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  جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة
   الثامنةالدورة 

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ -مارس / آذار٣٠نيويورك، 
  * املؤقت من جدول األعمال٥البند 

        استعراض برنامج األمم املتحدة لإلدارة العامة واملالية العامة
  امة واملالية العامةاستعراض برنامج األمم املتحدة لإلدارة الع    

    
  مذكرة من األمانة العامة     

    

  موجز  
 هبـا األمانـة العامـة يف    اضـطلعت هذه املذكرة الضوء على األنشطة الرئيـسية الـيت       تلقي    

 جلنـة   لكـي تـستعرضها    العامـة  يف إطار برنامج األمم املتحدة لإلدارة العامة واملالية          ٢٠٠٨عام  
 أجرهتـا لتغـيريات التنظيميـة الـيت    ل الراهنـة   العمليـة  يف أيـضا     وتنظـر  ،اإلدارة العامة املعنية ب رباء  اخل

. تلبيـة احتياجـات الـدول األعـضاء       لاألمانة العامة بغية تبسيط عمليات الربنامج وتعزيز قدراتـه          
، ٢٠١١-٢٠١٠هذه املذكرة أيضا األنشطة الرئيسية املقتـرح تنفيـذها خـالل الفتـرة              وتعرض  

علـى اآلراء    األمانـة العامـة      أن تطلـع   اللجنـة    إىل وُيطلب. عليها وتوافقستعرضها اللجنة   كي ت ل
  .األنشطة املقترحةوعلى إعادة التنظيم املذكورة أعاله عملية نطاق واجتاه كل من املتعلقة ب
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  مقدمة   -أوال   
يف  هبـا األمانـة العامـة    اضـطلعت هذه املذكرة الضوء على األنـشطة الرئيـسية الـيت    تلقي    - ١

 جلنـة   لكـي تـستعرضها    العامـة  يف إطار برنامج األمم املتحدة لإلدارة العامة واملاليـة           ٢٠٠٨عام  
 أجرهتـا لتغـيريات التنظيميـة الـيت    لالراهنـة  عمليـة  ال يف أيـضا  وتنظـر . اخلرباء املعنية باإلدارة العامـة    

ــه      ــز قدرات ــامج وتعزي ــة تبــسيط عمليــات الربن ــة العامــة بغي ــىاألمان ــدول  عل ــة احتياجــات ال  تلبي
تكــون وفعاليــة الكفــاءة و تتــسم بالنظــم إدارة عامــةهــدف إنــشاء لتحقيــق يف ســعيها األعــضاء 

  .حتقيق أهداف التنمية الوطنيةعلى قادرة 
قتـــرح تنفيـــذها خـــالل الفتـــرة األنـــشطة الرئيـــسية امل اـــرة أيـــضـهـــذه املذكـــوتعـــرض   - ٢

 تطلـع  اللجنـة أن     وُيطلب مـن  . استعراضها واملوافقة عليها  كي تقوم اللجنة ب   ل،  ٢٠١١-٢٠١٠
األنـشطة  علـى   نطاق واجتـاه إعـادة التنظـيم املـذكورة أعـاله و           على اآلراء املتعلقة ب   األمانة العامة   

 الـيت تواجههـا    احلاليـة    ياتالتحد مواجهةاملقترحة اليت هتدف إىل مساعدة الدول األعضاء على         
 إعـداد هـذه املـذكرة، أخـذت         وخالل. اإلدارة العامة يف عامل يتسم بالعوملة     و يف جمال احلوكمة  

 التوصيات الـواردة يف     باإلضافة إىل وإجنازاته  مواطن القوة يف الربنامج     األمانة العامة يف االعتبار     
 يفتنميـة   الركيـزة    الالزمـة لتعزيـز      ، واالحتياجـات  بشكل خاص لربنامج األخرية،   اتقارير تقييم   

  . بشكل عامألمانة العامة، ا
التابعـة إلدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة         شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنميـة       إن    - ٣

 اإلدارة يفامج املــذكور أعــاله نــتنفيــذ الربب املكلفــة األمانــة العامــة ضــمنداريــة اإلوحــدة الهــي 
يف  ا تعزيـز قـدراهت    علـى مساعدة الـدول األعـضاء      يف  شعبة  المهمة  وتتمثل  . العامة واملالية العامة  

تكنولوجيا لتحقيـق أهـداف التنميـة الوطنيـة يف سـياق جـدول              ال واإلدارة العامة ونظم     احلوكمة
  . األهداف اإلمنائية لأللفيةيف ذلكأعمال التنمية املتفق عليه دوليا مبا 

  
  األنشطة الرئيسيةآخر ما استجد من معلومات عن   -ثانيا   

يف إطـار   العامـة   أنشطة األمانة العامة لألمم املتحدة يف جمال اإلدارة العامة واملاليـة            ُتنفذ    - ٤
ــي   ــامج الفرعــ ــة  ٨الربنــ ــة واملاليــ ــة، اإلدارة العامــ ــاب و، العامــ ــصادية  ٩البــ ــشؤون االقتــ ، الــ

دارة التابعـة إل ارة التنميـة  شـعبة اإلدارة العامـة وإد    ، بواسـطة    واالجتماعية، من امليزانية الربناجميـة    
ــصادية   ــشؤون االقت ــةوال ــة العامــة لألمــم املتحــدة  االجتماعي  مــوجز عــن وفيمــا يلــي  .  يف األمان

  . ٢٠٠٨ألنشطة الرئيسية اليت نفذت يف عام ا
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  العمل املعياري   - ألف  
ة  الفتـر  خـالل اخلرباء املعنيـة بـاإلدارة العامـة يف نيويـورك           الدورة السابعة للجنة    ُعقدت    - ٥

وضـوعية  يف الدورة الـسابعة، تناولـت اللجنـة البنـود امل        و. ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٨ إىل   ١٤من  
إجنـاز  والعامـة   الـسياسات   إعـداد   املـواطنني يف    إشـراك   و على املـشاركة     كم القائم احل) أ: (التالية

جمـايل احلوكمـة    صطلحات األمم املتحـدة األساسـية يف        وافية مل خالصة  ) ب (؛اخلدمات وامليزنة 
ارة العامــة واملاليــة العامــة، اســتعراض أنــشطة برنــامج األمــم املتحــدة لــإلد) ج (؛اإلدارة العامــةو
منظــور اإلدارة العامــة بــشأن موضــوع االســتعراض الــوزاري الــسنوي الــذي عقــد خــالل    )د(

:  للمجلـس االقتـصادي و االجتمـاعي       ٢٠٠٧اجلزء الرفيع املستوى من الدورة املوضوعية لعام        
عامليـة  الشراكة الـ لقـضاء علـى الفقـر واجلـوع مبـا يف ذلـك مـن خـالل            الراميـة إىل ا   تعزيز اجلهود   

ــن ــة  مــ ــل التنميــ ــى . أجــ ــاء علــ ــذ اجمللــــس   وبنــ ــة، اختــ ــيات اللجنــ ــرارال توصــ  ٢٠٠٨/٣٢ قــ
عنيــة بــاإلدارة العامــة عــن    تقريــر جلنــة اخلــرباء امل  ” ، املعنــون٢٠٠٨يوليــه /متــوز ٢٥ املــؤرخ
  .“السابعة دورهتا

إلدارة العامـة   يف جمـال ا   على أمهية بنـاء القـدرات       بعد أن أكد اجمللس     ر،  القراويف ذلك     - ٦
 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،       هـا فيتحقيق األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا             ب فيما يتعلق 

لـضمان  القطـاع العـام،     يف   مبـا يف ذلـك    تعزز دعمها لبناء القدرات،     أن   األمانة العامة    إىللب  طُ
  . احلاليةمستويات املوارد  على ةفظااحملارد ووكفاية امل

نظمـــت إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة مـــن ، ٢٠٠٨ هيوليـــ/متـــوز ١٤ويف   - ٧
حلقـة نقـاش عـن    خالل شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية، يف مقر األمم املتحدة يف نيويـورك،       

يف  للــدول األعــضاء “الرشــيداحلكــم يف حتقيــق دور املــساءلة العامــة ”املــساءلة العامــة بعنــوان 
 النتــائج الــيت توصــل إليهــا  لــدعم  هــذا االجتمــاعمظِّــوقــد ُن. اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي

تنفيـذ األهـداف املتفـق    ”اجمللـس بـشأن   الذي عقـده   ٢٠٠٨االستعراض الوزاري السنوي لعام  
 الـستني  بالـذكرى  أيـضا ق الفريـ واحتفـل  . “عليها دوليا وااللتزامات يف جمـال التنميـة املـستدامة    

لربنــامج األمــم املتحــدة لــإلدارة العامــة واملاليــة العامــة، وأبــرز مــسامهاته يف تعزيــز املــساءلة           
  . احلوكمةوالشفافية يف 

:  أن تفــضي إىل املــساءلة العامــةيــرجحوحـدد الفريــق الــشروط واملــتغريات التاليــة الـيت     - ٨
اجملتمـع  واخنـراط  إشـراك  ) ج( القطـاع اخلـاص،     الشراكة مع ) ب(يف جمال القيادة،    التثقيف   )أ(

ــدين  ــشكل جمــد  امل ــةيف ب ــة املراجع ــشاء ) د(، واحلوكم ــة  إن ــة حــسابات مؤســسات مراجع فعال
  . التنميةمن أجل تمويل ال) و(اإلرادة السياسية، ) هـ(املالية العامة، املؤسسات ومستقلة ملراقبة 
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ادة مـشاركة اجملتمـع املـدين يف         خاص علـى مكافحـة الفـساد وزيـ         بشكلالفريق  وركّز    - ٩
، ة بـني املـساءلة العامـ      الصالتوأوضح  . تعزيز املساءلة العامة  كآليتني يف غاية األمهية ل     احلوكمة

التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب مـن أجـل            الدور الذي يؤديـه     فريق  ال وأبرز. واإلدارة العامة الفعالة  
مراجعــة  أمهيــة اســتقالل مؤســسات علــىيف الوقــت نفــسه الــدعوة إىل املــساءلة العامــة، وشــدد 

  .  بشكل فعال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةبغية وتعاوهنا مع اجملتمع املدين احلسابات
للجمعيـة العامـة    التابعـة   اللجنـة الثانيـة     ، عقـدت    ٢٠٠٨نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ١٣ ويف  - ١٠

 الـدول يف مرحلـة مـا بعـد        بـشأن قـدرة    حلقة نقاش نظمتها شـعبة اإلدارة العامـة وإدارة التنميـة          
ت وركـز . االنتعـاش والتنميـة   حتقيـق    و نـشوب الرتاعـات   إعـادة بنـاء اإلدارة العامـة ملنـع          : الرتاع

:  واإلدارة العامــة بعــد الرتاعــاتاحلوكمــةعلــى ثالثــة جوانــب أساســية يف إعــادة إعمــار احللقــة 
دمــة العامــة يف بنــاء  ، ودور اخلالرتاعــاتحتــديات إعــادة بنــاء اخلــدمات العامــة بعــد انتــهاء    )أ(

كومـة بعـد    احلآفـاق إعـادة بنـاء       ) ب(التماسك االجتماعي من خالل تقدمي اخلدمات بفعاليـة،         
قـادة  كيفية حتويل عقليـة     ) ج(، مع التركيز على الالمركزية من أجل بناء السالم،          انتهاء الرتاع 
 بــشكل فعــال    العمــل معــا  لتمكينــهم مــن  اجملتمــع املــدين يف اجملتمعــات املنقــسمة     واحلكومــة 
  . التنمية لتحقيق
ــل  - ١١ ــة توتوصـ ــق يف اآلراء إىل احللقـ ــ توافـ ــاالت  بـ ــستخدمة يف حـ ــهج املـ ــرتاعأن النـ  الـ
علــى الفــور لتوقيــع ل طاولــة املفاوضــات إىل األعــداء الــسياسيني وأن القــرار بــدعوة، جمديــة غــري

سـيني وصـانعي الـسالم       بـأن الدبلوما    الثانيـة  بلغت اللجنـة  أُو.  ميىن بالفشل  اتفاقات غالبا ما  على  
  . عملية وأبعاد مواقف عملية السالمال اآلخرين حيتاجون أوال إىل معاجلة

  
  البحث التحليلي   -باء   

 حبــث وحتليــل لتزويــد كــأداة كــل ســنتني “القطــاع العــامالعــاملي عــن تقريــر ال”يــصدر   - ١٢
ــصلة بــش  ب الــسياسات واجملتمــع املــدين  صــانعي ــائج البحــوث واملعلومــات ذات ال أن القــضايا نت
، أقـرت   ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٢ املـؤرخ    ٥٩/٥٥يف قرارهـا    و. القطاع العام ب املتعلقة

 وتـشمل . إلدارة العامـة لالتقرير اهلامة اليت قدمها املسامهات التحليلية والتنفيذية  باجلمعية العامة   
ــات  ــسابقةالطبع ــر ال” ال ــن  تقري ــاملي ع ــاعالع ــامالقط ــام  الع ــة وا: ٢٠٠١ لع ــةالعومل ؛ )١(“لدول

احلكومـــة اإللكترونيـــة علـــى مفتـــرق  : ٢٠٠٣القطـــاع العـــام لعـــام العـــاملي عـــن تقريـــر ال” و
 البــشرية إطــالق القــدرات: ٢٠٠٥ لعــامالقطــاع العــام العــاملي عــن تقريــر ال” و ؛)٢(“الطــرق

__________ 
  . E.01.II.H.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١(  
  .E.03.II.H.3دة، رقم املبيع منشورات األمم املتح  )٢(  
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 “٢٠٠٨عــام لالقطــاع العــام العــاملي عــن تقريــر ال” ؛ و)٣(“أداء القطــاع العــامالكامنــة لتعزيــز 
  .)٤( العامةاحلوكمة يف إشراك املدنيني: الناس أوال بعنوان
احلوكمـة   بنـاء إلعـادة   ” ٢٠٠٩ لعـام    “القطاع العام العاملي عن   تقرير  ال” وسيخصص  - ١٣
، وسيـسهم يف  “التحـديات، واملمارسـات والـدروس املـستفادة    : الرتاعـات دارة العامـة بعـد   واإل

 ،ة عنيفــوقــوع نزاعــات العامــة بعــد  واإلدارةةكمــواحلبنــاء البحــث عــن أفــضل الــسبل إلعــادة 
ــة ــن، ولكفال ــ األم ــدائمسالم ال ــة   ال ــسان والتنمي ــوق اإلن ــرام حق ــر  و. ، واحت ــستند التقري  إىلسي

صلة واملمارسـات   الاالت ذات   احلحتليل دراسات   وهم النظريات والقضايا،    أدبيات أ استعراض  
ايـة احلـرب العامليـة الثانيـة      مـن هن ويغطي الفتـرة املمتـدة  ،  مجيعها اخلمساجليدة من مناطق العامل  

 منظومة األمم املتحدة لصاحل مجيع البلـدان        إىل املعارف املوجودة    يضم، وبذلك   حىت يومنا هذا  
أيـضا لوضـع    يتيح الفرصـة    وسـ .  لـديها   واإلدارة العامـة   احلوكمـة اليت تسعى إىل إعادة بناء نظـم        

  .  األمم املتحدة للتنميةمركز خطةواضح يف بشكل عمل الشعبة 
، الـيت تـصدر، مثـل       “دراسة األمم املتحدة االستقصائية عن احلكومة اإللكترونيـة       ”إن    - ١٤
وجهـة  ب ٢٠٠٢لـدول األعـضاء منـذ عـام         ، تـزود ا   كل سـنتني  ،  القطاع العام العاملي عن   تقرير  ال

وقــد .  بلــدا عــرب اإلنترنــت١٩٢ الــيت تقــدمها حكومــات للخــدمات العامــةنظــر عامليــة وتقيــيم 
من احلكومـة   : ٢٠٠٨املتحدة االستقصائية عن احلكومة اإللكترونية لعام       دراسة األمم   حظيت  

 الــدول بترحيــب شــديد مــن قبــل )٥(اإللكترونيــة إىل احلوكمــة القائمــة علــى التواصــل الــشبكي 
يف الـصحف   رفعـت مـن مرتبتـها       و ئيةاالستقـصا الدراسـة    علـى نتـائج      هامنـ  وأثىن عدد    األعضاء
، البحـرين  و أوزبكـستان، :  بعثـات اخلـدمات االستـشارية      ّولـت ومالبلدان التالية   وطلبت  . احمللية

 اململكــة العربيــة الــسعودية، واملغــرب، وليــسوتو، وكولومبيــا، وعمــان، وســنغافورة، وتــونسو
توصـيات  ال عدد مـن هـذه البلـدان بالفعـل        ونفذ.  يف كل منها   تعزيز قدرة احلكومة اإللكترونية   ل

باإلضـافة  و. إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة    ا   اليت وضعته  احلكومة االلكترونية املتعلقة ب 
الـسماح هلمـا   اإليكونوميـست  معلومـات  وحـدة  واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت      طلب  إىل ذلك،   
ــة  قيــاس و باســتخدام  يف الدراســة االستقــصائية  اإلنترنــتعلــى مؤشــرات املــشاركة اإللكتروني

  .  التحليل اخلاصة هبالتحسني عمليات

__________ 
  .E.05.II.H.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٣(  
  .E.07.II.H.11منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤(  
  .E.08.II.H.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٥(  
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كتيبــا الربنــامج  أصــدر، ٢٠٠٨يف عــام للربنــامج الــستني الــسنوية  ذكرىلــا بواحتفــاال  - ١٥
 ويـستعرض   .)٦(“ سـنة  ٦٠على مدى   : األمم املتحدة يف حتسني اإلدارة العامة     مسامهة  ”بعنوان  

 إنـشاء  باقتـضاب   وينـاقش التقرير على نطاق واسـع االجتاهـات العامليـة يف جمـال اإلدارة العامـة،            
األمــم يف  اهليئــات التــشريعية تــوفره الــذيلربنــامج للعــام واإلشــراف الربنــامج، ونظــام التوجيــه ا

ــامج خــالل  لعضــطُاالــيت  خمتلــف األنــشطة ويلخــصاملتحــدة،   عامــا الــستني هبــا يف إطــار الربن
  . ي املستقبلومنظورهربنامج ال هذا موقف ويورد بالتفصيلاملاضية، 

 التطـورات   بـشأن  ٢٠٠٨ ثالثة اجتماعـات لفريـق اخلـرباء املخـصص يف عـام           وُعقدت    - ١٦
 ، واإلدارة العامــة الــيت هتــم الــدول األعــضاء احلوكمــةاجلديــدة أو االجتاهــات الناشــئة يف جمــال  

تحديـد القـضايا احلامسـة      ل اخلـرباء    أمكن من خالهلا حـشد معـارف وخـربات        منتديات   وأتاحت
  : التالية العامةات التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن خيارات السياسوالبدء يف
قـدرة الـدول يف مرحلـة       الـدروس املـستفادة يف      ” فريـق اخلـرباء بـشأن     اجتماع    )أ(  

اإلدارة العامــة يف اجملتمعــات اخلارجــة مــن    احلوكمــة و إعــادة بنــاء قــدرات   : الــرتاع بعــد  مــا
ونـاقش  . ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٤ إىل   ٢ خالل الفترة مـن       يف أكرا  املنعقد،  “الرتاعات

القطــاع العــاملي عــن تقريــر أثنــاء إعــداد ال ســيدرجوهناة الرئيــسية الــيت اخلــرباء الــدروس املــستفاد
: اقتـرح املـشاركون املواضـيع التاليـة    و. الرتاعـات واإلدارة العامة بعد بناء احلوكمة  إعادة  : العام

 كيفيـة اهنيـار    عنث  و مزيد من البح   واحلاجة إىل إجراء  ،  الرتاعحاالت ما بعد انتهاء     التباين يف   
وإعادة بنـاء الثقـة يف احلكومـة بعـد         تنتهي الرتاعات     وكيف ا،ف يتم إصالحه   وكي ،احلكومات
واحلاجـة  تنمية قدرات املوارد البشرية يف حاالت مـا بعـد الـرتاع؛             والقيادة الفعالة؛   و؛  الرتاعات

تقـدمي  ولكيـة حقيقيـة؛     م خللـق    حكومتـهم شراك السكان يف إعادة بنـاء       إل التنمية    يف شركاءإىل  
ــة :اخلــدمات ــصاالت الواضــحةالنتعــاش  اعالم ــا املعلومــات واالت ــات حــل  ،، وتكنولوجي  وآلي

  ؛الرتاعاملشكالت التقليدية يف حاالت ما بعد 
يف مقـر   املنعقـد    ة واالجتماعيـ  ة االقتـصادي  فريق اخلـرباء بـشأن اجملـالس      اجتماع    )ب(  

  يهـدف  وكـان االجتمـاع   . ٢٠٠٨ يوليـه /متـوز  ٢٥  و ٢٤، خالل يـومي     األمم املتحدة يف فيينا   
صــنع املــشاركة املدنيــة يف ب تعزيــز وتــشجيع احلــوار وتبــادل املعــارف واالبتكــارات املتعلقــة  إىل

 سـاء مـن الرؤ   ٢٠أكثر مـن    تمكني   ل منربا وأتاحت. الوطنيةالسياسات االجتماعية واالقتصادية    
ة  مجيـع أحنـاء العـامل واملنظمـات الدوليـ          ة يف  واالجتماعي ة االقتصادي اجملالسكبار املسؤولني من    و

ــة ودور ب املتعلقــةمناقــشة املفــاهيم والقــضايا الرئيــسية  مــن   ة االقتــصادياجملــالساملــشاركة املدني
 الـسياسات احلكوميـة،     تقريـر مـشاركة اجملتمـع املـدين يف        للتشجيع علـى     واتأدة ك واالجتماعي
__________ 

  .E.08.II.H.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٦(  
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ــعيا ــة و  ســـ ــة لأللفيـــ ــداف اإلمنائيـــ ــق األهـــ ــق  لتحقيـــ ــصادي  تطبيـــ ــال االقتـــ ــدول األعمـــ جـــ
   ؛الوطين االجتماعيو

: دراسة االستقصائية عن احلكومة اإللكترونيـة     ال” فريق اخلرباء بشأن  اجتماع    )ج(  
نـوفمرب  / تشرين الثـاين  ١٢ و   ١١  املقر، نيويورك يومي    يف املنعقد،  “االنتقال إىل املستوى التايل   

دراســة ال أسـئلة  السـتعراض خـرباء يف جمـال مؤشـرات احلكومـة اإللكترونيـة،      مبـشاركة   ٢٠٠٨
 علــى ٢٠١٠ دراســة االستقــصائية لعــام وســيتم إعــداد عــدد ال.عليهــااملــصادقة  واالستقــصائية

  .أساس نتائج االجتماع
االجتماعـات الرئيــسية  تنظـيم  تــوىل الربنـامج  باإلضـافة إىل اجتماعـات فريـق اخلـرباء،     و  - ١٧

  :٢٠٠٨يف عام التالية 
 هشـــترك يف تنظيمـــاالتحـــضر املـــستدام يف عـــصر املعلومـــات، بـــشأن منتـــدى   )أ(  

ــا    املتحـــدة األمـــم ، وبرنـــامجوالتنميـــةاالتـــصاالت املعلومـــات والتحـــالف العـــاملي لتكنولوجيـ
، واملعهـد األمريكـي للمهندسـني املعمـاريني، فـرع           )املتحدة األمم موئل (البشرية للمستوطنات
 يـــــومي بـــــدعم مـــــن مدينـــــة نيويـــــورك، وعقـــــد  ،قليميـــــةإلاخلطـــــة ارابطـــــة نيويـــــورك، و

 ةلتحـديات العامليـ   ات هـذه املناسـبة      وتناول. قر األمم املتحدة  مب ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٤ و ٢٣
 - البيئـة الطبيعيـة   علـى   رض و ة حـرارة األ   اليت يطرحها التحضر السريع وأثره على ارتفاع درج       

 - مـن صـنع اإلنـسان   وتلـك الـيت   الكوارث الطبيعيـة  إىل  الفقر وعدم املساواة   واليت تتراوح بني  
  ؛ بطريقة أفضللنمو احلضريلستدام ملاالتخطيط إىل ودعا املنتدى، يف هذا الصدد، 

بناء القدرات القياديـة لتحقيـق      ب املعين  احمللي احلكموزراء  ل أفريقيامؤمتر عموم     )ب(  
: مـن الـسياسة إىل التنفيـذ      ” حـول موضـوع      ،أفريقيـا الالمركزية يف احلكم واحلد مـن الفقـر يف          

ــذ ال  ــة إىل التنفيـ ــتراتيجيات الراميـ ــم يف  التحـــديات واالسـ ــة يف احلكـ ــال لتحقيـــق الالمركزيـ فعـ
 حـضر قد  و. ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣٠ إىل   ٢٨خالل الفترة من    الذي عقد يف ياوندي     و ،“أفريقيا
 كبار مـوظفي    م عن الالمركزية واحلكم احمللي، يرافقه     نيالوزراء ورؤساء الوفود املسؤول   املؤمتر  

 بلــديات ميثلــون خمتلــف بلــدان  احلكومــات احملليــة، ورؤســاءرابطــاتاخلدمــة املدنيــة، ورؤســاء 
 ألمـم ألمانـة العامـة ل    اب واالجتماعيـة  يةقتـصاد اال الـشؤون  إدارةبـ ؤمتر  املـ إعـالن   وأهـاب   . أفريقيا

 احلكومـات احملليـة يف      كمـا دعـا    عـن احلكومـات احملليـة،        ةوزارات املـسؤول  العمل مع   تاملتحدة ل 
الالزمـة   بغيـة تلبيـة االحتياجـات        ،ة لتعزيز قدراهتا على تنفيذ عمليات الالمركزيـة الفعالـ         أفريقيا

  ؛لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
  يفوالتنميــة اإلداريــة ملــدراء مــدارس ومعاهــد اإلدارة العامــة  دراســيةال لقــةاحل  )ج(  
 ملناقـشة معـايري     ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ١٨ إىل   ١٤يف كمباال خالل الفترة من       ُعقدتاليت   أفريقيا
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الربنـامج، بالتعـاون مـع    قـام بتنظيمهـا   الـيت  ، اإلدارة العامـة يف جمـال  والتـدريب    التعليم يفالتميز  
 واملركز األفريقي للتدريب والبحث يف ميـدان اإلدارة         ومعاهد اإلدارة، لكليات  الرابطة الدولية   

 املعنيـة   مها فرقـة العمـل الدوليـة      يصموقامت بتـ  ،  لتنمية اإلدارية  ل أفريقيا، وشبكة معاهد    اإلمنائية
ــمب ــايري التميـ ــيم والتـــدريب از يفعـ ــال لتعلـ ــة يف جمـ  الـــشؤون دارةإاملـــشتركة بـــني  اإلدارة العامـ
ودعــت احللقــة الدراســية  .ومعاهــد اإلدارةلكليــات الرابطــة الدوليــة  وواالجتماعيــة يةقتــصاداال
ــصاداال الــشؤون دارةإ ــة يةقت ــدعم     واالجتماعي ــدوليني لتقــدمي ال ــة ال وغريهــا مــن شــركاء التنمي

  ؛أفريقياوالتنمية اإلدارية يف  هد اإلدارة العامةا بناء قدرات مععلى املعايريتلك لتطبيق 
ــؤمتر ا  )د(   ــني  ألاملـــ ــشترك بـــ ــطي املـــ ــشؤون دارةإورويب املتوســـ ــصاداال الـــ  يةقتـــ
واملدرسـة العليـا لـإلدارة     -ومعاهـد اإلدارة  لكليـات   الرابطـة الدوليـة      و - واالجتماعية  
ــة  ــصميم  ”حــول العام ــدريب اإعــادة ت ــة اإليف جمــال لت ــامجلتعامــل مــع  لدارة العام ــة برن  التنمي
ا  هــذكــانو. ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول١٤ و ١٣ يــوميرومــا ، الــذي عقــد يف “العــاملي
معاهـد اإلدارة العامـة ومعاهـد    إقليمية أخرى هتدف إىل الشروع يف بنـاء قـدرات    مناسبة  املؤمتر

 واهلـدف  .جمـال اإلدارة العامـة   يف يبباستخدام معايري التميـز يف التعلـيم والتـدر       التنمية اإلدارية   
 ،جمـال اإلدارة العامـة   يف التعليم والتـدريب بـ يتعلق هو دعم بناء القدرات فيما    الرئيسي للمؤمتر 

ومنطقـة البحـر األبــيض   باالحتــاد األورويب ممـثلني ملــدارس ومعاهـد اإلدارة العامـة    بـني  جمـع  لول
لكبــار مــوظفي اجليــد التــدريب وفري املتوســط والــشرق األوســط هبــدف زيــادة الــوعي بأمهيــة تــ 

،  دوليـا جـدول األعمـال املتفـق عليـه    إجنـاز  اخلدمة املدنية من أجل حتسني أداء القطاع العـام يف         
  .ف اإلمنائية لأللفيةمبا يف ذلك األهدا

  تبادل أفضل املمارسات   -جيم   
ــام   - ١٨ ــصاداجمللــس االق ــام  قت ــشاء  ٢٠٠٠ي واالجتمــاعي يف ع ــامج جــوائز  بإن ــم األبرن م

 هـذه  حوَتمـن . بطريقـة أفـضل  املتحدة للخدمة العامة لتشجيع احلكومات علـى تقـدمي اخلـدمات        
 تكافئ اإلجنـازات واملـسامهات      فهي. اخلدمة العامة جمال  بالتفوق يف    عتراف دويل أرفع ا اجلائزة  

ــة مل ــز    املبدعـ ــق بتعزيـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة العامـ ــسات اخلدمـ ــل اإلؤسـ ــة  الدارة جعـ ــر فعاليـ ــة أكثـ عامـ
ــتجا ــوفر ( بةواســـ ــات  يتـــ ــن املعلومـــ ــد مـــ ــشبكة اإلنترنـــــ   مزيـــ ــايل بـــ ــع التـــ ــى املوقـــ ت  علـــ

http://www.unpan.org/dpepa_psaward.asp .(  
ــذبت    - ١٩ ــد اجت ــار  وق ــة االختي ــمجلــوائز عملي ــة   األم ــة العام ــام ل املتحــدة للخدم  ٢٠٠٨ع

العـامل  مـن بلـدان      مـن املـشاريع الرائـدة        ١٢ مـا جمموعـه       وحـصل  . بلـدا  ٣٩مـن   رشحا  م ١٨٣
، مـع التركيـز     يف جمـال اخلدمـة العامـة      بـالتفوق   اعتـراف دويل     ة النمو علـى أرفـع      واملتقدم ةلناميا
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يـات  لآلللمـساءلة والـشفافية، وتقـدمي اخلـدمات، و        لاألولوية  أعطت  اليت  ملشاريع املبتكرة    ا على
  .بتكرة للمشاركة يف اإلدارة العامةامل

نظـرا   و ،وأيـسر منـاال   ونية أكثـر وضـوحا      لكتراولة جلعل الطريق إىل احلكومة اإل     ويف حم   - ٢٠
تجميــع حــاالت ل ةمــستمريف عمليــة ربنــامج ال ينــهمكلتعقيــد عمليــات احلكومــة اإللكترونيــة، 

 ونـتج عـن ذلـك       .لحكومة اإللكترونية من مجيع املناطق اجلغرافية يف العـامل        لبتكرة  املتطبيقات  ال
يهـدف  نيـة، اجمللـد الثالـث، الـذي         املمارسات املبتكرة يف جمال احلكومـة اإللكترو       موجزإصدار  

 خمتلـف   بنيلحكومة اإللكترونية   الثابتة اجلدوى ل  تطبيقات  الوتبادل  املعارف   قاسمإىل تشجيع ت  
نـشر  تقـرر   قـد   و .البلدان، وبالتايل تقليل التكاليف اليت ينطوي عليها إنـشاء نظـم جديـدة متامـا              

  .٢٠٠٩ فرباير/يناير أو شباط/ثاينيف هناية كانون الاملوجز 
ــة املتحــدة األمــم شــبكةإن   - ٢١ شــبكة هــي ) www.unpan.org( العامــة لــإلدارة اإللكتروني

 مـن املؤسـسات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة،           ٣٥أكثـر مـن     تضم  نترنت  اإللالتصال املباشر على    
، ٢٠٠٠يف عـام   الـشبكة  أنـشئت  و.األمم املتحـدة بـ ذات الصلة   من املؤسسات    ١٠وأكثر من   

وهـدفها الرئيـسي    .  لإلدارة العامة  تمدخل على اإلنترن  وصفحة   شبكة عاملية    مبثابةهي تعمل   و
 واحلـصول   ؛ وتعزيز التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب           ؛سد الفجوة الرقمية  و ؛هو بناء القدرات  

حـدث املـستجدات يف   أطريـق اسـتخدام   ن  عـ  ها،ونـشر ، ومعاجلتها    املعلومات ذات الصلة   ىعل
وكــان عــدد زوار . ت لتعزيــز اإلدارة العامــة علــى حنــو أفــضلتكنولوجيـا املعلومــات واالتــصاال 

ــدخل   ــع ادعــدأمــن أكــرب  صــفحة امل ــشؤون االإ زوار مواق ــصاددارة ال ــةقت ــى ية واالجتماعي  عل
مــن أكــرب ستمر مــن أجــل الوصــول إىل كتلــة حرجــة  املــ ها حتتــاج إىل الــدعم ولكنــ؛اإلنترنــت

  . العاملحولمؤسسات القطاع العام 
املتــصلة ة معرفــ العــاملي للاألمــم املتحــدة  املــسماة مبــستودعديــدة للــشعبة،املبــادرة اجلو  - ٢٢

لنقـــل ت  عــاملي علــى شـــبكة اإلنترنــ    مرفـــق، هــي )emGKR(املتنقلـــة /باحلكومــة اإللكترونيــة  
احلكومـــة  تطـــوير املعـــارف، ونـــشر املعلومـــات، والـــشراكة، وأحـــدث البحـــوث املتعلقـــة ب      

 تبـادل املعرفـة     شجيععرفة هو ت  امل مستودعالغرض من   و. الدول األعضاء  املتنقلة يف /اإللكترونية
املتنقلــة بــني أصــحاب املــصلحة / بــشأن احلكومــة اإللكترونيــة،يف مجيــع أحنــاء العــامل، والتعــاون

 مـستودع قيمـة   وتكمـن   . لوطنيـة  ا لـول اإللكترونيـة   احلحتقيق  من أجل   العاملني يف جمال التنمية،     
،  واجملتمع املـدين   ،اسات الوطنية، والقطاع اخلاص   السيمقرري  يف توفري إمكانية حصول     عرفة  امل
ويـستجيب  . املتنقلـة / املتعلقـة باحلكومـة اإللكترونيـة   ةاملعرفـ علـى مـوارد    ، ودون إعاقة “حبرية”

بنـاء القـدرات الوطنيـة يف جمـال احلكومـة      مـا خيـتص ب   البلدان النامية في  اتعرفة حلاج امل مستودع
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  وبـرامج  سياسـات وضـع   علومـات واألدوات الالزمـة ل     املتنقلـة مـن خـالل تـوفري امل         و لكترونيةإلا
  .تطوير القطاع العامل ااملتنقلة دعم/اإللكترونية لحكومة لشاملة
 مـن قبـل     تاالقـرار الختـاذ   ا  إطـارا ناشـئ    الوطنيـة ة   واالجتماعيـ  ةيقتصادلس اال اجملومتثل ا   - ٢٣

ــوطينالـــصعيد أصـــحاب املـــصلحة علـــى   ــو، الـ ــر ساهم يف تـ ــةتقريـ ــسياسات بطريقـ ــة  والـ اعيـ
ال تـضطلع    ،أفريقيـا يف  وخاصـة    من البلدان النامية،     العديد  بيد أن هذه اجملالس، يف    . تشاركيةو

بـسبب  االفتقـار إىل املـصداقية، أو       بدور كبري يف التأثري على عمليات تقرير الـسياسات بـسبب            
 عـام    الربنـامج يف   قـام ويف هـذا الـصدد،      . ة صـحيح  طريقـة  للعمـل ب    الالزمـة   املوارد املاليـة   انعدام
 الناطقــة بالفرنــسية أفريقيــا، ســواء يف أفريقيــا يف تلــك اجملــالس مــشروع لــدعم بإعــداد ٢٠٠٨
يف ثالثــة وذلــك نكليزيــة، أفريقيــا الناطقــة باللغــة اإل يف و تلــك اجملــالس، أ معظــمتتواجــدحيــث 

 املؤسـسي مـن خـالل       هـا طارإتحـسني    للمجـالس ل   دعمتقدمي ال ) أ(: رئيسية هي نشاط  جماالت  
ــهاتعمــل علــى  قــوانني واألنظمــة الــيت حتكمهــا و  حتــسني ال ــز قــدر )ب(؛ متكين ات أعــضاء  تعزي
بنـاء  ) ج(؛  على تقييم الـسياسات العامـة وتطبيـق مبـادئ احلكـم القـائم علـى املـشاركة                 اجملالس  

ــ ــني ال ــك إىل  وينبغــي . اجملــالسشراكات ب ــؤدي ذل ــساءلة يف   أن ي ــدمي اخلــدمات وامل حتــسني تق
ــة  ــربامج العام ــك ،ال ــا يف ذل ــة       مب ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــن أجــل حتقي ــدرات م ــز الق .  تعزي

  .٢٠٠٩عمل بكامل طاقته يف عام يولية، وينبغي أن األوافقة املحصل املشروع على  وقد
  بناء القدرات  خدمات  -دال   

تنميـة القـدرات يف   بتقدمي خدمات   ثالثة،  الوضوعية  املفروعها   من خالل    ،تقوم الشعبة   - ٢٤
التوجـه العـام   و. تـها  والييت تقـع ضـمن   املواضيع ال  يف يةارية وأنشطة تدريب  شكل خدمات استش  

بنـاء قـدرات املـسؤولني    يف جمـال  تقدمي املساعدة، بناء على طلب الدول األعضاء،      هو  للربنامج  
منظمــات اجملتمــع املــدين ، بنــاء قــدرات ، وعلــى حنــو متزايــد احلكوميــةاحلكــوميني واملؤســسات

ــرض  ــةإصــالح وحتــديث اإلدا بغ ــات    . رة العام ــائج وتوصــيات البعث ــارة إىل أن نت وجتــدر اإلش
ــاري   ذلــك ونتــائج األنــشطة التدريبيــة، مبــا يف ،االستــشارية  منــشوراهتا، تــصب يف العمــل املعي

 اجمللــس بــنيلحــوار احلكــومي الــدويل  لالــدعم  كمــا تــوفر لــشعبة،الــذي تقــوم بــه ا  يوالــدعو
  .ي واالجتماعي واللجنةقتصاداال
، الطلـب  تتم بناء على     شعبةاليت تقدمها ال  تنمية القدرات    خدماتأن  غم من   على الر و  - ٢٥

. جتماعي واللجنـة اليت يقررها اجمللس االقتصادي واال     تتوافق مع املواضيع ذات األولوية       إال أهنا 
:  مـــشروعا يف اجملـــاالت التاليـــة ٥٠أكثـــر مـــن تنفيـــذ ، ٢٠٠٨عـــام  مت يف ،ويف هـــذا الـــصدد

علــى املــشاركة القــائم احلكــم ) ج (؛احلكــم الالمركــزي) ب (؛ساءلةحتــسني الــشفافية واملــ )أ(
 تطبيـق تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت         )هــ (،  الـرتاع احلكم يف فتـرة مـا بعـد         ) د (؛والعدل
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 دارةاإل(احلكــم مـن أجــل ختفيــف حــدة الفقــر  ترشــيد ) و (؛)اإلدارة اإللكترونيــة( احلكــم علـى 
  ).للفقراء ناصرةامل

تدريبيـة علـى   الدورات الـ  عدد من حلقات العمل التدريبيـة و  تنظيم ٢٠٠٨م  يف عا مت  و  - ٢٦
  :يف هذا الصددو. نترنت للمشتركني من البلدان الناميةاإل

 اإللكترونيـة  املتحـدة  األمـم  شبكةكتروين التـابع لـ    ل اإل مركز التدريب كتسب  ا  )أ(  
يف عـام  زمخـا   ،٢٠٠٥أكتـوبر  /يف تـشرين األول الذي أنـشئ  ، (UNPAN OTC) العامة لإلدارة
ألي نترنـت   فري دورات تدريبيـة جمانيـة علـى اإل        توهو    للمركز  اهلدف الرئيسي  ومبا أن . ٢٠٠٨

لـذا فقـد    تطوير مهاراتـه يف جمـال اإلدارة العامـة،          يف   يف احلصول على املعرفة أو       شخص يرغب 
ــدة وة دور١١ مت وضــع ــوفرة   جدي ثــالث دورات إىل ُترمجــت  و،٢٠٠٨يف عــام أصــبحت مت

 دورات باللغـة  نكليزيـة، وأربـع     إل دورة تدريبية باللغـة ا     ١٤حبيث أصبح اجملموع    خرى،  ألغات  
الــشعبة وتقــوم .  باللغــة الفرنــسيةةواحــددورة وة، وكرانيــدورات باللغــة األ ة، وثــالثروســيال

مـم املتحـدة مثـل       األ هيئـات  م مبـا فـيه    ،خمتلف الـشركاء   من    فنية ات مسامه  مع الدوراتبإعداد  
ــامج األمــم ا  ــابع جل  ملتحــدة اإلمنــائي  برن ــا الرباجميــات الت ــدويل لتكنولوجي امعــة األمــم  واملعهــد ال

 العامة واملركز األفريقـي للتـدريب       لإلدارة األمريكية اجلمعية وشركاء خارجيني، مثل   ،املتحدة
آسـيا واحملـيط   (رة العامـة     واملنظمـة اإلقليميـة الـشرقية لـإلدا        اإلداريني ألغراض التنميـة،   والبحث  
 ملعلومـات  ومكتب التعـاون اإلقليمـي   قتصادية والتخطيط،   واملعهد األفريقي للتنمية اال   ،  )اهلادئ
 ).أوروبـا  (احلـرة  األعمـال  مباشـرة املدرسة العليـا للخصخـصة و     و،  )يط اهلادئ آسيا واحمل  (املدن
نـاء  ب” ـاليت حصلت على قبول جيد علـى وجـه اخلـصوص تلـك الـيت ُتعـىن بـ          شمل الدورات   وت

إدارة املعرفـة   ”، و   “الالمركزيـة يف احلكـم    ”، و   “إلدارة اإللكترونيـة  ا ةممارسـ  قائم على جمتمع  
. “لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفيـة     أساس النتائج    الرصد والتقييم على  ” و   “احلكومةتنظيم  يف  

 العامـة  لـإلدارة  اإللكترونيـة  املتحـدة  األمـم  شبكة اإللكتروين التـابع لـ     مركز التدريب وَيستخِدم  
 إدارة  يـسري نظام إلدارة التعلم لت   ‘ ١’:  احلاسوبية ذات املواصفات احملددة مها     مجاربالنوعني من   

 شهاداتالـ مـنح   ذلـك    مبـا يف     ،تتبع التقـدم احملـرز    فيما خيتص ب  املتعلمني  رصد   و يميالتعلاحملتوى  
 والـشركاء   أعضاء هيئة التـدريس    ملساعدة   الدوراتإلعداد مناهج   أداة   ‘٢’ اتردوال إمتام   عند

  إىل احملتـوى التـدرييب     رجـوع  دورات علـى شـبكة اإلنترنـت بـسرعة وسـهولة مـع ال              ابتكارعلى  
رب ا مـا يقـ    إىلعـرب اإلنترنـت     املسجلني  عدد  وصل  ،  ةعروضاملعدد الدورات   مع تزايد   و. فينال

. ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفتـــرة املـــسجل اإلمجـــايل عـــدد ال أي أكثـــر مـــن ،٢٠٠٨ يف عـــام ٢ ٠٠٠
ح، انجـ بدورة  الـ إمتـام   عقـب     الـدورة   شـهادات  علـى مني  املـتعل مـن    ٤٠٠أكثر مـن    حصل   قدو

  ؛ثلثاهم من البلدان الناميةوكان 
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لحكومــات احملليــة حــول  لقــادة كلنــساء املنتخبــات وُعقــدت حلقــة دراســية ل   )ب(  
حلـد  وا يف احلكم     الفعالة تعزيز القيادة النسائية يف احلكومة احمللية لتحقيق الالمركزية       ”موضوع  

احللقــة الدراســية وقــد يــسرت . “ األدوار والتحــديات واالســتراتيجيات:أفريقيــامــن الفقــر يف 
 ،لحكومــات احملليــةلقــادة كتبــادل اخلــربات بــشأن التحــديات الــيت تواجههــا النــساء املنتخبــات 

لتنفيــذ فيمــا خيــتص با القياديــة ن وقــدراهتناالســتراتيجيات الالزمــة لتعزيــز دورهــكمــا يــسرت 
  ؛أفريقيالقضاء على الفقر يف  أجل امنالفعال لربامج احلكم الالمركزي 

التنميـة البـشرية،    بدعم  شعبة  ال قامتتدريبية،  الدورات  لل هامن خالل تنظيم  و  )ج(  
دعم يف إعداد تقارير التنميـة      الم  دِّوقُ.  التنمية الوطنية  ستراتيجياتا، و لفقراءواملفاهيم املناصرة ل  

 ،مـايل ، و الكـامريون ، و ابونغـ و،  ينـا فاسـو   بوركمبا فيها   (البشرية الوطنية يف العديد من البلدان       
ــاو ــدعم للـــ مدِّقُـــكمـــا  ؛)موريتانيـ ــت عـــن التنميـــة البـــشرية    ُنالـــيت تدريبيـــة الدورات  الـ ظمـ
 ،والكــامريون، جــزر القمــر، وغينيــا، و تــشادمثــلبلــدان  الــسياسات املناصــرة للفقــراء يف أو/و

  ؛ومايل وموريتانيا
الرابطـة الدوليـة    جتماعيـة تتعـاون مـع       واال يةقتصاداال الشؤون دارةما فتئت إ  و  )د(  

اإلدارة العامـة  يف جمـال  لتعلـيم والتـدريب   املعاهـد املـسؤولة عـن ا    مـع ولكليات ومعاهـد اإلدارة     
 مـن   املعـايري عُتِمـدت    وا .اإلدارة العامـة  يف جمـال    لتعليم والتدريب   ايف  االمتياز  على وضع معايري    

خــالل املــؤمتر الــسنوي ) ٢٠٠٨ هيوليــ/يف متــوز(الــذين اجتمعــوا يف كمبــاال ِقَبــل ممثلــي املعاهــد 
يف واالجتماعيـة    يةقتـصاد اال الـشؤون  دارةإشـرعت   و .للرابطة الدولية لكليات ومعاهـد اإلدارة     
 يف  تلـك املعـايري  تطبيقيف املعاهد عمل مع توما فتئت   ،  مسعى جلعل املعايري شائعة بني اجلمهور     

 ىخـر األ وفريقيـا  ألامهاحدإ: ن يف هذا الصددا عمل إقليميتاحلقتوُعقدت . جمال بناء القدرات 
  ؛ومن املزمع عقد حلقات عمل يف آسيا وأمريكا الالتينية. ملنطقة البحر األبيض املتوسط

 القــدرة علــى رســم ن لرفــع مــستوى ا يومــهتاعمــل مــدحلقــة  أعــدت الــشعبة  )هـ(  
دان الناميـة يف إدارة     ملسؤولني احلكوميني واملمارسني من البل    دى ا السياسات واملهارات التقنية ل   

 أعـضاء جمموعـة    ووافـق .يف آسيا واحمليط اهلادئواملتنقلة لكترونية إلاملكاتب اخللفية للحكومة ا   
نترنـت لتـسهيل إجـراء      علـى اإل   تمـع افتراضـي   موقـع مفتـوح جمل    آسيا واحمليط اهلادئ على إنـشاء       

املتنقلــة يف /ترونيــةباحلكومــة اإللك اخلــاص عرفــةامل  مــستودعمزيــد مــن املناقــشات بــشأن تطــوير
تقـدمي  ، وسـيتم   تكـوين وعمـل اللجنـة التنفيذيـة للمـشروع          بشأنإعداد مقترح   وجيري  . املنطقة

تنظيم اجتماع للجنـة التنفيذيـة      كما جيري   . إىل األمانة العامة الستعراضه واملوافقة عليه     املقترح  
  ؛لمضي قدما يف تنفيذ املشروعحمددة لملناقشة سبل 
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مـع   لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتنمية،   لف العاملي   التحاارك  وَتش  )و(  
 قطـاع اخلـاص  للول منتـدى  أت األمم املتحدة، يف تنظـيم  هيئا االتفاق العاملي وغريه من      مكتب
 مـا يزيـد علـى       حيـث اجتمـع   ،   يف نيويـورك   ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤ألمم املتحـدة يف     تقيمه ا 
لعمـل مـع األمـم املتحـدة        يني ل احلكـوم املـدنيني و  قـادة   ال األعمـال التجاريـة و     من مؤسسات  ٨٥

ــشأن  ــة ســتجابة الاب ــوطن، و  األجــل الطويل ــة والفقــر املت ــذاء العاملي ــة الغ ــادل للتواصــلألزم  وتب
ات يف  فجـو أداة رئيـسية لـسد ال     هـي   التكنولوجيا  بأن  بوضوح   املنتدى   وأقر. األفكار واخلربات 

 البلـدان ذات  يف وأفريقيـا بلـدان يف  ة يف   جمال احلد من الفقر وحتـسني الـصحة والتعلـيم، وخباصـ           
 تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت علـى         عُتبِـرت اكمـا   . األخـرى يف املناطق    الدخل املنخفض 

 نتـائج املنتـدى   ووردت  . هنا عامل حتول يف اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة            أ
األمـني العـام ورئـيس    الـيت عقـدها     ئيـة لأللفيـة     املستوى بـشأن األهـداف اإلمنا     ة  الرفيعاملناسبة  يف  

  ؛٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٥اجلمعية العامة يف 
التنميـة   لتمويـل  الـدويل  تابعـة ومـؤمتر امل  التنميـة    لتمويـل  الـدويل  لمؤمتر ل ودعما  )ز(  

نـوفمرب  /، الذي عقد يف الدوحـة يف شـهري تـشرين الثـاين    ستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي  ال
االتـصاالت  و ت املعلومـات   التحـالف العـاملي لتكنولوجيـا       قـام  ،٢٠٠٨ديسمرب  /وكانون األول 

بـشأن التمويـل    املستوى  ةعمل رفيع جلسة  م  ينظبت، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية،       والتنمية
وزراء  بينـهم مـشاركني رفيعـي املـستوى مـن         مجعـت هـذه املناسـبة       وقد  .  الرقمية للتنميةاملبتكر  

، وممثلني عـن القطـاع اخلـاص واملنظمـات          يالصناعالقطاع   وقادة   ،لتكنولوجيا وا يةلاالتنمية وامل 
 سـبل جديـدة لتعبئـة       بـشأن إجيـاد    لـشحذ األفكـار    وذلكات األمم املتحدة،    هيئغري احلكومية و  
ألغــراض التنميــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت  جــدول أعمــال تــسخري املــوارد لتحقيــق

  ؛ االجتماعيتواصل الشبكيمثل الافتراضية  يةإلكترونتفعيل آليات تشمل بطرق 
منتـدى   والتنميـة  واالتصاالت املعلومات التحالف العاملي لتكنولوجيات  ونظم    )ح(  

تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت تــسخري  لملبتكــرالتمويــل ا: التواصــلوالوصــول عــن  اعامليــ
 مــع املــؤمتر القتران، بــا٢٠٠٨مــايو /أيــار ٢٠و  ١٩  يــومييف كواالملبــور يف التنميــةألغــراض 

 مـن املـشاركني   ٤٠٠حـوايل  مجعـت هـذه املناسـبة     وقـد . تكنولوجيـا املعلومـات  املعـين ب العـاملي  
تطبيقات وخدمات تكنولوجيـا    تسخري   التواصل، و  شجيعمناقشات بشأن كيفية ت   أجروا  الذين  

سياسية البيئـــة الـــ، وكيفيـــة هتيئـــة ألغـــراض التنميـــة بأســـعار معقولـــةاملعلومـــات واالتـــصاالت 
ب اعيسـت المنـوا   البلـدان   قـل   أ و ، والبلـدان الناميـة    ،ناسبة يف البلدان اجلزرية الصغرية    والتنظيمية امل 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت الــيت تــشتد احلاجــة إليهــا، وتعزيــز    يف جمــال االســتثمارات
  ؛ التنمية ألغراضتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبتكر لتسخري التمويل امل
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، الـذي عقـد     ريقيـة األفاملعلومـات الربملانيـة     إلنشاء شـبكة    املؤمتر الدويل   وكان    )ط(  
 هـــدف إىل تـــوفري منـــرب سياســـي وتقـــين ي ،٢٠٠٨ يونيـــه/ حزيـــران٥ و ٤يف القـــاهرة يـــومي 

حيـددان اخلطـوط العريـضة      االتفـاق علـى ميثـاق وخطـة عمـل           لتمكينها من   األفريقية  لربملانات  ل
ــة طرائــق عمــل  ل ــشبكة األفريقي ــة ال ــشؤون إدارة نــشئت بــدعم مــن أُالــيت ،  للمعــارف الربملاني  ال
 وتعزيز التعاون يف إنشاء وتبادل املعارف واألفكـار واخلـربات           شجيعلت واالجتماعية يةقتصاداال

لتـشريع واإلعــالم والبحــث   يف جمــاالت اأفريقيـا واملمارسـات اجليــدة بـني اإلدارات الربملانيــة يف   
  ؛ات واالتصاالتكنولوجيا املعلومتوالتوثيق، و

االبتكارات يف جمال احلكم يف منطقة البحـر األبـيض          ” بشأنجتماع  الاوُعِقد    )ي(  
كرواتيـا  ب،  يف دوبروفنيـك ،“نهجيات نقل االبتكارات  ماملتوسط مع التركيز بوجه خاص على       

 يةقتــصاداال الــشؤون إدارةوقامــت بتنظيمــه  ، ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٥-٢٣يف الفتــرة مــن  
االجتمـاع  وشـكل   . دارة حكومـة كرواتيـا    إلاملركـزي   الدولة  واالجتماعية بالتعاون مع مكتب     

. برنامج االبتكـار يف جمـال اإلدارة العامـة مبنطقـة أوروبـا والبحـر األبـيض املتوسـط                 حد أنشطة أ
جمـال احلكـم   تـشجيع ثقافـة االبتكـار يف    ” بـشأن وتوج االجتمـاع باعتمـاد إعـالن دوبروفنيـك          

  .“ر األبيض املتوسطنطقة البحمب
 :القدرات لتنمية اجلارية الرئيسية األخرى للخدمات وصف يلي فيما يردو  - ٢٧

 القـدرات  لبنـاء  إقليميـة  مبـادرة  هـي  أفريقيـا  يف الربملانيـة  املعلومـات  نظم تعزيز  )أ(  
 لتعزيــز الراميــة اإلقليميــة اجلهــود لــدعم واالتــصاالت املعلومــات تكنولوجيــاتــسخري  إىل هتــدف
 أنغـــوال، برملانـــات هـــيو ،أفريقيـــا يفرائـــدة  برملانـــات مثانيـــة يف الرشـــيد واحلكـــم قراطيـــةالدمي

 وموزامبيــق، وكينيــا، والكــامريون، وغانــا، وروانــدا، املتحــدة، ترتانيــا ومجهوريــة وأوغنــدا،
 الربملانـات  مشاكل ملعاينة أتيحت اليت فرصةالأوضحت  و .األفريقية البلدان برملان إىل باإلضافة

 مـن  الكـثري  أن ،واللغـات  الربملانيـة  التقاليـد  يف االخـتالف  أوجـه  مرغـ  أوسـع،  إقليمـي  اقسي يف
 تـشترك  احتياجـات  األمـر  حقيقة يف هي إمنا ،فريدة ستبدو ذلك لوال كانت اليت االحتياجات،

 الـيت  القـضايا  علـى  الـضوء  تـسليط  يف اإلقليمـي  املنظـور  وجنـح  .مجيعهـا  أو الربملانـات  معظـم  هبا
 عاليــة نوعيــة لتــوفري قــاري/إقليمــيصــعيد  علــى فعاليــة، وأكثــر أفــضل، بــشكل تــهامعاجل ميكــن

 األفريقية؛ للربملانات مستدامة وحلول

 لتعزيـز  ولّـدها  الـيت  واحلاجـة  أعـاله  املـذكور  التجـرييب  املـشروع  لنجاح ونظرا  )ب(  
 الـشؤون  رةإداحاليـا    تعمـل  واالتـصاالت،  املعلومـات  تكنولوجيا باستخدام األفريقية الربملانات
 بـدعم  األفريقيـة،  الربملانيـة  املعـارف  وشـبكة  األفريقية، البلدان وبرملان واالجتماعية، االقتصادية

 :الربملانيـة  للمعلومـات  األفريقيـة  العمـل  خطـة ” مـشروع  تنفيـذ  علـى  إيطاليـا،  حكومة من مايل
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 املعـارف  إدارة لخـال  من الرشيد واحلكم الدميقراطية تشجيع يف األفريقية الربملانات  دور تعزيز
 أن وُيتوقَّـع  .أفريقيـا  يفالربملانـات    مجيـع  ويـشمل  األول املشروع سيخلف الذي ،“واملعلومات

إمكانيـة احلـصول علـى املعلومـات العامـة           علـى  تـشتمل  جديـدة  سياسـية  لثقافـة  الربنـامج  يروِّج
 وســوف .اتاملعلومــ جمتمــع لتطــوير مواتيــة بيئــة يهيــئ ممــا ،علــى حنــو يتــسم باحلريــة واالنفتــاح

احلـصول علـى     إمكانيـة  جعـل  إىل برملانيـة  معلومات بنظم والعمل مشتركة معايري اعتماد يؤدي
 توسـيع  وسـيؤدي  .للغايـة  سـهال  أمـرا  الربملانـات  بـني  فيما املعلومات وتبادل الربملانية املعلومات

 الربملـانيني  املـوظفني قـدرات    تعزيـز  جانـب  إىل الربملانيـة،  األنـشطة  مـن  االستفادة إمكانية نطاق
 األفريقيــة للربملانــات احملــوري الــدور تعزيــز إىل الربملانيــة، املعلومــات خــدمات نوعيــةحتــسني و

 الــشرعيةوتوجــد  الدميقراطيــة، املــساءلة شجعتــو الرشــيد، احلكــمتعــزز  مؤســسات باعتبارهــا
 واملواطنني؛ املدين اجملتمع ملنظمات واملستنرية النشطة املشاركة خالل من السياسية

ــاس أداة  )ج(   ــيم القي ــدير والتقي ــدى لتق ــة تأهــب م ــة، احلكوم ــي اإللكتروني  أداة ه
 ســائر علــى القــرارات وصــانعي احلكومــات ملــساعدة ُصــمِّمت اإلنترنــت شــبكة علــى تفاعليــة

 تكنولوجيــا فيــه ُتــسَتخدم الــذي الــسياق ورصــد وضــع علــى العــامل، أحنــاء مجيــع يف املــستويات
ــات ــصاالت املعلوم ــذا وصــقل واالت ــسياق ه ــن أجــل  وحتــسينه  ال ــيريم ــل تغ ــات عم  .احلكوم

 ملـساعدة تصميمها   جرى فقد استشارية، أداة مبثابة لتكون هذه القياس ألداة تصور وضع وإثر
 .معاجلتـها  يتعـّين و اإللكترونيـة  احلكومـة  تطـوير  علـى  تـؤثر  الـيت  القضايا حتديد على احلكومات

 هتيئـة  خيـص  فيمـا  مـا  بلـد  داخـل  الراهنـة  احلالـة  ورصـد  حتديد على القياس أداة تساعد ،وهكذا
 الـسياسات مقـرري    األداة توّجـه  الطريقـة،  وهبـذه  .اإللكترونيـة  احلكومـة  تطـوير  مـن  متكّـن  بيئة

 توعيتـهم  طريـق  عـن  اإللكترونيـة  احلكومـة  بتطـوير  املتعلقـة  مبـادراهتم  يف احلكومـات  ومسؤويل
 إطـار  يفو .إليهـا  انتبـاههم  وتوجيـه  مالـسلي  النحـو  علـى  معاجلتـها  يتعـّين  الـيت  الرئيـسية  بالقضايا
 وباالسـتفادة  ألبـاين،  يف نيويورك والية جامعة يف احلكومات، يف التكنولوجيا مركز مع شراكة

 النهائيـة  بـصيغتها  والتقيـيم  القيـاس  أداة وضـع  جيـري  مايكروسوفت، شركة قّدمتها نصيحة من
 ؛اإلنترنت شبكة خالل من استخدامها ميكن حبيث

ــ الربنــامج ينفــذها الــيت الرئيــسية نــشطةاأل وتــشمل  )د(    الفقــر علــى القــضاء دعمل
 إىل للتوصـل  خـرائط  ورسـم  مـوجزات  وضـع  تـستهدف  الفقـر  عـن  استقـصائية  دراساتإجراء  

الــدعم  واالجتماعيــة االقتــصادية الــشؤون إدارةوقــدمت  .الفقــر مــن للحــد ةعــناج اســتراتيجية
 .وموريتانيــا ومــايل، تــشاد،ك بلــدان يف عليهــا وأشــرفت الفقــر عــن ئيةاالستقــصا لدراســاتلو

 جنـــوب ألفريقيــا  واإلحــصائي  االقتـــصادي املرصــد  مــع  الوثيـــق بالتعــاون  الــشعبة  وأصــدرت 
 اإلطـار  هـذا  نـشر  حاليـا  وجيـري  .وتقييمه الفقر لرصد مشتركا منهجيا إطارا الكربى الصحراء

 أدوات باسـتخدام  فقـر ال مـن  احلـد  اسـتراتيجية  تنفيذ دعم الشعبة وتواصل .األفريقية البلدان يف
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 املـستندة  وامليزنـة  والربجمـة  األجـل؛  املتوسـط  اإلنفاق وإطار العامة؛ النفقات استعراض قبيل من
 ؛النتائج إىل

 الـسالم  حفـظ  جمـال  يف األفـريقيني  املدنيني املوظفني لتدريب الدويل الربنامجو  )هـ(  
 يف الدوليـة  للـشؤون  ونليغـ  مركـز  بـني  التعـاون ب ٢٠٠٢ عـام  يف أنـشئ  الذي الرشيد، واحلكم
 يف العليـا،  آنـا  سـانتا  ملدرسة التابع الرتاعات إدارة على للتدريب الدويل والربنامج غانا، جامعة
 عمليـات  علـى  املـدرَّبني  األفـريقيني  املـدنيني  املـوظفني  عـدد تعويـضا عـن قلـة        ميثّـل  إيطاليا، بيزا،
ــسالم دعــم ــل .ال ــسي اهلــدف ويتمث ــن الرئي ــشروع م ــوفري يف امل ــن جــاهز مــعجم ت ــوظفني م  امل

 عمـل  وتكميل امليدانية السالم دعم عمليات يف املدين العنصر لشغل واملهرة املدرَّبني األفريقيني
 تـــدريب املـــشروع هـــذاتـــوىل  ،٢٠٠٨ عـــام ويف .الـــشرطة ومـــوظفي العـــسكريني املـــوظفني

 مـن  شخـصا  ١٦ و أفريقّيـا،  مـدرِّبا  ٢٠ و السالم؛ دعم بعثات لصاحل اأفريقّي مدنيا موظفا ٥٨
 تفاصــيل علــى حيتــوي دراســي منــهاج وُوضــع .االنتخابــات مراقبــة جمــال يف أفريقيــة بلــدان ٩

 شخـصا  ٢٣ تلقـى  بـه،  اخلاصـة  املرجعيـة  واملواد العمل وأساليب التعليم من املتوخاة باألهداف
 عـن  فـضال  اإلنـسان؛  حلقـوق  ميـدانيني  مـوظفني  ليعملوا إطاره يف التدريب أفريقيا بلدا ١٦ من

 سـواء،  حـد  علـى  والتخصـصية  التأسيـسية  للـدروس  إلكتـروين  شكل يف اإلجيايب للتعلم جمموعة
 الـسالم  ببنـاء  املتـصلة  القـضايا  يف للمـشاركني  وتفاعليـة  متواصـلة  تعلـيم  عمليـة  لتيـسري صممت  
 الرشيد؛ واحلكم

 إىل هتـدف  مرنة إدارية أداة أفريقيا يف احلكم شؤون دليلمدخل   صفحة تعَّدو  )و(  
 وبرجمتـها  وتنـسيقها،  احلكـم،  لـشؤون  املخصـصة  املوارد إدارة حتسنيعلى   احلكومات دةمساع

 شـؤون  جمال يف اجلارية اجلهود لدعم ٢٠٠٣ عام منذ اإلنترنت على متاحة والبوابة .ورصدها
 شـؤون  بـدليل  املتعلقـة  القطريـة  البيانـات  واعـد ق اسـُتكِملت  ٢٠٠٨ عام ويف .أفريقيا يف احلكم
ــاأفريق يف احلكــم  املتعلقــة بــنن بيانــات قاعــدة تتــضمنو .وتــونس وبورونــدي بــنن مــن لكــل ي
 يف ُنفِّــذت احلكــم شــؤون يف مبــادرات ٢٠٦ عــن تفــصيلية معلومــات خــاص، بوجــه ،بالــدليل
ــذ البلـــد ــام منـ ــة اإلدارة جمـــاالت يف رئيـــسي بـــشكلو ،١٩٩٠ عـ ــة واإلدارة العامـ  االجتماعيـ

 يف مبـادرة  ٤٨ عـن  معلومـات  بالـدليل  املتعلقـة  بورونـدي  بيانات قاعدة وتتضمن .واالقتصادية
 إىل وإضـافة  .واألمـن  الـسالم  جمـال  يف معظمهـا  جـرى  ،١٩٩٨ عـام  منـذ  ُنفذّت احلكم شؤون
 يف املبذولـة  الكـبرية  بـاجلهود  قـوائم  بورونـدي ب املتعلقـة  الدليل يف االستقبال صفحة تضع ذلك،
 بيانـات  قاعـدة  أمـا و .البلـد  يف احلكـم  لـشؤون  الراهنـة  احلالـة  وتـصف  الرتاع انتهاء بعد التعمري
 عـام  منـذ  ُنفـذّت  احلكـم  شـؤون  يف مبـادرة  ٢٧ عـن  معلومـات  فتتـضمن  بالدليل املتعلقة تونس
 مجــع وُنفِّــذ .واالقتــصادية االجتماعيــة واإلدارة العامــة اإلدارة جمــايل يف أساســاً جــرت ،١٩٩٧
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 يف االبتكـارات  وبرنـامج  أفريقيـا  يف احلكـم  شؤون دليل بني التعاون من جزءا باعتباره البيانات
 ط؛املتوس والبحر أوروبا منطقة يف العامة اإلدارة جمال

ــة بعــدم املرتبطــة التحــديات ملواجهــةو  )ز(    املــوارد إلدارة الالزمــة القــدرات كفاي
 املـوارد  إدارة همـة مل منـوذجِ  العتمـاد  حاجـة  مثـة  األفريقيـة،  لبلـدان يف ا  العـام  القطـاع  يف البشرية
 أهـدافها  حتقـق  لكـي  وجـه  أفـضل  علـى  موظفيهـا  شـؤون  إدارة مـن  احلكومـات  مكّنلي البشرية
 العــام القطــاع يف البــشرية املــوارد مــديري مــن جمموعــة مــع العمــل الــشعبة وتواصــل .الرئيــسية
 تعزيـز  خالهلـا  مـن  ميكـن  بأفريقيـا  العام القطاع يف البشرية املوارد ملديري شبكة إلنشاء بأفريقيا

 أهـداف  وتتمثـل  .بأفريقيـا  العـام  القطـاع  يف البـشرية  املـوارد  إدارة جمـال  يف ةاملهني القدرات بناء
 إدارة ممارسـات  يف املهنيـة  واملعـايري  والرتاهـة،  التفـوق،  معـايري تعزيـز    :يلـي  فيمـا  املـديرين  شبكة
ــوارد ــشرية امل ــاع يف الب ــام القط ــا الع ــم بأفريقي ــود ودع ــة اجله ــة القاري ــة واإلقليمي ــذ الرامي  لتنفي

 العامــة اخلدمــة ميثــاق عليهــا نــص الــيت االلتزامــات قبيــل مــن العامــة للخدمــة متــسقة التزامــات
  ؛أفريقيا يف

 أمريكـا  يف البلـدان  مـع  العمل واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة وتواصل  )ح(  
 حلقـات  مـن  عـدد  وُعِقـدَ  .العامة اخلدمة ميثاق تنفيذ على احلكومات موظفي لتدريب الالتينية
ــ يف العمــل ــصدد ذاه ــع ال ــؤدي أن وُيتوقَّ ــدريب ي ــاءة حتــسني إىل الت ــة، الكف ــشفافية، املهني  وال
 املنطقة؛ يف العامة باخلدمة يتعلق فيما السلوك وقواعد

 املـدين  ىاملنتـد  هـي،  كيونـغ  جامعـة  مع شراكة إطار يف ، العامة مانةاأل وتنظّم  )ط(  
 املـؤمتر  وسيـساعد  .٢٠٠٩ مـايو /أيار ١٥ إىل ١٢ من الفترة يف سول، يف سيعقد الذي العاملي
 علــى قائمــة هياكــل بنــاء علــىللمــساعدة  الــدميقراطي احلكــم يف وعمليــات معــايري وضــع علــى

 اجلديـدة  القياديـة  القـيم  تعزيـز  عـرب  نشاطا أكثر بدور فيها يقوموا أن للمواطنني ميكن املشاركة
 مـن  سلـسلة  التحديـد،  وجه على املنتدى وسينظم .العامة اإلدارة يف الناجحة التجارب وتبادل
 إلشـراك  املعـارف  تبـادل  وتعزيـز  ،املناخ تغري فيها مبا العاملية، التحديات ملواجهة العمل حلقات
ــدين اجملتمــع ــق يف امل ــة األهــداف حتقي ــة اإلمنائي ــاء العاملي ــشراكات  وبن ــدين، اجملتمــع داخــلال  امل

 .احلكومية الفاعلة واألطراف العليا الدراسات ومؤسسات
 

 تنسيقال  - هاء 
 العامـة  واإلدارة احلكـم  شـؤون  جمال يف للتنسيق هامة أنشطةب القيام أيضا الشعبة تتوىل  - ٢٨

 :يلي ما األنشطة هذه وتشمل .وخارجها املتحدة األمم منظومة داخل
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ــاء احلكــم شــؤون جمموعــة  )أ(  ــة للجنــة التابعــة املؤســسات، وبن  للــشؤون التنفيذي
 واالجتماعية؛ االقتصادية

 وج اإللكترونيـــة، باحلكومـــة املتــصل  ٧ ج و ،١ ج العمـــل مـــسارات تنفيــذ   )ب( 
 مبـشاركة  املعلومـات،  جملتمـع  العامليـة  القمـة  حـددهتا  مـسارات  وهـي  ،املنظمـة  نطـاق  علـى  ،١١

 املتعددين؛ املصلحة أصحاب

 العامـة،  واإلدارة احلكـم  شـؤون  جمـال  يف املنظمات من الشبكات نطاقا  أوسع  )ج( 
 الوثـائق،  ونـشر  املعـارف،  تبـادل  لتنفيـذ  ُتـستخَدم  الـيت  العامـة،  لإلدارة املتحدة األمم شبكة أي

 التدريبية؛ الدورات وإجراء

 ألغـراض  واالتـصاالت  املعلومـات  تكنولوجيـا  بتـسخري  املعـين  العاملي التحالف  )د(  
 مستـشارا  بـصفته  واالجتماعيـة  االقتـصادية  الـشؤون  إلدارة خدماتـه  تقدمي واصل الذي التنمية،

 املتعددين؛ املصلحة ألصحاب

 الــذي واالجتماعيــة االقتـصادية  الــشؤون إلدارة التـابع  اإلنترنــت إدارة منتـدى   )هـ( 
 .اإلنترنت بإدارة املتصلة العامة للسياسة الرئيسية املسائل بشأن مناقشات إجراء ييسر

 ىجـر  املتحـدة،  األمـم  كيانـات  بـني فيمـا    املـشتركة  النـهج  وتعزيـز  التعاون إجياد بغيةو  - ٢٩
 العامـة،  لـإلدارة  املتحـدة  األمـم  شـبكة مـدخل    صـفحة  قبيـل  مـن  املقـررة،  النـواتج  بعـض  تطوير

 إىل باإلضـافة  املتنقلـة، /اإللكترونيـة  باحلكومـة  املتعلـق  العاملية للمعارف املتحدة األمم ومستودع
 التابعـة  املؤسـسات  وبنـاء  احلكـم  شؤون جمموعة أعضاء مع بالتعاون وذلك التدريبية، الدورات
ــة ــة للجن ــصادية للــشؤون التنفيذي ــة االقت ــشعبة، وقامــت .واالجتماعي ــصفتها ال ــسيقمركــز  ب  تن

ــةل ــة يف لمجموعــ ــة، اللجنــ ــصال التنفيذيــ ــشركاء باالتــ ــة بــ  /األول تــــشرين ٣٠ يف اجملموعــ
 امليزانيـة املقـررة يف إطـار       نـشطة األ سـرود  بـشأن  النظـر  وجهـات  تبـادل  هبدف ،٢٠٠٨ أكتوبر
 تـسعة  املـذكورة  الـشعبة  أحـصت  ،ذلـك  إىل وإضـافة  .٢٠١١-٢٠١٠ الـسنتني  لفترة الربناجمية
 مبــادرات علـى  املوافقــة وجـرت  اجملموعــة شـركاء  مـع  التعــاون تعزيـز  بالفعــل فيهـا  زاد جمـاالت 
 تـداخل  أي وجـود  اجملموعـة  أعـضاء  وّزعـه  العمل لربامج استعراض حيدد ومل .جديدة مشتركة

ــة أو ــامج يف تناقــضات أو ازدواجي ــة، املؤســسية االختالفــات يوتقتــض .الربن ــربر، واإلقليمي  وت
 .واملؤشرات واإلجنازات األهداف، صوغ يف املرونة من القائمة الدرجة وجود

 مـن  عـدد  مـن  إجيابيـة  ردودا الـشعبة  تلقـت  أعماهلـا،  التنفيذية اللجنة ممارسة سياق ويف  - ٣٠
 :التالية املشاريع يف بالتعاون يتعلق فيما الشركاء
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 يف املعـارف  ببنـاء  يتعلـق  فيمـا  العامـة  لـإلدارة  املتحـدة  األمم شبكة يف املسامهة  )أ(  
 اإلقليمي؛ الصعيد على العامة واإلدارة احلكم شؤون قضايا جمال

ــاء مواصــلة  )ب(   ــة للحكومــة املعــارف قاعــدة بن ــة اإللكتروني  مــع التعــاون :واملتنقل
 ئي؛اإلمنا املتحدة األمم لربنامج التابع اإلمنائية السياسات مكتب

 القطــاع يف القيــادة قــدرات بنــاء بــشأن خمــصص خــرباء لفريــق اجتمــاع عقــد  )ج(  
 واللجنـة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  التـابع  اإلمنائيـة  الـسياسات  مكتـب  مـع  التعـاون  :العام

  آسيا؛ لغريب واالجتماعية االقتصادية

 لقطــاعل البــشرية املــوارد تطــوير بــشأن خمــصص خــرباء لفريــق اجتمــاع عقــد  )د(  
 واللجنـة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  التـابع  اإلمنائيـة  الـسياسات  مكتـب  مـع  التعـاون  :العام

  آسيا؛ لغريب واالجتماعية االقتصادية

 العــام القطــاع مؤســسات إصــالح بــشأن القــدرات لبنــاء عمــل حلقــة تنظــيم  )هـ(  
 اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  نـامج لرب التابع اإلمنائية السياسات مكتب مع التعاون :التنمية ألغراض
 واالجتماعيـة  االقتـصادية  واللجنة الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية واللجنة
 آسيا؛ لغريب

 يف البـشرية  املـوارد  إدارة قـدرات  تنمية بشأن القدرات لبناء عمل حلقة تنظيم  )و(  
 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  التابعـة  ةاإلمنائيـ  الـسياسات  مكتـب  مـع  التعـاون  :العـام  القطاع
  .آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية واللجنة

 ،٢٠٠٨ مــايو/أيــار يف جــرى الــذي املعلومــات جملتمــع العــاملي األســبوع مــن وكجــزء  - ٣١
ــة اإلدارة شــعبة نظمــت ــة وإدارة العام ــة التنمي ــشؤون دارةإل التابع ــصادية ال ــة االقت  واالجتماعي

 خـالل  املـصلحة  أصـحاب  مجيـع  أحـرزه  الـذي  التقـدم  بـشأن  أعقبـه،  الذي تيسرييال االجتماع
 اإللكترونيـة  باحلكومـة  املتـصل  ٧ ج و ،١ ج العمـل  مـسارات  بتنفيـذ  يتـصل  فيما ٢٠٠٨ عام
العامـة   سلطاتالـ  دور علـى  التركيـز  مع املعلومات،جملتمع   العاملية القمة حددهتا اليت ،١١ ج و
 تـــسخري بـــشأن الـــدويل التعـــاون تعزيـــز يف املـــصلحة صـــحابأ ومجيـــع احلكـــم شـــؤون دارةإل

 االجتمـاع  وأتـاح  .اإللكترونيـة  واحلكومـة  التنميـة  ألغـراض  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 داخــل للتنفيــذ اخلاصــة اجملــاالت وحتديــد ،والتجــارب املعلومــات لتبــادل امنــرب للمــشاركني
 مــن املزيــد لتحقيــق املــصلحة أصــحاب خمتلــف بــني فيمــا تــآزر أوجــه وإجيــاد ؛العمــل مــسارات
 القمـة  عـن  املنبثقـة  العمـل  مـسارات  تنفيـذ  كفالـة  أجـل  مـن  والتعاون املعارف تبادل يف الفعالية
 اســتخدام بأمهيــة االجتمــاع يف املــشاركون وأقــّر .والــوطين واإلقليمــي، الــدويل، الــصعد علــى

 يف واالجتماعيــة قتــصاديةاال الــشؤون إدارة أنــشأهتا الــيت املعــارف وتبــادل االتــصاالت وســائل
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 علـى  خمـصص  منـرب  خـالل  مـن  املـصلحة  أصـحاب  بـني  فيمـا  التعـاون  لتيـسري  الـسابقة  السنوات
 :التـايل  العنـوان  علـى  العامـة  لـإلدارة  املتحـدة  األمـم  شـبكة مـدخل    صـفحة  علـى  أقـيم  اإلنترنت

http://www.unpan.org/post-WSIS-C1-C7home.asp. 

ــزال الو  - ٣٢ ــشعبة ت ــى لعمــلا تواصــل ال ــإلدارة املتحــدة األمــم شــبكة تطــوير عل ــة ل  العام
 قـراري  انظـر ( العامـة  واجلمعيـة  واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللس طلبات لتلبية البابية وصفحتها
ــة ــة اجلمعي ــراري ؛٦٠/٣٤و ،٥٩/٥٥ العام ــس وق ــائن )٢٠٠٦/٤٧ و ،٢٠٠٥/٥٥ اجملل  وزب
 كامـل  بـشكل  حتـديثها  بعداملدخل   حةبصف العمل وأُعيد .النامية الدول من سيما وال الشبكة،

 علــى اســتراتيجية زاويــة مــن التركيــز Web 2.0 اجلديــد املوقــع ويعيــد .٢٠٠٨ عــام مطلــع يف
 ذاتـه  الوقـت  يف يكـون  وحبيـث  األعـضاء،  الـدول  فـيهم مبن   اخلارجيني، املستخدمني احتياجات

 وخيـارات  حمتـواه  اءثـر  خـالل  مـن  العامـة  لـإلدارة  املتحـدة  األمم شبكة يف للشركاء فائدة أكثر
ــة اخلدمــة ــدو .يتيحهــا الــيت الذاتي ــج ق ــع أُدِم ــا بتــسخري املعــين العــاملي لتحــالفا موق  تكنولوجي

 يف ذاهتـا  األساسـية  اهلياكـل  يفعلـى شـبكة اإلنترنـت        التنميـة  ألغـراض  واالتـصاالت  املعلومات
 دّونات،املــ قبيــل مــن للتعــاون وافــرة بــأدوات اآلن زبائنــهما املوقعــان ويــزود .٢٠٠٨ عــام

  .ذلك إىل وما ،النقاش ومنتديات البحث، وحمركات

 املعلومـات  تكنولوجيـا  تسخري جمتمع داخل العاملي، التحالف واصل ،٢٠٠٨ عام ويف  - ٣٣
ــة، ألغــراض واالتــصاالت ونظــم  .الــشراكة ميــدان يف الرياديــة مبادراتــه وتــشجيع دعــم التنمي

واملبــادرة العامليــة لتكنولوجيــات املعلومــات االحتــاد الــدويل لالتــصاالت الــسلكية والالســلكية،  
 أبريــل/نيــسان ٢١ يف جنيــف، يف عامليــا منتــدى العــاملي، والتحــالف ،واالتــصاالت الــشاملة 

ــا معــايري تطــور يف )٧(اإلعاقــة ذوي األشــخاص حقــوق اتفاقيــة أثــر لدراســة ٢٠٠٨  تكنولوجي
ــصاالت ــات، االت ــه شــارك واملعلوم ــشاط في ــصناعي، القطــاع بن ــايري، وضــع ومنظمــات ال  املع
 للتـدريب  املتحـدة  األمـم  معهـد  وقام .الرئيسية األطراف من وغريها احلكومية، غري واملنظمات
 العــاملي والتحــالف ، لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت الــشاملة العامليــة واملبــادرة والبحــث،

ــين ــا بتــسخري املع ــصاالت املعلومــات تكنولوجي ــة، ألغــراض واالت ــة بعقــد التنمي  راســيةد حلق
ــذ عــن مــشتركة ــأمني خطــة تنفي ــاع ســبل ت ــة بالوســائل االنتف ــة إطــار يف الرقمي  حقــوق اتفاقي
 ديـسمرب /األول كـانون  ٣ يف املوقّعة، الدول أمام فرصالو تحدياتال :اإلعاقة ذوي األشخاص
 بـصفة  االتفاقيـة  تنفيـذ  وفعاليـة  سـرعة  يف للمـسامهة  نيويـورك  يف املتحـدة  األمـم  مقر يف ٢٠٠٨
 .خاصة بصفة الرقمية، بالوسائل االنتفاع سبل لتأمني خطتها ويف عامة،

__________ 
  .األول املرفق ،٦١/١٠٦ لعامةا اجلمعية قرار  )٧(  
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 ألغــراض واالتــصاالت املعلومــات تكنولوجيــا بتــسخري املعــين العــاملي التحــالف عــّززو  - ٣٤
 لـه  تابعـة  إقليميـة  شـبكة بـدء    خـالل  مـن  العـاملي  الـصعيد  علـى  بـذهلا ي اليت التوعية جهود التنمية
ــة بأمريكــا خاصــة ــة الالتيني ــر/شــباط ٥ و ٤ يف الكــارييب رالبحــ ومنطق  ســان يف ٢٠٠٨ فرباي

ــشبكة عــتوّمج .ســلفادور ــ ال ــزامن ذيال ــدؤها ت ــع ب ــاد م ــؤمتر انعق ــوز امل ــاين رياال ــع الث  جملتم
ــبـــني مقـــرري  ،eLAC2007 املعلومـــات ــا تـــسخري جمـــال يف سياساتالـ  املعلومـــات تكنولوجيـ
 واألوسـاط  اخلـاص،  اعوالقطـ  احلكومـات،  مـن  وممـثلني  وخـرباء  التنميـة  ألغـراض  واالتصاالت
 املــؤمتر إىل حمــددة واقتراحــات توصــيات قــّدمواالــذين  املنطقــة، مــن املــدين واجملتمــع األكادمييــة
 والـــصحة، الفقـــر، علـــى القـــضاء يف واالتـــصاالت املعلومـــات تكنولوجيـــا دور عـــن الـــوزاري
ــيم، ــة والتعلــ ــة الــــشباب، وعمالــ ــة، واحلكومــ ــتعدادا وذلــــك اإللكترونيــ ــة ملناقــــشة اســ  خطــ

ــلال ــة عمـ ــشأن اإلقليميـ ــع بـ ــات جمتمـ ــا يف املعلومـ ــة أمريكـ ــة الالتينيـ ــر ومنطقـ ــارييب البحـ  الكـ
 .٢٠١٠-٢٠٠٨ للفترة

 خــالل مــن ســيما وال املــصاحل، أصــحاب مــن شــبكته أيــضا الــدويل التحــالف وعــّزز  - ٣٥
 لتـسخري  عـاتقهم  علـى  يقـوم  عمـل  برنـامج  وضـع  يف وإشراكهم الشباب جمتمعات مع التواصل

 اإللكتـرونيني  الغـد  قـادة  جلنـة  مـع  وشـارك  .التنمية ألغراض واالتصاالت علوماتامل تكنولوجيا
 اسـتغالل  أجـل  من التحالف ومؤسسة ، التابعة له  والشباب واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

 عقـد  الذي والتنمية، التعليم ألغراض البتكارا تسخريل العاملي املنتدىتنظيم   يف العاملية، الفرص
 مـن  أكثـر  املنتـدى  وضـمّ  .٢٠٠٨ أكتـوبر /األول تـشرين  ٢٤ إىل ٢١ مـن  الفتـرة  يف يريفان يف

 ملواجهــة واالتــصاالت، املعلومــات تكنولوجيــا إىل تــستند رياديــة حلــوال وضــعوا شــاب ٣٠٠
 .والصحة املناخ، وتغري التعليم، جماالت يف اإلمنائية التحديات

 مكلفـة  وهـي  جنيـف  يف ملتحـدة ا األمـم  مكتـب  يف اإلنترنـت  إدارة منتـدى  أمانـة  وتقع  - ٣٦
 يف عمـل تو .اإلنترنـت  بإدارة املتصلة العامة السياسة قضايا بشأن الدولية املداوالت تيسري مبهمة
 نتـدى امل أمانـة  ومتـوَّل  .أيـضا  اإلداري الدعم اهل توفر اليت التنمية وإدارة العامة اإلدارة شعبة ظل
ــة خــارج مــن تربعــات مــن ــ عــامال األمــني أنــشأ وقــد .امليزاني مــن العديــد مــن   ااستــشاري افريق

 االستـشاري  الفريـق  أعـضاء  ويـضم  .املنتـدى  عقـد  يف مـساعدته  إىل يهـدف  املـصلحة  أصحاب
 األكادمييــة األوســاط ذلــك يف مبــا املــدين، واجملتمــع اخلــاص والقطــاع ،احلكومــات عــن ممــثلني
 بـشأن  العـام  ألمـني ل السنوي تقريرال يف ملنتدىا نشطةأل وصف ويرد .املناطق مجيع يف ،والتقنية
 اإلقليمـي  الـصعيدين  علـى  املعلومـات  جملتمـع  العامليـة  القمـة  نتـائج  ومتابعة تنفيذ يف احملرز التقدم

 علـى  بنـاء  التنميـة،  ألغـراض  والتكنولوجيـا  العلـم  بتسخري املعنية اللجنة إىل مدِّقُ الذي والدويل،
ــصادي اجمللــس مــن طلــب ــدىل نياجتمــاع أول وعقــد .واالجتمــاعي االقت ــا، يف لمنت ــام أثين  ع
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 حيـدر  مدينـة  يف عقـد  الذي الثالث االجتماع وركّز .٢٠٠٧ عام جانريو، دي وريو ،٢٠٠٦
ــاد ــرة يف اهلنــد، يف أب  إتاحــة موضــوع لــىع ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ٦ إىل ٣ مــن الفت

  .“للجميع اإلنترنت”
  

  ٢٠١١-٢٠١٠ للفترة املقررة نشطةاأل  - ثالثا  
 متكامـل  هنـج  علـى  التنميـة  وإدارة العامـة  اإلدارة شعبة برنامجتنفيذ  ية  ستراتيجا قومتس  - ٣٧

 والعمــل ، ذات الــصلةالدوليــة احلكوميــة للــهيئات الفــين الــدعم وتــوفري الــدعوة، علــى ينطــوي
 األول املقـام  يف التركيـز  مـع  والتـدريب،  الـتقين  والتعـاون  املـشورة،  إسداء وخدمات ،التحليلي

  :التالية ثةالثال ةالفني اجملاالت على
 القياديـة  القـدرات  تنمية على خاصبوجه   تركيزال مع  العام القطاع يف املؤسسية التنمية  •  

  املؤسسية الشبكات ربطو ،اتستراتيجياال وإعداد السياسات ورسم البشرية، واملوارد
 واالتـصاالت،  املعلومـات  تكنولوجيات تطبيق طريق عنالعامة   اخلدمات  تقدمي حتسني  •  

  املعارف دارةإو اإللكترونية ةاحلكومو
 لأللفية اإلمنائية األهداف فيها مبا للتنمية، املتحدة األمم خلطة العامة اإلدارة دعم  •  

 نـا يفي يف املعقـود  احلكومـة  دور حتديـد  بإعـادة  املعين السابع العاملي املنتدى أثناء جرىو  - ٣٨
 يف ترغـب  حكومـاهتم  كانـت  إذا مـا  حتديـد  علـى  املشاركني تشجيع ،٢٠٠٧ يونيه/حزيران يف
، البلـدان  مـن  العديـد  أعـرب  ،الـسابع العـاملي   املنتـدى  وعقـب  .القـادم  العـاملي  املنتـدى  ستـضافة ا

 مؤكـدة  غـري  رغبة عن األورويب، حتاداال عن فضال ،كنداو قطر،و أستراليا،و أذربيجان،ومنها  
 جانـب  مـن  قـوي  لتـزام ا عـن  الالحقـة  املتابعـة  تكـشف  ومل .الثـامن  العـاملي  املنتدى ستضافةا يف

 املـضيفة  احلكومـة  من املايل لتزاماال ذلك يف مبا بذلك، املتعلقة املسؤوليات لتحمل البلدان تلك
 .القادم العاملي املنتدى تنظيم على املترتب

 الـشعبة  تـتمكن  لـن  املتـوفرة،  والبشرية املالية املوارد ولندرة مضيف وجود لعدم نظراو  - ٣٩
 يف القـادم  العاملي املنتدى تنظيم بغية املنظمة إىل الدعم وتقدمي إلعدادا بعمليات ضطالعاال من

  . وسيجري تعديل برنامج عمل الشعبة لفترة السنتني تبعا لذلك.القريب املستقبل
 تعزيـز  أجـل  مـن  ُخفـضت  قد السنتني لفترة املقررة النواتج عدد أن إىل اإلشارة جتدرو  - ٤٠

 مـن  املزيـد  لتخـصيص  الفرصـة  وإلتاحـة  النطـاق  واسـعة  يبتـدر  حلقـات  لتنفيـذ  املتاحـة  املوارد
  .قوي أثر وعةرفي نوعية ذات نواتج إلعداد املوارد
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 :التالية النواتج ٢٠١١-٢٠١٠  السنتنيفترة خالل ُتنجزوس  - ٤١
  

 :اخلرباء وهيئات الدولية احلكومية للهيئات اخلدمات تقدمي  - ألف  
 لالجتماعات الفنية اخلدمات تقدمي  -  ١  

 عقــدها العامــة اجلمعيــة تطلــب الــيت األفرقــة جتماعــاتا :)٤ (العامــة اجلمعيــة  )أ(  
  ؛)٢ (العام القطاع يف املستجدة املسائل نأبش

  :)١٢ (واالجتماعي االقتصادي اجمللس  )ب(  
ــة اجتماعـــات  ‘١’     ــدها اجمللـــس يطلـــب الـــيت األفرقـ ــشأن عقـ ــات بـ  البيانـ

  ؛)٢ (مالعا القطاع يف املستجدة واالجتاهات األساسية
ــة جتماعــاتا  ‘٢’     ــة بــ  رباءاخلــ جلن ــة اإلدارةاملعني ــها بوســائل) ٢ (العام  من

 لألفرقــة جتماعــاتا ٨ و عامــة جلــسة ٢٠ (التقنيــة اخلــدمات تقــدمي
 ؛)العاملة

  
 التداولية اهليئات وثائق  -  ٢  

ــ تقــارير :العامــة اجلمعيــة  )أ(    يف اختــذهتا الــيت القــرارات يف العامــة اجلمعيــة هاطلبت
  ؛)٢ (“والتنمية العامة اإلدارة” بشأن والستني والسادسة والستني اخلامسة ادورتيه

 رباءاخلــ للجنــة التاســعة الــدورة عــن تقريــر :واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس  )ب(  
 ؛)١ (للجنة شرةاالع الدورة عن وتقرير ؛)١ (العامة اإلدارةاملعنية ب

  :العامة رةاإلدااملعنية ب رباءاخل للجنة التاسعة الدورة  )ج(  
  ؛)٣ (خمتارة قضايا بشأن حتليلية عمل ورقات  ‘١’    
 الـسنوي  الـوزاري  سـتعراض اال موضـوع  بـشأن  حتليليـة  عمـل  ورقات  ‘٢’    

  ؛)١ (واالجتماعي االقتصادي اجمللس عقده الذي
  ؛)١ (الية العامةوامل العامة إلدارةلاألمم املتحدة  برنامج عن تقرير  ‘٣’    
  :العامة اإلدارةاملعنية ب رباءاخل نةللج شرةاالع الدورة  )د(  
  ؛)٣ (خمتارة قضايا بشأن حتليلية عمل ورقات  ‘١’    
 الـسنوي  الـوزاري  سـتعراض اال موضـوع  بـشأن  حتليليـة  عمـل  ورقات  ‘٢’    

  ؛)١ (االجتماعيو االقتصادي اجمللس عقده الذي
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  ؛)١ (الية العامةوامل العامة إلدارةاألمم املتحدة ل برنامج عن تقرير  ‘٣’    
  

 ألفرقـة  اجتماعـات  ستة). املخصصة اخلرباء أفرقة اجتماعات (املقدمة ألخرىا اخلدمات  -  ٣  
  :يلي ما بشأن اخلرباء

  اإلنترنت؛ طريق عن العامة اخلدمات تقدمي آليات حتسني  ‘١’    
 علـى  العامـة  اخلـدمات  تقـدمي  أجـل  مـن  البـشرية  املـوارد  قدرات تنمية  ‘٢’    

  فعال؛ حنو
  لأللفية؛ اإلمنائية األهداف حتقيق أجل من العامة اتاخلدم حتسني  ‘٣’    
ــاتــسخري  جمــال يف احلكومــة دور  ‘٤’      واالتــصاالت املعلومــات تكنولوجي

  التنمية؛ألغراض 
 مـن  حتديـده  سـيجري  الـذي  املواضـيعي  اجملال سياق يف العامة اإلدارة  ‘٥’    

 االقتـصادي  اجمللـس  يعقدهس الذي السنوي الوزاري االستعراض أجل
 ؛٢٠١٠ عام يف الجتماعياو

 مـن  حتديـده  سـيجري  الـذي  املواضـيعي  اجملال سياق يف العامة اإلدارة  ‘٦’    
 االقتـصادي  اجمللـس  يعقـده  الـذي  الـسنوي  الـوزاري  االستعراض أجل
  ؛٢٠١١ عام يف االجتماعيو

  
 األخرى الفنية األنشطة  - باء  

  املطلوبةاملتكررة املنشورات  -  ١  

 اإلدارة جمــــال يف واالبتكــــارات املمارســــات ضلأفـــ  عــــن وافيــــة خالصـــة ”  )أ(  
 ؛)٢( “العامة

  ؛)١ (اإللكترونية للحكومة املبتكرة املمارسات عن وافية خالصة  )ب(  
 احلكومـة  يف واالتـصاالت  املعلومات تكنولوجيا تطبيقات عن وافية خالصة”  )ج(  

 ؛)١ (“اإللكترونية

 العامل؛ يف العام القطاع تقرير  )د(  

 ؛)١ (اإللكترونية احلكومة عن االستقصائية املتحدة مماأل دراسة  )هـ(  

 ؛)٢ (العامة اخلدمة جمال يف املتحدة األمم جوائز عن تقرير  )و(  
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  املطلوبةاملتكررة غري املنشورات  -  ٢  

 اإلنترنت؛ طريق عن العامة اخلدمات تقدمي آليات حتسني عن تقرير  )أ(  

 علـى  العامـة  اخلـدمات  تقـدمي  أجل من ةالبشري املوارد قدرات تنمية عن تقرير  )ب(  
  فعال؛ حنو

 لأللفية؛ اإلمنائية األهداف حتقيق أجل من العامة اخلدمات حتسني عن تقرير  )ج(  

 واالتـصاالت  املعلومـات  تكنولوجيـا تـسخري    جمـال  يف احلكومة دور عن تقرير  )د(  
 التنمية؛ ألغراض

 ســــيحدده الــــذي ضــــيعياملوا اجملــــال ســــياق يف العامــــة اإلدارة عــــن تقريــــر  )هـ(  
 ؛٢٠١٠ عام يف االجتماعيو االقتصادي اجمللس سيعقده الذي السنوي الوزاري االستعراض

 ســــيحدده الــــذي املواضــــيعي اجملــــال ســــياق يف العامــــة اإلدارة عــــن تقريــــر  )و(  
 ؛٢٠١١ عام يف االجتماعيو االقتصادي اجمللس سيعقده الذي السنوي الوزاري االستعراض

  
 خلاصةا املناسبات  -  ٣  

 يف املـستجدة  االجتاهـات  بـشأن  اإلقليميـة  الوزاريـة  لالجتماعـات  الـدعم  تقدمي  )أ(  
 ؛)٢) (اإلقليمية اللجان مع بالتعاون (العام القطاع

 اجمللــس أيــد .العامــة اخلدمــة جمــال يف اجلــوائز ملــنح املتحــدة األمــم مــسابقة  )ب(  
 فريـق  توصـية  ٢٠٠٠ يوليـه /متـوز  ٢٧ املؤرخ ٢٠٠٠/٢٣١ قررهم يف االجتماعيو االقتصادي

 العامـة  اخلدمـة  دور تعزيـز  قـضية  يف  للمـسامهني  العـام  األمـني   بتخـصيص جـوائز يقـدمها      اخلرباء
 املمارسـات،  أفضل حنو االنتباه لتوجيه تئنشأُ اجلوائز وألن .عليها األضواء وتسليط ومكانتها

 ؛)٢ (عامني كل ُتمنح فهي

 ؛)٢ (العامة للخدمة املتحدة األمم بيوم للالحتفا والتنظيمي الفين الدعم تقدمي  )ج(  
  

 التقنية املواد  -  ٤  

 العامـة  لإلدارة اإللكترونية املتحدة األمم شبكة  صفحة مدخل  وحتديث صيانة  )أ(  
  ؛)١(على اإلنترنت 

 ؛)٨ (اإللكترونية لإلدارة العامة املتحدة األمم لشبكة اإلخبارية الرسالة  )ب(  

 ؛)٢٤( للحوكمة العاملي املرصد  )ج(  
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ــع وحتــديث صــيانة  )د(   ــشبكي املوق ــدة: ال ــم قاع ــارف املتحــدة األم ــة للمع  املتعلق
 ؛)١( العاملي الصعيد علي اإللكترونية احلكومة جباهزية

 ؛)١ (أفريقيا يف احلكم شؤون دليل :الشبكي املوقع وحتديث صيانة  )هـ(  

 ؛)١ (القطرية العامة اإلدارة موجزات  )و(  

 ؛)١ (واملساءلة والشفافية، األخالقيات، :الشبكي قعاملو وحتديث صيانة  )ز(  

 أوروبـا  منطقـة  يف العامـة  اإلدارة يف االبتكـار : الـشبكي  املوقـع  وحتديث صيانة  )ح(  
 ؛)١ (املتوسط األبيض والبحر

ــع وحتــديث صــيانة  )ط(   ــشبكي املوق ــاملي التحــالف: ال ــال الع ــات تكنولوجي  املعلوم
 ؛)١ ( والتنميةواالتصاالت

 ؛)١ (للحوكمة الشبكي املنتدى: الشبكي املوقع وحتديث ةصيان  )ي( 

 ؛)١ (واالجتماعية االقتصادية باجملالس املتعلقة بياناتال قاعدة وحتديث صيانة  )ك(  

 باحلكومـة  اخلـاص  العـاملي  املعـارف  مـستودع : الـشبكي  املوقع وحتديث صيانة  )ل(  
 ؛)١ (املتنقلة/اإللكترونية

ــع وحتــديث صــيانة  )م(   ــش املوق ــادرات: بكيال ــسابقة املب  املتحــدة األمــم جلــوائز ال
 ؛)١ (العامة للخدمة

: الـشبكي  الـسالم  حفظ موقعصفحة مدخل   : الشبكي املوقع وحتديث صيانة  )ن( 
 ؛)١ (اجملال هذا يف والعاملني الرتاع إدارة وبرامج منظمات

ــيانة  )س(   ــز: الـــشبكي املوقـــع وحتـــديث صـ ــاملي املركـ ــا العـ  املعلومـــات لتكنولوجيـ
 ؛)١ (الربملان يف االتصاالتو

 ؛)١ (االنتخابات وتكلفة إدارة: الشبكي املوقع وحتديث صيانة  )ع(  
  

 والبصرية السمعية املوارد  -  ٥  

 ؛)٤ (اإلنترنت على تدريبية دورات  
  

 الوكاالت بني املشتركة لالجتماعات الفنية اخلدمات تقدمي  -  ٦  

 ).٥( الشريكة املنظمات تنظمها اليت يةاإلقليم التقنية االجتماعات إىل الدعم تقدمي  
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 ستنتاجاتالا  - رابعاً  
ــة علــى معــروض  - ٤٢  الربنــامج إطــار يف ٢٠١١-٢٠١٠ للفتــرة  املقترحــة األنــشطة اللجن

 ة،االجتماعيـ و ةاالقتـصادي  الـشؤون  ،٧ الربنـامج  مـن  التنميـة،  وإدارة العامـة  اإلدارة ،٨ الفرعي
 العامـة  اجلمعيـة  عليهـا  وافقـت  الـيت  بصيغتها ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني لفترة الربناجمية اخلطة من
 .عليه تعليقاهتا وتقدمي املقترح العمل برنامج الستعراض مدعوة واللجنة. ٦٣/٢٤٧ قرارها يف

 تقــوم و.الفرعــي الربنــامج هــذا مبــسؤولية التنميــة وإدارة العامــة اإلدارة شــعبة تــضطلعو  - ٤٣
 للربنـامج  والتحليلـي  املعياري العمل يربط متكامل هنج على العامة اإلدارة جمال يف ستراتيجيةاال

 علــى األول املقــام يف ركــزيو والتــدريب، الــتقين والتعــاون االستــشارية، اخلــدمات  مــع الفرعــي
 خـاص  بـشكل  التركيـز  مـع  العـام  القطـاع  يف املؤسـسية  التنميـة  )أ(: التالية الثالثة الفنية اجملاالت
ــة علــى ــة قــدراتال تنمي  ،اتســتراتيجياال  وإعــدادالــسياسات ورســم البــشرية، اردواملــو القيادي
 تكنولوجيـا  تطبيـق  طريـق  عـن  العامـة  اتاخلـدم  تقـدمي  حتـسني ) ب (املؤسسية؛ الشبكات ربطو

 اإلدارة يف املـــشاركة )ج (املعـــارف؛ وإدارة اإللكترونيـــة واحلكومـــة واالتـــصاالت، املعلومـــات
 .لأللفية اإلمنائية األهداف هافي مبا للتنمية، املتحدة األمم خلطة دعما العامة

ــة مــن وســعيا  - ٤٤ ــة األمان ــذ إىل العام ــامج تنفي ــرةالعمــل  برن ــسنتني لفت  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ال
 لعـام  العـاملي  القمـة  ملـؤمتر  اخلتاميـة  الوثيقـة  أحكـام  علـى  بنـاء  توجههـا  حـددت  فقد ها،بعد وما

 قــرار يف لـواردة ا الـصلة  ذات األحكـام  جانــب إىل) ٦٠/١ العامـة  اجلمعيـة  قـرار  نظـر ا( ٢٠٠٥
ــة ــة اجلمعيـ ــؤرخ ٦١/١٦ العامـ ــوفمرب/الثـــاين تـــشرين ٢٠ املـ ــز بـــشأن ٢٠٠٦ نـ  اجمللـــس تعزيـ

 االقتـصادي  للمجلـس  األساسـي  العمـل  بربنـامج  أيضا تسترشد وهي .االجتماعيو االقتصادي
 ستعراضـــاتاال تغطيهـــا الـــيت احملـــددة وباملوضـــوعات ٢٠١١ و ٢٠١٠ لعـــامي االجتمـــاعيو

 .الوزاري املستوى على جرىُت اليت السنوية املوضوعية

 حتـسني  بغـرض  جـرى ُت الـيت  التنميـة  وإدارة العامة اإلدارة شعبة عمليات لترشيد سعياو  - ٤٥
 التنميـة،  وإدارة العامـة  اإلدارة جمـال  يف العامـة  لألمانـة  املمنوحـة  الواليـات  تنفيـذ  وكفاءة فعالية

 حاليـا  بـذل ُت الـيت  اجلهـود  مـع  بالتنسيق ةووظيفي هيكلية تعديالت إجراء العامة األمانة قترحتا
 العـام  األمـني  تقريـر  يف الـواردة  للتوصـيات  سـتجابة ا ةاالجتماعيـ و ةاالقتـصادي  الشؤون إدارة يف
)A/62/708 (وتـرد تفاصـيل عمليـة إعـادة التنظـيم          . املتحـدة  األمـم  يف التنميـة  ركيـزة  تعزيـز  عن

“ آفـاق املـستقبل  : رة العامـة وإدارة التنميـة  شـعبة اإلدا ”املقترحة يف مرفـق هـذا التقريـر املعنـون        
  .الذي ُعمم بوصفه ورقة غرفة اجتماعات
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  التوصيات  - خامسا 
 توصـياهتا  تقـدمي و ٢٠٠٨ عـام  يف هبـا  لعضـطُ ا اليت األنشطة على للتعليق مدعوة اللجنة  - ٤٦
 : ما يليطريق عن ٢٠١١-٢٠١٠ للفترة املقررة ستراتيجياتاال وتوجهات األولويات نأبش

 ٢٠٠٨ عـام  خـالل  العامـة  األمانـة  هبـا  اضـطلعت  اليت باألعمال علما اإلحاطة  )أ(  
  ؛العامة واملالية العامة لإلدارة املتحدة األمم برنامج تنفيذ جمال يف

 ٢٠١١-٢٠١٠  الـسنتني  فترة قترح تنفيذها خالل  امل باألنشطة علما اإلحاطة  )ب(  
 ؛بشأهنا مقترحات أي وتقدمي

 اإلدارة شـعبة  هيكـل  وتعديل املواضيعي والتركيز ستراتيجيةالا األهداف إقرار  )ج(  
 العامــة اإلدارة شــعبة”: املعنــون التقريــر هــذا مرفــق يف املــبني النحــو علــى التنميــة وإدارة العامــة
  .“املستقبل آفاق: التنمية وإدارة

  


