
A/RES/69/327 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 

6 October 2015 

  والستون التاسعةالدورة 
من جدول األعمال (ب) ٢١البند 

 

 ة االستعمالالرجاء إعاد
15-15633 (A) 

*1515633*  

 

  
  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٤ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/69/L.81/Rev.1(اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون[

  

تعزيز اخلدمات العامـة الشـاملة للجميـع واخلاضـعة للمسـاءلة مـن         - ٦٩/٣٢٧
  أجل حتقيق التنمية املستدامة

  
  ،إن اجلمعية العامة  

، الـــذي أقــرت فيـــه  ٢٠١٢متوز/يوليــه   ٢٧املـــؤرخ  ٦٦/٢٨٨إىل قراريهــا   إذ تشــري   
، “املسـتقبل الـذي نصـبو إليـه    ”الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة، املعنونـة    

، الذي أقرت فيه خطة عمـل أديـس أبابـا الصـادرة     ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ  ٦٩/٣١٣ و
  عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية،

  ،٢٠١٥عام ا بعد  مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملإىل وإذ تتطلع  

ــريو   ــا  إذ تشـ ــؤرخ  ٥٠/٢٢٥إىل قراراـ ــان/أبريل  ١٩املـ  ٥٦/٢١٣، و ١٩٩٦نيسـ
كــانون األول/ديســمرب  ٢٠املــؤرخ  ٥٧/٢٧٧، و ٢٠٠١كــانون األول/ديســمرب  ٢١املــؤرخ 
املـــــؤرخ  ٥٩/٥٥، و ٢٠٠٣كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٢٣املـــــؤرخ  ٥٨/٢٣١، و ٢٠٠٢

ــمرب   ٢ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٠/٣٤، و ٢٠٠٤كـ ــرين الثـــاين/نوفمرب   ٣٠املـ ، ٢٠٠٥تشـ
 ٢٠١٤ ديسـمرب /األولكانون  ١٩املؤرخ  ٦٩/٢٠٤املتعلقة باإلدارة العامة والتنمية، وقرارها 

 ٦٩/١٩٩املتعلــق بتســخري تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض التنميــة، وقرارهــا  
املتعلــق مبنــع ومكافحــة ممارســات الفســاد وحتويــل   ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرخ 

عائدات الفساد وتيسري اسـترداد املوجـودات وإعـادة تلـك املوجـودات إىل أصـحاا الشـرعيني        
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد،       وإىل بلــداا األصــلية علــى وجــه اخلصــوص، وفقــا التفاقي

املـــــؤرخ  ٦٩/٢٢٨، و ٢٠١١انون األول/ديســـــمرب كـــــ ٢٢املـــــؤرخ  ٦٦/٢٠٩وقراريهـــــا 
ــانون األول/ديســــمرب  ١٩ ــة  ٢٠١٤كــ ــاءة اإلدارة العامــ ــتعلقني بتشــــجيع وحتســــني كفــ ، املــ

ــة     ــا ملراجعـ ــز املؤسســـات العليـ ــفافيتها مـــن خـــالل تعزيـ ــاءلة وفعاليتـــها وشـ وخضـــوعها للمسـ
ــرار الــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي   ــابات، وقــ ــرين ١٨، املــــؤرخ ٢٠١٤/٣٨احلســ  تشــ
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، املتعلق بتقرير جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة عن أعمال دورا الثالثـة  ٢٠١٤الثاين/نوفمرب 
، املتعلــق ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢٦، املــؤرخ ٢٧/٢٤عشــرة، وقــرار جملــس حقــوق اإلنســان   

  ،)١(اجلميع  باملشاركة يف الشأن السياسي والعام على قدم املساواة بني

ــدين   ــك الرشــوة،    الفســاد علــ  وإذ ت ــع أشــكاله، مبــا يف ذل ــع املســتويات ويف مجي ى مجي
وكذلك غسل العائدات املتأتية من الفساد وسائر أشكال اجلرميـة االقتصـادية، وإذ تعـرب عـن     
القلــق إزاء جســامة الفســاد علــى مجيــع املســتويات، وإذ تكــرر يف هــذا الصــدد تأكيــد التزامهــا  

ملســـتويات، وفقــا التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة  ممارســـات الفســـاد ومكافحتــها علـــى مجيـــع ا  مبنــع 
  ،)٢(الفساد  ملكافحة

علــى تنـامي احلاجــة إىل تعزيـز املؤسســات العامـة واخلــدمات العامـة دعمــا      وإذ تشـدد   
  للتنمية املستدامة،

وحقــوق اإلنســان، والســيادة الوطنيــة، واحلكــم   ،احلريــةأمهيــة وإذ تؤكــد مــن جديــد   
ألمـن، ومكافحـة الفسـاد علـى كافـة املسـتويات وجبميـع        الرشيد، وسيادة القـانون، والسـالم وا  

أشكاله، واملؤسسات الدميقراطيـة الفعالـة اخلاضـعة للمسـاءلة والشـاملة للجميـع علـى كـل مـن          
الصعيد دون الوطين والوطين والدويل، باعتبارها عناصر حموريـة إلتاحـة خـدمات عامـة شـاملة      

  ،ستدامةللجميع وخاضعة للمساءلة من أجل حتقيق التنمية امل

كــل بلــد يتحمــل يف املقــام األول املســؤولية عــن حتقيــق   أن علــى  تكــرر التأكيــدوإذ   
ــة        ــات الوطنيــ ــد دور السياســ ــاالة يف تأكيــ ــه ال مغــ ــة، وأنــ ــادية واالجتماعيــ ــه االقتصــ تنميتــ
واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، مع احترام احليز السياسايت اخلاص بكل بلد وقيادتـه وجهـود   

سات تعزيـز اخلـدمات العامـة الشـاملة للجميـع واخلاضـعة للمسـاءلة مـن أجـل حتقيـق           تنفيذ سيا
  يتسق مع القواعد وااللتزامات الدولية ذات الصلة،  التنمية املستدامة، مبا

على أن املؤسسات العامة واخلدمات العامـة الـيت تتسـم بالكفـاءة والفعاليـة      وإذ تشدد   
على مجيع املستويات تؤدي دورا رئيسـيا يف تنفيـذ    والشفافية وختضع للمساءلة وتشمل اجلميع

األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك مـا مل ينجـز مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             
  وأهداف التنمية املستدامة املزمع إقرارها،

جلـس  بالعمل الذي تضطلع به جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة التابعـة للم  تسلموإذ   
االقتصادي واالجتماعي يف إسداء املشورة يف جمال السياسات إىل الـس فيمـا يتعلـق باملسـائل     

_______________ 

ــدورة التاســعة وال   انظــر:  )١( ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــم  ســتونالوث ــف ٥٣، امللحــق رق  انوالتصــويب أل
)A/69/53/Add.1  وCorr.1  فصل الرابع، الفرع ألف.ال ،)2و  

)٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146.  
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ذات الصــلة بــاإلدارة العامــة يف جمــال التنميــة، وباملســامهات الــيت تقــدمها شــبكة األمــم املتحــدة 
امـــة لـــإلدارة العامـــة بوصـــفها أداة تنفيذيـــة لتبـــادل املعلومـــات واخلـــربات يف جمـــال اإلدارة الع  

  واخلدمات العامة من أجل حتقيق التنمية،

تقاســم املعــارف وتبــادل اخلــربات املتعلقــة البحــث وضــرورة تعزيــز ب أيضــا تســلموإذ   
  بدور اإلدارة العامة يف تنفيذ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،

إمكانـــات احلكومـــة اإللكترونيـــة يف تعزيـــز الشـــفافية واملســـاءلة ب كـــذلك تســـلموإذ   
  لكفاءة ومشاركة املواطنني يف تقدمي اخلدمات العامة،وا

الدعم الذي يقدمه برنامج األمم املتحـدة لـإلدارة العامـة واملاليـة العامـة إىل       وإذ تدرك  
الدول األعضاء، وخباصة البلدان الناميـة، يف جمـال تطـوير القـدرات املؤسسـية وقـدرات املـوارد        

  املتنقلة وإشراك املواطنني يف إدارة الربامج اإلمنائية،البشرية واحلكومة اإللكترونية واحلكومة 

ضرورة بناء القدرات باعتباره أداة لتعزيز التنمية، وترحب بتعـاون املنظمـة    وإذ تؤكد  
  الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات مع األمم املتحدة يف هذا الصدد،

وريـا يف تشـجيع التعـاون    ألمـم املتحـدة دورا حم  نظومـة ا أن مل تؤكد من جديـد   - ١  
  الدويل يف جمال تعزيز املؤسسات العامة واخلدمات العامة من أجل حتقيق التنمية املستدامة؛

أن ركـــائز حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة علـــى مجيـــع   تؤكـــد مـــن جديـــد أيضـــا  - ٢  
املستويات تتضمن املؤسسات العامة اليت تتسم بالشفافية وتشمل اجلميع وتقوم على املشـاركة  
وختضع للمساءلة إضافة إىل اخلدمات العامـة الـيت تتسـم باجلـدارة املهنيـة واملسـؤولية األخالقيـة        

  والقدرة على االستجابة وتعزز بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

ــم املتحــدة ملكافحــة       تشــجع  - ٣   ــة األم ــى اتفاقي ــى التصــديق عل ــدان عل ــع البل مجي
واالنضمام إليها، إن مل تفعل ذلك بعد، وتشجع األطراف علـى اسـتعراض تنفيـذها،     )٢(الفساد

مع إعادة تأكيد التزامها جبعل االتفاقية أداة فعالـة لـردع الفسـاد والرشـوة وكشـفهما ومنعهمـا       
وإعادـا  ومكافحتهما، وملالحقة املتورطني يف أنشطة الفساد، واسـترداد املوجـودات املسـروقة    

إىل بلداا األصلية، وتعزيز التعاون الدويل واملؤسسـات الوطنيـة علـى مكافحـة غسـل األمـوال       
  ومتويل اإلرهاب؛

اتمــــع الــــدويل علــــى إرســــاء ممارســــات جيــــدة يف جمــــال إعــــادة  تشــــجع  - ٤  
والبنـك الـدويل    املعـين باملخـدرات واجلرميـة    األمـم املتحـدة  مكتب املوجودات، مع دعم مبادرة 

اسـترداد املوجـودات    الـيت تؤيـد  سترداد املوجودات املسروقة، وغريهـا مـن املبـادرات الدوليـة     ال
ــا،       حتــثاملســروقة، و ــة ملكافحــة الفســاد والتصــديق عليه ــات اإلقليمي ــى اســتكمال االتفاقي عل

وتكرر تأكيد هدف القضاء على املالذات اآلمنة اليت تنشئ حوافز لنقـل املوجـودات املسـروقة    
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إىل اخلــارج والتــدفقات املاليــة غــري املشــروعة، مــع العمــل يف الوقــت نفســه علــى تعزيــز األطــر   
ات ملواصــلة الزيــادة مــن الشــفافية واملســاءلة يف املؤسســات املاليــة التنظيميـة علــى مجيــع املســتوي 

  العامة؛  وقطاع الشركات، وكذلك يف اإلدارات

تشـجيع تبـادل املعلومـات وتبـادل اخلـربات      مواصـلة  اتمع الدويل على  حتث  - ٥  
وتقاسم الدروس املستفادة وأفضـل املمارسـات، حسـب االقتضـاء، يف جمـال تعزيـز املؤسسـات        

  مة واخلدمات العامة الشاملة للجميع واخلاضعة للمساءلة؛العا

الدول األعضاء والدول املراقبـة واملـراقبني علـى تعزيـز القيـادة املتسـمة        تشجع  - ٦  
بالفعاليــة واخلاضــعة للمســاءلة، واألخــذ باملعــايري الرفيعــة املســتوى مــن حيــث اجلــدارة املهنيــة،   

ة، واملســاءلة، والقــدرة علــى االســتجابة، والكفــاءة، واملســؤولية األخالقيــة، والرتاهــة، والشــفافي
  ؛املناسبةعد الصمجيع والفعالية يف املؤسسات العامة ويف تقدمي اخلدمات العامة على 

أن ركــائز حتقيــق التنميــة املســتدامة علــى مجيــع املســتويات   تؤكــد مــن جديــد  - ٧  
للمســاءلة، واإلدارة العامــة تتضـمن احلكــم املتســم بالشـفافية والقــائم علــى املشـاركة واخلاضــع    

املتسمة باجلدارة املهنية واملسؤولية األخالقية والقدرة علـى االسـتجابة واملعـززة بتكنولوجيـات     
املعلومات واالتصاالت، وتشـجع اتمـع الـدويل علـى مواصـلة دعـم تنميـة القـدرات يف جمـال          

ل بـإحراز التقـدم صـوب    احلوكمة العامة وبناء املؤسسات على مجيع املستويات، دف التعجيـ 
  حتقيق التنمية املستدامة؛

بأمهية تعزيز مؤسسـات اإلدارة العامـة، وحتسـني قـدرات القطـاع العـام        تسلم  - ٨  
يف جمــال املــوارد البشــرية، وتشــجيع بنــاء املعــارف واالبتكــار وتســخري تكنولوجيــا املعلومــات    

  إلمنائية املتفق عليها دوليا؛ألغراض التنمية يف جمال اإلدارة العامة ويف تنفيذ األهداف ا

ــجع  - ٩   ــات      تشـ ــات املعلومـ ــن تكنولوجيـ ــتفادة مـ ــى االسـ ــاء علـ ــدول األعضـ الـ
ــوفري اخلــدمات العامــة مــن أجــل دعــم اجلهــود        واالتصــاالت يف صــياغة السياســات العامــة وت

  اإلمنائية الوطنية والتصدي بفعالية لالحتياجات واألولويات الوطنية واحمللية؛

ــى  تشــدد  - ١٠   ــواطنني ينبغــي أن تكــون يف صــميم    عل أن اخلــدمات املقدمــة إىل امل
تطلب أطـرا مؤسسـية مالئمـة،    األمر الذي يالعملية الرامية إىل إحداث حتول يف اإلدارة العامة، 

وقيــادة تتحلــى باجلــدارة املهنيــة واملســؤولية األخالقيــة، والتركيــز علــى التنــوع واملســاواة بــني     
ــن تكنول  ــتفادة مـ ــني، واالسـ ــي    اجلنسـ ــار، والتحلـ ــاالت، واالبتكـ ــات واالتصـ ــات املعلومـ وجيـ

  باملسؤولية، وبناء قدرات القطاع العام؛

، يف باملسامهة اإلجيابية الـيت تقـدمها الشـعوب األصـلية واتمعـات احملليـة       قرـت  - ١١  
قيمهـا ومبادئهـا التقليديـة، لتعزيـز االلتزامـات       بعـض  من خـالل مبا يف ذلك ، السياق اخلاص ا
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ية واتمعية دف حتسني الكفاءة والفعالية والشفافية يف اإلدارة العامة وتعزيـز اخلـدمات   الفرد
العامــة الشــاملة للجميــع واخلاضــعة للمســاءلة مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك   

، ‘ال تكــن كســوال’ و ‘ال تكــن كــذابا’ و ‘ال تكــن ســارقا’مبــادئ شــعب األنــديز الــيت تقــول 
ــيم شــعب   ــات، ومنــها قيم وق ــاإنوبي ــرام اآلخــرين ’ و ‘االســتقامة’ ت ــة ‘احت اإلنصــاف ’، وقيم

الوقــت نفســه أنــه مــن واجــب ، مــع االعتــراف يف شــعب بالكفــوت الــيت يقــول ــا‘ زاهةـوالنــ
، أن تعــزز وحتمــي مجيــع  الــدول، بصــرف النظــر عــن نظمهــا السياســية واالقتصــادية والثقافيــة   

  ؛حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

إىل جتديد اجلهـود الراميـة إىل النـهوض بـالتنوع واإلدمـاج يف اخلـدمات        تدعو  - ١٢  
العامــة وتعزيــز املســاواة بــني اجلميـــع، وخباصــة األشــخاص ذوو اإلعاقــة واملســنون والنســـاء         

  والشباب واألطفال والفئات احملرومة األخرى، يف فرص احلصول على اخلدمات؛

ســات احلكوميــة ونظــم القضــاء والــنظم علــى ضــرورة أن تراعــي املؤس تشــدد  - ١٣  
ــرأة يف     ــاركة الكاملـــة للمـ التشـــريعية املنظـــور اجلنســـاين وعلـــى ضـــرورة مواصـــلة تعزيـــز املشـ

  املؤسسات؛  هذه

لدول واملراقبني ومؤسسات األمم املتحـدة املعنيـة علـى مواصـلة     مجيع ا تشجع  - ١٤  
الدوليــة للمؤسســات العليــا  تكثيــف تعاوــا، مبــا يف ذلــك يف جمــال بنــاء القــدرات، مــع املنظمــة

ــع املســتويات، بضــمان        ــى مجي ــى اإلدارة الرشــيدة عل ــة احلســابات ــدف التشــجيع عل ملراجع
الكفاءة واملساءلة والفعالية والشفافية من خالل تعزيز املؤسسات العليا ملراجعة احلسـابات، مبـا   

  يف ذلك حتسني نظم احملاسبة العامة، حسب االقتضاء؛

ــب  - ١٥   مــني العــام أن يواصــل تقــدمي املســاعدة، ال ســيما إىل البلــدان       إىل األ تطل
النامية، بناء على طلبها، يف جهودها الرامية إىل تعزيز املؤسسات العامة واخلـدمات العامـة مـن    
أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة عــن طريــق مجلــة أمــور منــها تعزيــز تقاســم املعلومــات وتبــادل     

املمارسات، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك من خـالل يـوم   اخلربات والدروس املستفادة وأفضل 
األمم املتحدة للخدمـة العامـة، وجـائزة األمـم املتحـدة للخدمـة العامـة، وشـبكة األمـم املتحـدة           
لــإلدارة العامــة، وتقــدمي املســاعدة يف جمــال بنــاء املؤسســات، وحتســني التكامــل والتنســيق بــني   

ــا القطــاع      ــيت يضــطلع ــادرات واألنشــطة ال ــة املســتدامة، إضــافة إىل     املب ــام يف جمــال التنمي الع
  النهوض باالبتكار فيها؛
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إىل األمــني العــام أن يبلــغ اجلمعيــة العامــة يف دورــا احلاديــة        تطلــب أيضــا   - ١٦  
والسبعني، عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي، عن حالة تنفيـذ هـذا القـرار ومتابعتـه يف     

  عنية باإلدارة العامة.سياق تقريره عن جلنة اخلرباء امل

  ١٠٥اجللسة العامة 
  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٤

 


