
A/57/6 (Prog.17)األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalاجلمعية العامة 
15 April 2002
Arabic
Original: English

140502    130502    02-33522 (A)
*0233522*

  الدورة السابعة و اخلمسون 
التنقيحات املقترحة للخطة املتوسطة األجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥   

  الربنامج ١٧ – التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
ـــة للميزانيــة،  حتكـم األنظمـة والقواعـد الـيت تنظـم ختطيـط الـربامج، واجلوانـب الربناجمي - ١
ورصد التنفيذ، وأساليب التقييم إعـداد اخلطـة املتوسـطة األجـل وشـكلها وحمتواهـا وتنقيحاـا 

 .(ST/SGB/2000/8 انظر الوثيقة)
وينص البند ٤ -١٣، يف مجلة أمور، علـى أن تنقـح اخلطـة املتوسـطة األجـل، حسـب  - ٢
احلاجـة، كـــل ســنتني لكــي تشــتمل علــى التغيــريات املطلوبــة يف الــربامج، وعلــى أن تكــون 
التنقيحات املقترحة تفصيلية حسب االقتضاء لكي تشتمل على اآلثار املترتبـة يف الـربامج علـى 
ـــاد  القـرارات واملقـررات الـيت اختذـا األجـهزة احلكوميـة الدوليـة واملؤمتـرات الدوليـة منـذ اعتم

اخلطة. 
وفيمــا يلــي تنقيحــات اخلطــــة املتوســـطة األجـــل للفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ املقترحـــة  - ٣
يف املرفـق: إدخـال تعديـالت علـى التوجـــه العـام (الفقـرة ١٧-٣) وعلـى الربنـامج الفرعـــي ٤ 
(الفقـرات مـن ١٧-٢١ إىل ١٧-٢٣)؛ والربنـامج الفرعـي ٥ (الفقــرات ١٧-٢٥ و١٧-٢٧ 
ـــرات مــن ١٧-٤٨ إىل ١٧-٥٠). وجتســد هــذه  و ١٧-٢٨)؛ والربنـامج الفرعـي ١٠ (الفق
التنقيحات الواليات اجلديدة املعتمدة، ال سيما قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥ بشأن إعـالن األمـم 

املتحدة لأللفية والقرار ٩٥/٥٦ بشأن متابعة نتائج قمة األلفية. 
وتعـد اللجنـــة االقتصاديــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب مســؤولة عــن  - ٤
استعراض التنقيحات املقترحة يف إطار الربنامج. ومن املتوقع أن جتـرى املشـاورات مـع اللجنـة 

أثناء دورا املقبلة، املقرر عقدها يف برازيليا يف أيار/مايو ٢٠٠٢. 
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وقــد اعتمــدت اجلمعيــة العامــة اخلطــة املتوســطة األجــل للفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ يف  - ٥
قرارهــا ٢٣٤/٥٥ املــؤرخ ٢٣ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، وصــدرت بوصفــها الوثيقـــة 
ـــة لفــترة الســنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ يف الوثــائق  A/55/6/Rev.1. وتـرد امليزانيـة الربناجميـة املقترح

ـــــرادات ١-٣).  A/56/6 و Corr.1 و Add.1 و 2 (املقدمـــة، واألبـــواب ١-٣٣ وأبـــواب اإلي

وقامت اجلمعية العامة بتنقيحها واملوافقـة عليـها يف قراريـها ٢٥٣/٥٦ و ٢٥٤/٥٦ املؤرخـني 
٢٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 

ويف التنقيحـات املقترحـة، يظـهر النـص اجلديـد املـراد إدخالـه حبـروف داكنـة، ويظــهر  - ٦
النص املراد حذفه مشطوبا. ويرد شرح هلذه التغيريات حبروف مائلة بني قوسني معقوفني. 
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 املرفق 
التنقيحـات املقترحـة للربنـامج ١٧، التنميـة االقتصاديـــة واالجتماعيــة يف 

   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
التوجه العام 
االستراتيجية 

 

تتمحـور االسـتراتيجية العامـــة الــيت تتبعــها اللجنــة يف  ١٧-٣
حتقيــق أهــداف الربنــامج حــول ١٢ برناجمــــا فرعيـــا تـــترابط 
وتتكامل فيما بينـها. وتسـتند هـذه االسـتراتيجية إىل االقـتراح 
القـاضي بتغيـري أمنـاط اإلنتـاج مـع احلـرص علـى حتقيـق العدالـة 
االجتماعية بالنسبة ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكارييب، 
وهـو املقــترح الــذي اعتمدتــه اللجنــة يف قرارهــا ٥١٩ (د � 
ـــة  ٢٤). وتراعــي االســتراتيجية أيضــا األحكــام ذات الصل
إلعالن األلفية، السيما األحكـام املتصلـة بـاحلد مـن الفقـر، 
مبـا يف ذلـك تعميـم املنظـور اجلنســـاين؛ والتنميــة املســتدامة؛ 
والتعــاون الــدويل مــن أجــــل حـــل املشـــاكل االجتماعيـــة، 
والثقافيـــة، واإلنســـانية؛ وتوخـــي الشـــــفافية  يف األنظمــــة 
النقدية، واملالية والتجارية على الصعيدين الوطين والـدويل؛ 
وتلبية االحتياجات اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية الناميـة. 
وستنفذ هذه االستراتيجية باتباع ج متكامل. ويتجسـد هـذا 
النـهج يف كـــل واحــد مــن الــربامج الفرعيــة علــى مســتويني: 
ــــذي تنعكـــس أبعـــاده  هــدف حتقيــق العدالــة االجتماعيــة، ال
املختلفـة يف مجيـع الـربامج الفرعيـة؛ كمـا تنعكـــس يف التركــيز 
علـى الروابـط املتينـة بـني تلـــك الــربامج الفرعيــة بــالرغم مــن 
التخصص الفعلي لكل واحد من هذه الربامج. ومن اجلوانـب 
ذات األولويـة يف هـذه العالقـات املتبادلـة بـني الـربامج الفرعيـة 
تعميم املنظور اجلنساين وحبث موضوع االستدامة البيئية وبناء 
ـــتراتيجية  املؤسســات وحتســني األنظمــة العامــة. وتركــز االس
بشــكل خــاص مــن حيــث عملــــها التحليلـــي، علـــى رســـم 
السياسـات العامـة وتيسـري تنفيذهـا علـى صعيـد املمارسـة عــن 

طريــق اخلدمــات التنفيذيــة يف جمــاالت مــن قبيــل املعلومـــات 
ـــهوض بالتعــاون  املتخصصـة واملسـاعدة التقنيـة والتدريـب والن
علــى الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل. [غــريت الفقــــرة لتبـــني 
العناصر ذات الصلة إلعالن األلفية والدليل التفصيلـي لتنفيـذه 

 [(A/56/326)
الربنامج الفرعي ٤ 

التنمية االجتماعية واملساواة 
االستراتيجية 

 

كجـــزء مـــن هـــذه االســـتراتيجية ســـــوف تتــــاح  ١٧-٢١
مدخالت منهجية عن طريق استحداث معايري جديـدة لقيـاس 
الكفـاءة يف اســـتخدام املــوارد والفعاليــة يف تنفيــذ السياســات 
والــربامج واملشــاريع االجتماعيــة. ويتمثــل أحــد املســاعي يف 
تعزيز املؤسسات االجتماعية وتقييم النتائج، مع إيـالء اهتمـام 
خــاص للعوامــل واحلــاالت الــيت تؤثــر يف الفئــات الســــكانية 
الضعيفة. وسوف يتـم تعزيـز التفـاعل فيمـا بـني هـذا الربنـامج 
الفرعي وغريه من الربامج الفرعية لتعيني وحتليـل العوامـل الـيت 
تقـوي املسـاواة واالندمـــاج االجتمــاعي. ويف ســياق التنميــة 
االجتماعيـة واملســـاواة، ســيتم التــأكيد بوجــه خــاص علــى 
تعزيز النهج املتبع إزاء التنمية على أسـاس حقـوق اإلنسـان 
وتعزيز السالم والدميقراطية. وسـوف يتـم وضـع مقترحـات 
للسياسـة العامـة علـى أسـاس هـذا النـــهج املتكــامل. وتقتضــي 
هـذه االسـتراتيجية تنفيـذ مزيـج مـن األنشـطة يف جمـــال وضــع 
السياســات تشــمل حتليــل املقترحــات ومنهجيتــها وتقييمــــها 
وإعدادهــا، إىل جــانب أنشــطة التعــاون التقــين ذات الصلـــة. 
وسوف يقدم الدعم إىل البلدان يف جمال استعراض السياســات 
واآلليـــــات واألدوات اجلديـــــدة أو اإلضافيـــــة وتصميمـــــــها 
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وتنفيذهـا، وذلـــك حســب االقتضــاء. وســوف تشــمل تلــك 
األنشطة التعاون التقين والبعثات االستشـارية والتدريـب علـى 
املنــهجيات والتقييــم. وعــالوة علــى ذلــك، ســــوف تســـهل 
ــذي  االسـتراتيجية متابعـة  الدراسـات وتعزيـز العمـل املنسـق ال
تضطلــع بــه الوكــاالت والــربامج املتخصصــة التابعــة لألمــــم 
املتحدة يف جماالت إنتاج املخدرات واالجتار ا واسـتهالكها. 
وستستفيد السياسات والـربامج واملشـاريع الراميـة إىل القضـاء 
على الفقر من منهجية املعلومـات ذات األثـر املباشـر وحتليلـها 
وإعـداد التحليـالت التشـخيصية وتطويـر املنـهجيات. [غــريت 
الفقرة لتبني القضايا اليت أثريت يف مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة 
االجتماعيـة، والـدورة االسـتثنائية الرابعـة والعشـرين للجمعيـــة 

العامة وإعالن األلفية] 
اإلجنازات املتوقعة 

ــدرة  تشـمل اإلجنـازات املتوقعـة مـا يلـي: (أ) تعزيـز ق ١٧-٢٢
البلـــدان علـــى وضـــع وتنفيـــذ السياســـات الـــيت تســـــتهدف 
القطاعــات األقــل حظــا لتحســني نوعيــة الرصيــد البشــــري، 
وتعزيـز املسـاواة االجتماعيـة واحلد مـن الفقـر بـالتركيز علــى 
التفـــاوت بـــني اجلنســـــني؛ (ب) تعزيــــز التعــــاون الــــدويل 
واإلقليمي وزيادة قدرة املؤسسـات االجتماعيـة الوطنيـة علـى 
حتليـل وتبـادل جتارـا يف جمـــال إدارة السياســات االجتماعيــة 
والـربامج واملشـاريع االجتماعيـة وعلـى إدخـــال أي تعديــالت 
ضروريـــة؛ (ج) تســـهيل التصميـــم واالســـتعراض املناســـــبني 
للسياسات والربامج واملشاريع الرامية إىل التغلب علـى الفقـر؛ 
ـــــة علــــى  (د) (ج) التنســـيق املـــتزايد بـــني اجلـــهات الفاعل
الصعيديــن الوطــين واإلقليمــي املســامهة يف تعزيــز التعــــاون 
الــدويل واإلقليمــي وزيــادة قــدرة الــربامج علــى الوقايــة مـــن 
ــــا وحتســـني فعاليـــة   اســتهالك املخــدرات ومراقبــة االجتــار
الــربامج وذلــك مــن منظــور األهــداف واالختيــــار واألثـــر؛ 
(هـــ) تعزيــز قــدرة الــــدول األعضـــاء يف املنطقـــة علـــى إدارة 
وختفيف اآلثار االجتماعية الضارة النامجة عـن تدابـري التكيـف 

اهليكلـي املتخـذ فضـــال عــن التصــدي للتحديــات الــيت متثلــها 
مشاكل العوملة القتصاداا؛ و (هــ) حتسـني القـدرة التحليليـة 
علـى تعميـم مراعـاة قضايـا اجلنسـني يف السياسـات والربجمــة 
على الصعيد االجتماعي. [غريت الفقـرة لتجسـد مـا ورد يف 
اجلدول ١٩-١٣ من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السـنتني 
٢٠٠٢-٢٠٠٣، اليت اعتمدا اجلمعية العامة مبوجب قرارهـا 

 [٢٥٣/٥٦
مؤشرات اإلجناز 

تشـمل مؤشـرات اإلجنـاز مـا يلـي: (أ) عـدد إعــراب  ١٧-٢٣
البلدان األعضاء عن ارتياحـها حيـال مواقيـت املعلومـات الـيت 
تقدمــها اللجنــة ومشــورا املتلقيــة للمدخــالت التحليليـــة، 
والتوصيـات يف جمـال السياسـة العامـــة والتعــاون التقــين مــن 
اللجنـــة الـــــيت تضطلــــع بتنقيــــح و/أو إصــــالح سياســــاا 
االجتماعية بطريقة تتسق مـع توصيـات ومقترحـات اللجنـة 
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب وأمهيـه 
ذلك ووثاقة صلتـه بـالغرض، ويقـاس ذلـك االرتيـاح بواسـطة 
وســائل خمتلفــة كالدراســــات االســـتقصائية واالســـتعراضات 
واالقتباسـات الـواردة يف الكتابـــات املتخصصــة وآراء اخلــرباء 
املرموقني يف امليدان؛ و (ب) زيادة تبـادل أفضـل املمارسـات 
والدروس املستفادة فيمـا يتعلـق بوضـع وتنفيـذ تعزيـز قـدرة 
ـــف السياســات، والــربامج واملشــاريع  احلكومـات علـى تكيي
االجتماعية فيما بني الدول األعضاء واملبادئ التوجيهية  مع 
الظـروف املتغـــرية؛ و (ج) اســتجابة اللجنــة لطلــب احلصــول 
علــى املشــــورة والتدريـــب و (ج) درجـــة ارتيـــاح البلـــدان 
ـــاالت وحمــافل  األعضـاء جلـدوى احملـافل املشـتركة بـني الوك
اخلرباء اليت تنظمها اللجنة و/أو تقدم هلا اخلدمات والراميـة 
إىل تيسـري تنسـيق الـربامج يف جمـال منـع تعـاطي املخـــدرات؛ 
و (د) ازديـــاد عـــدد البلـــدان الـــيت تســـتخدم املدخـــــالت 
التحليليـة ومقترحـات السياســـة العامــة وخدمــات التعــاون 
التقين املقدمة من اللجنة يف جمال مكافحة تعاطي املخدرات 
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ـــراض السياســة  ومكافحـة االجتـار يف املخـدرات وذلـك ألغ
العامـة؛ و (هــ) التوســع يف تضمــني املســائل املتعلقــة بنــوع 
اجلنــس يف السياســــات ويف الربجمـــة االجتماعيـــة. [غـــريت 
ــــن امليزانيـــة  الفقــرة لتجســد مــا ورد يف اجلــدول ١٩-١٣ م
ـــــيت  الربناجميـــة املقترحـــة لفـــترة الســـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، ال

اعتمدا اجلمعية العامة مبوجب قرارها ٢٥٣/٥٦] 
الربنامج الفرعي ٥ 

دمج املنظور اجلنساين يف التنمية اإلقليمية 
االستراتيجية 

١٧-٢٥ تقع املسؤولية الفنية عن تنفيذ هذا الربنامج الفرعـي 
ـــة التابعــة ملكتــب األمــني التنفيــذي  علـى وحـدة املـرأة والتنمي
للجنة. وسوف يتم السعي إىل حتقيق االستراتيجية عـن طريـق 
تشـجيع توحيـد اآلليـة املؤسسـية يف املنطقـة مـن أجـل تقليـــص 
اهلوة القائمة بني اجلنسني يف خمتلف ميادين التنميـة وتعزيزهـا. 
وسوف يتم تعزيز القدرة اإلقليمية يف جمـال البحـث والتطويـر 
املتعلقني بقضايا اجلنسني ويف جمال استخدام جمموعة أساسية 
من املؤشرات اجلنسانية لوضع السياسات العامة وتنفيذهـا. 
كمـا سـوف تقـدم املســاعدة للبلــدان يف حتليــل القضايــا الــيت 
حتظى باألولوية يف جمال املساواة بني اجلنسـني وتعميـم مراعـاة 
ــــة. [غـــريت  املنظــور اجلنســاين يف مجيــع األنشــطة ذات الصل
الفقرة لتبني مجلة أمور منـها قـرار اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ٥٧٦ (د-٢٨) وقرار الـس 

االقتصادي واالجتماعي ٢٧/٢٠٠٠] 
اإلجنازات املتوقعة 

١٧-٢٧ تشمل اإلجنازات املتوقعة ما يلي: (أ) تعزيز وتوطيد 
املؤسسـات الوطنيـة واإلقليميـة الـيت تعمـل مـــن أجــل تقليــص 
الفجوة بني اجلنسني يف خمتلف ميادين التنمية؛ و (ب) زيـادة 
ــة ويف  دمـج املنظـور اجلنسـاين يف املؤسسـات القطاعيـة الوطني
برنامج عمل اللجنة على حنو منتظـم. [غـريت الفقـرة لتجسـد 
مـا ورد يف اجلـدول ١٩-١٥ مـن امليزانيـة الربناجميـــة املقترحــة 

لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، الـيت اعتمدـا اجلمعيـة العامـة 
مبوجب قرارها ٢٥٣/٥٦]  
مؤشرات اإلجناز 

تشمل مؤشرات اإلجناز ما يلي: (أ) إعـراب البلـدان  ١٧-٢٨
األعضــاء عــــن ارتياحـــها إزاء املعلومـــات زيـــادة اســـتخدام 
الدراسات التحليلية املستكملة واملؤشرات املراعيـة للمنظـور 
اجلنساين، واملنهجيات واملعلومات اليت تعدها وتتيحها اللجنـة 
لدعـم املؤسسـات الوطنيـــة واإلقليميــة بشــأن القضايــا ذات 
األولوية؛ الواردة يف برامـج العمـل؛ (ب) زيـادة عـدد الـربامج 
الفرعيـة للجنـــة االقتصاديــة واملشــاريع املمولــة مــن خــارج 
امليزانيـة الـيت تكـون حبلـول ايـــة الفــترة قــد أدجمــت املنظــور 
اجلنساين بصورة منتظمة يف صلب أنشطتها اجلاريـة الرئيسـية؛ 
واملشـاريع املمولـــة مــن خــارج امليزانيــة. (ج) حتســن عمليــة 
ـــىن بالقضايــا  توحيـد املؤسسـات الوطنيـة واإلقليميـة الـيت تع
اجلنسانية؛ (د) زيادة تبادل اخلربات والـدروس املسـتخلصة 
فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الربنـامج اإلقليمـي؛ (هــــ) عــدد البلــدان 
املستفيدة من املدخالت املفاهيمية والتعاون التقـين املقدمـني 
من اللجنة االقتصاديـة الـيت بلـغ يف ايـة فـترة السـنتني عـن 
بروز اجتاهات مؤاتية لتنفيذ االتفاقات واألهداف اليت ينص 
عليـها منـهاج عمـل بيجـني؛ (و) عـــدد بلــدان املنطقــة الــيت 
تسـتخدم اموعـة األساســـية املتفــق عليــها مــن املؤشــرات 
اجلنســانية يف تقاريرهــا الوطنيــة الــيت ســتقدم يف الذكــــرى 
العاشـرة العتمـاد إعـالن ومنـهاج عمـل بيجــني يف ٢٠٠٥. 
[غــريت الفقــرة لتجســد مــا ورد يف اجلــدول ١٩-١٥ مــــن 
ـــة املقترحــة لفــترة الســنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣،  امليزانيـة الربناجمي
الــيت اعتمدــا اجلمعيــة العامــة مبوجــــب قرارهـــا ٢٥٣/٥٦؛ 

وأضيف مؤشر واحد إلظهار تغيري يف االستراتيجية] 
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الربنامج الفرعي ١٠ 
اإلحصاءات والتوقعات االقتصادية 

االستراتيجية 
تتـوىل املسـؤولية الفنيـــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــي  ١٧-٤٨
شــعبة اإلحصــاءات والتوقعــات االقتصاديــــة. واالســـتراتيجية 
مصممة بغرض تعزيز أنشطة املؤمتر اإلحصـائي لألمريكيتـني 
وتلبيـة الطلـب علـى املعلومـــات النــاتج عــن اتبــاع األســاليب 
االقتصاديـــة اجلديـــــدة يف املنطقــــة، والــــيت متخضــــت عنــــها 
اإلصالحــات االقتصاديــة واالجتماعيــة واملؤسســية، والعوملـــة 
املـتزايدة لالقتصـــادات واتمعــات. وســوف توســع وتقــوي 
ـــاج اإلحصــاءات ومصــارف البيانــات يف برامــج  عمليـات إنت
ــــة للجنـــة (علـــى املســـتويات املنهجيـــة  التعــاون التقــين التابع
والتكنولوجية والتدريبية). ويف اال االقتصادي، سيتم النظـر 
يف أوجه معينة، مثل التمويل الداخلي واخلـارجي، واخلدمـات 
احلديثة واالختالفات يف قيمة املخزونـات املاديـة واملاليـة. ويف 
اــال االجتمــاعي ســوف تؤخــذ املســائل املتعلقــة بالعدالــــة 
االجتماعيــة بعــني االعتبــار عنــد تقييــم الطرائــق االقتصاديــــة 
اجلديدة، مثل الفقـر وتوزيـع الدخـل والقطاعـات غـري الرمسيـة 
أو ذات اإلنتاجية املنخفضة. وسيتم إنتاج دراسات وتوقعـات 
اســتطالعية لقيــاس االجتاهــات يف الســياق اإلقليمــي اجلديـــد 
والتحديات القائمة يف االني االقتصادي واالجتمـاعي، ومـن 
أجـــل توفـــــري األدوات الالزمــــة لتقييــــم املــــيزات والكلفــــة 
والتحديات املرافقة ملختلف خمططات التنميـة. وسيسـعى هـذا 
الربنـامج الفرعـي إىل تعزيـز القـــدرات علــى حتليــل األحــداث 
االقتصاديــة اجلاريــة ــــدف مســـاعدة البلـــدان علـــى وضـــع 
سياساا القصرية األجـل، وإدخـال أسـاليب وتقنيـات تسـمح 
بتحسني التغطية املواضيعية واجلغرافية وكذلـك حتسـني نوعيـة 
البيانــات اإلحصائيــة.[غــريت الفقــرة لتبــني الواليــة اجلديـــدة 

املتعلقة باملؤمتر اإلحصائي لألمريكيتني] 

اإلجنازات املتوقعة 
ـــدرة اللجنــة  تشـمل اإلجنـازات املتوقعـة: (أ) زيـادة ق ١٧-٤٩
االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب والـدول 
األعضـاء فيـها علـى إنتـــاج اإلحصــاءات، وتوســيع مصــارف 
البيانات، مبا يف ذلك املتعلقـة بالبيئـة واملؤشـرات اجلنسـانية، 
وحتديثـها وتطويرهـا وإنتـاج حتليـالت لالجتاهـــات االقتصاديــة 
احلاليــة، تصلــح كمدخــالت يف تنظيــم السياســات القصـــرية 
األجل؛ (ب) توسيع وحتسني القـدرات التقنيـة لبلـدان املنطقـة 
علـى إنتـاج إحصـاءات وتنبـؤات تصلـــح كمدخــالت لوضــع 
برامـج اقتصاديـة واجتماعيـــة علــى املــدى القصــري واملتوســط 
والطويل.[غريت الفقرة لتجسد مــا ورد يف اجلـدول ١٩-٢٥ 
من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، 

اليت اعتمدا اجلمعية العامة مبوجب قرارها ٢٥٣/٥٦] 
مؤشرات اإلجناز 

تشـمل املؤشـرات: (أ) الزيـادة يف عـدد التحســـن يف  ١٧-٥٠
ــــها وقابليتـــها للمقارنـــة  توقيــت قواعــد البيانــات وموثوقيت
وتوســيع نطاقــها؛ (ب) زيــادة اســتخدام الــدول واملنظمـــات 
اإلقليمية والدولية للمعلومات اإلحصائية اليت تنتهجـها اللجنـة 
ـــــين يف جمــــال  يف تنبؤاـــا؛ (ج) إجنـــاز طلبـــات التعـــاون التق
اإلحصــاء واإلســقاطات؛ (ج) زيــادة التوافــر واالســــتخدام 
املنهجيني للمؤشرات املتعلقة بنـوع اجلنـس ألغـراض تقريـر 
السياســـات، والـــيت تقـــاس تبعـــا لدرجـــة ارتيـــاح املؤمتـــــر 
اإلحصائي لألمريكيتني التابع للجنــة االقتصاديـة، واملكـاتب 
ـــرأة؛ (د) تبــين دول املنطقــة  اإلحصائيـة الوطنيـة ومكـاتب امل
للتطـورات التقنيـة الـيت تسـاعد اللجنـة علـى إدخاهلـــا ونشــرها 
علـــى نطـــاق واســـع، وخباصــــة النظــــام املنســــق لتوصيــــف 
السـلع وترميزهـا. [غـريت الفقـرة لتجسـد مـا ورد يف اجلـدول 
١٩-٢٥ مـــن امليزانيـــة الربناجميـــة املقترحـــة لفـــترة الســــنتني 
٢٠٠٢-٢٠٠٣، اليت اعتمدا اجلمعية العامة مبوجب قرارهـا 
 [٢٥٣/٥٦



02-335227

A/57/6 (Prog.17)

الواليات التشريعية   
الربنامج ١٧   

 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
قرارات اجلمعية العامة 

٢٨/٥٣                  تنفيـذ نتـائج مؤمتـــر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيـــــــة (الربامـــــج 
الفرعيـــة ٤، و ٥، و ١١، و ١٢) 

١٤١/٥٤               متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والتنفيذ التام إلعالن ومنهاج 
ـــة والعشــرين للجمعيــة  عمـل بيجـني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالث

العامة (الربامج الفرعية ٥، و ١١، و ١٢) 
١٩٧/٥٤               حنو نظام مايل دويل مستقر يسـتجيب لتحديـات التنميـة ال سـيما يف 

البلدان النامية (الربامج الفرعية ١، و ٢، و ٣، و ١٠) 
٢١١/٥٤               تنمية املوارد البشرية ألغراض التنمية (الربناجمان الفرعيان ٤ و ٥) 

٢٣٢/٥٤               تنفيذ عقد األمم املتحدة األول للقضاء علـى الفقـر (الـربامج الفرعيـة 
٤، و ٥، و ١٠، و ١١، و ١٢) 

إعالن األمم املتحدة لأللفية (مجيع الربامج الفرعية)  ٢/٥٥
التجـارة الدوليـة والتنميـــة (الــربامج الفرعيــة ١، و ٢، و ٣، و ١١،  ١٩٨/٥٤ ١٨٢/٥٥

و ١٢) 
االسـتعراض العشـري للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ نتـائج مؤمتـــر األمــم  - ١٩٩/٥٥

املتحدة املعين بالبيئة والتنمية (الربناجمان الفرعيان ٨ و١٢) 
متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية (مجيع الربامج الفرعية)  - ٩٥/٥٦

ـــذ التــام إلعــالن  متابعـة املؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والتنفي - ١٣٢/٥٦
بيجني ومنهاج العمل ونتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين 

للجمعية العامة (الربامج الفرعية ٥، و١١ و١٢) 
احلق يف التنمية (مجيع الربامج الفرعية)  - ١٥٠/٥٦
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تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيـة ودورة اجلمعيـة  - ١٧٧/٥٦
العامـة االسـتثنائية الرابعـة والعشـــرين (الــربامج الفرعيــة ٤، و٥، 

و١١ و١٢) 
حنـو هيكـل مـايل دويل معـزز ومسـتقر يسـتجيب ألولويـــات النمــو  - ١٨١/٥٦
والتنمية، وال سيما يف البلدان النامية، ولتعزيز العدالة االقتصاديـة 

واالجتماعية (الربامج الفرعية ١، و٢، و٣ و١٠) 
٢٠١/٥٤ ١٨٢/٥٦ -تسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـــراض التنميــة (الربناجمــان الفرعيــان 

٢ و ١٢) 
املرأة يف التنمية (الربامج الفرعية ٥، و ١١ و ١٢)  -٢١٠/٥٤ ١٨٨/٦٥

تنمية املوارد البشرية (الربامج الفرعية ٢ و ٤ و ٥)  -١٨٩/٥٦
االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـــوارث (الربناجمــان الفرعيــان  -١٩٥/٥٦

١١ و ١٢) 
محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة (الربناجمـان  -١٩٩/٥٦

الفرعيان ٨ و ٩) 
تنفيـذ عقـد األمـم املتحـدة األول للقضـاء علـــى الفقــر (١٩٩٧- - ٢٠٧/٥٦
٢٠٠٦) مبا يف ذلك االقتـــراح القاضــي بإنشــاء صنـــدوق عـاملي 
للتضامن من أجل القضاء على الفقـر (الـربامج الفرعيـة ٤، و٥ ، 

و ١١ و ١٢) 
ـــز التنميــة يف ســياق العوملــة واالعتمــاد  دور األمـم املتحـدة يف تعزي - ٢٣١/٥٤ ٢٠٩/٥٦

املتبادل (الربامج الفرعية ١، و٢ ، و ٣ و ١٠) 
مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (الـربامج الفرعيـــة ٨، و ٩  - ٢٢٦/٥٦

و ١٢) 
متابعــة الســنة الدوليــــة لكبـــار الســـن: اجلمعيـــة العامليـــة الثانيـــة  - ٢٢٨/٥٦

للشيخوخة (الربناجمان الفرعيان ٤ و ٦) 
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قرارات الس االقتصادي واالجتماعي 
٥٥/١٩٩٩              التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان ملؤمترات األمم املتحدة الرئيسية 
ومؤمتــرات القمــــة (الـــربامج الفرعيـــة ٤، و ٥، و ٦، و ٨، و ١١، 

و ١٢) 
ـــــة املتكــــاملني واملنســــقني  املؤشـــرات األساســـية للتنفيـــذ واملتابع ٢٧/٢٠٠٠
للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت تعقدهـا األمـم املتحـدة 

على كافة الصعد (الربامج الفرعية ٤، و ٥ و ٦) 
التنفيـذ واملتابعـة املتكـامالن واملنسـقان لنتـائج املؤمتـرات الرئيســـية  ٢١/٢٠٠١
ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمـم املتحـدة (الـربامج الفرعيـة ٤، 

و ٥، و ٦، و ٨، و ١١ و ١٢) 
تسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة (الربناجمـان الفرعيـان  ٦١/١٩٩٩ ٣١/٢٠٠١

٢ و ١٢) 
 

قرارات اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٥٦٦ (د � ٢٧)         برنـامج عمـل اللجنـة االقتصاديــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر 

الكارييب لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ (مجيع الربامج الفرعية) 
برنامج عمل اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر  ٥٧٨ (د – ٢٨)
الكارييب لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (مجيع الربامج الفرعية) 

 
الربنامج الفرعي ٤ 

 التنمية االجتماعية والعدالة االجتماعية 
قرارات اجلمعية العامة 

٨١/٥٠                  برنامج العمل العاملي للشباب حىت سنة ٢٠٠٠ وما بعدها 
٢٠٢/٥١               تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية 

٢٤/٥٤                  متابعة السنة الدولية لكبار السن: جمتمع لكل األعمار 
 

تنفيذ برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني: حنو بناء جمتمـع للجميـع  ١٢١/٥٤ ١١٥/٥٦
يف القرن احلادي والعشرين 



1002-33522

A/57/6 (Prog.17)

السياسات والربامج املتصلة بالشباب  ١٢٠/٥٤ ١١٧/٥٦
التعاون الدويل ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية  ١٣٢/٥٤ ١٢٤/٥٦

العوملة وأثرها على التمتع التام جبميع حقوق اإلنسان  - ١٦٥/٥٦
 

قرارات الس االقتصادي واالجتماعي 
االجتماع اإلقليمي األول الذي عقدته اللجنة االقتصادية ألمريكا  ٥٦/١٩٩٧
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لتقييم مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة 

االجتماعية 
تدابري أخرى إلعادة تشكيل األمم املتحـدة وتنشـيطها يف امليدانـني  ٤٦/١٩٩٨

االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ما 
 

الربنامج الفرعي ٥ 
 إدماج املنظور اجلنساين يف التنمية اإلقليمية 

قرار اجلمعية العامة 
٢٠٣/٥٠               متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والتنفيذ التام إلعالن ومنهاج 

عمل بيجني 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ٢٢٩/٥٦

 
قرارات الس االقتصادي واالجتماعي 

٤٣/١٩٩٨              إدمـاج منظـور اجلنســـني يف مجيــع السياســات والــربامج يف منظومــة 
األمم املتحدة 

االستنتاجات املتفق عليها يف جلنة وضع املرأة فيما يتعلــق بالقضايـا  ٥/٢٠٠١
املواضيعية 

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع سياسـات وبرامـج منظومـة  ٤١/٢٠٠١
األمم املتحدة 

 
قرار اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

متابعة برنامج العمل اإلقليمي للمـرأة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة  ٥٧٦ (د � ٢٨)
البحر الكاربيي، ١٩٩٥-٢٠٠١ 
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الربنامج الفرعي ١٠ 
 اإلحصاءات والتوقعات االقتصادية 

قرار اجلمعية العامة 
١٦٩/٥٣                دور األمم املتحدة يف دعم التنمية يف سياق العوملة واالعتماد املتبادل 

 
قرار الس االقتصادي واالجتماعي 

إنشــاء املؤمتــر اإلحصــائي لألمريكتــني التــابع للجنــة االقتصاديــــة  ٧/٢٠٠٠
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 
قرار اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

إنشــاء املؤمتــر اإلحصــائي لألمريكتــني التــابع للجنــة االقتصاديــــة  ٥٨٠ (د – ٢٨)
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 


