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Zgromadzenie Ogólne 
 
66. Sesja 

Komisja Druga  

Punkt 21. Agendy 
Globalizacja i współzależność 
 
 

 

Promowanie i rozwój wydajności, rozliczalności, skuteczności i przejrzystości 

administracji publicznej poprzez umocnienie najwyższych organów kontroli 
 

Zgromadzenie Ogólne, 
 
Powołując się na rezolucję 66/209 z dnia 22 grudnia 2011 roku,   

 

Powołując się ponadto na wyniki wszystkich najważniejszych konferencji i szczytów 
Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących kwestii gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych, w tym dokument końcowy Konferencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju pod tytułem Przyszłość jaką chcemy 

mieć1, Deklarację Milenijną Narodów Zjednoczonych2, wyniki Szczytu Światowego z 2005 

roku3, Porozumienie z Monterrey po Międzynarodowej Konferencji Finansowanie Rozwoju4, 

Deklarację z Dohy w sprawie finansowania rozwoju: dokument końcowy Międzynarodowej 
Konferencji Finansowania Rozwoju w celu monitorowania wdrażania Porozumienia z 
Monterrey5, dokument końcowy posiedzenia plenarnego wysokiego szczebla Zgromadzenia 

Ogólnego w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju6, oraz dokument końcowy posiedzenia 

specjalnego w sprawie monitorowania działań zmierzających do osiągnięcia Milenijnych 
Celów Rozwoju7, Program Działania Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i 

Rozwoju8, kluczowe działania dla dalszego wdrażania Programu Działania Międzynarodowej 

Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju9 oraz Deklarację z Pekinu10 oraz Platformy 

Działania11,  

 

                                            
1 Patrz rezolucja nr 66/288. 
2 Patrz rezolucja nr 55/2. 
3 Patrz rezolucja 60/1. 
4 Raport z Międzynarodowej Konferencji Finasowanie Rozwoju, która odbyła się w Monterrey w Meksyku w 

dniach 18-22 marca 2002 roku (publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych E.02.II.A.7), rozdz. I, 
rezolucja 1, aneks.     

5 Rezolucja 63/239, aneks.  
6 Patrz rezolucja 65/1.  
7 Rezolucja 68/6. 
8 Raport z Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju, Kair, 5-13 września 1994 (publikacja 

Organizacji Narodów Zjednoczonych nr E.95.XIII.18), rozdz. I, rezolucja 1, aneks.     
9 Rezolucja S-21/2, aneks.  
10 Raport z Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, Pekin, 4-15 września 1995 (publikacja Organizacji 

Narodów Zjednoczonych E.96.IV.13), rozdz. I, rezolucja 1, aneks I.  
11 Ibidem, aneks II.  



Tłumaczenie robocze  

2 

 

Ponadto przywołując rezolucje Zgromadzenia Ogólnego  67/290 z dnia 9 lipca 2013 
roku, 68/1 z dnia 20 września 2013 roku, oraz Deklarację Ministerialną z 2014 roku 
wysokiego szczebla Rady Społecznej i Gospodarczej oraz forum politycznego wysokiego 
szczebla ds. zrównoważonego rozwoju, 

 

Przywołując ponadto swoją rezolucję 68/309 z dnia 10 września 2014 roku, w której 
przywołuje raport Otwartej Grupy Roboczej do spraw Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 
podejmuje decyzję, że postulat Otwartej Grupy Roboczej zawarty w raporci epowinien 
stanowić główną  podstawę włączenia celów zrównoważonego rozwoju w agendę rozwoju 
po 215 roku, jednocześnie uznając, że inne wkłądy zosatną również rozważone, w ramach 
międzyrządowego procesu negocjacyjnego podczas sześćdziesiątej dziewiątej sesji 
Zgromadzenia Ogólnego,  

 
Podkreślając potrzebę wzmocnienia wydajności, rozliczalności, skuteczności i 

przejrzystości administracji publicznej, 
 

Podkreślając również, że wydajna, rzetelna, skuteczna i przejrzysta administracja 
publiczna odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu uzgodnionych na arenie międzynarodowej 
celów rozwoju, w tym Milenijnych Celów Rozwoju, 
 

Podkreślając potrzebę budowy potencjału jako narzędzia służącego promowaniu 
rozwoju i doceniając współpracę pomiędzy Międzynarodową Organizacją Najwyższych 
Organów Kontroli a Organizacją Narodów Zjednoczonych w tym zakresie, 
 

1. Uznaje, że najwyższe organy kontroli mogą wypełniać swoje zadania obiektywnie 

i skutecznie tylko wtedy, gdy są niezależne od podmiotów podlegających kontroli i gdy są 

chronione przed wpływami zewnętrznymi; 

 
2. Uznaje również istotną rolę najwyższych organów kontroli w promowaniu 

wydajności, rozliczalności, skuteczności i przejrzystości administracji publicznej, co sprzyja 
osiągnięciu krajowych celów rozwoju i priorytetów, oraz uzgodnionych na arenie 
międzynarodowej celów rozwoju; 
 

3. Wysoko ocenia prace Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli 
w zakresie promowania większej wydajności, rozliczalności, skuteczności, przejrzystości oraz 
wydajnego i skutecznego pozyskiwania i wykorzystania środków publicznych dla dobra 
obywateli; 
 

4. Wysoko ocenia także Deklarację z Limy12 w sprawie zasad kontroli z 1977 roku  i 

Deklarację z Meksyku13 w sprawie niezależności najwyższych organów kontroli z 2007 roku, 

oraz zachęca państwa członkowskie do stosowania, w sposób zgodny z ich krajowymi 
strukturami instytucjonalnymi, zasad określonych w tych deklaracjach; 

                                            
12 Przyjęta przez Dziewiąty Kongres Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, który odbył się 

w Limie w dniach 17-26 października 1977 r. 
13 Przyjęta przez Dziewiętnasty Kongres Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, który 

odbył się w Meksyku w dniach 5-10 listopada 2007 r. 
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5. Zachęca państwa członkowskie i właściwe instytucje Organizacji Narodów 

Zjednoczonych do kontynuowania i intensyfikowania współpracy z Międzynarodową 
Organizacją Najwyższych Organów Kontroli, również w zakresie budowania potencjału, w 
celu promowania dobrego zarządzania poprzez zapewnienie wydajności, rozliczalności, 
skuteczności i przejrzystości dzięki umocnieniu najwyższych organów kontroli wraz z, w razie 
stosowności, poprawą systemów rachunkowości publicznej; 
 
 6. Dostrzega niezbędną rolę, jaką pełną najwyższe organy kontroli w rozliczaniu 
rządów z wykorzystania środków oraz wykonania zadań z zakresu osiągania celów rozwoju; 
 

7. Docenia zainteresowanie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów 
Kontroli agendą rozwoju po roku 2015; 

 
8. Wzywa Kraje Członkowskie do należytego uwzględnienia niezależności oraz 

budowy potencjału najwyższych organów kontroli w sposób zgodny z krajowymi 

strukturami instytucjonalnymi, oraz do usprawniania systemów rachunkowości publicznej 

zgodnie z krajowymi planami rozwoju w kontekście agendy rozwoju po roku 2015; 

 

9. Podkreśla wagę kontynuowania współpracy międzynarodowej we wspieraniu 
państw rozwijających się w budowaniu potencjału, wiedzy oraz najlepszych praktyk w 
zakresie rachunkowości i kontroli publicznej.  
 


