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*1455935*  

 جلنة الربنامج والتنسيق

 الدورة الرابعة واخلمسون
  2102حزيران/يونيه  2-22 

  من جدول األعمال 2البند 
    اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الرابعة واخلمسني

 مشروع تقرير  
  

  )اليابان( أونوماالسيد هريوشي  املقرر:
 

 إضافــة  
 
 تنمية أفريقيا مسائل التنسيق: الشراكة اجلديدة من أجل  
  )ب(( 4)البند    

 
 دعم منظومة األمم املتحدة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا  

 
ــة املعقــودة س     - 0  ــةج س جلســتاا الرابع ــه  3نظــرا اللجن ــر   ج س2102حزيران/يوني تقري

ــا           ــة أفريقي ــن أجــل تنمي ــدة م ــم املتحــدة للشــراكة اجلدي ــة األم ــم منظوم ــن دع ــا  ع ــني الع  األم
( E/AC.51/2014/3  .)  
وقا  وكيل األمني العا  واملستشار اخلاص لشؤون أفريقيا بعرض الربنـامج والـرد علـ       - 2 
  االستفساراا اليت طِرحت أثناء نظر اللجنة س التقرير. 
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 املناقشة  
ودعماـا للمستشـار اخلـاص لشـؤون أفريقيـا علـ  جـودة        أعربت الوفود عـن تقـديرها     - 3 

العرض الذي قدمه وأشادا بشمولية التقرير. وأعربت عـن دعماـا لعمـل مهتبـهج و ا ـة س      
جمــال تعزيــز  اســي وتنســيق دعــم منظومــة األمــم املتحــدة للشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة   

 أفريقياج ورحبت بالتقد  احملرز حىت اآلن.
ــو - 2 ــا س جــدول األعمــال العــاملي     وأكــدا الوف ــيت  ظــ  يــا أفريقي ــة ال د جمــدداا األولوي

ــاا       ــة تهديــا الــدعم املقــد   مــن منظومــة األمــم املتحــدة جلميــ  األولوي وكــررا تيكيــد أتي
ــا للشــراكة اجلديــدة            ــة مــن أجــل أفريقيــا. كمــا أكــدا جمــدداا دعما ــة لعمــل املنظم القطاعي

يـة الزراعيـة س أفريقيـاج وبرنـامج تنميـة البنيـة التحتيـة س        ومبادراهتاج مدل الربنامج الشـامل للتنم 
أفريقياج وملبادرة الطاقة املستدامة للجميـ  واآلليـة األفريقيـة السـتعراض األقـران. وأعربـت عـن        
تيييدها آللية الر د الستعراض االلتزاماا اليت جرى التعاـد يـا مـن أجـل تنميـة أفريقيـاج الـيت        

 .66/293أنشئت مبوجب القرار 
وإذ أعربـت الوفــود عــن تقـديرها ل اــازاا ا امــة الــيت  ققـت س مــا  ــ  املســائل     - 5

االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـيةج أبـرزا أتيـة تعزيـز النمـو الشـامل والتنميـة املسـتدامة س          
البنيـة التحتيـةج والتنميـة الزراعيـة واألمـن ال،ـذائيج       أفريقيا. وشددا الوفود علـ  أتيـة تطـوير    

والتهيا م  ت،ري املنـا  والقـدرة علـ  مواجاـة هثـارلج والصـري الصـحيج والتصـني  و قيـق          
القيمة املضافةج والتنوي  االقتصاديج واالقتصـاد األضضـر س سـيال التنميـة املسـتدامة والقضـاء       

فعالــة لعمليــاا التحضــرج والقضــاء علــ  الفقــرج  علــ  الفقــرج وإفــاد فــرص العمــلج وا دارة ال
 2102واحلوكمة الرشيدةج و قيق السال  واألمن من أجل  وُّل أفريقيـا. وأشـري إأ أن سـنة    

كانت سنة الزراعة واألمن ال،ذائي س أفريقيا ووجِّاـت الـدعوة لزيـادة  ـقل هليـة عامليـة ت عـ         
 باألمن ال،ذائي.

املت،ري دائماا ألولوياا التنميـة األفريقيـةج كمـا هـي جمس ـدة       وأشارا الوفود إأ الطاب  - 6
ج وا طــــار  2102-2102س اخلطــــة االســــتراتيجية ملفوضــــية اال ــــاد األفريقــــي للفتــــرة      

ج وبرنامج اال ـاد  2102-2102االستراتيجي للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا للفترة 
حاجــة للتحلــي باملرونــة عنــد التوفيــق بــني دعــم  ج قائلــة إن هنــا  2163االفريقــي املقبــل لعــا  

 منظومة األمم املتحدة وأولوياا التنمية األفريقية الراهنة واملستجدة.
مـ  أولويـاا    2105وشددا الوفود عل  ضرورة مواءمة ضطـة التنميـة ملـا بعـد عـا        - 2

اا بشـين ضطـة   أفريقياج عل  النحو املبني بوضوح س املوقا األفريقي املوحد الذي اعت مد مؤضر
. وأكدا أيضاا عل  احلاجـة إأ موا ـلة تعزيـز التماسـي والتنسـيق      2105التنمية ملا بعد عا  
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داضـل منظومـة األمـم املتحـدة دعمـاا للتنميـة س أفريقيـاج وال سـيما س رـل املشـاوراا اجلاريـة            
 . وس هـذا الصـددج أكـدا بعـو الوفـود علـ  احلاجـة       2105بشين ضطة التنمية ملا بعد عـا   

إأ التنسيق الوثيق بني هذل العملية وأهـداي التنميـة املسـتدامةج وفقـاا للواليـة املنصـوص علياـا        
س الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤ ر األمــم املتحــدة لتمويــل التنميــةج وضــمان أن  تــل التنميــة املســتدامة    

 .2105مهانة مركزية س ضطة التنمية ملا بعد عا  
ــة الصــل   - 8 ــ  أتي ــود عل ــت    وشــددا الوف ــة ورحب ــني الســال  واألمــن والتنمي ة الرابطــة ب

باملبادراا العامليـة املتذـذة لـدعم التنميـة س أفريقيـاج مبـا س ذلـي عمليـة مـؤ ر طوكيـو الـدو             
الــيت اعتمــدها مــؤضرااج   2102-2103املعــب بتنميــة أفريقيــا وضطــة عمــل يوكوهامــا للفتــرة   
ى املربمـة مـ  أفريقيـا. وأشـارا الوفـود إأ      عالوة عل  الشراكاا االستراتيجية الدنائيـة األضـر  

أن هنا  أيضاا حاجةج عند دعم التنمية س أفريقيـاج إأ إيـالء االعتبـار الواجـب لربنـامج العمـل       
وبرنامج عمل أملايت: تلبيـة االحتياجـاا اخلا ـة     2121-2100لصاحل أقل البلدان منواا للعقد 

ديــد للتعــاون س جمــال النقــل العــابر مــن أجــل  للبلــدان الناميــة لــري الســاحلية س إطــار عــاملي ج 
 البلدان النامية لري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية.

وأكدا الوفود ضرورة تعزيز هلياا التهامل ا قليمـي ودون ا قليمـي. وأعـرن عـن      - 9
رأي مفادل أن هنا  حاجة إأ تدعيم هلية التنسيق ا قليميـة وجمموعاهتـا التسـعة بـاملوارد املاليـة      
والبشرية الهافية لتعزيز تنفيذ التعـاون بـني األمـم املتحـدة ومفوضـية اال ـاد األفريقـي و سـني         

ــ ــم املت  ســ ــة األمــ ــه منظومــ ــذي تقدمــ ــدعم الــ ــيق الــ ــ   بل تنســ ــدة علــ ــراكة اجلديــ ــدة للشــ حــ
 ا قليمي. املستوى

 
 االستنتاجاا والتو ياا  

ــة األمــم املتحــدة للشــراكة        - 01  ــا  عــن دعــم منظوم ــر األمــني الع ــة بتقري ــت اللجن رحب
( وأو ــت بــين تقــر اجلمعيــة العامــة     E/AC.51/2014/3اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا )    

 من التقرير. 009إأ  002االستنتاجاا والتو ياا الواردة س الفقراا من 
وأو ــت اللجنــة بــين تطلــب اجلمعيــة العامــة إأ األمــني العــا  أن يوا ــل تضــمني    - 00

ازاا املتحققـة س سـبيل بلـو     تقاريرل املقبلة معلوماا مفصلة تتعلق بالنتائج احملتملـة ل اـ  
 أهداي الشراكة اجلديدة.

وأو ت اللجنة أيضاا بين تهرر اجلمعية العامة طلباا إأ مؤسساا منظومـة األمـم    - 02
املتحدة موا لة تشجي  املزيد مـن االتسـال س عملـاا الـداعم للشـراكة اجلديـدةج اسـتناداا        

ــة التنســيق ا قل   يمــي س أفريقيــاج وأهابــت مبنظومــة األمــم   إأ اجملموعــاا املتفــق علياــا آللي
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املعياريـة    املتحدة أن توا ل تعميم مراعـاة االحتياجـاا اخلا ـة ألفريقيـا س أيـ  أنشـطتاا      
 والتنفيذيةج مبا س ذلي  ويل الربامج واملشاري  وتعبئة املوارد وتقدمي املساعدة ا نسانية.

إأ مؤسسـاا منظومـة األمـم     وأو ت اللجنـة كـذلي بـين تطلـب اجلمعيـة العامـة       - 03
املتحــدة موا ــلة التنســيق بصــورة وثيقــة مــ  وكالــة التذطــيع والتنســيق التابعــة للشــراكة   
اجلديدةج بو فاا ا يئـة الفنيـة لال ـاد األفريقـيج ومـ  لريهـا مـن هيئـاا مفوضـية اال ـاد           

لال ــاد األفريقـي والشـراكة اجلديــدةج وذلـي ملوا ـلة تعزيــز تنفيـذ ضطـة العمــل األفريقيـة        
 .2105-2101األفريقي والشراكة اجلديدة للفترة 

وأو ت اللجنة بين تشدد اجلمعيـة العامـة علـ  احلاجـة إأ أن توا ـل مؤسسـاا        - 02
منظومــــة األمــــم املتحــــدة وا يئــــاا احلهوميــــة الدوليــــة مراعــــاة هراء و/أو تعليقــــاا        

عـاة تامـة س مـا تضـعه مـن      إسااماا اال اد األفريقي واآللياا ا قليمية األضـرى مرا  و/أو
سياســاا وتتذــذل مــن قــرارااج وال ســيما س جمــاالا الوســاطة ومنــ  نشــون ال اعــاا    

 والسال  واألمن.
ــدة       - 05 ــيال تتضــمن تقــارير األمــني العــا  عــن الشــراكة اجلدي ــة أيضــاا ب وأو ــت اللجن

معلوماا بشين احللقاا الدراسـية وحلقـاا العمـل واالجتماعـاا فحسـبج ولهـن أيضـاا        
معلومــاا عــن ا جــراءاا والنتــائج امللموســة األضــرى س مــا يتعلــق بــدعم منظومــة األمــم  
املتحدة ملشـاري  الشـراكة اجلديـدة س أيـ  أاـاء القـارة األفريقيـةج مـ  التيكيـد س الوقـت           
نفسه عل  أن التقارير املقبلة ينب،ي أن توا ل تعزيز التركيز عل  األثر الذي ت حدثهج كمـاا  

 نشــطة الــيت تنفــذها كيانــاا منظومــة األمــم املتحــدة لــدعم الشــراكة اجلديــدةج    ونوعــااج األ

 س ما يتعلق باملوارد.
التحتيـة املاديـة س أفريقيــاج   وأقـرا اللجنـة بالـدور ا ـا  الـذي يؤديــه تطـوير البنيـة         - 06
سيما الطاقة والسهي احلديدية والطرل السريعةج وأو ـت بـين تهـرر اجلمعيـة العامـة       وال
ا إأ األمني العا  أن يهدا جاودل حلشد دعم منظومة األمـم املتحـدة س هـذا اجملـالج     طلبا

 وال سيما للمبادراا اليت تقو  يا اجلماعاا االقتصادية ا قليمية.
وأكدا اللجنة عل  ضرورة تنفيذ الوالية املتعلقة بآلية الر د س الوقـت املناسـب    - 02

األمني العـا  أن يهفـل احتـواء التقـارير املقبلـة علـ        وأو ت بين تطلب اجلمعية العامة إأ 
 معلوماا مفصلة عن حالة تنفيذ الوالية الصادرة س هذا الشين.

 


