
E/AC.51/2004/L.5/Add.32  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: Limited 
6 July 2004 
Arabic 
Original: English 

 

 
080704    010704    04-41100 (A) 

*0441100* 

 جلنة الربنامج والتنسيق
 الدورة الرابعة واألربعون

 ٢٠٠٤يوليه / متوز٢-يونيه/ حزيران٧
  من جدول األعمال٨البند 

 
 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الرابعة واألربعني

 
 )اليابان (كوزاكيالسيد هيتوشي : املقرر

 
 إضافة  

 
 التقييم: املسائل الربناجمية  
 ))ج (٣البند (  

 
 التقييم املتعمق لربنامج اإلدارة العامة واملالية العامة والتنمية  

 
، نظـرت اللجنـة يف   ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ٧يف اجللستني الثانية والثالثة، املعقودتني يف        - ١

 حييل فيها تقرير مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة عـن التقيـيم املتعمـق                 يتمذكرة األمني العام ال   
 .(E/AC.51/2004/3) العامة واملالية العامة والتنمية لربنامج اإلدارة

قدم ممثل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التقرير، وأجاب باالشـتراك مـع مـدير شـعبة              - ٢
 .اإلدارة العامة وإدارة التنمية، على األسئلة اليت طُرحت أثناء نظر اللجنة يف التقرير

 
 املناقشة  

ومت اإلعـراب عـن االرتيـاح       . ٨ و   ٤ و   ١وصـيات   جرى اإلعـراب عـن دعـم كـبري للت          - ٣
ــادل          ــدم احملــرز يف تب ــؤخرا؛ وبشــأن التق ــادة تشــكيلها م ــدرة الشــعبة جــراء إع ــز ق بشــأن تعزي



 

2 04-41100 
 

E/AC.51/2004/L.5/Add.32

 شـبكة األمـم املتحـدة احلاسـوبية          يف هـذا اجملـال     وبشـأن الـدور الـذي اضـطلعت بـه         املعلومات،  
ونظـرا للتقيـيم    . قليمية يف هذه الشـبكة    ؛ وبشأن مشاركة املراكز اإل    مة واملالية العامة  لإلدارة العا 

اإلجيايب، من جانب مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة، للـدعم املقـدم مـن شـعبة اإلدارة العامـة                     
 مت اإلعـراب عـن وجهـة     اجلـذري للحكومـات فقـد   إلصـالح ل إىل املنتدى العاملي    إدارة التنمية و

ق بتحســـني تطـــوير أفضـــل ويف مـــا يتعلـــ. النظـــر القائلـــة بضـــرورة زيـــادة تعزيـــز هـــذا الـــدعم 
  بوجـود حاجـة إىل إجـراء حتليـل متحيصـي           املمارسات، جرى اإلعراب عن وجهة النظر القائلة      

ــال اســتخدام مــوارد    . للبيانــات وإىل اســتخدام مؤشــرات قياســية   ومت اإلعــراب عــن القلــق حي
لعامـة  وإمكان ازدواجيـة اجلهـود مـا بـني شـعبة اإلدارة ا            الشعبة لتغطية أنشطة أكثر من طاقتها،       

ــةو ــى        إدارة التنمي ــواتج عل ــود عــرض الن ــار إىل جه ــائي، واالفتق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  وبرن
اجلمهور بشكل الفت للنظـر، األمـر الـذي يتطلـب اسـتراتيجية أفضـل للتوزيـع، وعـدم وجـود                     

وكـذلك لـوحظ مـع القلـق عـدم وجـود جهـات              . منهجية حسـنة اإلعـداد ألفضـل املمارسـات        
تحدة احلاسوبية لإلدارة العامة واملاليـة العامـة يف بعـض اللجـان اإلقليميـة               تنسيق لشبكة األمم امل   

ومت اإلعـراب عـن وجهـة النظـر        . وسوء نوعية االتصال باإلنترنت مع بعـض املراكـز يف أفريقيـا           
 لتشـمل املراكـز األكادمييـة والبحثيـة، الـيت تتعامـل مـع اإلدارة               ٥القائلة بتوسيع نطـاق التوصـية       

 . بيانات عاملية النطاق لتعزيز الوصول إىل صانعي القراراتالعامة يف قاعدة
 

 االستنتاجات والتوصيات  
اإلدارة توصي اللجنة باملوافقة على التوصيات الواردة يف التقيـيم املتعمـق لربنـامج               - ٤

 :، كما يلي٢  والتنمية على أساس أن يكون نص التوصية العامةاملاليةالعامة و
 ٢التوصية  
  الضريبية يف مكتب متويل التنميةون الدويل يف املسائلدعم التعا 

ينبغي أن تضمن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة أن حيظـى العمـل املتعلـق بالتعـاون                 
 الـدعم اجملـال بـالتركيز و    الدويل يف املسائل الضريبية وتقدمي الـدعم إىل احلكومـات يف هـذا              

 . مكتب متويل التنميةاملناسبني يف
  الوثيقــة مــن٤٤أحاطــت اللجنــة علمــا بتعليقــات األمــني العــام الــواردة يف الفقــرة  - ٥

E/AC.51/2004/3  بشــأن ضــرورة أن تغــري الشــعبة اجتــاه برنــامج مســاعدهتا التقنيــة، وتشــري 
ــا ٤٨ طلـــب اجلمعيـــة العامـــة الـــوارد يف الفقـــرة  إىليف هـــذا الصـــدد اللجنـــة   مـــن قرارهـ

ء اسـتعراض جـوهري وشـامل للربنـامج العـادي للتعـاون             بإجراإىل األمني العام     ٥٨/٢٧٠
 .امة يف دورهتا التاسعة واخلمسنيالتقين، وبتقدمي االقتراحات املناسبة إىل اجلمعية الع



 

04-41100 3 
 

E/AC.51/2004/L.5/Add.32  

ــق بالتوصــية    - ٦ ــا يتعل ــة وإدارة     ١وفيم ــة اإلدارة العام ــى جلن ــأن عل ــة ب ــرت اللجن ، أق
ال وهـو تعزيـز نظـم ومؤسسـات         التنمية، يف حدود واليتها للعمل بشـأن املوضـوع العـام، أ           

احلكم للتنمية االجتماعية واحلد من الفقر، أن تسعى جاهدة إىل تعزيز فعاليته وأثر أعمالـه               
، يف وضـع برنـامج   E/AC.5/2004/3 مـن الوثيقـة     ٦١بتطبيق املعايري الثالثة، املبينة يف الفقرة       

 .امة، حسب االقتضاءعملها املقبل، وبأن يقدم األمني العام مقترحات إىل اجلمعية الع
وشددت اللجنة على األمهية احلامسة للدور الذي تضطلع بـه اللجـان اإلقليميـة يف                - ٧

ال سيما يف تطوير شبكة األمـم املتحـدة احلاسـوبية لـإلدارة العامـة واملاليـة         و ،تنفيذ الربنامج 
 الــةوأثنــت اللجنــة علــى اللجــان اإلقليميــة الــيت أنشــأت بالفعــل جهــات تنســيق فع . العامــة

ــذل   ــأن تب ــذكورة، وأوصــت ب ــة للشــبكة امل ــد   شــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنمي  مــن جدي
 .للجان اإلقليمية األخرىالرامية إىل إنشاء عالقات عمل مع ااجلهود 

الحظت اللجنة املساعدة الفعالـة الـيت قدمتـها شـعبة اإلدارة العامـة وإدارة التنميـة                  - ٨
 إلشـراك   لحكومـات، والـيت شـكلت حمفـال هامـا         لجلـذري   إلصـالح ا  ل ة العامليـ  إىل املنتديات 

ــد أهــداف      صــانعي القــرارات واملســؤولني احلكــوميني الرفيعــي املســتوى اآلخــرين يف حتدي
 .ملقبلة للمنتدى العاملي الدورات ابشأنالربنامج، ودعت إىل مواصلة الشراكة 

، بــأن “يــةوضــع اســتراتيجية إعالم”، املعنونــة ٥وأوصــت اللجنــة، بشــأن التوصــية  - ٩
 علـى   تواصل الشعبة إشراك مقـرري السياسـات العامـة الوطنيـة يف احلاضـر ويف املسـتقبل،                

 من خالل استراتيجية إعالمية تستهدف املؤسسات التعليمية، مبـا فيهـا مـدارس              حد سواء، 
دين يف كــل اإلدارة العامــة للدراســات اجلامعيــة والدراســات العليــا، ومنظمــات اجملتمــع املــ  

 .أرجاء العامل
 ال يعــين ضــمنا إنشــاء مؤشــرات علــى  ٤شــددت اللجنــة علــى أن تنفيــذ التوصــية  - ١٠

 .يف فرادى الدول األعضاءالصعيد الكلي لقياس األداء العام لإلدارة العامة 
 


