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جلنة الربنامج والتنسيق 
الدورة الثانية واألربعون 

١٠ حزيران/يونيه – ٥ متوز/يوليه ٢٠٠٢ 
البند ٩ من جدول األعمال 

   اعتماد تقرير اللجنة عن دورا الثانية واألربعني 
  مشروع التقرير 

السيد أليخاندرو توريس ليبوري (األرجنتني)  املقرر:
 

 إضافة 
ـــترة  املسـائل الربناجميـة: التنقيحـات املقترحـة للخطـة املتوسـطة األجـل للف

 ٢٠٠٢-٢٠٠٥ (البند ٤ (ب) 
الربنامج ١٤   

  التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا 
نظرت اللجنة يف جلستها ١٤ املعقودة يف ٢٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، يف التنقيحـات  - ١
املقـترح إدخاهلـا علـى الربنـامج ١٤، التنميـــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف أفريقيــا مــن اخلطــة 

 .(A/57/6 (Prog. 14)) املتوسطة األجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥
وعرض ممثل األمني العام التنقيحات املقترحة ورد على األسئلة الـيت أثـريت أثنـاء نظـر  - ٢

اللجنة فيها. 
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املناقشة 

ــــات اجلديـــدة املتصلـــة  مت اإلعــراب عــن الدعــم للربنــامج والــترحيب بــإدراج الوالي - ٣
بالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وبـأقل البلـدان 
منوا. وأعرب عن رأي مفاده أن اإلشارات إىل إعالن األلفية جيـب أن تـدرج يف نـص التوجيـه 
العام للربنامج. وأشـري إىل أن التنقيحـات املقترحـة كـان ينبغـي أن تتضمـن إشـارات إىل نتيجـة 
مؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة املقرر عقده يف جوهانسربغ جبنوب أفريقيـا. ورئـي 
أن اإلشارة إىل مؤمتر بلدان اجلنوب املعقود يف هافانا يف ربيع عــام ٢٠٠٠ ينبغـي أن تـدرج يف 
النـص حتـت العنـوان اجلـــانيب �التوجيــه العــام�. ومت الــترحيب بــإدراج اإلشــارة إىل القــانون 

الدستوري لالحتاد األفريقي يف الربنامج الفرعي ٦. 
وحظـي بـالدعم وضـع الربنـامج الفرعـي اجلديـد ٩، الـذي يتنـــاول التدريــب وتطويــر  - ٤
اهلياكل األساسية. ومت اإلعراب أيضا عن رأي مفـاده أنـه نظـرا إىل أن األنشـطة التدريبيـة الـيت 
يتعني االضطالع ا يف إطار الربنامج الفرعي اجلديد ٩ تشــمل عـدة قطاعـات، فإنـه كـان مـن 

املمكن معاجلتها يف إطار الربامج الفرعية القائمة أصال. 
ومت اإلعراب عن رأي مفاده ضـرورة إعـادة صياغـة عـدد مؤشـرات اإلجنـاز مـن أجـل  - ٥

توفري حتليل نوعي ألثر العمل والتقدم احملرز. 
وطُلب توضيح لتعريف مفهومي �اإلدارة االقتصادية� و �تدبري الشركات�. وجـاء  - ٦
يف التوضيح أن العبارتني تشريان إىل اإلدارة اليوميـة لالقتصـاد، مبـا يف ذلـك اسـتقرار االقتصـاد 
الكلـي، واإلدارة الفعليـة، واألطـر التنظيميـة واألطـر املالئمـة، وحتقيـق قـدر أكـرب مـن الشــفافية 

ومكافحة الفساد. 
واستفسر عن تغيري اسم الربنامج الفرعي ٣، وعلل التغيري بأن األمــن الغذائـي ال يـزال  - ٧

ضمن املسائل اليت ينبغي أن تعاجلها اللجنة االقتصادية ألفريقيا. 
االستنتاجات والتوصيات 

أوصت اللجنة بـأن تبحـث اجلمعيـة العامـة هـذا الربنـامج يف ضـوء التقييـم النـهائي  - ٨
لربنامج األمم املتحدة اجلديد للتنمية يف أفريقيا يف التسعينات وأي قرارات قد تتخذ بشأن 

الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا. 
وأوصت اللجنة بأن توافق اجلمعية العامة على التنقيحات اليت اقترح األمـني العـام  - ٩
إدخاهلا على الربنامج ١٤، التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيـا مـن اخلطـة املتوسـطة 

األجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، مشفوعة بالتعديالت التالية: 
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مؤشرات اإلجناز 
تدرج عبارة �وأثر� بعد كلمة �عدد� أينما وردت يف النص. 

 
الفقرات ١٤-٢ 

تضاف يف اية الفقرة العبارة التالية: 
�وإعالن األمم املتحدة بشـأن األلفيـة واإلعـالن وبرنـامج العمـل اللذيـن اعتمدمهـا 
مؤمتر قمة اجلنـوب الـذي عقدتـه جمموعـة الــ ٧٧ يف هافانـا يف الفـترة مـن ١٠ إىل 

١٤ نيسان/أبريل �٢٠٠٠. 
 

الفقرة ١٤-١٣ (أ) 
يف اجلملة الثالثة تدرج بعد عبارة �اتفاقية لومي الرابعـة� عبـارة �وسـائر املبـادرات 

الثنائية واملتعددة األطراف املتصلة بالتجارة�. 
 

الفقرة ١٤-١٣ (ج) 
إبقـاء الفقـرة ١٤-١٣ (ج) مـن اخلطـة املتوســـطة األجــل علــى صيغتــها األصليــة 

 .A/55/6/Rev.1 الواردة يف الوثيقة
الربنامج الفرعي ٣ 

اإلبقاء على االسم األصلي للربنـامج الفرعـي ٣ مـن اخلطـة املتوسـطة األجـل علـى 
 .A/55/6/Rev.1 حنو ما ورد يف الوثيقة

الفقرة ١٤-٢١ (ب) 
يف ايـة اجلملـة الثانيـة تـدرج بعـد عبـارة �اإلدارة االقتصاديـة وتدبـري الشـــركات� 

عبارة �يف سياق تنفيذ الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا�. 
الفقرة ١٤-٢١ (ج) 

حتذف اجلملة األوىل (املنقولة من الفقرة ١٤-١٣ جيم القدمية). 
الفقرة ١٤-٣٠ 

إبقاء الفقرة ١٤-٣٠ من اخلطة املتوسطة األجل على صيغتها األصلية الواردة يف 
 .A/55/6/Rev.1 الوثيقة
الفقرة ١٤-٣١ (ب) 

إبقـاء الفقـرة ١٤-٣١ (ب) مـن اخلطـة املتوسـطة األجـــل علــى صيغتــها األصليــة 
 .A/55/6/Rev.1 الواردة يف الوثيقة
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الفقرة ١٤-٣١ (ج) 
إبقـاء الفقـرة ١٤-٣١ (ج) مـن اخلطـة املتوســـطة األجــل علــى صيغتــها األصليــة 

 .A/55/6/Rev.1 الواردة يف الوثيقة
الفقرة ١٤-٣٧ 

يف اجلملة الثالثة يستعاض عن عبارة �يف إطار تنفيذ� بعبارة �دعما ألهداف�. 
 

الفقرة ١٤-٤٣ 
يستعاض عن كلمة �عدد� بعبارة �كفاءة التدريب املقدم إىل�. 

 
الواليات التشريعية 

تضـاف إىل اجلـزء العـام، قـرارات اجلمعيـة العامـة ٢٠٢/٥٦ (التعـاون االقتصـادي  -
ـــدان الناميــة) و ١٨٢/٥٥ و ١٧٨/٥٦ (التجــارة الدوليــة  والتقـين فيمـا بـني البل

والتنمية). 
يضاف إىل الربنامج الفرعي ٢، قرار اجلمعيـة العامـة ١٨٢/٥٥ (التجـارة الدوليـة  -

والتنمية). 
 
 


