
2005/3

الدارة العامة والتنمية
،إن اللس القتصادي والجتماعي

شي ته إذ ي سمب20 الؤرخ 2001/45 إل قرارا   كانون الول/دي
سمب 19 الؤرخ 2002/40 ، و2001  60 /2003، و 2002 كانون الول/دي

،2003 توز/ يوليه 25الؤرخ 
 دور الدمة العامة ف بلوغ الهداف الوطنية للتنميةوإذ يعيد تأكيد 

 الجتماعية والقتصادية، با ف ذلك الهداف الواردة ف إعلن المم التحدة
،(1)بشأن اللفية

ـد هاوإذ يؤك مة وشفافيت سي كفاءة الدارة العا   على ضرورة ت
ومساءلتها،

)ـم  سـل ماوإذ ي مة في ـه الدارة العا  بالدور الام الذي تضطلع ب
 يتعلق بتخطيط الدمات العامة وتوفيها، وما يكن أن تقدمـه من مساهة

إيابيـة فـي إياد بيئة مواتية لتعزيز التنمية الستدامة،
ما -1 يط عل ة عن ي م ية بالدارة العا لباء العن نة ا رير ل  بتق

،(2)دورتا الثالثة
  أن الدارة العامة التسمة بالكفاءة والساءلةيؤكد من جديد -2

سواء، لا دور ن والدول على ال صعيدين الوط ية، على ال ية والشفاف  والفعال
ـا، با ف ذلك ها دولي فق علي ية الت يق الهداف النائ ديه ف تق سي تؤ  رئي

ية مم التحدة بشأن اللف صدد(4)تلك الواردة ف إعلن ال د ف هذا ال  ، ويشد
ية للقطاع العام ية والتنظيم ية بناء القدرات الدار زيز عمل جة إل تع  على الا
الوطن، وباصة ف البلدان النامية والبلدان الت تر اقتصاداتا برحلة انتقالية؛

ـب -3 ـادئيطل ـد بب يع الدول العضاء أن تتقي  (3) إل ج

مة، وهـي مبادئ العدالة مة والمتلكات العا يم الشؤون العا  سلمة تنظ
ـز ـزاهة وتعزي جة إل ضمان الن ساواة أمام القانون، والا سؤولية وال  وال

.55/2قرار المعية العامة (1)1
عي، ()2 صادي والجتما سية للمجلس القت قم 2004الوثائق الر حق ر  )44، الل

E/2004/44.)
/58با يتسق مع اتفاقية المم التحدة لكافحة الفساد )قرار المعية العامة ()3

، الرفق(.4



فة ـه على كا يع أشكال سـاد بم فض الف ساءلة ور ية وال ـة الشفاف  ثقاف
 الستويات، ويــث ف هذا الصدد الدول العضاء الت ل تسـن بعـد

قواني لتحقيق تلك الغايـات أن تنظر ف القيام بذلـك؛
ـع -4 ـه منيشج ـي على زيادة ما يقدم مع الدول   الت

 دعـم مال ومادي وتقنـي إل البلدان النامية بغيـة مساعدتا ف جهودها
 الراميـة إل تعزيز وتنشيط مؤسساتا العاملة ف مال الدارة العامة وقدراتا
 التنظيميـة من خلل وسائـل من بينها اعتمـاد أساليب وعمليات ونظم
 لتشجيع الشاركة العامـة ف الكم وف عملية التنمية، ويطلــب ف هذا
ـاء ـة، بن ـزود البلدان النامي مم التحدة أن ت ـة ال د من منظوم صـد  ال
ستشاري، وذلك ـي وال ـي والتقن عم الفن ـد من الد ـا، بزي  على طلبه
 بـدف تعزيز قدرتا على تقدي الدمات العامة، مع كفالة اللكية الوطنيـة

ف تطوير هذه البامـج؛
حــب -5 ـدف إلير ت ت ية ال ـادرة البلدان الفريق   بب

ـات أو الؤسسات ريق اللي ة عن ط م تا العا سسية وخدما تا الؤ زيز قدر  تع
اللئمـة، ول سيمـا الشراكة الديدة من أجل تنميــة أفريقيا؛

سب القتضاء، فيشجع  -6 ظر، ح  الدول العضاء على أن تن
توصيات لنة الباء العنية بالدارة العامة؛

  إل المي العام أن يعمـد إل تركيـز عمل النظمةيطلب -7
صيات الواردة ف مقرره  قا للتو مة وف   الؤرخ2004/302ف ميدان الدارة العا

يه 23 مة 2004 توز/يول ية العا   كانون23 الؤرخ 58/231، وقرار المع
سمب  مة، ول سيما2003الول/دي ية بالدارة العا لباء العن نة ا رير ل  ، وتق

زيز رأس الال البشري ف القطاع العام، ـى تع ـدف إل ت ت صيات ال  التو
 وتيسي الوصول إل العلومات وأفضل المارسات، وتشجيع الكم الرشيـد
مة، على الصعيدين الوطنـي والدول، وتوطيد ة ف مال الدارة العا  والساءل

مؤسسات الدارة العامة ف البلدان النامية، وباصة ف أقل البلدان نوا؛
ته مع الدوليشجع  -8 صل مشاورا ي العام على أن يوا  الم

عا ف ـة، واض عضـاء اللجن سميـة أ شـأن ت ظم ب شكل منت  العضاء ب
 ومرفقه؛2001/45السبان قراره 



مم التحدة والدول العضاء علىيشجع  -9 مة ال  منظو
سميـة حة، وت قة واض مة بطري مة العا مم التحدة للخد  الحتفال بيوم ال

مرشحيـن لنيــل جوائز المم التحدة للخدمة العامة.

ته مع الدوليشجع  -8 صل مشاورا ي العام على أن يوا  الم
عا ف ـة، واض عضـاء اللجن سميـة أ شـأن ت ظم ب شكل منت  العضاء ب

 ومرفقه؛2001/45السبان قراره 
مم التحدة والدول العضاء علىيشجع  -9 مة ال  منظو

سميـة حة، وت قة واض مة بطري مة العا مم التحدة للخد  الحتفال بيوم ال
مرشحيـن لنيــل جوائز المم التحدة للخدمة العامة.


