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 املناقشة  
 مفـاده   أُعرب عن الدعم الشديد للربنامج وأهدافه وبراجمه الفرعيـة، وأُعـرب عـن رأي              - ٣

 .أن سرود الربنامج شاملة
ربنـامج الشـؤون    استعراضـا عامـا جيـدا ومتوازنـا ل        أيضا أن التوجه العام يقـدم       لوحظ  و - ٤

 اإلطـار العــام للقضــاء علـى الفقــر وحتقيـق التنميــة الــذي     ذلــكاالقتصـادية واالجتماعيــة، مبـا يف  
األلفيـة،  األمم املتحـدة بشـأن   ن املؤمترات اليت عقدهتا األمم املتحدة يف التسعينات، وإعال    وفرته  

وأُشري مع التقـدير إىل ذكـر اجملتمـع املـدين،           . خطة جوهانسربغ للتنفيذ  وتوافق آراء مونتريي، و   
 املنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص، يف مجيــع أجــزاء الربنــامج وخباصــة يف  ذلــكمبــا يف

ام الذي يضطلع به اجملتمـع املـدين   الدور اهلوقدم اقتراح بأن يتم التعبري عن ، ١الربنامج الفرعي   
ــة ــرى و. يف التنميـ ــادية    جـ ــؤون االقتصـ ــن إلدارة الشـ ــام الـــذي ميكـ ــدور اهلـ ــى الـ ــديد علـ التشـ

 وتشـجيع   ،واالجتماعية أن تقـوم بـه لتيسـري املبـادرات الراميـة إىل القضـاء علـى الفقـر واجلـوع                    
 .“اجلوع انعدام”مشروع ودويلالنساين اإلصندوق التنمية البشرية واالجتماعية، مثل ال

وأُعرب عن االتفـاق بشـأن تأكيـد الربنـامج علـى متابعـة االسـتعراض الرفيـع املسـتوى                     - ٥
علـى  اخلـاص   للتقدم احملرز يف ما يتعلق بإعالن األلفية، مـع التركيـز        ٢٠٠٥الذي سيجرى عام    

تنفيـذ  وتصـميم  يف اإلدارة  الـذي تتبعـه    التخصصـات  املتعدد النهج بالثناء   وحظي. مسألة تنفيذه 
 .أنشطتها

لكميـة ونوعيـة املنشـورات     التقيـيم  ضرورة إجراء مزيد مـن يف ما يتعلق ب   وطُرح سؤال    - ٦
قرار بأمهية وفائدة برنـامج التعـاون       إلومت ا . اليت تصدرها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية     

ي مفـاده أنـه     ويف الوقـت ذاتـه، أُعـرب عـن رأ         . التقين إلدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة      
من املتوقع إجراء استعراض على صعيد املنظومة ألنشطة التعاون التقين بغية حتقيـق أقصـى قـدر                 

ومــن شــأن هــذا االســتعراض أن يســمح . وتقليــل االزدواجيــة إىل أدىن حــد ممكــنالتفاعــل مــن 
عـرب عـن    وأُ. دارةاإلاليت تضـطلع هبـا       بإجراء حتليل أمشل للقيمة املضافة ألنشطة التعاون التقين       

 بينمـا أُعـرب   ، اإلجنـاز تجنـازات املتوقعـة ومؤشـرا   إلآراء مفادها أنه من املمكن حتسني بعـض ا        
بـرامج   ةعن رأي فحواه أن مؤشرات عـد      أيضا   وأُعرب   .عن الترحيب بوضع مؤشرات أخرى    

 .فرعية تركز أكثر من الالزم على عدد القرارات واملقررات والتوصيات
اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف إطـار اإلصـالحات   والية ز وأُعرب عن التأييد لتعزي  - ٧

تبسـيط  ويف هـذا الصـدد، أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه مـن الضـروري                   . الشاملة لألمـم املتحـدة    
 .أنشطة املنظمة واتباع هنج اإلدارة الفعالة
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وطُــرح ســؤال عــن الكيفيــة الــيت يتســىن هبــا تعزيــز دوري التوجيــه والتنســيق الشــاملني   - ٨
للربنـامج أن يعـزز     هبـا   ين يقـوم هبمـا اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي والكيفيـة الـيت ميكـن                  اللذ

ومت التأكيـد علـى أمهيـة    . قدرته على دعم أنشطة اجمللس أثناء مرحلة التعمري بعد انتهاء الصراع         
أوجه التعاون حاليا بـني إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة ووكـاالت              مجيع  تعزيز تنسيق   

 . األخرىمم املتحدة وجلاهنا اإلقليميةاأل
التأكيـد علـى أمهيـة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع الـربامج الفرعيـة            جرى  و - ٩

 .٧للربنامج 
وأُعرب عن االرتياح حيال مسامهة الربنامج الفرعي يف حتسـني قـدرة الـدول األعضـاء       - ١٠

لعمـل  لكلـي هبـدف إعطـاء مسـأليت إجيـاد فـرص       على إعادة تقييم سياساهتا املتعلقة باالقتصـاد ال   
ــة يف أهــداف السياســة املتعلقــة باالقتصــاد الكلــي      ــة مركزي . والتخفيــف مــن حــدة الفقــر مكان

 ضـمن هـدف الربنـامج       القضـاء علـى اجلـوع     وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي إدراج موضوع         
صـلية ضـمن الربنـامج      يتعلق بقضايا الشعوب األ   إدراج إجناز متوقع مستقل     واقُترح  . ٣الفرعي  
 .٣الفرعي 

 “الصـراع ل حـاالت    يف ظـ  ن  األشـخاص الـذين يعيشـو     ”تعريـف لعبـارة     وضع  وطُلب   - ١١
 موضـوع   بشـأن  أي مهمـة للعمـل       ٣إىل الربنـامج الفرعـي      تسند  وأُعرب عن رأي مفاده أنه مل       

 .الصراعل حاالت يف ظن األشخاص الذين يعيشو
 يراعــي الربنــامج الفرعــي بشــكل أكــرب عمليــة  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي أن  - ١٢

 للعوملـة  اللجنة العامليـة املعنيـة بالبعـد االجتمـاعي    العوملة، ويف هذا الصدد ينبغي ذكر ما تقوم به 
 .من أعمال

 مســؤولية دعــم جلنــة التنميــة     ٣وينبغــي أن ُتــذكر يف اســتراتيجية الربنــامج الفرعــي      - ١٣
واللجنـة املخصصـة   ، ةاألصـلي شـعوب  بقضايا الاملعين ائم الداالجتماعية، ومنتدى األمم املتحدة    

 .إلعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن يـويل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي واجلمعيـة                  - ١٤

ــة املقترحــة لفتــ    ــة الربناجمي ــاء إعــداد امليزاني  والنظــر فيهــا ٢٠٠٧-٢٠٠٦رة الســنتني العامــة، أثن
، وأن ٢٠٠٥يف عـام  خـالل فتـرة السـنتني الـذي سـيعقد        م  ااحلـدث اهلـ   ار الـالزم ملتابعـة      ــاالعتب

 .، مع اإلبقاء على مستوى امليزانيةوارد املالية والبشرية الضروريةُتخصص هلذا الغرض امل
 الدول األعضـاء يف مـا يتعلـق         ارتياحطريقة اليت يتم هبا قياس مدى       وطُرح سؤال عن ال    - ١٥

ــة املســتدامة و إىل بنوعيــة الــدعم املُقــدم   ــة املعنيــة ســائر جلنــة التنمي ــة الدولي . العمليــات احلكومي
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وأُعـرب عـن رأي مفـاده       ،   تعزيز التعاون مع الفئات الرئيسـية      إىل بشأن اإلشارة    وطُلب إيضاح 
شـمل إىل جانـب    لي٤ الفرعـي  يف إطـار الربنـامج  ) ب(أنه ينبغـي توسـيع نطـاق اإلجنـاز املتوقـع          

خطـة  تطبيـق   ومت التأكيـد علـى أمهيـة        . الطاقة واملـاء إنتاجهمـا واسـتهالكهما بصـورة مسـتدامة          
ــذ  ــربغ للتنفيـ ــار      جوهانسـ ــذ يف اإلطـ ــق التنفيـ ــب إدراج طرائـ ــي، وطُلـ ــعيد اإلقليمـ ــى الصـ  علـ

خــاص إجنــاز متوقــع مســتقل   ينبغــي وضــع هوأُعــرب أيضــا عــن رأي مفــاده أنــ . االســتراتيجي
 .٤ يف إطار الربنامج الفرعي  اجلزرية الصغرية الناميةالدولب

وطُلب إيضاح بشأن الدور الـذي تقـوم بـه اللجـان اإلقليميـة يف تعزيـز قـدرة املكاتـب                      - ١٦
وأُشـري إىل ضــرورة  . ٥مـن الربنـامج الفرعـي    ) ج(اإلحصـائية الوطنيـة يف إطـار اإلجنـاز املتوقــع     

ومت . ت حسب الُعمر واجلنس، حيثمـا يكـون ذلـك ممكنـا          لبيانالتصنيف املنشورات اإلحصائية    
على مجع البيانات اإلحصـائية املتعلقـة بالـدول    اإلحصائية التأكيد على أمهية زيادة قدرة الشعبة      

ــها  ــالغ عن ــا      يأوصــو. األعضــاء واإلب ــيت تســتخدم هب ــة ال ــادة املعلومــات عــن الكيفي ســائر بزي
ــعب،  ــات التنســيق  والشُّ ــع املآلي ــدويل    امل خــرىاألؤسســات م ــك ال ــل البن ــراف مث ــددة األط تع

عمـل الربنـامج    التعبري عن   واقُترح زيادة توضيح    . الشعبةنواتج  املؤسسات اإلقليمية األخرى،    و
 . بشأن األمساء اجلغرافية٥الفرعي 

خـرى  األكيانـات   الأنه ينبغي للربنامج الفرعي أن يتعـاون مـع          فحواه  وأُعرب عن رأي     - ١٧
حدة وخارجها يف مجع وحتليل املعلومات القطرية عن حاالت الصـراع           داخل منظومة األمم املت   

 .وحاالت ما بعد انتهاء الصراعات
 ٨ الــيت سـُيقاس هبـا أثـر أنشـطة الربنـامج الفرعــي      طريقـة لل أوضـح  سـرد وطُلـب تقـدمي    - ١٨

 .وقيمتها املضافة
ذات ربنـامج   ، الـذي اعُتـرب ضـمن جمـاالت ال         ١٠ومت الترحيب بتوجُّه الربنامج الفرعـي        - ١٩
واقُترح اسـتخدام النسـب املئويـة واألثـر بـدال مـن األرقـام املطلقـة كمؤشـرات                   . يويةاحلمهية  األ

 .لإلجناز
وأُعـرب  .  التأكيد على أمهية هتيئة بيئة مؤاتيـة مـن خـالل تعزيـز احلكـم الصـاحل                 جرىو - ٢٠

طة بنـاء القـدرات   لربنامج الفرعـي املـوارد الالزمـة للقيـام بأنشـ         دى ا عن رأي مفاده أنه ليست ل     
أنه ينبغي إبراز األعمال املُنجزة يف جمـال التعـاون الضـرييب    ولوحظ أيضا   . على الصعيد القطري  

وقُــدمت مقترحــات إلضــافة إشــارات إىل    . ١٠يف الربنــامج الفرعــي  مالئــم الــدويل بشــكل  
ــة   ــة ودون إقليميـ ــادرات وطنيـ ــة مبـ ــددة حديثـ ــار  وحمـ ــة يف اإلطـ ــة متويـــل التنميـ ــة بعمليـ مرتبطـ

 .الستراتيجي هلذا الربنامج الفرعيا



 

04-41322 5 
 

E/AC.51/2004/L.5/Add.10  

بــذل جهــود بجملتمــع الــدويل ضــرورة قيــام اوأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه بــالرغم مــن   - ٢١
 إجــراءات ملموســة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وغريهــا مــن األهــداف اختــاذمتضــافرة و
يــتم حاليــا فإنــه يــد، املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة مهــم بالتأكســتوى ضــمان مورغــم أن اإلمنائيــة، 

التركيز بشكل مفرط على زيادة كمية املساعدة اإلمنائية الرمسية، وهو ما ال يسـاعد بالضـرورة      
ويف هـذا السـياق، مت التشـديد علـى         . ١٠ من الربنامج الفرعـي      )ب(على حتقيق اإلجناز املتوقع     

، ويل لتمويل التنميـة    املؤمتر الد  تأكيده يف جرى  ، على حنو ما     لوحظكما  .  القدرات تنميةأمهية  
إنه ليس من املهم حشد واستخدام املساعدة اإلمنائية الرمسية فحسـب، بـل أيضـا املـوارد احملليـة                   

حتقيـق  مـن أجـل    واالستثمار األجنيب املباشر واملوارد اخلاصة بصورة مطردة،    ،يف البلدان النامية  
 .للتخفيف من حدة الفقرالالزم النمو االقتصادي 

 
 النتائج والتوصيات  

وجهت اللجنة االنتباه إىل أمهية التعـاون والتنسـيق بـني إدارة الشـؤون االقتصـادية         - ٢٢
واالجتماعيـة والوكــاالت والصــناديق والــربامج وأجهـزة األمانــة األخــرى، خاصــة اللجــان   

 .اإلقليمية
ــى ســرد       و - ٢٣ ــة عل ــة العام ــق اجلمعي ــأن تواف ــة ب ــامجاأوصــت اللجن ن الشــؤو، ٧ لربن

ــة  ــا      االقتصــادية واالجتماعي ــرة الســنتني، رهن ــة املقترحــة لفت ــة الربناجمي ــن اخلط بإدخــال ، م
 :التعديالت التالية

 التوجه العام   
 ١-٧الفقرة  
 .“طرد امليد االقتصاوالنم”بعد عبارة  “قضاء على الفقرال”ة عبارتضاف   
 ٣-٧الفقرة  
تعرض القضـــايا وهـــو ثانيـــا يســـ”: يكـــون نـــص اجلملـــة الثالثـــة كمـــا يلـــي  

ــة يف اجملــالني      ــدويل للتحــديات العاملي ــا لفهــم اجملتمــع ال ــة تعميق والسياســات اإلمنائي
االقتصــادي واالجتمــاعي وملســاعدة الــدول األعضــاء علــى التوصــل إىل توافــق يف  

 .“اآلراء بشأن أنسب االستجابات للتصدي هلذه التحديات
 ٥-٧الفقرة  
 .ال ينطبق على النص العريب  
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 ١نامج الفرعي الرب   
 دعم وتنسيق شؤون اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

 اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة 
علـــى حنـــو مـــا يـــأذن بـــه اجمللـــس ، ”عبـــارة  )ج(اإلجنـــاز  يف هنايـــة ضـــافُت  

 .“االقتصادي واالجتماعي
 مؤشرات اإلجناز 
ــة    ــر ُتضـــاف يف هنايـ ــارة‘ ٢’) ب(املؤشـ ــررات ”: عبـ ــا للمقـ ــذةاملتوفقـ  خـ

 .“مؤخرا
علـــى حنـــو مـــا يـــأذن بـــه اجمللـــس  ،”عبـــارة ) ج(املؤشـــر ُتضـــاف يف هنايـــة   

 .“االقتصادي واالجتماعي
 االستراتيجية 
 ٧-٧الفقرة  
على حنـو مـا يـأذن بـه اجمللـس       ،  ”:  عبارة )ج(البند الفرعي   ُتضاف يف هناية      

 معاجلـــة البعـــد  واالســـتراتيجيات اإلمنائيـــة الراميـــة إىل،االقتصـــادي واالجتمـــاعي
 .“بعد انتهاء الصراع اإلمنائي حلاالت ما

سـتخدام  الا) هــ (”: ونصـها فيمـا يلـي     ) هــ (اجلديدة  الفرعية  ُتضاف الفقرة     
 مرفق قرار اجلمعية     من ٤٣فضل للمشاورات املنتظمة اليت نصت عليها الفقرة        ألا

ني بــمبــا يف ذلــك املشــاورات ، ١٩٩٧يوليــه /متــوز ٣١ املــؤرخ ٥١/٢٤١العامــة 
 وسـيقدم   ؛جملـس األمـن واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي         واجلمعية العامة   رؤساء  

ــا يف ذلــك تقــدمي       ــدعم لتلــك االجتماعــات، حســب االقتضــاء، مب ــام ال األمــني الع
 .“معلومات خطية إىل الدول األعضاء عن طريق رؤساء اجملموعات اإلقليمية

 ٢الربنامج الفرعي    
  باملرأةالقضايا اجلنسانية والنهوض   

 مؤشرات اإلجناز 
االحتــرام الكامــل ملبــدأ  مــع ” :مــا يلــي‘ ٢’) هـــ(املؤشــر  يف هنايــة ضــافُي  

أن املـرأة مـن بعـض البلـدان     علـى أن يؤخـذ يف االعتبـار         التوزيع اجلغـرايف العـادل،      
 .“ممثلة متثيال ناقصا
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 ٣الربنامج الفرعي    
 السياسات االجتماعية والتنمية   
 هدف املنظمة   

 مـن   “حـاالت الصـراع   ظـل   األشـخاص الـذين يعيشـون يف        ” عبارةف  حذُت  
 .)ب(الفقرة الفرعية 

علـى  الـدول األعضـاء     تعزيز قـدرة    ) ب(” :على ما يلي  ) ب(ينص اإلجناز     
 ننيسـ امل يف جمـال إدمـاج     وتنفيذ برامج وسياسـات اجتماعيـة فعالـة، وخباصـة            وضع

 .“عتمواملعوقني واألسرة والشباب يف اجمل
ــ   ــن ُيس ــاز تعاض ع ــالفقرة ) ج(اإلجن ــطة   )ج (١٧-٧ب ــة املتوس ــن اخلط ، م

حتسني الفهم والوعي ”: ، لتصبح على النحو التايل٢٠٠٥-٢٠٠٢األجل للفترة 
ة يف ميدان   ستجدالقضايا امل لدى احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص بشأن        

زيــادة  عــن طريــق التنميــة االجتماعيــة، مبــا يف ذلــك القضــايا اجلنســانية، وال ســيما 
 واألوســـاط األكادمييـــة ، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة،وصـــول احلكومـــاتفـــرص 

واألفــراد يف التوقيــت املناســب إىل البحــوث والتحلــيالت الــيت تضــطلع هبــا األمــم  
 .“املتحدة يف ميدان التنمية االجتماعية

 االستراتيجية   
 ٩-٧الفقرة  
الــوعي  العمــل علــى زيــادة”: يســتعاض عــن عبــارة) أ(يف الفقــرة الفرعيــة   

والتنفيــذ للواليــات املنصــوص عليهــا يف الوثــائق اخلتاميــة ملــؤمترات األمــم املتحــدة   
الرئيســية، ال ســيما مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة والــدورة االســتثنائية    

العمــل علــى ”:  مبــا يلــي“الرابعــة والعشــرين للجمعيــة العامــة ومــؤمتر القمــة لأللفيــة
 املتكاملني، يف حدود التوجه العام الـذي أتاحـه   لتنفيذ املتابعة وا  لوعي ودعم زيادة ا 

ملـؤمترات الرئيسـية    ا إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، للتعهدات املتفـق عليهـا يف          
األمــم املتحــدة، ال ســيما مــؤمتر القمــة  ومــؤمترات القمــة ذات الصــلة الــيت عقــدهتا  

ة االســـتثنائية الرابعـــة والعشـــرين للجمعيـــة العـــاملي للتنميـــة االجتماعيـــة، والـــدور
 .“العامة

توعية اجملتمـع املـدين وتيسـري مـا يقدمـه           ”: مبا يلي ) د(ُيستعاض عن الفقرة      
 .“ ألعمال األمم املتحدة يف جمال التنمية االجتماعيةمن دعمذلك اجملتمع 
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 ٤الربنامج الفرعي    
 التنمية املستدامة   

 مؤشرات اإلجناز 
، مبـا فيهـا الشـراكات       ”: العبـارة التاليـة   ‘ ٢ ’)ب(املؤشـر     هنايـة  يفُتضاف    

 .“املسجَّلة لدى جلنة التنمية املستدامة واهلادفة إىل حتقيق التنمية املستدامة
وعـدد  ”عبـارة   “  الرئيسـية  للفئـات ” بعـد عبـارة      )د(املؤشـر     هناية يفُتضاف    

 .“املشاركني الذين حيضرون دورات اللجنة
 االستراتيجية 
 ١٠-٧الفقرة  
 الـدعم الفـين والفعـال،       تقـدمي ”: مبا يلي ) ب(الفرعية  ُيستعاض عن الفقرة      

، للعمليات احلكومية الدوليـة،    العامة  السياسات  خيارات وضع وحتليل مبا يف ذلك    
، مبــا يف ذلــك اجتماعــات التنفيــذ اإلقليميــة الــيت اصــة للجنــة التنميــة املســتدامةخبو

 .“ مع أمانة اللجنةعاونلتتعقدها اللجان اإلقليمية با
 ٥الربنامج الفرعي    
 اإلحصاءات هدف املنظمة   

لألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا ونتائج مؤمترات       ”عبارة  ُيستعاض عن     
 بعبـارة   ؛“األمم املتحدة الرئيسية، وعلـى وجـه التحديـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              

 األمم املتحـدة  مبا فيها تلك الواردة يف إعالن  دوليااألهداف اإلمنائية املتفق عليها ”
 ويف نتــائج املـؤمترات الرئيســية الـيت عقــدهتا األمـم املتحــدة منـذ عــام      األلفيـة بشـأن 

 .“ ويف االتفاقات الدولية املُربمة منذئذ١٩٩٢
 اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة 
واردة يف إعـالن    األهـداف واملقاصـد الـ     ”عن عبارة   ) أ(يستعاض يف اإلجناز      

هــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا مبــا فيهــا تلــك الــواردة يف  األ”بعبــارة “ األلفيــة
إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ويف نتائج املؤمترات الرئيسية اليت عقـدهتا األمـم              

 .“ ويف االتفاقات الدولية املربمة منذئذ١٩٩٢املتحدة منذ عام 
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 “ ورســم اخلــرائط...األنشــطة ”بعــد عبــارة ) هـــ( اإلجنــازُتضــاف يف هنايــة   
 .“مساء اجلغرافيةتوحيد األ”عبارة 

 مؤشرات اإلجناز   
األهــداف واملقاصــد الــواردة يف ”يســتعاض عــن عبــارة ‘ ٢’) أ(يف املؤشــر   

األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا مبـا فيهـا تلـك الـواردة              ”بعبارة  “ إعالن األلفية 
ملتحـدة بشـأن األلفيـة ويف نتـائج املـؤمترات الرئيسـية الـيت عقـدهتا         يف إعالن األمـم ا  

 .“ويف االتفاقات الدولية املربمة منذئذ ١٩٩٢األمم املتحدة منذ عام 
زيـادة عـدد    ‘ ٣’”: نصـه فيمـا يلـي     جديـد   مؤشـر   ) أ(ؤشـر   حتـت امل  ُيضاف    

قاليـة، الـيت    البلدان النامية، خاصة أقل البلـدان منـوا، والبلـدان الـيت متـر مبرحلـة انت                
 .“ اإلحصائيةتقدم بيانات أكمل ملنشورات الشعبة

 ١١-٧الفقرة  
عبـارة  “ أعمـال املسـاحة احلديثـة   ”بعد عبارة   ) و(الفرعية  ُتضاف يف الفقرة      

 .“مساء اجلغرافيةتوحيد األ”
 ٦الربنامج الفرعي    
 السكان   

 اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة 
 إمكانيـــات االطـــالع علـــى نيحتســـ”عبـــارة بعـــد ) ج(اإلجنـــاز ُتضـــاف يف   

 .“يف الوقت املناسب” عبارة “ السكانيةاملعلومات
 مؤشرات اإلجناز 
 ).ب(اإلجناز من “ مدى وثاقة صلةو”ُتحذف عبارة   

 ٧الربنامج الفرعي    
 االجتاهات والقضايا والسياسات املتعلقة بالتنمية العاملية   

 مانة العامةاإلجنازات املتوقعة من األ 
 .ال ينطبق هذا التصويب على النص العريب  
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 مؤشرات اإلجناز 
 “عـدد البيانـات واملناقشـات الرمسيـة       ”عن عبـارة    ) ب(املؤشر  ُيستعاض يف     

 .“اليت اختذهتاعدد املقررات ”بعبارة 
 ٨الربنامج الفرعي    
 اإلدارة العامة والشؤون املالية والتنمية   

 ١٤-٧الفقرة  
 .“طُرق فهم ”فظيت بل“هجُن” لفظةعن ) أ(الفرعية اض يف الفقرة ُيستع  

 ١٠الربنامج الفرعي    
 متويل التنمية   

 اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة 
 ).ب(حيذف اإلجناز   
ــد    ــارة ُتضــاف بع ــل والتجــارة   ” عب ــة والتموي ــادرات التنمي ــات ومب “ منظم

 .“لك على الصعيد اإلقليميمبا يف ذ”عبارة ) د(الواردة يف اإلجناز 
 مؤشرات اإلجناز 
 مجيـع   ت املقدمة من  مهااسعدد امل ”:  كما يلي  صهنصبح  يل) أ(يعدل املؤشر     

 ه مـن   تنفيـذ  مت  للتقييم السنوي ملـا    يف عملية متويل التنمية   املشاركة  األطراف املعنية   
 .“توافق آراء مونتريي

 .)ب(حيذف املؤشر   
 


