /متــــ ــؤرخ ٢٠٠٧/٣٨ ، و٢٠٠٦يوليــــ ــشرين األول٤ املــــ ــوبر / تــــ ، ٢٠٠٧أكتــــ
يوليــــه / متــــوز٢٩ املــــؤرخ ٢٠٠٩/١٨ ، و٢٠٠٨يوليــــه / متــــوز٢٥ املــــؤرخ ٢٠٠٨/٣٢ و

  ، ومجيعها يتعلق باإلدارة العامة والتنمية؛٢٠٠٩
، ١٩٩٦أبريــل / نيــسان١٩ املــؤرخ ٥٠/٢٢٥ إىل قــرارات اجلمعيــة العامــة وإذ يــشري  

 كـــانون ٢٠ املــؤرخ  ٥٧/٢٧٧ ، و٢٠٠١ديــسمرب  / كــانون األول ٢١ املــؤرخ  ٥٦/٢١٣ و
 ٥٩/٥٥ ، و ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣ املـؤرخ    ٥٨/٢٣١ ، و ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

ــؤرخ  ــانون األول٢املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٠/٣٤ ، و٢٠٠٤ديـ ــاين ٣٠ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ نـ
كـانون   ١٩ املـؤرخ   ٦٣/٢٠٢تعلق باإلدارة العامة والتنمية؛ وإىل القـرارين        ، ومجيعها ي  ٢٠٠٥
ــسمرب /األول ــؤرخ ٦٤/١٨٧  و٢٠٠٨ديـ ــانون األول٢١ املـ ــسمرب / كـ ــتعلقني ٢٠٠٩ديـ  املـ

  التنمية؛ألغراض تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتسخري 
لعامــة واملاليــة  بالــدعم الــذي يقدمــه برنــامج األمــم املتحــدة لــإلدارة ا وإذ حيــيط علمــا  

العامة للدول األعضاء من خالل تنمية القدرات املؤسسية وقدرات املوارد البـشرية يف القطـاع               
  ؛املواطننياملتنقلة، وإدارة التنمية وإشراك /العام، وتطوير احلكومة اإللكترونية

داء  بالعمل اهلام الذي تقـوم بـه جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـاإلدارة العامـة يف إسـ                    وإذ يعترف   
ة له هبدف التقدم صوب حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا فيهـا األهـداف                 وراملش

  اإلمنائية لأللفية؛
وعواقبـــها األخـــرية  علـــى احلاجـــة امللحـــة إىل معاجلـــة أســـباب األزمـــات  وإذ يؤكـــد  

احلـصر   مبـا فيهـا علـى سـبيل الـذكر ال             -االجتماعية والتحديات الـيت تطرحهـا أمـام احلوكمـة           
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 من أجل تعزيز دور احلكومات يف بناء مؤسـسات فعالـة يف          - األزمة املالية واالقتصادية العاملية   
 يف  املـواطنني جمال اإلدارة العامة، ويف املوارد البشرية، والعمليات واألدوات اإلدارية، وإشـراك            

  رسم السياسات؛
تقريــر جلنــة يف الــواردة توصــيات الســتنتاجات وال باحيــيط علمــا مــع التقــدير  - ١  

 دورهتا التاسعة بـشأن التحـديات الـيت تواجههـا اإلدارة العامـة              عناخلرباء املعنية باإلدارة العامة     
موضـوع االسـتعراض الـوزاري    بـشأن  والفرص املتاحة هلا يف سياق األزمة املالية واالقتـصادية و        

تعلقـة باملـساواة بـني    تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفـق عليهـا دوليـا امل   ” ،٢٠١٠السنوي لعام  
  ؛“اجلنسني ومتكني املرأة

احلوكمـة العامـة لتحقيـق نتـائج كفيلـة بتحـسني            ” بتركيز اللجنة على     يرحب  - ٢  
ــة حيــاة  ــيما “ البــشرنوعي ــق خطــى تــسريع ل، وال س ــق عليهــ خطــة التنميــة حتقي  دوليــا، ا املتف

تعــدد الــسنوات للفتــرة   برناجمهــا امل موضــوعذلــك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، باعتبــاره  يف مبــا
  ؛٢٠١٣-٢٠١١

ــضا  يرحـــب  - ٣   ــار    أيـ ــة اآلثـ ــدى مواجهـ ــل، لـ ــة يف العمـ ــة املتمثلـ ــية اللجنـ بتوصـ
الـيت حمورهـا    االجتماعية املترتبة على األزمة املالية واالقتصادية، على أن تكون االسـتراتيجيات            

ين أيـضا مـشاركة      واجملتمـع املـد    املواطنون يف صميم السياسات احلكومية، وأن يشارك        اإلنسان
  تامة يف صياغة هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها لزيادة كفاءهتا وفعاليتها؛

 بــشأن املبــادئ التوجيهيــة الناظمــة ١٩٧٧بــإعالن ليمــا لعــام  كــذلك يرحــب  - ٤  
لقواعــد مراجعــة احلــسابات وإعــالن مكــسيكو بــشأن اســتقالل املؤســسات العليــا ملراجعــة          

عمل املنظمـة الدوليـة للمؤسـسات العليـا ملراجعـة احلـسابات يف               اللذين استفادا من     ،احلسابات
ــة يف     ــاءة والفعاليـ ــساءلة وحتقيـــق الكفـ ــشفافية واملـ ــادة الـ ــرويج لزيـ ــة حتـــصيلالتـ ــوارد العامـ  املـ

 هذه املبـادئ يف هنايـة       لدمج؛ ويقترح وضع خريطة طريق      املواطننيواستخدامها مبا خيدم صاحل     
  املطاف يف القانون الدويل؛

  : اجلمعية العامة إىلعويد  - ٥  
 بأن األزمة املاليـة واالقتـصادية بينـت       هبذا الشأن االعتراف يف مجيع املداوالت       )أ(  

احلاجة إىل الدور املركزي الذي تضطلع به اإلدارة العامة واحلوكمة العامة يف تنفيـذ األهـداف                
  اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛
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اإلقرار بأن املساواة بني اجلنسني تظـل هـدفا هامـا وأن تكنولوجيـا املعلومـات                 )ب(  
ــرأة     ــتمكني امل ــهوض ب ــة للن ــيح أداة فعال ــصاالت تت ــاطر  ،واالت ــا دامــت خم ــك األداة م  حتــت  تل

  السيطرة؛
ــة        )ج(   ــني جلن ــة ب ــشاورات منتظم ــار إلجــراء م ــة  النظــر يف وضــع إط اخلــرباء املعني

القــرار مــن ) ه (٥٦الفقرة عمـال بــ  اخلــرباء االقتــصاديني املــستقلني، وفريــق مـن بـاإلدارة العامــة  
اإلجـراءات  إطـار   ، مع اإلقرار الواجب بأمهية اإلدارة العامة وقدراهتا على التنفيذ يف            ٦٣/٣٠٣

  الدولية واحلوار الدويل بشأن األزمات وآثارها يف التنمية؛
  : الدول األعضاء علىيشجع  - ٦  
 احلكومـات واإلدارة العامـة ليتـسىن هلـا          حتديـد وضـع   ي إعادة   التسليم بأنه ينبغ    )أ(  

تدبري األزمات االقتصادية واملاليـة وعواقبـها االجتماعيـة يف البلـدان املتـضررة، وخباصـة حلمايـة                  
  الفئات االجتماعية الضعيفة فيها، وتفادي وقوع تلك األزمات يف املستقبل؛

عــامل بأســره، ممــا يــستدعي وضــع  بــأن آثــار األزمــة قــد مشلــت الالتــسليم أيــضا  )ب(  
 األمـم املتحـدة باعتبارهـا أفـضل حمفـل ملعاجلـة هـذه               االستفادة من هيكل تنظيمي دويل جديد و    

إجراء حوار عاملي بشأن اجلوانـب األخالقيـة يف األزمـة،           بأنه ينبغي   باألزمات و املتعلقة  املسائل  
امــة يف البلــدان الــصغرية مبــا يف ذلــك العــبء اجلــسيم الــذي تلقــي بــه علــى كاهــل اإلدارات الع 

ــداف      ــها األهـ ــا، ومنـ ــا دوليـ ــق عليهـ ــة املتفـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ ــيما يف حتقيـ ــرية، وال سـ والفقـ
  لأللفية؛ اإلمنائية

 االســتجابات للخــروج يف الوقــت املناســب مــن مرحلــة اتتراتيجيصــياغة اســ  )ج(  
 يتطلــب لتكيــفا االقتــضاء، مــع االعتــراف يف الوقــت ذاتــه بــأن جنــاح عنــدألزمــات، ل ةالطارئــ

  ختطيطا استراتيجيا على املدى الطويل؛
التسليم باحلاجة إىل تركيز خاص علـى دور احلكومـة اإللكترونيـة يف التنميـة،            )د(   

 متويل ميكن التنبؤ هبا ملبادرات احلكومـة اإللكترونيـة، علـى مـدى فتـرة متعـددة                  روحتديد مصاد 
  السنوات؛
  : إىل األمانة العامة مواصلةيطلب  - ٧  
ــدول األعــضاء علــى صــعيد        )أ(   ــة لل ــادرات االبتكاري ــة للمب ــة الالئق إعطــاء املكان

التــرويج ليــوم األمــم املتحــدة للخدمــة العامــة وجــوائز األمــم املتحــدة مــن خــالل  القطــاع العــام
  للخدمة العامة وتعزيزمها؛
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ــاء       دعــم مواصــلة    )ب(   ــن أجــل بن ــة م ــإلدارة العام ــم املتحــدة ل تطــوير شــبكة األم
  وتبادل املعارف وأفضل املمارسات يف جماالت اإلدارة العامة؛الشراكات 

تمـع  جمل ة القمة العامليـ   جنيف للمرحلة األوىل من   املساعدة يف تنفيذ خطة عمل        )ج(  
  باحلكومة اإللكترونية؛املتصلة  بشأن املسائل )١(املعلومات
مـن  ارة التنميـة    مساعدة البلدان يف تنمية املوارد املؤسسية والبشرية العامـة وإد            )د(   

إجياد حيز السياسات الالزم لـصياغة االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة، وتنفيـذها بفعاليـة،         أجل  
 إشراكا تاما، مع تركيز خاص على البلدان النامية وأفريقيا والبلـدان الـيت متـر                املواطننيوإشراك  

  مبرحلة انتقالية وأقل البلدان منوا؛
 أن جتعل من هذه األزمة فرصـة لتعزيـز االقتـصاد            استكشاف السبل اليت ميكن     )ه(  

األخضر واحللول اليت تنخفض فيها انبعاثات الكربون من أجل التنمية، وال سيما للبلـدان الـيت                
 األمــم املتحــدة جملمــل أعمــالال تــستطيع فعــل ذلــك مبفردهــا، وتقــدمي الــدعم يف الوقــت ذاتــه   

   بتغري املناخ؛املتعلقة
ساواة بــني اجلنــسني يف ســياق ميــادين عديــدة، وخباصــة مجــع البيانــات عــن املــ  )و(  

  ضعف متثيل املرأة يف اإلدارة العامة واملناصب العليا يف اخلدمة العامة؛
إىل األمانــة العامــة زيــادة عمــق ونطــاق التــدريب الــذي تقدمــه   أيــضايطلــب   - ٨  

حيزهـا   إطـار  باإلنترنت وبدونه يف جمال تنمية القـدرات، ومواصـلة دمـج نواجتهـا وخـدماهتا يف            
دارة العامة هبدف حتـسني مـساعدة الـدول األعـضاء يف إعـادة تعريـف إدارهتـا العامـة                    املعريف لإل 

ــا          ــة بوجــه خــاص، وفق ــدمي اخلــدمات العام ــام، وتق ــدها بوجــه ع ــها وجتدي وإصــالحها وتقويت
 .الحتياجات تلك الدول

__________ 
  .، الفصل األولA/C.2/59/3انظر   )١(  
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  الفصل الثاين
 تنظيم الدورة    

 مدة الدورة  - ألف  
خلــرباء املعنيــة بــاإلدارة العامــة، املنــشأة مبوجــب قــرار اجمللــس االقتــصادي  تتــألف جلنــة ا  - ١

 خبريا يعّينهم اجمللس بـصفتهم الشخـصية بنـاء علـى ترشـيح           ٢٤، من   ٢٠٠١/٤٥واالجتماعي  
وقــد عقــدت اللجنــة دورهتــا التاســعة يف مقــر األمــم املتحــدة يف الفتــرة مــن   . مــن األمــني العــام

  .٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣إىل  ١٩
  

  احلضور  - اءـب  
 عضوا مـن أعـضاء اللجنـة، كمـا حـضرها مراقبـون عـن مؤسـسات                  ١٨حضر الدورة     - ٢

ــة و     ــة دوليــ ــات حكوميــ ــن منظمــ ــدة ومــ ــم املتحــ ــة األمــ ــات منظومــ ــة  منظمــ ــري حكوميــ غــ
  .أخرى ومنظمات

، )املكـسيك (أغيالر بيانويبـا   . لويس ف : وحضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم       - ٣
االحتـاد  (، وميخائيـل دميترييـف      )موزامبيق(، وفيتوريا دياس ديوغو     )جزر البهاما (وروينا بيثيل   

، وفرانسيــسكو لونغــو )مجهوريــة كوريــا(، وبــان ســوك كــيم  )الــصني(، وبــني هــاو )الروســي
، وبــول أوكويــست )كينيــا(، وبيتــر أنيــانغ نيونغــو )األردن(، وهيــام نــشاش )إســبانيا(مــارتينيز 

، وسـرييبورابو   )جنـوب أفريقيـا   (، وأوديت رامـسينغ     )األرجنتني(يت  ، ومارتا أويانر  )نيكاراغوا(
ــسافا راو  ــد(كي ــرميين  )اهلن ــا ت ــا(، وفالريي ــامز  )إيطالي ــدولني ويلي ــاغو (، وغوين ــداد وتوب ، )تريني
ــوزان ل ــة  (وودوارد . وسـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــو  )الواليـ ــب يـ ــنغافورة(، وفيليـ ــاة )سـ ، وجنـ

  ).املغرب( زروق
 بركـان  ان اجملـال اجلـوي األورويب عقـب ثـور    روض على الطريان يف  وبسبب احلظر املف    - ٤
ــن احلــضور     أ ــة أمســاؤهم م ــضاء التالي ــتمكن األع ــسلندا، مل ي ــديث إدواردز : ي ــتراليا(مريي ، )أس

، )الكـامريون  (يـف ديـون نغـويت   ز، وجو)بـنغالديش (، ومشتاق خان    )راسويس(ووالتر فوست   
  ).أملانيا (فيان زييكو، و)اململكة املتحدة(ر وبياتريس مارغريت سان

وميكن االطالع على قائمة املراقبني الذين حـضروا الـدورة يف موقـع الـشبكة الداخليـة                - ٥
-http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unانظــــــــر (لألمـــــــم املتحـــــــدة   

dpadm/unpan038305.pdf.(  
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  جدول األعمال  - جيم  
  : كما يليرهتا التاسعة جدول أعمال اللجنة يف دوكان  - ٦

  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  
التحديات اليت تواجههـا اإلدارة العامـة والفـرص املتاحـة هلـا يف سـياق األزمـة                    - ٣  

  .املالية واالقتصادية
  .استعراض برنامج األمم املتحدة لإلدارة العامة واملالية العامة  - ٤  
املتفـق عليهـا    اإلمنائيـة   منظور اإلدارة العامة بشأن تنفيذ األهداف وااللتزامات          - ٥  

  . باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةاملتعلقةدوليا 
  .لدورة العاشرة للجنة اخلرباءاوجدول أعمال املقترح برنامج العمل   - ٦  

  
  انتخاب أعضاء املكتب  - دال  

  :اؤهم مناصب أعضاء مكتب اللجنة خالل الدورة احلاليةيشغل األعضاء التالية أمس  - ٧
  :الرئيس

  )املكسيك (أغيالر بيانويبالويس   
  :نواب الرئيس

  )مجهورية كوريا (كيمبان سوك   
  )سويسرا (فوستوالتر   
  )كينيا (نيونغو أنيانغبيتر   
  :املقررة

 )الواليات املتحدة األمريكية (وودوارد. سوزان ل  
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 ثالفصل الثال
 ا واستنتاجاهتالدورةز وقائع موج    

  
  أعمال اللجنة  - ألف  

 أنيـانغ نيونغـو، بـاخلرباء وعـرض         الـسيد يف اجللسة االفتتاحية، رحـب الـرئيس بالنيابـة،            - ٨
التحديات اليت تواجهها اإلدارة العامة والفـرص املتاحـة هلـا يف     ”موضوع الدورة الرئيسي وهو     

 املؤســسات الــيت تعتــرب إخفــاق: األوجــهي ثالثــي والتحــد. “ســياق األزمــة املاليــة واالقتــصادية
قوى دافعـة القتـصاد رأمسـايل، وتنـامي الـشكوك حـول قدسـية القـيم الليرباليـة، وانعـدام الـيقني                

تــضطلع بــه احلكومــات والقيــادات سفمــا الــدور الــذي . بــشأن اإلجــراءات الــيت ينبغــي اختاذهــا
  السياسية يف التجديد الضروري للتصدي هلذه التحديات؟

 ذلــك بيانــان متهيــديان أدىل هبمــا علــى التــوايل رئــيس اجمللــس االقتــصادي          أعقــب و  - ٩
واالجتماعي، الـسيد محيـدون علـي، ووكيـل األمـني العـام للـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة،                   

الرتاهــة ”وأكــد الــسيد علــي تزايــد أمهيــة . الــسيد شــا زوكــانغ، حــددا إطــار مناقــشات اللجنــة
 ملــستقبل احلوكمــة وحنــن نــتعلم مــن األخطــاء ةبارهــا األســس الثالثــ باعت“واالبتكــار واإلعــالم

وشـدد الـسيد شـا علـى الفـرص املتاحـة لـإلدارة العامـة يف                . السابقة وحناول استعادة ثقة النـاس     
وقت تدنت فيه مستويات الثقة على حنو غري مسبوق لتقدمي توصـيات حمـددة بـشأن اإلصـالح                  

والتـــدابري احلكوميـــة ملواجهـــة العواقـــب االجتماعيـــة التواصـــل القيـــادي املـــايل واســـتراتيجيات 
مل يؤكد الرئيس واملتكلمون على قيمـة خـربات اللجنـة املتنوعـة             و. الوخيمة املترتبة على األزمة   

املتمثـل يف تـوفري حتلـيالت وتوصـيات نزيهـة بـشأن       فحسب ولكن أيـضا علـى هـدفها املـشترك       
  . جوهرها، مسألة حوكمةاألزمة املالية واالقتصادية العاملية، اليت هي يف

 أدلـت بـه مـديرة شـعبة اإلدارة العامـة وإدارة      ببيان مـوجز تمت اجللسة االفتتاحية   واخُت  - ١٠
ــة ــة التنمي ــشأن املــسائل التنظيمي ــشكيل    .  ب ــها وإجراءاهتــا وت ــة، وواليت ــاريخ اللجن وأوضــحت ت

شأن سـبل تنـشيط     جدول أعماهلا، مبا يف ذلك اقتراحات حمددة من األعضاء املنتهية واليتـهم بـ             
  .عمل اللجنة وتعزيز تعاوهنا مع الشعبة

  
ــ  -باء    ياق األزمــة ا يف ســهلــ اإلدارة العامــة والفــرص املتاحــة  يت تواجههــاالتحــديات ال

 واالقتصادية املالية
 اإلطــار لجنــةالإســهامات أعــضاء و (E/C.16/2009/2)ت مــذكرة األمانــة العامــة  حــدد  - ١١
ــةالعــام ــ. ملناقــشات اللجن ــة    هــذه املــذكرة ت عرضــد فق التحــديات الــيت تطرحهــا األزمــة املالي
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ــادة وتنـــسيق الـــسياسات     ــة يف جمـــاالت القيـ ــام اإلدارة العامـ ــة األخـــرية أمـ واالقتـــصادية العامليـ
حــددت مخــس كمــا .  وتنظــيم القطــاع املــايلســرعة التــأثروالــشفافية وأداء اخلــدمات العامــة و

 ر فعاليـة  ثـ بنـاء إدارة ومؤسـسات وعمليـات أك        )أ(: ، وهي لإلدارة العامة أوجدهتا األزمة    فرص
 اخلدمــة العامــة؛ إمكانيــة االرتقــاء مبكانــة) ب( و ؛واتقائهــا وإدارهتــا حتديــد املخــاطر تتجــه إىل

 املـــواطنني يف جمـــال تـــصميم علـــى رتكـــزةتعزيـــز نظـــم وهنـــج احلكومـــة اإللكترونيـــة امل) ج( و
ــه اإلنفــاق  )د(و الــسياسات ورصــدها وتنفيــذها؛   ــة   إعــادة توجي العــام حنــو األولويــات اإلمنائي

 واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؛  املتفــق عليهــا دوليــا اإلمنائيــةالطويلــة األجــل، مبــا فيهــا األهــداف 
 .كيز على احتياجات العامل النامي الترزيادة) هـ( و
  

 السياسات وتنسيقهاعلى صعيد ستجابة اال العامة لتعجيل وكمةتعزيز احل    

ــة واالقتــصادية، مبــا فيهــا   تحليــل األصــول اإلب راو قــام الــسيد  - ١٢ ــة لألزمــة املالي يديولوجي
ثمانينيــات مــن القــرن العــشرين،     خــالل الــسبعينيات وال ات دور احلكومــ تــصورالتحــول يف

  القـرارات، وزيـادة  ذيف جمـال اختـا   اعتمـاد اآلجـال القـصرية       إىل  نزعـة   ترتب عـن ذلـك مـن         وما
ظـــيم، وخـــضوع اإلدارة للمـــصاحل اخلاصـــة، ودور  عوملـــة املـــال دون التن بـــسب البلـــدانتـــأثر

 الـصني   ، أي منـاذج   ناجحـة يف إدارة األزمـة     الاألمثلـة   مـن    بنيتيو. ألزمةا راشتناالتكنولوجيا يف   
ا علــى الــصعيدين ورصــدمهوالنظــام املــايل  الــدور الــضروري لتنظــيم املــصارف ،واهلنــد وكنــدا

 القـيم األخالقيـة      إرسـاء  عـن طريـق   كومـات   حلالوطين والعاملي واحلاجة إىل إعادة بناء الثقة يف ا        
ذات البلــدان  مشــوال عامليــة أكثــر نتــديات إنــشاء موســوف ميــنح .والرتاهــة يف العمليــات العامــة

القـدرة  من  ، املزيد من الوزن و    البلدان الصغرية احلجم  ختلفة، وال سيما    امل اإلمنائيةحتياجات  اال
 .لصعيد الدويلت على ااعلى إمساع صوهتا يف عملية اختاذ القرار

 األزمــة املاليــة واالقتــصادية، يــدعو إىل االتعــاظ بآثــار عرضــاوقــدم الــسيد أوكويــست   - ١٣
وجـد علـى مـنت    ن مجيع البلدان ت بل إ  هلذه اآلثار،     التصدي أن ما من بلد مبفرده يستطيع     رأى  و

عـاملي   علـى احلاجـة إىل بنيـان          بالتـايل   وشـدد  .التـسونامي املـايل   نفس املركب املتضرر من هـذا       
 احمللـي   صعد الفاعلـة علـى الـ       مبـشاركة األطـراف     للحوكمـة العامـة،     شامل  هنج قائم على جديد  

مـسلّمة  إىل  ذا البنيـان اجلديـد      هلـ  الطريـق    ارطةوينبغي أن تستند خ   . والوطين واإلقليمي والدويل  
دا علـى  املشاكل العاملية تستدعي حلوال عامليـة، وبالتـايل متـويال عامليـا، وتوزيعـا حمـد             مفادها أن 

نظـم ضـريبية عامليـة    إقامـة   ، مـن قبيـل   حوكمـة عامـة وعامليـة فـضلى     يـؤدي إىل  امبنطاق العامل،   
سلع، وصــندوق عــاملي لتحقيــق االســتقرار، وصــندوق عــاملي لألســهم، وجلنــة خــرباء  لــاوإدارة 

لممارسـات اإلقليميـة احلاليـة      ل  فـضال عـن زيـادة إيـالء االعتبـار          اقتصاديني تابعة لألمم املتحدة،   
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 ،العمالت االحتياطيـة واملبـادالت التجاريـة وتـدفقات رؤوس املـال     أسعار حتويل   من شأهنا    اليت
 .إىل مفاوضات عاملية مبا يفضي

 بفشل نظرية التنظيم الذايت لألسواق وعـدم مالءمـة البنيـان    أقرتوناقشت اللجنة اليت     - ١٤
يف  صــعيد العــامل العامــة علــى اتإلدارا  ينبغــي أن تراعيهــا ثالثــة معــايري رئيــسيةالــدويل احلــايل
  التركيـز علـى االبتكـار االقتـصادي واالجتمـاعي املؤسـسي            ضـرورة ) أ (:ة، وهـي  أوقات األزم 

ة والتـشاركية الـيت     نـشط لحوكمـة ال  ل أمهيـة    إيـالء ) ب( و   ؛بدال من فرط التشديد على املخـاطر      
 فـشل   إدراك) ج(و  ؛   جـزءا مـن احلـل      ةالدميقراطيـة احملليـ   جعـل   ، مـع    لتـشاور لأكثر  ح الباب   تفت

 . األوضاع الوطنية واإلقليميةاختالفوضرورة مراعاة فكرة القواعد الذهبية للجميع 

علـى احلاجـة إىل اسـتعراض    هياكـل احلوكمـة العامليـة، فـشددت       مـسألة   وتقصت اللجنة     - ١٥
 ار علـى  ترتيبات التمويل العاملية، وال سيما بني املؤسسات املالية الدولية والبلدان النامية، واإلصر           

مــن  و.صدر هــذه األمــوال وتقييمهــا فيمــا يتعلــق مبــالــشفافيةالتحلــي ب وعلومــات املزيــادة تقــدمي
ــضروري ــوة ، مــع ال ــة مــواطن ق ــان العــاملي احلــايل،   امحاي ــرافلبني ــدة االعت   مبكــامن ضــعفه العدي
بـشأن  احلاجـة إىل إجـراء مناقـشة عامليـة         اإلقـرار ب   و شوهباعدم املساواة الـيت تـ     معاجلة  ، و ومعاجلتها

وجتدر اإلشارة  .  االجتماعية لألزمة احلالية   داعيات اليت أثارهتا الت   وأخالقية اجملتمع، مبادئ العدالة   
تــصادات األصــغر حجمــا واألكثــر  امللقــى علــى كاهــل اإلدارة العامــة يف االقإىل ضــخامة العــبء

  .وازن للعمل على إجياد حل شامل ومتفلأفضل مكان وحم األمم املتحدة هيإىل أن  و،فقرا
  

 بناء القدرات القيادية يف القطاع العام يف سياق األزمة املالية واالقتصادية    

األزمـة املاليـة واالقتـصادية علـى        اليت خلفتها    اآلثار  العرض الذي قدمه السيد هاو     أبرز  - ١٦
ومشلـت   .، وفعاليـة هـذه التـدابري      للتـصدي هلـا   االقتصاد الصيين، والتدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة          

يش سـبل كـسب العـ     تـوفري    يف اإلنفـاق احلكـومي علـى مـشاريع           كـبرية  زيـادة    )أ(هذه التـدابري    
التدابري املتعددة لتعزيـز العمالـة واحلفـاظ علـى          ) ب(و  ؛  )نكساالطرق وامل (واهلياكل األساسية   

  التقاعديـة  عاشـات األساسي، مبا يف ذلك امل     لضمان االجتماعي انظام   توسيع   )ج(و  الوظائف؛  
لقيـادة الـيت     هـي مثـرة ل     أن فعاليـة هـذه اآلليـات       الـسيد هـاو      رأىو.  لكبـار الـسن     الطيب والتأمني

  .التحسنيقدرة على القدرة على التطوير و العرف على أهناُت
علــى  اإلدارة العامــة والتحــديات الــيت تطرحهــا األزمــة علــى زروق  الــسيدة عرضــتو  - ١٧

ــادة  ــيت (القي ــبال ــارات صــعبة   تتطل ــام خبي ــسار   املناســبيف الوقــت  القي ــيري م ــة تغ ــشأن كيفي  ب
ــادة   ).األحــداث ــن واجــب الق ــات موضــوعية و  وم ــدموا معلوم ــ أن يق ــشأن  نزيه ــة ب ة ومتوازن

زمـة مـن     األ ا تفرضـه   علـى الـرغم ممـ      ،، واآلثـار املتوقعـة    التصدي هلا تشخيص األزمة وسياسات    
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 الوفـاء   ادة علـى  تعزيـز دور اإلدارة العامـة ملـساعدة القـ          )أ (ىلهـذا يفـضي إ    و .قيود على املوارد  
  سياسـات عامـة اجتماعيـة واقتـصادية وبيئيـة؛     اجة إىل وجـود   االعتراف باحل)ب(و ؛  بواجباهتم

 . واألفرادالشراكات بني القطاع اخلاص والقطاع العام ديد الدعوة إىل إعادة حت)ج(و 

الـيت   عـة املؤسـسية   رتلل تدبريا تصحيحيا القيادة باعتبارها     بالتركيز على  ورحبت اللجنة   - ١٨
 ديـد تسلـسلها،  احلاجـة إىل وضـع األولويـات وحت    األزمة   أثبتت    إذ ، املاضيني  يف العقدين  سادت

 والــدور احلاســم للمــوارد البــشرية، ودوراهتــا التدريبيــة املتعــددة االختــصاصات، وقــدرهتا علــى 
 منظـورات طويلـة األجـل تتجـاوز الـدورة الـسياسية              إجيـاد   شرائح اجملتمع، والقدرة علـى     حشد

ــةاالنتخاب اتقراطيلــدميل ــة االســتجابة الــصينية تظهــر   .ي ــاين الكــبرية إال أن فعالي بــني  أوجــه التب
 واقـب عتواجـه    املـوارد و   متلـك هـذه    والبلدان العديدة اليت ال      “فسحة مالية ”  لديها البلدان اليت 
 علـى فـشل األسـواق     فعـل ردكـ  لألزمـة  يف التـصدي   املركزيـة توخي   غري أن .  خطرية اجتماعية
جتـاوز  مـا الـسبيل ملعرفـة مـىت      لكـن .  مسألة التـوازن  تثري، القيادة واملهارات ندرة و ،مةغري املنظ 

وخــالل البحــث عــن تــوازن، كيــف بوســع املــرء أن يقنــع    ؟املــرء احلــد يف هــذا االجتــاه أو ذاك 
ــة مــوا يقيِّبــأن يعترفــوا بــدورهم و دبلوماســيا القــادة املــسؤولني عــن األزمــة    دور إخفــاق الدول

 سبب باألزمة؟اق يف التإخفاقات األسوو

ــةإن  - ١٩ ــنعم باالســتقرار     ، اللجن ــة ت ــة مهني ــه ال غــىن عــن خدمــة مدني  الــيت خلــصت إىل أن
ــد واأل  ــدريب اجلي ــة والت ــة جــور اجملزي ــة إدارة فعال ــة    لكفال ــاء ثق  يف أوقــات األزمــات وإعــادة بن
شـجعت، بـدال مـن ذلـك،        و،  تبـسيطية  حلـول    بحـث عـن    ال مـن  ، حـذرت  املواطنني يف دولتـهم   

الطابع املعقد للحوكمة دعما للتخطيط االستراتيجي الطويل األجل وحـشد مجيـع            ى مراعاة   عل
 .جملتمع يف عملية اختاذ القراراتاملواطنني وأكرب عدد ممكن من قطاعات ا

  
 نو املواطن حمورها خدمات عامةتقدمي    

اليـــة  اآلثـــار املـــدمرة لألزمـــة امل عـــن الـــسيدة رامـــسينغ املزيـــد مـــن التفاصـــيل قـــدمت  - ٢٠
مجيـع األنظمـة اجلديـدة      القائل إن    أيواالقتصادية على احلياة اليومية يف العامل النامي لتدعيم الر        

 .معيشتهم حتسني تسعى إىل تكون لصاحل املواطنني وأن جيب أن

تعــاون ال ثقافــة جيــاد إل)أ( : فرصــاحتــي الــسيدة أويانــاريت أن األزمــة العامليــة ت   رأتو  - ٢١
توسـيع نطـاق     )ج(و  دور الدولـة؛    يف   إعـادة الـتفكري      )ب(و  لـدويل؛   تضامن على الـصعيد ا    الو

لدور املتنامي لتكنولوجيا املعلومـات     كن ل ومي .مشاركة املواطنني، وال سيما على الصعيد احمللي      
 مـن املعلومـات احلكوميـة،        بـسهولة وحريـة    االستفادةأن يتيح   واالتصاالت على الصعيد احمللي     

  مـن قبيـل برنـامج      االستراتيجيات املبتكرة للسياسات العامـة،    يف   و مشاركة املواطنني، يؤثر يف   و
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، والـذي    األمـم املتحـدة اإلمنـائي      برنـامج  بدعم من    ٢٠٠٣ الذي جرى يف عام      تدقيق املواطنني 
 .البلديات األرجنتينية يف نوعية املمارسات الدميقراطية يف أثر

تـارخيي لطبيعـة الدولـة يف    ال سياقالـ  الـدول يف     اتقـدر أنيـانغ نيونغـو     واستعرض السيد     - ٢٢
إىل لــذي أدى  والتنميــة، مث التكيــف اهليكلــي امــلاأل :البلــدان األفريقيــة منــذ حقبــة االســتقالل 

 فكــرة اضــمحالل الفــساد الــسياسي وتفــشيوالتــداعي املأســاوي للقــدرة علــى أداء اخلــدمات  
ة  طبيعـة الدولـ    وعلى الرغم من التغيريات اليت طرأت علـى        . حمور التنمية  وجوب كون اإلنسان  

ومـن   .الفقـر واجلهـل واملـرض     ضـد   األوىل    املعـارك الثالثـة     تواصلت  العقود األربعة،  على مدى 
قالئــل يف البلــدان أن  اهلائــل يف نوعيــة التعلــيم جــراء سياســات التكيــف اهليكلــي   دينتــنتــائج ال

لتكنولوجيـا  (ادة مـن األدوات اإللكترونيـة       فلالسـت الـالزم   األفريقية يتمتعون باملستوى التعليمي     
احلـل هـو    كـان   وعوضا عن ذلك،     . حول املواطنني  ةمحورتة امل دار لإل )املعلومات واالتصاالت 

  حبيـث تكـون    : الدولـة   تكـوين  وفقـا للمبـادئ التاليـة إلعـادة       ) وليس املـوارد فقـط    (نقل السلطة   
 .، وإمنائية اقتصادياةاالجتماعيومبادئها   مضموهنادميقراطية سياسيا، ووطنية يف

 الـيت حمورهـا     احلوكمـة التـشاركية   جمـال   لجنة أمثلة تبعـث علـى التفـاؤل يف          الوناقشت    - ٢٣
مركزية يف اإلصالحات املوزمبيقية احلالية وجمموعات املساعدة الذاتيـة         الالتطبيق  ، من   اإلنسان

 .جوائز األمـم املتحـدة للخدمـة العامـة        رشحة للحصول على    عدد احلاالت امل  تزايد  يف اهلند إىل    
عظيمـة  تكـون   كـثريا مـا     احلالة األرجنتينية لتبيان أن التغيريات البالغـة الـصغر          ى األمر   قد اقتض و

 . الـتمكني  جيـب أن يـشمل     بـل    ،لـى زيـادة املـشاركة     ع يقتـصر    ال غـري أن اهلـدف ينبغـي أ        .األثر
تعزيـز مـشاركة    ل سـبل  العقبـات    ستشف مـن  وت التايل، ما السبيل إىل بناء املواطنة هبذا املعىن؟       بو

 ســتفادة مــن  إمكانيــة االإتاحــة) أ (ويــشمل ذلــك  . الــسياساترســميف عمليــات  املــواطنني
ــصاالت و   ــا املعلومــات واالت ــة اإللكمــن تكنولوجي ــواطنني؛  احلكوم ــشاركة امل ــز م ــة لتعزي  تروني

 جــوهر طبيعــة الدولــة؛  يفثــار أوجــه عــدم املــساواة املتزايــدة نتيجــة العوملــة آل التــصدي) ب( و
ة واملاليــة للحكومــات احملليــة، وال ســيما النظــام الــضرييب وتقاســم   إدارة املــوارد البــشري) ج( و

 دوائـر سائل التنـسيق حـني تتكـاثر    مبـ  التكفـل ) د(اإليرادات بني احلكومات املركزية واحمللية؛ و     
تنظـيم  كفالـة   ) هــ ( و   ؛)داخـل بلـد مـا     (التكامـل اإلقليمـي     حتقيـق    مبـا يف ذلـك       ،اختاذ القرارات 
ــيـــدورات تدريب ــاماعة ملـــوظفي القطـ ــا   )و(و ؛  العـ لمـــسؤولني لشـــرح مفـــاهيم اخلـــرباء عمليـ

 .احلكوميني واملواطنني
  

  الشفافية واملساءلة    
الحــظ الــسيد كــيم الطــابع املعقــد للــشفافية واملــساءلة، واإلصــالحات الــيت جتــري يف     - ٢٤

قـار إىل  واالفتالرتعـة التـسلطية،   ، مثـل  العديد من البلدان النامية والتحـديات واملعوقـات املتبقيـة     
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ــيم والرصــد وإىل الو ،جتمــاعيالال ااملــرأس  ــتقي ــة الجــراءات اإلكافــآت واملشاركة، وامل تأديبي
 تغـيري ال  القـادرة علـى    قيـادة ال هـو عـدم وجـود        ىهـ د ولعل األ  .ناشئة حمليا اللول  احلصحيحة، و ال
 .عملية التنفيذيف الالزمتني سياسية الرادة اإلو

 تغـيريا   إىل حـد أبعـد  يتطلـب قـد  عقد للشفافية الـذي  وعرضت السيدة ترميين الطابع امل      - ٢٥
عيد اإلدارة العامـة ثقـة املـواطنني يف         ستوتشكل هذه األزمة فرصـة لكـي تـ         .الرؤيةيف  يف القيم و  

أكثـر  احلكومـة    حيـث تـصبح      “حلكومـة املفتوحـة   ا”املتمثل يف   اعتماد النموذج اجلديد    ب ماحلك
قـــدمي، املواطنـــون زبـــائن ومـــستهلكون يف النمـــوذج الو. شـــفافيةأكثـــر مـــساءلة وخـــضوعا لل

 يف شـتراك  وقـادرون علـى اال    اجلديـد، للخدمات العامة، يف حني أهنم شركاء أيضا يف النموذج          
تصدر هذه األدوار إمكانيـة الوصـول       تو .ع السياسات وضج اخلدمات العامة واملشاركة يف      إنتا
ة أمـام   كـبري ي يـشكل عقبـة      ، ومكافحـة الفـساد الـذ       القـوانني  ىل املعلومات، ونوعيتها، وإنفـاذ    إ

عــن ذلــك مــن احلوكمــة نامجــة  ال“دائــرة الــشفافية” وجتعــل .حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
 املعلومات املناسبة من حيث التوقيت واجلديرة بالثقـة أمهيـة        ، فيما تكتسي  التشاركية أمرا ممكنا  

: األولويــة لقــدرة إيــالء واقترحــت  .حامســة الختــاذ القــرارات بــشأن الــسياسات االقتــصادية     
 املؤسـسات العليـا   قـدرة ) ب( هبـا؛ و   إنتاج بيانات موثوق  على  املكاتب اإلحصائية الوطنية     )أ(

كفالـة األصـول    على   أمناء املظامل    قدرة) ج(؛ و   تعزيز املساءلة على  املستقلة ملراجعة احلسابات    
 .كفالة رصد األداءعلى  العامة ةمواثيق اخلدمقدرة ) د(و القانونية؛ 

بفعاليــة األزمــة  مواجهــةأن الثقــة العامــة بقــدرة احلكومــات علــى  لونغــو  الــسيد رأىو  - ٢٦
حرية املعلومات، وقيـاس    (، اليت تتميز بالشفافية     “احلكومة املفتوحة ”مدى تطبيق   على  يتوقف  
سـهولة وصـول املـواطنني إىل العمليـات         (، واإلتاحـة    ) وتوفري املعلومات الختاذ القرارات    ،األداء
، )جتـــاوب احلكومـــة مـــع األفكـــار واملطالـــب واالحتياجـــات اجلديـــدة( واالســـتجابة ،)العامـــة

 أدوات وتكتــسي .يف الــشؤون العامــة) إدارة التوقعــات داخــل احلكومــة وخارجهــا(واملــساءلة 
 تقليـــلاحلكومـــة اإللكترونيـــة أمهيـــة فائقـــة لتيـــسري وصـــول املـــواطنني إىل العمليـــات العامـــة، و

ــة   ،ماتالنفقــات، وحتــسني تنــسيق اخلــد   وتقلــيص التكــاليف الــسياسية للتخفيــضات يف امليزاني
 وهـو لـيس سـلعة مطلقـة ميكـن أن تتعـارض مـع                -واالنفتـاح    .وغريها من التدابري غري الشعبية    

، واملـساواة االجتماعيـة، واحلـق يف اخلـصوصية، والتمثيـل            جـودة األداء   مثـل    ،قيم عامـة أخـرى    
 .ثقة الناس يف احلكومةاف لكفالة  إمنا غري ك، ضروري-الدميقراطي 

 الـذي   ،نري من البعثـة الدائمـة للنمـسا لـدى األمـم املتحـدة             ب إي رسيتيانوالحظ السيد ك    - ٢٧
ــة احلــسابات، أن اهلــدف األساســي    ةحتــدث باســم املنظمــة الدوليــ   ــا ملراجع  للمؤســسات العلي

ل تزويـد   ، وحتديـدا مـن خـال      عليا ملراجعة احلسابات هو تعزيز املساءلة املـستجيبة       للمؤسسات ال 
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ولذلك، يـتعني    .اهليئات التشريعية واجلمهور باملعلومات املتعلقة باألنشطة اإلدارية للحكومات       
ــة        ــنح الوالي ــى ضــمان االســتقاللية وأن مت ــة احلــسابات عل ــا ملراجع أن حتــصل املؤســسات العلي

اء مهامهـا   القانونية مبوجب القانون للتحقيق يف التدابري املتعلقة باالستجابة لألزمـة مـن أجـل أد              
توصـي اللجنـة بـأن تنفـذ مجيـع الـدول األعـضاء                اقُترح أن  ولتلك الغاية،  .الرقابية بصورة فعالة  

إعــالن ليمــا بــشأن املبــادئ التوجيهيــة الناظمــة لقواعــد مراجعــة احلــسابات وإعــالن مكــسيكو   
 .ؤسسات العليا ملراجعة احلساباتبشأن استقاللية امل

، ولكــن الــسؤال جليــةن فوائــد الــشفافية واملــساءلة إ  كالمــه قــائالوأوجــز الــسيد كــيم  - ٢٨
ة فــثقا عقبــات تتمثــل يفهنــاك  أن أعــضاء اللجنــةضــاف أو . حتقيقهــا“يفيــةك” الــصعب يبقــى

 يف احلـصول علـى      ، وعدم وعي املواطنني بـاحلق     لمجازفة اليت متيز اإلدارة العامة    ل تكتم املناوئة ال
ولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت واحلكومــة  تكن مــن قبيــلاملعلومــات وفوائــده، وتطبيــق أدوات

ــة ــصاالت        يفاإللكتروني ــضلية لالت ــشفوية وإعطــاء األف ــد ال ــا التقالي ــى فيه ــيت تطغ ــسياقات ال  ال
ــشة   .الشخــصية ــة”وركــزت مناق ــات    “الكيفي ــا األدوات والعملي ــا فيه ــى نظــم الرتاهــة، مب  عل
إلعالميـــة املوجهـــة  ومعاقبتـــها، واحلمـــالت اكـــشفها األعمـــال اإلجراميـــة وعقـــباإلداريـــة لت

بــشكل ملــوظفني املــدنيني واحملافظــة صاحل ا لــالــدورات التدريبيــةللجمهــور، وقواعــد الــسلوك و
ــرغم مــن ضــرورة   .علــى الــسجالت ســليم  ــسهلة   وعلــى ال ــسريع إىل املعلومــات ال  الوصــول ال

، ال يـرتبط    إرسـاء شـفافية احلكـم وإخـضاعه للمـساءلة         أجـل   من   هتا وإدار الوجيهةاالستعمال و 
املعـايري   ، مثـل  بل كذلك بالقواعد غري الرمسيـة ،باألنظمة واملؤسسات الرمسية فحسب   هما  جناح

   . الدميقراطية وااللتزام السياسياألخالقية والقيم
  

  توفري احلماية االجتماعية واملالية للفئات الضعيفة     
ماعيــة اجتألزمــة املاليــة واالقتــصادية أصــبحت مــسألة  لاالقتــصادية العواقــب إن شــّدة   - ٢٩

بيانويبـا، رئـيس     الـسيد أغـيالر      للقطاع العام واحلكومات، حسبما قال    هائال  حرجة متثل حتديا    
  .مكتب اللجنة

ــد      - ٣٠ ــزال إىل حــد بعي ــة ال ت ــار االجتماعي ــسيد دميترييــف أن هــذه اآلث  يف طــي وأعلــن ال
 تناوهلـا   فهي مل تتكّشف بالكامـل بعـد، إىل جانـب كوهنـا معقّـدة للغايـة ومل جيـر بعـد                    اجملهول،  
أنــواع الــضعف والوقــوف علــى قــدرة  حلــصر  اً حتليليــاًفحــّدد بنــاء علــى ذلــك إطــار  .بالبحــث

. األزمـة ملواجهـة   الـسياسية   الـضرورات   احلكومات على توفري احلماية االجتماعية اليت هي مـن          
ــدروأشــار إىل كــون   ــة ةق ــةاحلكومــات عــامالً حمــدداً الســتجابة   اإلدارة العام ــه إىل لألزم ، فنّب

ب التمييز بني استجابات الطوارئ القصرية األجل واستراتيجيات التطوير الطويلة األجـل            وجو
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يف جمــايل بنــاء القــدرات والتنميــة، ونّبــه إىل أن اســتراتيجيات اخلــروج احلــسن التوقيــت ال تقــل  
  .أكربعن االنتقال بسرعة إىل نطاقات أمهية 
 مــن فــسحة اوملــا يتــوافر لــديه، ملالمــح ضــعفهاوختتلــف اســتجابات احلكومــات تبعــاً    - ٣١

. من نظم للحمايـة االجتماعيـة ومـن قـدرات يف جمـال اإلدارة العامـة            هبا  مالية، وما هو موجود     
، وأال ُتغفـل آليـات احلمايـة    اتملختارة متماشية مع قدرات احلكومـ  وجيب أن تكون األدوات ا    

ع شــديد، فهــي عنــصر واالجتماعيــة غــري الرمسيــة مبــا هلــا مــن أمهيــة بالغــة ومــا تتــسم بــه مــن تنــ
ــة   ــة التــشريعات والقــدرات الرمسي ــسيد دميتر . ضــروري لتكمل يــف إىل أن األدوات يوذهــب ال

انعـدام  تتـأثر ب  ذات الصبغة املؤّسسية األعمق سرعان ما تواجه ضائقات يف أوقات األزمـات، و            
البلـدان  ة و  مبرحلـة انتقاليـ    رالـيت متـ   البلـدان    يف البلدان املتوّسطة الـدخل و      ىتتطابق املعلومات، ح  

 ليــست ترييــف أن نظـم احلمايــة االجتماعيـة  يوأكــد الـسيد دم . الـيت اجتـازت املرحلــة االنتقاليـة   
ألن ) مثـل ارتفـاع مـستويات الفقـر وتنـامي االسـتبعاد           (مؤهلّة جملاهبة أوجه الضعف كما ينبغي       

ن قيمهـا تكـون   املعاشات التقاعدية غالباً ما تزامحها فال تترك هلا نصيبا كافيا من املـوارد، أو أل          
أقل ّمما ينبغي، أو ألنه إّما يغاىل يف توجيهها صوب فئات بعينها وإّما توّجه توجيها غـري دقيـق،        

ــوافر أدوات ضــرورية أخــرى   ــة والتحــ   .أو لعــدم ت ــز احلوكمــة الدولي ك اجلمــاعي دور رولتعزي
الت عامليـة  حيوي، فبما أن تضاؤل الفسحة املالية ظاهرة عاملية، مثّة تداعيات تتمّخض عن حـا          

  . من الضعف وانعدام تطابق املعلومات
واآلليــات املزايــا واملــساوئ وعــرب وصــلة التــداول عــن بعــد، تناولــت الــسيدة إدواردز    - ٣٢

 قــدرة القطــاع العــام علــى تــوفري احلمايــة االجتماعيــة يف إطــار الــسياسات  صاملبتكــرة فيمــا خيــ
 إداريـــا، فقـــد ركّـــزت علـــى  ومبـــا أن االســـتهداف أمـــر مكلـــف  .املتمحـــورة حـــول املـــواطن

ابيـا يف كـثري مـن البلـدان رغـم           التحويالت النقدية املـشروطة الـيت باتـت تالقـي اآلن تقـديرا إجي             
وخلـصت إىل أنـه     . مـشاركة اجملتمعـات احملليـة يف تنفيـذها        إلمكانية انعدام   يوّجه هلا من نقد      ما

كاملة مع الـسياسات االقتـصادية      يلزم لتحقّق الفعالية يف تدابري احلماية االجتماعية أن تكون مت         
  . السياسات االجتماعية األخرى وأن تكون دوماً جزءا من عملية تعلّم ديناميةو

تـوفري احلمايـة االجتماعيـة      لكفالـة   وأبرزت اللجنـة أمهيـة األبعـاد الـسياسية واملؤسـسية              - ٣٣
 التحـّرك الـسريع     تعزيز القدرات العامة على   ) أ(: وتشمل هذه األبعاد ما يلي     .للفئات الضعيفة 

ملواجهــة اذ التــدابري الطارئــة ختــوضــع اســتراتيجيات خــروج فّعالــة بعــد ا ) ب( ؛ وعنــد اللــزوم
ال فــرق يف الــيت لبلــدان لاســتراتيجية خــروج بالنــسبة   عــدم وجــود   إدراك )ج(و  ؛ألزمــاتا

فـسحة ماليـة، وإدراك ضـرورة    فيهـا  عـام وال توجـد   البني ظـروف األزمـة والفقـر        فيها  الضعف  
؛ البـديل البوليفـاري لألمـريكتني     خمططات متويليـة مبتكـرة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب مثـل               وضع
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تنميـة عـرب سـبل منـها        القـدرات و  يف جمـال ال   البتكار  ل اًفرصباعتبارها   النظر إىل األزمات     )د( و
د األطـراف يكـون فيـه للبلـدان         داالقتصاد األخضر، وتشجيع إقامة منتدى للتعاون العاملي املتعـ        

وأضـاف الـسيد دميترييـف أن يف    . ور صوت أقوى عند التفاوض مع البلدان املتقدمة النمـ       األفق
كات بعـض البلـدان داللـة علـى أنـه لـيس هنـاك        ريف حتاملتجلية ع الربامج احلكومية والرباعة  وتن

  . ُمعجز متاما أو ميؤوس منهعوض
  

  دراسة إفرادية عن سنغافورة    
االقتـصادية يف سـنغافورة بـدءاً مـن مرحلـة التنميـة         استعرض الـسيد يـو مراحـل التنميـة            - ٣٤

رأس املـال، ووصـوال      القائمة على كثافة اليد العاملة، مروراً مبرحلة التنمية القائمة علـى كثافـة            
بفــضل التنميــة القائمــة علــى املعلومــات الكثيفــة، وذلــك  مرحلــة إىل املرحلــة احلاليــة الــيت هــي  

للرؤيـة  ل نتيجـة    ووكـان هـذا التحـ     .  أخـرى   قطاعـات  لتشجيع قطاعات جديدة بينمـا تـضمح      
االقتــصاد القــائم علــى كفــاءة التكــاليف فقــط لــيس باالقتــصاد    الــيت مفادهــا أن  ةاالســتراتيجي

اختـاذ   عقـب    ٢٠٠٠وقد أطلقت سنغافورة محلتها البحثيـة يف عـام          . املستدام يف األجل الطويل   
  كـل مـن    وأنـشئ . صادي يف املـستقبل   لنمو االقتـ  ل  رئيسياً هذا اجملال حمّركا  قرار اعتبار   احلكومة  
ــز  ــوليس مركـ ــوي     بيوبـ ــب احليـ ــوم الطـ ــال علـ ــوير يف جمـ ــث والتطـ ــز و) Biopolis(للبحـ مركـ

للبحــث والتطــوير يف جمــاالت تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت ووســائط       فيوجنوبــوليس 
ن اص ومهــا مركــزان للبحــث والتطــوير خمتــ،)Fusionopolis(اإلعــالم وعلــوم الفيزيــاء واهلندســة 

ــاالت العلميـــة، مـــن التـــصوير األحيـــائي إىل          ــإجراء البحـــوث يف طائفـــة عريـــضة مـــن اجملـ بـ
 الــصناعي رغــم اإلنتــاجاإللكترونيــات الدقيقــة، وقــد ســاعدا بالفعــل علــى حتقيــق منــو كــبري يف  

  . األزمة املالية واالقتصادية
تواصـل محلـة   فبينمـا ت . وأهم عناصر هذه االستراتيجية اجلديدة هو رأس املـال البـشري          - ٣٥

انطالقـاً مـن فكـرة      و .املوهبـة فإهنا تصطدم بعائق رئيسي هو      ،  ض إضافية ا لكسب أر  ردم البحر 
 هنجـاً يقـوم علـى بنـاء رأس          ةالبشرياملوارد   دويل، تنتهج سنغافورة حيال تنمية       املوهبة مورد أن  

ة مال بشري متوسـط األجـل وطويـل األجـل يف القطـاع العـام بواسـطة بـرامج للمـنح الدراسـي                      
 كيـف انتـهجت      يف العرض الذي قّدمـه     السيد يو تناول  كما  . املمنوحة للموهوبني من الشباب   

  . النهجيتماهى مع هذا سنغافورة يف تعاملها مع األزمة االقتصادية العاملية هنجاً 
ــق          - ٣٦ ــة لتطبي ــسبل املمكن ــو وناقــشت ال ــسيد ي ــه ال ــذي قدم ــالعرض ال ــة ب ورحبــت اللجن
ــ ــضمنها  دروس ال ــيت ت ــال ــا       .اكن أخــرىيف أم ــت هب ــيت متكّن ــة ال ــن الطريق ــئلة ع ــى أس ورّدا عل

سنغافورة من اجتذاب املواهب الشابة من اخلارج واستبقائها، وعن الكيفيـة الـيت أسـهمت هبـا                 
د الـسيد   د، شـ  “إجهـاد النمـو   ”اإلدارة العامة يف هذا الصدد، وعّما إذا كانت هناك حالـة مـن              
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املنح الدراسية وعلى طمـوح الـشباب الـذين يـأتون مـن             يو على سخاء املزايا املالية والرواتب و      
ــع املوظفــون العــامون يف ســنغافورة مبكانــة راقيــة للغايــة      أمــاكن ذات ظــروف أفقــر بينمــا يتمّت

وخلـصت اللجنـة إىل أنـه        .ويتقاضون رواتب سخية للغاية، وهو ما يفيد أيضا يف منـع الفـساد            
درســا واحــدا قــابال للتعمــيم، أال وهــو أن  يف حــني أن هــذا املثــال ال يــسهل تقليــده، فــإن مثّــة   

ــنغافورة يف ســـعيها وراء رأس املـــال الـــدويل     النجـــاح يـــأيت كنتيجـــة لـــسياسة تنتـــهج، وأن سـ
  . واملواهب الدولية قد اتبعت سياساهتا هي املصمّمة تبعاً ألحواهلا هي

  
االســــتجابة الــــسياساتية  يف ســــبيل توصــــيات مــــن أجــــل تعزيــــز احلوكمــــة العامــــة          

  واملنسقة  السريعة
 فما من بلد قـادر علـى إجيـاد          ؛تؤكد اللجنة أن املشاكل العاملية حتتاج إىل حلول عاملية          - ٣٧

وبنـاء علـى    . األزمـة وقـوع   ومل تفلح املؤسسات الدوليـة القائمـة يف منـع            .حلول لألزمة وحده  
 علـى   اللجنة الدول األعضاء على النظر يف إقامة بنية جديدة حبيث ال يقتصر األمـر            ثذلك، حت 

األمـم املتحـدة    االسـتفادة مـن     هـا علـى     ثة التنظـيم، وحت   عوملة النظام املايل، بل يشمل أيـضا عوملـ        
 جوانبـها كأفضل منتدى ملعاجلة هـذه القـضايا املتـصلة باألزمـة، وعلـى بـدء مناقـشة عامليـة عـن                      

منائيـة  معايري العدالة وربط هذه القضايا بالـضرورة امللّحـة لتحقيـق األهـداف اإل             عن  األخالقية و 
  . املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية

ــة             ــة املالي ــام يف ســياق األزم ــة يف القطــاع الع ــدرات القيادي ــاء الق ــن أجــل بن توصــيات م
  واالقتصادية 

حتث اللجنـة الـدول األعـضاء، لـدى تعاملـها مـع األزمـة املاليـة واالقتـصادية وآثارهـا،                       - ٣٨
ني يف  يل االسـتراتيج  والتخطـيط والتحـ   جابات الطارئـة القـصرية األجـل و       تعلى التمييز بني االسـ    

 مــن مرحلــة وهــي توصــي بوضــع اســتراتيجيات للخــروج يف الوقــت املناســب. األجــل الطويــل
، عنــد االقتــضاء، وبــإدراك أن التكّيــف النــاجح يتطلــب ختطيطــا اســتراتيجيا االســتجابة الطارئــة

  . طويل األجل
يل األمانــة العامــة واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي االهتمــام وتوصــي اللجنــة بــأن تــو  - ٣٩

. يلــزم توافرهــا يف أوقــات األزمــات الواجــب لعامــل القيــادة وللــصفات القياديــة اجلديــدة الــيت   
احلكومــة ”ارة العامــة اجلديــد املعــروف باســم نمــوذج اإلدباللجنــة تــشيد وحتقيقــاً هلــذه الغايــة، 

 التركيـز علـى     بـدال مـن   كـشركاء وكمنـتجني مـشاركني،        علـى املـواطنني      هتركيـز ب،  “املفتوحة
  .  فقط“القيادة احلكومية”
قــون بــني ررو الــسياسات أن املــواطنني يف الغالــب ال يفروتوصــي أيــضا بــأن يــدرك مقــ  - ٤٠

ــة،   ــسياسات    وأن احلكومــة والدول ــة عــن التــشخيص وال ــوفّروا معلومــات موضــوعية ومتوازن ي
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ق بني املواطن وعملية صنع القـرار، ويكفلـوا تـوافر مـسار             عة، ويقيموا صالت أوث   قواآلثار املتو 
  . سم باالستقرار والدميومة وجودة التدريبتوظيفي يف جمال اخلدمة املدنية ي

وهي مع تسليمها بأنه يف ظل ظـروف األزمـات قـد يكـون مـن املغـري جعـل الـسلطة            - ٤١
د قـ أن تـدرك مـدى تع     حلـول تبـسيطية، بـل       تـسعى إىل     الدول األعضاء على أال      ثمركزية، حت 

ب االسـتحواذ   نـ ز أطرها التنظيمية مببـادئ النــزاهة واملـساءلة والـشفافية وجت           زقدرات الدولة وتع  
  . على الدولة

  
  توصيات من أجل تقدمي خدمات عامة متمحورة حول املواطن    

 اللجنة الدول األعـضاء علـى احلـرص علـى أال يغيـب عـن أذهاهنـا مقـصد عمليـة                      ثحت  - ٤٢
وهـذا يـشمل دعـم تنميـة املـوارد البـشرية يف القطـاع          .ال وهو املواطن ونوعيـة حياتـه      أ :التنظيم

العام هبدف تطبيق احلوكمة املتمحورة حـول املـواطن، ودعـم اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات          
  . ال يف سبيل تعزيز مشاركة املواطننيعواالتصاالت واحلكومة اإللكترونية على حنو ف

انــة العامــة مبواصــلة التعريــف باألمثلــة اجليــدة للمبــادرات املبتكــرة وتوصــي اللجنــة األم  - ٤٣
  . إلشراك املواطنني من خالل جوائز األمم املتحدة للخدمة العامة

  
  توصيات من أجل الشفافية واملساءلة    

توصــي اللجنــة بــأن يواصــل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي تــشجيع وتعزيــز هياكــل    - ٤٤
املتــسمة بالــشفافية واخلــضوع للمــساءلة، وال ســيما عــن طريــق    وعمليــات وأدوات احلوكمــة 

  . التحولره تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قدرة على فا تواالستفادة مم
ا تتخـذه مـن إجـراءات       مـ  اللجنة الـدول األعـضاء علـى تقـدمي تقـارير منتظمـة ع              ثوحت  - ٤٥

ني املـشاركة بـصورة كاملـة يف إدارة          األزمة املالية واالقتصادية حبيث يتـاح للمـواطن        للتعامل مع 
  .  يف احلكومةنياملواطنتستعاد ثقة آثارها واخلروج منها و

كمـا تـشجع الـدول األعـضاء علـى وضـع معـايري للـسلوك وعلـى االضـطالع بأنــشطة             - ٤٦
ــى جت       ــز عل ــيت حتف ــة األمــور ال ــة، وإزال ــة املدني ــاح يف اخلدم ــة االنفت ــشجيع ثقاف ــدريب لت ــالت ب ن

 يف احلـصول    هـم قحب املـواطنني محـالت إعالميـة لتعريـف       تنظيم   تعّزز التكّتم، و   املخاطرة ومن مثّ  
 ميترتــب علــى ذلــك مــن فوائــد تعــ     علــى املعلومــات وبالتــشريعات الــيت تــسّهل ذلــك ومبــا       

  .اجلميع على
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وضع تعريف واضح لـدور إدارة      العمل على   وتوصي اللجنة بأن تواصل األمانة العامة         - ٤٧
عارف يف إدارة األزمات ويف التنمية بوجه عام وتبيان هذا الدور على حنـو              املعلومات وتوليد امل  

  .إلدارة العامة وإشراك املواطنني مع التركيز على اآلليات الرمسية وغري الرمسية ل،مقاَرن
ــة           - ٤٨ ــربامج احلماي ــة ل ــة دراســة شــاملة ومقاَرن ــة العام ــأن جتــري األمان ــة ب وتوصــي اللجن

ت الـضعيفة إبـان األزمـات، مبـا يف ذلـك حتليـل االسـتعداد املؤّسـسي                  لفئـا لاالجتماعية املوّجهـة    
لالسـتجابة الـسريعة ومـواطن الــضعف علـى املـستويني االقتــصادي الكلـي والعـاملي واألشــكال        

مـن قبيـل    لـديها فـسحة ماليـة أو شـبكات أمـان،      تللبلـدان الـيت ليـس    بالنـسبة   لتمويل  لاملبتكرة  
  .التضامن فيما بني بلدان اجلنوب

لفة الـيت ميكـن مـن خالهلـا         وحتثّ اللجنة أيضا األمانة العامة على النظر يف الطرق املخت           - ٤٩
زمــة أن تــشكّل فرصــة لتــشجيع االقتــصاد األخــضر واحللــول اإلمنائيــة القليلــة االنبعــاث هلــذه األ

سيما بالنسبة للبلدان الـيت ال تـستطيع االعتمـاد علـى نفـسها للقيـام بـذلك، مـع                     الكربوين، وال 
  .بتغّير املناخاملتصلة ملتحدة أعمال األمم اجممل ام يف الوقت ذاته بدعم القي
  

  استعراض برنامج األمم املتحدة لإلدارة العامة واملالية العامة   -جيم   
تسلّط الضوء على األنـشطة الرئيـسية   ) E/C.16/2010/3(عرضت األمانة العامة مذكرة     - ٥٠

  .٢٠٠٩ ا األمانة العامة يف عاماليت اضطلعت هب
، ٢٠١١-٢٠١٠وحــّددت املــذكرة نطــاق األنــشطة املزمــع تنفيــذها يف فتــرة الــسنتني   - ٥١

 ُحــّددت فيــه ثالثــة جمــاالت  ٢٠١٣-٢٠١٢وتــضّمنت مقترحــا لإلطــار االســتراتيجي للفتــرة  
ــة رئيــــسية، أال وهــــي  ــام؛   ) أ( :وظيفيــ ــة املــــوارد املؤســــسية والبــــشرية يف القطــــاع العــ تنميــ

ــة اإل  )ب( و ــة؛ تطــوير احلكوم ــواطنني  ) ج(و لكتروني ــة وإشــراك امل ــا دعــت   .إدارة التنمي كم
املذكرة اللجنة إىل استعراض أنشطة األمانة العامة الرامية إىل مساعدة احلكومات على التغلّـب              

، وال سـيما يف سـياق       العامـة من حتديات على صعيدي احلوكمة واإلدارة       حاليا  على ما جياهبها    
وأخـريا، سـلّطت     .عتها إىل اإلفادة بانطباعاهتا عن هذه األنـشطة       القضايا واألزمات الناشئة، ود   

الضوء على األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا األمانـة العامـة لتبـسيط وإصـالح عملياهتـا حبيـث تنتـهج                        
الفعـال  سـتخدام  اللطلـب مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى ا      حيركهـا ا وعلـى النتـائج   تقـوم  هنجـا  

تعزيــز إدارة املعــارف واكتــساهبا ســعياً إىل  ل علــى والعمــتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت ل
  .يها األهداف اإلمنائية لأللفيةحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا ف

 املعنونـة   وقامت مديرة شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية بعرض االستراتيجية اجلديـدة            - ٥٢
ادرة إصـالحها وحيـال مـا جياهبهـا مـن حتـّديات             يف مبـ   الـشعبة     اليت تتبعها  “سبيل املضّي قدما  ”
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اجلديــدة للــشعبة والقــضايا الرئيــسية الــيت  احملــاور الفنيــة وربطــت بــشكل مباشــر بــني   .رئيــسية
آثــار هــي عــصر املعلومــات، والعــامل يف ظــل     ، جمــاالتتواجههــا الــدول األعــضاء يف ثالثــة    

، فأوضـحت كيـف   يـة أساسـية  أمهإلدارة اتبادل املعلومـات و   يكتسي   حيث   ،، والعوملة األزمات
 أربـع   املرتكـزة علـى   جرت تكملة عملية إعادة اهليكلة التنظيمية الداخلية بطرائق العمل احملّسنة           

 ؛اخلـــــدمات االستـــــشارية) ب(و  ؛التـــــدريب وإدارة املعـــــارف) أ( : رئيـــــسية هـــــيركـــــائز
 الـشعبة   املديرة منتجـات  عرضت  وختاما،   .الدعوة والتعلّم ) د(و  التحليالت؛  /البحوث )ج( و

 الذي سُيطلق قريبـا ليكـون مركـز     “إلدارة العامة لاحلّيز املعريف   ”الرئيسية، ومنها املنتج املعنون     
الشعبة الفين والتقين والتثقيفي اجلامع ملـساعدة الـدول األعـضاء علـى تلبيـة احتياجاهتـا اإلمنائيـة                   

ــامتني   ــصل باحلوكمــة واإلدارة الع ــذا املركــز يف   .فيمــا يت ــام ه ــل مه ــة ســهولة   )أ( :وتتمث كفال
ــصلة وســهولة الوصــول إليهــا؛      ــى املعــارف ذات ال ــة  ) ب(و التعــّرف عل ــسخري اإلدارة العام ت

الربط بني املعارف املتـصلة     ) ج(و  املدعومة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خلدمة التنمية؛       
  . هتازياد، وتوليد مثل هذه املعارف وبكيفية حتسني إدارة الشؤون العامة وخدمة املواطنني

ــة       - ٥٣ إعـــادة هيكلـــة الـــشعبة   يف اجتـــاه ورّحبـــت اللجنـــة واحتفـــت بـــالتغيريات اإلجيابيـ
سـبيل املـضّي   ”خبطـى تنفيـذ اسـتراتيجية    مت عدة توصيات من أجل اإلسراع   وإصالحها، وقدّ 

إيـالء العنايـة الواجبـة ملـا بـني البلـدان الناميـة مـن اختالفـات،                  ) أ (:وحثت الشعبة على   .“قدما
ــد ــال، وإدراك ضــآلة حجــم    كالبل ــى ســبيل املث ــصغرية عل ــوافرة علومــات املان ال ــدان  املت عــن بل

الـــربط بــني جمـــاالت التركيـــز الثالثــة مـــن خــالل التحلـــيالت الـــسياساتية؛    ) ب(و اجلنــوب؛  
بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة مـن خـالل       تعميق التواصل   الدفع يف اجتاه زيادة التعاون و      )ج( و

املؤســسات ســائر زيــادة تأثريهــا باالســتفادة مــن  ) د(و ؛ ة العامــةلــإلدارشــبكة األمــم املتحــدة 
  .اليت تتوافر لديها موارد أكثرالدولية واإلقليمية 

وعلى وجه التحديد، أوصت اللجنة بأن تركز الشعبة على البيانات الدقيقـة واألصـيلة              - ٥٤
ضـوء املـسائل    يف  عامـة   والوجيهة وإنشاء قواعد بيانات تضّم املؤشرات اليت هتـّم جمـال اإلدارة ال            

احلكومات احملليـة ومـا حتـصل عليـه مـن           ) أ (: الدول األعضاء يف الوقت احلايل، مثل      تشغلاليت  
نسبة العاملني يف القطاع العام إىل إمجايل عـدد الـسكان،           ) ب(و  موارد من احلكومة املركزية؛     

ؤشــرات الــيت امل) ج(و ؛  حــسب جمــال اخلــدماتلقطــاع العــاملتوزيــع خمصــصات امليزانيــة يف و
حتديـد  العمليات واإلجراءات الرامية إىل إعادة      ) د(و  تعكس منوذج احلكومة املفتوحة اجلديد؛      

اسـتنادا  تنمية اإلدارة العامـة حـسب البلـد         اجتاهات  ) هـ(و  جمال التنمية؛   يف  القطاع العام   وضع  
  .املواطنة حول املعايري ذات الصلة، مثل الشفافية واملساءلة وتقدمي اخلدمات املتمحورإىل 
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لزيــادة توثيــق ورحبـت الــشعبة هبــذه االقتراحــات، وكــّررت اإلعـراب عــن اســتعدادها     - ٥٥
ــة  تعاوهنــا  ــز مــع اللجن ــشعبة     لتعزي ــتج مــشترك بــني ال ــة، وتطــوير من الــشراكات بطريقــة منهجي
ــة ــأن    . باإلضــافة إىل تنظــيم االجتماعــات واملناســبات  ،واللجن ــة مــع التقــدير ب واعترفــت اللجن
 دوليــة أخــرى مثــل منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي والبنــك الــدويل    منظمــات

تــستخدم حاليــا يف ، )Economist(  إيكونومــستواحملفــل االقتــصادي العــاملي، إىل جانــب جملــة
تقاريرها مؤشرات دراسة األمم املتحدة االستقصائية املتعلقة باحلكومة اإللكترونيـة، وهـي مـن              

  .“ لإلدارة العامةاحلّيز املعريف”باملبادرة اجلارية لتهيئة رّحبت اللجنة أيضا و .منتجات الشعبة
  

 موضـوع االسـتعراض الـوزاري الـسنوي للمجلـس           بـشأن منظور اإلدارة العامـة       -دال   
تنفيــذ األهــداف وااللتزامــات املتفــق عليهــا دوليــا        :االقتــصادي واالجتمــاعي  

  رأةباملساواة بني اجلنسني ومتكني املاملتعلقة 
تكنولوجيــا املعلومــات  ”بعنــوان ) E/C.16/2010/4(األمانــة العامــة مــذكرة   عرضــت   - ٥٦

فرص وحتديات جديدة لإلدارة العامة يف تنفيـذ األهـداف           :واالتصاالت واملساواة بني اجلنسني   
وقـد تـضّمنت املـذكرة حتلـيال         .“اإلمنائية املتفق عليها دوليا مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             

علـى  تـساعد   كـأداة   تطبيق تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف اإلدارة واحلوكمـة العـامتني             ل
إتاحــة فــرص أفــضل حلــصول املــرأة علــى املعلومــات احلكوميــة وعلــى مــا يلزمهــا مــن خــدمات 

  .يف عمليات صنع القراروتساعد املرأة على املشاركة بفعالية أكرب اجتماعية 
ــذكرة إىل أن مت   - ٥٧ ــصت املـ ــة     وخلـ ــرامج احلكومـ ــة يف بـ ــشاركتها الفّعالـ ــرأة ومـ ــني املـ كـ

ــة      ــسانية يف احملتويـــات والنـــهج املدعومـ ــارات اجلنـ ــراع االعتبـ ــا مل تـ ــا مـ ــة لـــن يتأّتيـ اإللكترونيـ
بـني  عـدم املـساواة     بتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت ومـا مل تـستهدف صـراحةً إزالـة أوجـه                

 وطنيـــة لتكنولوجيـــا املعلومـــات بوضـــع سياســـات) أ (:وأوصـــت بنـــاء علـــى ذلـــك .اجلنـــسني
واالتــصاالت تــضمن مــشاركة املــرأة وخــرباء املــسائل اجلنــسانية واملنظمــات النــسائية يف مجيــع   

وتنفيـذ  بتهيئـة  قيـام احلكومـات   ) ب(و وتنفيـذها؛  بـشأهنا   مراحل ختطيط السياسات والتـشاور      
ــة لال      ــة املراعي ــة اإللكتروني ــصياغة سياســات احلكوم ــة ل ــة مواتي ــسانية  وصــيانة بيئ ــارات اجلن عتب

الترتيبات القانونيـة والتنظيميـة واملؤسـسية املناسـبة؛         اختاذ  وتقييمها بشكل منهجي، مبا يف ذلك       
لتحـسني تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف        االختـصاصات   التنسيق بني خمتلـف     كفالة  ) ج(و  

يف تعمـيم تكنولوجيـات     إشراك اآلليـات الوطنيـة املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة            ) د(و  اإلدارة العامة؛   
ربــط ) هـــ(و املعلومــات واالتــصاالت املراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية يف اإلجــراءات اإلداريــة؛  

برامج اإلدارة العامة باستراتيجيات احلكومة اإللكترونية إلشراك النساء والرجـال علـى الـسواء              
  .وتنفيذهابشأهنا كأصحاب مصلحة يف صياغة السياسات وتصميمها والتشاور 
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كـثريا مـا ُيختـزل يف صـيغة     املنظور اجلنساين إىل أن تعميم  مكتب اللجنة   وأشار رئيس     - ٥٨
العقبــات الثقافيــة الــيت تــشكّلها  يــذلل بــسيطة لعــدد مــن الوظــائف يف القطــاع العــام، وهــذا ال  
يف الـشكل   املساواة بـني اجلنـسني      حتول  التقاليد املوروثة والتحّيزات االجتماعية اليت حتول دون        

  .ىل مساواة يف املضمونإ
 وقامت األمينة العامة املساعدة واملستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنـهوض بـاملرأة             - ٥٩

، ١٩٩٥باستعراض النتائج اليت حتققت منذ اعتماد منهاج عمل بـيجني لـتمكني املـرأة يف عـام                  
رتبـة علـى األزمـة املاليـة     آلثـار الـسلبية املت  لغري متناسب تعرضت بشكل مشريةً إىل أن املرأة قد     

 زيـادة فـرص     :)أ (وساقت بعض األمثلة علـى مـا أُحـرز مـن تقـّدم، فأشـارت إىل                .واالقتصادية
ي لفـــريوس نقـــص املناعـــة وضـــع سياســـات للتـــصّد) ب(و حـــصول الفتيـــات علـــى التعلـــيم؛ 

وضــع األطــر ) ج(و اإليــدز، ورصـد ميزانيــات صــحية لزيـادة املــساواة بــني اجلنـسني؛    /البـشرية 
ــات؛       ال ــساء والفتي ــف ضــد الن ــسياساتية واملؤســسية لوضــع حــد للعن ــة وال ــد ) د(و قانوني حتدي

ومـا زال هنـاك ختلّـف عـن حتقيـق كـثري مـن األهـداف                  .حصص ملشاركة املرأة يف صنع القـرار      
االهتمام الكـايف ألبعـاد   ، وال يوىل اإلمنائية لأللفية، وخاصة تلك املتعلقة بالفقر والبطالة واألمية    

وعرضـت بالتفـصيل األدوار    .ة بني اجلنسني يف سياسات واستراتيجيات التنميـة الوطنيـة      املساوا
احملورية العديدة اليت ميكن أن تلعبها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلكومـة اإللكترونيـة             

ــق  ــساء     ٣اهلــدف يف حتقي ــة الن ، غــري أهنــا نّبهــت إىل احلاجــة إىل التنظــيم واإلدارة العامــة حلماي
منـها تعميـق    تيات ّمما قد يتعرضن له من انتهاكات كاالجتار هبن وسـلب إمكانـاهتن بطـرق                والف

  .التنميطات اجلنسانية
التمكـيين  وأشارت السيدة بيثل إىل كون تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت العنـصر                - ٦٠

الـيت تتنـاول    ة  الرئيسي لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـ               
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جماالت منها التجارة واحلكم والتعليم، وأشـارت             مسائل  

ولكــي  .بالتــايل إىل أمهيــة وضــع جــداول األعمــال الوطنيــة للحكومــة اإللكترونيــة وفقــا لــذلك 
وصـول إليهـا    احلكومة اإللكترونيـة بفعاليـة، يلـزم أن تكـون سـبل ال            االستفادة من   لمرأة  يتسىن ل 

منفتحة وأن تكـون ميـسورة الكلفـة وأن يكـون حمتواهـا مالئمـاً للثقافـة وللنـوع اجلنـساين وأن                   
يتمثــل يف عــبء األســرة تكــون مكّيفــة مــع منــط حياهتــا اليوميــة يف ظــل حتّملــها عبئــا مزدوجــاً   

وحثّــت األمــم املتحــدة علــى االرتقــاء هبــذه القــضية اىل املــستوى الــسياسايت،     .وعــبء العمــل
احم التصّدي لألزمة تـز   تدابري  التنمية االجتماعية واالقتصادية وأن     ركيزة  اصةً وأن املرأة هي     خ

  .سياسات احلكومة اإللكترونية
  



E/2010/44 
E/C.16/2010/5 

 

10-35627 22 
 

 ،، من خـالل حالـة ليـسوتو       )املراقبة (بونتسو سوزان ماتوميلو سيكاتلي   السيدة  وبينت    - ٦١
ــشاركة ا       ــسري م ــا تي ــا فيه ــسلطة، مب ــل ال ــة ونق ــة احمللي ــد احلكوم ــرأة يف فوائ ــع أن  .احلكــممل وم

، فقد مت يف ليـسوتو جتـاوز اهلـدف الـذي التـزم              ٢٠٠٥عام  مل تر النور إال يف      احلكومات احمللية   
 يف  ٣٠ للجنوب األفريقي املتمثل يف إعطاء املـرأة متثـيال ال يقـل عـن                ةائياجلماعة اإلمن به أعضاء   

وبالرغم من أنه ليس هنـاك بعـد         .لية يف املائة يف اجملالس احمل     ٥٨املائة، حيث بلغت نسبة متثيلها      
املمارسات الثقافية املنطوية على عـدم املـساواة بـني اجلنـسني علـى الـصعيد                لكفالة تراجع   جمال  

، فـإن  حىت على الـصعيد احمللـي  لتويل املناصب القيادية وليس هناك استعداد لدى النساء     الوطين  
اء الطـرق وإدارة األراضـي مـن أجـل الـصاحل      ما حقّقته اجملالس احمللّية من إجنازات يف جماالت بن 

العام وإكساب املرأة خربة يف جمال صنع القرار العام كلّهـا حيمـل داللـة علـى مـا ميكـن حتقيقـه                       
  . من املشاركةوافراحظا إذا ما أعطيت املرأة 

لتقــّدم احملــرز يف الــسنوات   مــن اأمثلــة تــشجيع علــى يف مناقــشاهتا اللجنــة وركــزت   - ٦٢
وترينيـداد وتوبـاغو،    لدان مثل موزامبيق، واملغرب، واهلند، واألرجنتني، والصني،        يف ب األخرية،  
ــل ــسياسات    .والربازي ــى ال ــة عل ــيت هتــدف إىل احلــدّ  وشــّددت اللجن ــني   ال ــساواة ب ــدم امل ــن ع  م

اجلنسني، وعلى األسباب املؤّدية إىل زيـادة مـشاركة املـرأة يف احلكومـة وتقلّـدها املناصـب الـيت                    
 وما يترتب على ذلك من نتائج إجيابية، وعلى ما ينـتج عـن ذلـك مـن حاجـة                    ُتشغل باالنتخاب 

إىل بــرامج تدريبيــة مــصّممة خصيــصا للنــساء، وعلــى التمييــز بــني الــسياسات القــصرية األجــل   
وتلــك الطويلــة األجــل الكفيلــة بتغــيري املفــاهيم والعقليــات، مثــل سياســات التعلــيم، وعلــى           

يف الكشف عن أوجـه عـدم املـساواة يف          أكيد  ت من دور    إلتاحة سبل احلصول على املعلوما     ما
ــي       ــع العمل ــا هبــدف حتــسني املمارســة يف الواق ــساواة يف ظاهره ــسمة بامل ــسياسات املّت ــذ ال . تنفي

مـن  املـرأة   اسـتفادة   وجرى أيـضا تنـاول العقبـات بالتفـصيل، مبـا فيهـا أسـباب عـدم تيـسُّر سـبل                      
لكترونيــة، ومــا لــذلك مــن تبعــات علــى  احلكومــة اإلومــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت 

 على معـّدالت اخلـصوبة، ال علـى التمثيـل الـسياسي فقـط، وعـدم التحـّرك                   هاعمالة املرأة وآثار  
فيه الكفاية إلهناء تشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة وغريهـا مـن املمارسـات الـضارة بـصّحة                مبا

اتـه، فـإن جمـّرد مناقـشة جـدول األعمـال       ويف الوقـت ذ . املرأة، واليت تنتقص بالتـايل مـن متكينـها        
هذا قد أحدث يف كـثري مـن البلـدان تغـيريا يف اخلطـاب وولّـد اعترافـا بـأن مـسألة املـساواة بـني                 

مهّمة للرجال كما هـي للنـساء، ومهّمـة         ) يف قضايا من قبيل الصحة اإلجنابية والتعليم      (اجلنسني  
ى صعيد القـرارات املتعلّقـة حبجـم األسـرة          للفتيان كما هي للفتيات، وقد أُحرز تقّدم بالفعل عل        

  .ومبستقبل الطفلة
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باملـساواة بـني    املتعلقـة   توصيات بشأن تنفيـذ األهـداف وااللتزامـات املتفـق عليهـا دوليـا                   
  اجلنسني ومتكني املرأة

تكنولوجيا املعلومـات   تكون  املساواة بني اجلنسني هدفا هاما و     اللجنة بأن تظل    توصي    - ٦٣
 .ما دامت خماطر تلك األداة حتت السيطرة للنهوض بتمكني املرأة فعالةةً واالتصاالت أدا

وحتــثّ اللجنــة الــدول األعــضاء علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة، مبــا يف ذلــك ســّن      - ٦٤
 .ويه األعضاء التناسلية األنثويةالتشريعات وإنفاذها، حلظر تش

ملـرأة يف اإلدارة العامـة، وخـصوصا يف    وتوصي اللجنة بإيالء اهتمام أكرب لنقص متثيـل ا     - ٦٥
 .هدف حتقيق املساواة بني اجلنسنييف الوظائف العليا يف اخلدمة املدنية، باعتباره جانبا مهَمال 

 .إىل حّيزها املعريف ذات الصلة البياناتمجع وتوصي اللجنة بأن تضيف األمانة العامة   - ٦٦

 لألعمـال املنــزلية والرعايـة األسـرية الـيت           وترغب اللجنة يف االعتـراف بالقيمـة النقديـة          - ٦٧
تتحّمـــل املـــرأة القـــسم الرئيـــسي مـــن أعبائهـــا باعتبـــار ذلـــك عنـــصرا هامـــا لتحقيـــق املـــساواة  

 .اجلنسني بني

وتوصي اللجنة بناء على ذلك بأن تـضع األمانـة العامـة منهجيـة للنظـر يف إدراج هـذه                      - ٦٨
 .مة يف احلسابات القومية الرمسيةالقي

ضـطلع بـه مكتـب مـشروع األمـم املتحـدة       ابالعمـل الـذي   اإلشـادة  غب اللجنـة يف   وتر  - ٦٩
آسـيا  املعلومات املتعلقة بـاملرأة يف منطقـة      لشؤون احلوكمة يف مجهورية كوريا مع مركز شبكة         

سائل املــعــن دراســات إفراديــة قطريــة  خبــصوص امعــة ســوكميونغ النــسائية  جبواحملــيط اهلــادئ 
 .اجلنسانية واإلدارة العامة

  
 اجللسة املعنية بالطرق املبتكرة إلثراء التعاون بني اللجنة والشعبة  -هاء   

تراتيجيته عـرض عـن مهّمتـه واسـ       تقـدمي   استهلّ كل فريق مـن األفرقـة العاملـة اجللـسة ب             - ٧٠
  .وبرنامج عمله وأنشطته
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  الفريق العامل األول  -  ١  
  إدارة التنمية وإشراك املواطنني    

ئيسي الذي جرى تناولـه يف مناقـشة الفريـق العامـل األول هـو مـسألة                 كان الشاغل الر    - ٧١
القيمـة لقـاء    ”لحصول علـى    لما ميكن حتقيقه يف ظل حمدودية املوارد وكيف ميكن قياس األداء            

وقد اشتمل هذا على مناقشة املزايا النسبية اليت متتـاز هبـا الـشعبة عـن سـائر املؤسـسات          . “املال
مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وما تتسم بـه األمـم    قضايا مماثلة،   اليت تعىن ب  

، والطـرق  )كاحلياد والـشمولية العامليـة ومـا ينـتج عنـهما مـن شـرعية            (املتحدة من مسات محيدة     
وُتركت مـسألة مهمـة    .اليت ميكن من خالهلا االستفادة من املوارد غري املالية كاخليال واإلبداع     

زيد من النقاش، أال وهي مسألة املواضيع ذات األولوية خالل السنوات املقبلـة             لتناوهلا الحقا مب  
هـذا الـشكل اجلديـد القـائم علـى اجتمـاع         أن أمهيـة    وشّدد الرئيس علـى      .يف جمال إدارة التنمية   

بغيـــة مبـــوظفي األمانـــة العامـــة يكمـــن يف إتاحـــة الفرصـــة للجنـــة لالجتمـــاع  األفرقـــة العاملـــة 
  . على حتقيق التنميةري حتسني إدارة التنميةاستكشاف سبل تعزيز تأث

مـع الــربامج  صـالت  وكانـت التوصـيات الرئيـسية للفريــق العامـل هـي التوصـية بإقامــة         - ٧٢
ــامجاملوجــودة يف أمــاكن أخــرى، مثــل   يف منطقــة البحــر  يف جمــال اإلدارة العامــة   االبتكــار برن

، ) احلوكمـة واإلدارة العامـة     جمـايل واملنـشور الـذي تـصدره عـن االبتكـار يف            (األبيض املتوسـط    
ــة، تــدرك       ــة الــيت، علــى عكــس نظرياهتــا الوطني ــالتركيز علــى أجهــزة اإلدارة العامــة احمللي  أنوب
 .األجوبة واملعارف ليست يف حوزهتا وأهنا حتظى بالقليل من االهتمام، وهي من مث تلتمس املشورة

  
  الفريق العامل الثاين  -  ٢  

 ملتنقّلةا/تطوير احلكومة اإللكترونية    

الـشعبة   لعمـل  دعمـه القـوي   عـن  املناقـشة الـيت أجراهـا   عرب الفريـق العامـل الثـاين يف       أ  - ٧٣
 :يركّز على اجملاالت التاليةالذي 

ــات        )أ(   ــع احلكوم ــشمل أســاليب التفاعــل م ــا ي ــصلحة، مب ــشاركة أصــحاب امل م
 ؛ غري الرحبي والقطاع، والقطاع اخلاص،وتنسيق األنشطة مع الشركاء الداخليني واخلارجيني

 ؛تقييم نوعية النواتج )ب(  

 ؛مصادر التمويل )ج(  

ــشطة علــى نطاقــات أكــرب، مثــل إعــداد     )د(   ــذ األن ــة  ”تنفي منــاذج للقواعــد الدولي
 ؛ لتطوير احلكومة اإللكترونية حسب القطاع“اإلقليمية أو
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احلكومـــة الـــشعبة ختصـــصا يف جمـــال تطـــوير    الوســـائل الكفيلـــة بإكـــساب    )هـ(  
مـذكرات التفـاهم اإلضـافية      من خالل   ،  على مر الزمن   وضمان استمرارية الربنامج     اإللكترونية

أو جمموعـات إقليميـة بعينـها خبـصوص تطـوير احلكومـة اإللكترونيـة علـى                 /اليت ُتربم مع دول و    
  .حنو مستدام

وأوصى الفريق العامل بـأن تعمـل اللجنـة واألمانـة العامـة علـى إذكـاء الـوعي بأنـشطة                     - ٧٤
ــه إىل احلاجــة إىل املــوارد، علــى حنــو مــا اقُتــرح يف    الــشعبة يف  جمــال احلكومــة اإللكترونيــة، ونّب

  .)انظر الفصل األول أعاله ( من مشروع القرار)د( ٦ الفقرة
  

  الفريق العامل الثالث  -  ٣  
  تنمية املوارد املؤسسية والبشرية يف القطاع العام     

، وعلـى   عمـل الـشعبة يف هـذا اجملـال        م   علـى فهـ    الثالـث تركّزت مناقشة الفريق العامـل        - ٧٥
 .للـشعبة توصـيات عمليـة     حتديـد   حتديد الطرق اليت ميكن للّجنة أن تثري مـن خالهلـا عملـها، و             

 :مشلت التوصيات ما يليو

 عمليـة اسـتنادا إىل    وضع منـوذج عـام ملـدّونات قواعـد سـلوك اخلدمـة العامـة،                 )أ(  
 مـــن الـــدول األعـــضاء لـــإلدراج ١٠٠هلـــذا النـــوع مـــن املـــدّونات يف جتـــرى جتميـــع وحتليـــل 

ت ، حبيــث يــشكّل مبــدأً توجيهيــا مفيــدا للبلــدان الــيت ليــس  “ لــإلدارة العامــةاملعــريف احلّيــز” يف
 ؛مدّونة لديها

 مـن اهتمامـات وخـربات خاصـة         أعضاء اللجنـة  االستفادة بقدر أكرب ّمما لدى       )ب(  
األنـشطة يف بلـد     وتنفيـذ   ات  الـشراك إقامة  يف  ولشعبة  ارأي وسفراء   إذ هم يقومون بدور أهل ال     

 ؛ما أو منطقة

التفاعــل مــع أعــضاء اللجنــة خــالل الــدورات الــسنوية ومــا بعــدها مبــا يــشمل   )ج(  
وضع بروتوكول إلضفاء الطابع الرمسي على التعاون والتفاعـل علـى أسـاس التوقعـات املتبادلـة                 

 ؛وما لدى األعضاء من اهتمامات وخربات خاصة وقدرة على التواصل الشبكي

بنــاء متـــن مــن الدراســات اإلفراديــة الــيت يــسهم فيهــا أعــضاء اللجنــة، وإبــراز    )د(  
ــهج الناجحــة          ــاد الن ــى اعتم ــات عل ــشجيعاً للحكوم ــامل ت ــع أحنــاء الع ــن مجي قــصص النجــاح م

  .لتصّدي ملا هو موجود حاليا من أحكام مسبقة كتلك املتعلقة بالبلدان األفريقيةوا
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مـــال املقترحـــان للـــدورة املقبلـــة للجنـــة اخلـــرباء  برنـــامج العمـــل وجـــدول األع  -واو  
  واالستعراض األويل ملشروع تقرير اللجنة

بــشأن  ٢٠١٣-٢٠١١وافقــت اللجنــة علــى اعتمــاد برنــامج متعــدد الــسنوات للفتــرة    - ٧٦
وسـيكون لكـل     .“نوعية حيـاة البـشر    كفيلة بتحسني   تحقيق نتائج   لاحلوكمة العامة    ”موضوع

وضـع   :واملواضـيع الفرعيـة للـدورة العاشـرة هـي      .رعية خمتلفـة فترة ثالث سنوات موضوعات ف 
بعـد    واحلوكمـة العامـة مـن أجـل حتقيـق النتـائج يف بلـدان مـا بعـد النــزاع ومـا                  ؛إطار مفاهيمي 

 . وإدارة األداء يف جمــال احلوكمـــة ؛ وتـــوفري احلمايــة االجتماعيـــة للفئــات الـــضعيفة  ؛األزمــات 
  .املواضيععن  ورقات اللجنة بإعداد من وسيقوم خرباء خمتارون

ــرة        - ٧٧ ــرة يف الفت ــا العاش ــد دورهت ــى عق ــة عل ــن ووافقــت اللجن ــسان٨ إىل ٤م ــل / ني أبري
بــل اجمللــس االقتــصادي ، ووافقــت أيــضا علــى جــدول األعمــال التــايل العتمــاده مــن ق  ٢٠١١

 :واالجتماعي

 .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  

   .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى    - ٢  

 :نوعية حياة البشركفيلة بتحسني تحقيق نتائج لاحلوكمة العامة  - ٣  

 ؛اإلطار املفاهيمي )أ(    

 ؛بلدان ما بعد النـزاع وما بعد األزمات )ب(    

 ؛توفري احلماية االجتماعية للفئات الضعيفة )ج(    

مبــا يف ذلــك مــا يتــصل باألهــداف     (إدارة األداء يف جمــال احلوكمــة   )د(    
 الـذي هـو موضـوع    ،املتفق عليها دوليـا يف جمـال التعلـيم   وااللتزامات  

 .)٢٠١١االستعراض الوزاري السنوي لعام 

 .استعراض برنامج األمم املتحدة لإلدارة العامة واملالية العامة  - ٤  

 . اخلرباءجنةلجدول أعمال الدورة احلادية عشرة ل  - ٥  

  .واعتمدت اللجنة مشروع تقرير دورهتا التاسعة  - ٧٨
  



E/2010/44  
E/C.16/2010/5  
 

27 10-35627 
 

  رفقامل
  قائمة الوثائق    

  
  رمز الوثيقة

بنــــد جــــدول 
  العنوان أو الوصف  األعمال

E/C.16/2010/1 وتنظيم األعمال املؤقتجدول األعمال  ٢  
E/C.16/2010/2 التحـديات الــيت تواجههـا اإلدارة العامــة والفـرص املتاحــة  ٣

 هلا يف سياق األزمة املالية واالقتصادية 
E/C.16/2010/3 ض برنــامج األمــم املتحــدة لــإلدارة العامــة واملاليــةاســتعرا  ٤

 العامة
E/C.16/2010/4 ــساواة بــــني  ٥ ــصاالت واملــ ــات واالتــ ــا املعلومــ تكنولوجيــ

فرص وحتديات جديدة لإلدارة العامة يف تنفيـذ :اجلنسني
األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا مبـا فيهـا األهــداف

 اإلمنائية لأللفية
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