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 ةمقدم -ألف
  

، 2001يوليه عام   / بعد أن أطلق القادة األفريقيون الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا نيباد، في شهر تموز               -1
اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بصفتها اإلطار الذي يرآز عليه المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة                

،  2002نوفمبر عام   / ففي شهر تشرين الثاني   . ئياألمم المتحدة، جهوده لدعم جدول أعمال أفريقيا اإلنما       
أعطت الجمعية العامة توجيهات بشأن ما يتعّين أن يعمله المجتمع الدولي ومنظومة األمم المتحدة بصفة                       

 طلبت الجمعية العامة من منظومة األمم        2003ديسمبر عام / وفي شهر آانون األول   . خاصة لدعم نيباد  
وقد تم التأآيد مجددًا على الحاجة           . صياغة وتنفيذ برامج مشترآة دعمًا لنيباد    المتحدة تكثيف جهودها في سبيل     

نوفمبر عام   / إلى دعم نيباد بشكل أفضل في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في تشرين الثاني               
 .)1(فريقية ، الذي دعا منظومة األمم المتحدة إلى تشجيع المزيد من االتساق في عملها مع البلدان األ          2006

   
ومن ثم، فإن اعتماد نيباد بوصفه الميثاق اإلنمائي للبلدان األفريقية قد أدى إلى إنشاء آلية شاملة على               -2

بيد أن نيباد ما    . الصعد العالمي واإلقليمي والقطرية لدعم المبادرة وضمان تحقيق أقصى قدر من النتائج              
اجه تحديات تجعل من الصعب على البلدان        برحت منذ مضي أآثر من خمس سنوات على إطالقها تو    

 .2015األفريقية أن تحقق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام          
  

وفي ضوء هذه الخلفية، يقدم هذا التقرير المختصر إيجازًا بشأن الهيكل العالمي واإلقليمي لدعم تنفيذ            -3
وتقدم عددًا من المقترحات لبحثها وإجازتها          وتلقي هذه المذآرة الضوء على بعض التحديات الرئيسية         . النيباد

ووفقًا لروح اإلصالحات الجارية         . من جانب الوزراء بغرض آفالة تنفيذ فعال لنيباد من قبل البلدان األفريقية            
في األمم المتحدة والرامية إلى إرساء مزيد من الشراآات الفّعالة ورفع مستوى االتساق والمواءمة والتنسيق،                    

 تقوية الدور الذي تضطلع به اللجنة االقتصادية ألفريقيا في التنسيق اإلقليمي وإنشاء جهاٍز                     تقترح المذآرة 
 .للتشاور دون اإلقليمي بغية تكملة عمل آلية التشاور اإلقليمي التابعة لألمم المتحدة          

   
 الدعم العالمي المقّدم نيباد -باء  

   
ألعوام آما يشهد بذلك التقرير الرابع لألمين العام      لقد تزايد دعم نيباد على الصعيد الدولي بمرور ا    -4
وقد تعهد الشرآاء اإلنمائيون ألفريقيا، بمن فيهم الشرآاء في مؤتمرات قمة مجموعة البلدان                . )2()2006عام (

وتهدف هذه المبادرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دعم برنامج نيباد           . الثمانية بالعديد من االلتزامات     
لتزاماٍت تم التعهد بها في مختلف المؤتمرات الدولية والقمم الرئيسية باالستجابة لالحتياجات الخاصة                   وتشمل ا
 .ألفريقيا

  
واستجابة لهذه االلتزامات، الحظنا زيادات في المساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار األجنبي                      -5

 لذلك،     ةوآنتيج . التعاون بين بلدان الجنوب  المباشر فضًال عن مبادرات جديدة متعلقة بتخفيف عبء الديون و     
 المعلومات    ااتخّذت البلدان والمنظمات إجراءات لتنفيذ مشاريع نيباد في مجاالت الهياآل األساسية، وتكنولوجي              

واالتصاالت والصحة والتعليم والبيئة والزراعة والعلم والتكنولوجيا، وإدماج المنظور الجنساني في صلب               
 .شراك المجتمع المدني واآللية األفريقية الستعراض األقران       السياسات العامة وإ   

    
وما   . وعلى الرغم من اإلنجازات الهامة التي تحققت في هذه المجاالت، فما زالت التحديات آبيرة             -6
 التقدم البطيء في تنفيذ جدول أعمال الدوحة اإلنمائي يشكل مصدر انشغال آما أن خدمة الديون الثنائية              كانف

خاصة التي لم تنضمنها المبادرة المتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون، تطرح مشاآل عويصة على            أو ال
 بشأن 2006وآما يشير إلى ذلك تقرير األمين العام لألمم المتحدة لعام          . البلدان األفريقية المنخفضة الدخل      

ألفريقيا ليس من القوة بحيث يعتبر          نيباد المقدم إلى الجمعية العامة، فإن الزخم الذي اتسم به الدعم الدولي                 
عملية ال رجعة فيها، آما أن هناك عددًا من المجاالت التي يتعّين فيها اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسات العامة                        

 .وتدابير عملية من أجل تعزيز القوة الدافعة لتنفيذ نيباد      
 

قة وللمجتمع الدولي إلى مضاعفة       وفي هذا السياق، هناك حاجة متزايدة بالنسبة للحكومات في المنط           -7
الجهود آي تتسنى زيادة تدفق موارد جديدة وإضافية لتمويل التنمية من الموارد العامة والخاصة، المحلية                    

وباإلضافة إلى ذلك، لمن الضروري أن يستمر الشرآاء اإلنمائيون في مواءمة            . واألجنبية دعمًا لتنفيذ نيباد  
 . يباد وتيسير االستثمار من جانب قطاعاتهم الخاصة        دعمهم المالي والفني ألولويات ن   

 
 ة  الدعم المقدم على نطاق منظومة األمم المتحد  -جيم  

 
بالنظر إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة باستخدام نيباد آإطار لجدول أعمال أفريقيا اإلنمائي،                  -8

وفي هذا  . ية لتوجيه جهودها نحو دعم نيباد    قامت منظومة األمم المتحدة بوضع آليات عالمية وإقليمية ووطن       
الصدد، ُأنيطت بمكتب المستشار الخاص المعني بأفريقيا مهمة االضطالع بأدوار الدعوة على الصعيد             

                                                           
(م 2006نوفمبر /  تشرين الثاني14، "ز في التنفيذ والدعم الدولي التقدم المحر: الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا" القرار بشأن )   (1    

A/61/L.23( )2( تقرير األمين العام )التقرير الرابع الموحَّد بشأن التقدم المحرز في التنفيذ والدعم         : الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا  ") 2006
  )A/61/2121(م المتحدة المقدم إلى الدورة الحادية والستين للجمعية العامة لألم      " الدولي 
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العالمي لنيباد، فضًال عن تقديم التقارير إلى الهيئات الحكومية الدولية المعنية بالدعم المقدم على نطاق                         
وعلى    . وتضطلع إدارة شؤون اإلعالم باألنشطة اإلعالمية والتوعية العامة       . دمنظومة األمم المتحدة لنيبا   

 ألفريقيا بتنسيق أنشطة وآاالت األمم المتحدة العاملة في أفريقيا من           ة الصعيد اإلقليمي، ُتكلَّف اللجنة االقتصادي     
 .خالل آلية التشاور اإلقليمي لألمم المتحدة      

  
ر اإلقليمي أولويات نبياد بصفتها المعيار الذي يجب أن يتم بمقتضاه                  وفي أفريقيا، اعتمدت آلية التشاو        -9

وعلى المستوى الوطني، تدعم منظومة األمم المتحدة عملية            . تنظيم العمل الذي تقوم به وآاالت األمم المتحدة        
عدة اإلنمائية   تنفيذ نيباد من خالل اآلليات القائمة مثل التقييم القطري المشترك وإطار عمل األمم المتحدة للمسا                  

 .واستراتيجيات الحد من الفقر     
  

، أنشأت آلية التشاور اإلقليمي سبع مجموعات مواضيعية تتمحور حول المجاالت          2002ومنذ عام  -10
، أضيفت مجموعتان إضافيتان إلى تلك المجموعات لكفالة التغطية            2007وفي عام  . ذات األولوية لنيباد 

 : و في ما يلي المجموعات القائمة       . ت األمم المتحدة في المنطقة     الكاملة للعمل الذي تقوم به وآاال     
 

 مجموعة تنمية الهياآل األساسية، التي دعت إليها اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛              •
 
 مجموعة الحكم، دعا إليها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛        •
  
ة األغذية والزراعة    مجموعة الزراعة، واألمن الغذائي والتنمية الريفية، دعت إليها منظم            •

 الفاو؛  
 

 
مرآز األمم ( مجموعة البيئة، والسكان والتوسع الحضري، دعا إليها موئل األمم المتحدة       •

 ؛  )المتحدة للمستوطنات البشرية   
 
مجموعة تنمية الموارد البشرية، والعمالة وفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، دعا            •

 إليها اليونيسيف؛    
 
نولوجيا، دعت إليها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة           مجموعة العلم والتك   •

 ؛ )اليونيسكو(
 
 مجموعة الدعوة واالتصاالت، دعا إليها مكتب المستشار الخاص المعني بأفريقيا؛              •
 
 مجموعة السلم واألمن، دعت إليها إدارة الشئون السياسية التابعة لألمم المتحدة؛             •

 
 . الوصول إلى األسواق، دعا إليها اليونيدو      مجموعة الصناعة والتجارة و     •

 
وعلى الرغم    . اضطلع مديرو هذه المجموعات بأنشطة آثيرة في سبيل تقديم الدعم لنيباد منذ إنشائها         -11

من اإلنجازات التي حققتها المجموعات، فإن أداءها ما زال شديد التفاوًت وينطبق األمر نفسه على أداء آلية                 
و قد أدى هذا إلى إجراء استعراضات آثيرة لتقييم فعالية الدعم الذي تقدمه منظومة                    . التشاور اإلقليمي آكل   

وتسلط االستعراضات الضوء على مجاالت رئيسية أربعة              . )3(األمم المتحدة للدفع بأهداف وأولويات نيباد قدماً       
م تنسيق وتكامل أنشطة   مثيرة لالنشغال وتشمل الحاجة إلى تعزيز التنسيق اإلقليمي ونظام المجموعات، وتدعي          

األمم المتحدة على الصعيد دون اإلقليمي، وتقوية شراآات األمم المتحدة مع المنظمات اإلقليمية ودون                  
 .اإلقليمية ورصد فعالية تدخالت األمم المتحدة في تنسيق الدعم المقدم إلى نيباد          

  
قيا لتيسير وتنسيق الدعم الذي تقدمه األمم       وأخذًا في االعتبار الوالية المناطة باللجنة االقتصادية ألفري            -12

المتحدة لنيباد، وفي محاولة للتصدي للتحديات السالفة الذآر، دعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إلى عقد                       
 بأديس أبابا،     2006نوفمبر عام   /  تشرين الثاني15 و 14االجتماع السابع آللية التشاور اإلقليمي في يومي           

تماع أساسًا لتمويل برنامج تنسيق دعم األمم المتحدة لنيباد من مجرد النقاش والتقييمات            وقد وفر االج  . إثيوبيا
آما قّدم محفًال لتحسين مستوى التعاون والتنسيق بين وآاالت األمم المتحدة     . والتوصيات إلى أعمال ملموسة   

ريقي والجماعات      والمنظمات القارية األفريقية مثل مفوضية االتحاد األفريقي ومصرف التنمية األف                
وقد اعتمد االجتماع السابع آللية التشاور اإلقليمي مجموعة من التوصيات وطرائق            . االقتصادية اإلقليمية  

 : هي)4(التنفيذ التي تمحورت حول خمسة مواضيع رئيسية      
  

 تعزيز تنسيق نظام المجموعات وتنشيطه؛       •
 تدعيم التنسيق دون اإلقليمي؛     •

تشمل هذه االستعراضات التقرير الثاني للفريق االستشاري بشأن الدعم الدولي للشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا التابع  لألمين      ) 3(                                                           
مزيد من اإلجراءات لتعزيز دعم منظومة األمم المتحدة المقدم إلى الشراآة         "، تقرير وحدة التفتيش المشترك  )2006(العام 

إعادة التفكير   : تقييم دعم منظومة األمم المتحدة لنيباد"، و تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا )2005" (الجديدة لتنمية أفريقيا  
 ).  2004" (في النهج الجماعي

 .  يتضمن تقرير االجتماع السابع آللية التشاور اإلقليمي استعراضًا شامًال للتوصيات التي قدمت خالل االجتماع ) 4( 
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 مم المتحدة والمنظمات اإلقليمية األفريقية؛        تحسين مستوى التنسيق بين األ   •
 رصد اإلجراءات والنتائج وتقييمها؛       •
 .وتعبئة الموارد وتعزيز القدرات   •

 
 تعزيز التنسيق وتنشيط نظام المجموعات      -1
 

أوصى االجتماع السابع آللية التشاور اإلقليمي بضرورة أن تحّول اللجنة االقتصادية ألفريقيا من                   -13
 الدعوة لعقد اجتماع لجنة التشاور اإلقليمي إلى منسقة استراتيجية للدعم الذي تقدمه األمم        آونها موجهةً 

وقد ُأقترح في هذا الصدد أن تقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا             . المتحدة إلى أمانتي االتحاد األفريقي ونبياد     
جتماع بضرورة عقد اجتماع آللية        آما أوصى اال    . بتوفير أعمال السكرتارية لتنسيق أنشطة المجموعات التسع          

التشاور اإلقليمي مرًة في السنة على األقل وبأن تجتمع آل مجموعة مرتين في السنة على األقل بمشارآة                   
وإضافًة إلى ذلك، ال         . مفوضية االتحاد األفريقي على مستوى آل من المجموعات وآلية التشاور اإلقليمي              

فريقي على تقديم بيانات افتتاحية بل ينبغي أن يشمل أيضًا مشارآة             يتعّين أن يقتصر دور مفوضية االتحاد األ     
 . موضوعية على المستوى الفني   

 
 تدعيم التعاون والتكامل على الصعيد دون اإلقليمي    - 2
  

اعترفت آلية التشاور اإلقليمي بالتحدي الكبير الذي يمثله تعدد المنظمات دون اإلقليمية وغياب آلية                  -14
ووافق االجتماع على ضرورة أن تضطلع المكاتب دون اإلقليمية التابعة         . آلية التشاور اإلقليمي  تنسيق شبيهة ب

للجنة االقتصادية ألفريقيا بدورها في جمع الوآاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة معًا على الصعيد دون                         
شطة األمم المتحدة على الصعيد      وأوصى آذلك بأن تستهدف أن . اإلقليمي للقيام على نحو فاعل بدعم تنفيذ نيباد   
 تنمية الموارد البشرية، والتطوير التنظيمي، ووضع اإلطار             –دون اإلقليمي وبشكل أساسي بناء القدرات        

للجماعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات الحكومية الدولية بغية تعزيز قدراتها             -المؤسسي والقانوني للتنمية  
 .يات نيباد وإدارتها   بغرض تولي زمام عملية تنفيذ أولو  

        
وعالوًة على ذلك، يتعّين استحداث آلية مناسبة لتنسيق الدعم دون اإلقليمي الذي تقدمه األمم المتحدة         -15

لنيباد، آما يتعّين أن تتولى اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتشاور مع سائر وآاالت األمم المتحدة واالتحاد          
يق المناقشات بشأن احتياجات الجماعات االقتصادية اإلقليمية وتيسير المواءمة                  األفريقي وأمانة نيباد، تنس   

آما قرر أيضًا ضرورة توجيه الدعوة      . المثلى واستهداف دعم األمم المتحدة لنيباد على الصعيد دون اإلقليمي      
 .إلى الجماعات االقتصادية اإلقليمية للمشارآة في االجتماعات التشاورية اإلقليمية               

  
حسين مستوى التعاون والتنسيق بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي ونيباد ومصرف التنمية            ت -3

 األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية  
      

دعا االجتماع السابع آللية التشاور اإلقليمي إلى تحسين مستوى التعاون والتنسيق بين األمم المتحدة            -16
وفي هذا الصدد،     . باد ومصرف التنمية األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية       واالتحاد األفريقي وأمانة ني   

رأى االجتماع أن الدعم المقدم إلى نيباد لن يحقق النتائج المرجوة ما لم يكن هناك تنسيق فّعال لبرامج نيباد               
فريقي ونيباد في    وتوافق إقليمي قوي على هذه البرامج وتحديد واضح للمسئوليات بين أمانتي االتحاد األ       

 .صياغة البرامج وتنفيذها  
  

وأوصي بضرورة أن تواصل منظومة األمم المتحدة التشاور بانتظام مع االتحاد األفريقي عن طريق                  -17
ويتعين القيام بهذا األمر بالتشاور مع        . األمين العام لألمم المتحدة أو األمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا          

.  األمم المتحدة بغرض توطيد التنسيق والتعاون بين منظومة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي              وآاالت وهيئات  
وتم االتفاق أيضًا على ضرورة انخراط مصرف التنمية األفريقي في أعمال آلية التشاور اإلقليمي بصفته                      

 .الجهة الفاعلة الرئيسية في المشهد اإلنمائي ألفريقيا         
 
 ئج وتقييمها  رصد  األعمال والنتا -4
 

في ما يتعلق بالرصد والتقييم، أوصى االجتماع بأن تتولى اللجنة االقتصادية ألفريقيا، من خالل وحدة                  -18
ويتوقع أن تنشئ هذه الوحدة قاعدة للبيانات لكل من      . دعم نيباد التابعة لها، رصد العمليات والنواتج والموارد     

ألنشطة والنواتج والموارد المتصلة بدعم وآاالت األمم المتحدة         المعلومات الكمية والكيفية بشأن العمليات وا      
آما يتوقع من آل مجموعة أن تضع إطارًا        .   وإطاره االستراتيجي  ي ألولويات نيباد ورؤية االتحاد األفريق    

للرصد يقوم على أساس برنامج عملها لفترة محددة، واألولويات والصالت بأهداف نيباد ورؤية االتحاد             
 .وإطاره االستراتيجي   األفريقي  

  
وبما أن تقديم التقارير مؤشر هام لرصد فعالية نظام المجموعات وآلية التشاور اإلقليمي، فقد اعتبر                       -19

االجتماع أنه من الضروري تبادل التقارير بشأن األنشطة على مستوى آل مجموعة وبقدر اإلمكان مع        
ويتعّين آذلك أن تتم إدارة التقارير وتبادلها على      . فريقي الوآاالت األخرى وأمانة نيباد ومفوضية االتحاد األ     

ويتعّين في هذا المقام أن يقدم األمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا التقارير             . مستوى رؤساء الدول
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الخاصة بدعم األمم المتحدة ألولويات نيباد ورؤية ومهمة االتحاد األفريقي إلى رؤساء الدول والحكومات في                       
 . تمرات قمتهم السنوية، آما يتعين تقاسمها مع االجتماعات ذات الصلة على المستوى الوزاري            مؤ
 
 تعبئة الموارد وتعزيز القدرات  -5
   

أوصى االجتماع أن تعالج مسألة تعبئة الموارد على مستويات ثالثة هي التنسيق المرآزي أو آلية             -20
وفي ما يتعلق بتنمية القدرات، ُيطلب من آل وآالة      . ة التشاور اإلقليمي، المجموعة والمجموعة الفرعي    

ومنظمة أن تعمل على تنمية أدنى قدر من القدرات المؤسسية على جميع المستويات، انطالقًا من آلية التشاور               
وطلب   . آما ُأوصي أيضًا بتعيين موظف واحد على األقل مكرس لهذا الغرض         . اإلقليمي إلى المجموعات    

االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي تقديم المساعدة في                     االجتماع أيضًا من     
وفي هذا السياق، يتعّين أن        . مواءمة البرامج وعملية التنسيق والدعوة والتوعية في إطار األمانة المشترآة            
و اللجنة االقتصادية ألفريقيا        يقوم االتحاد األفريقي بتحديد رؤية وسياسات وأولويات وبرامج أفريقيا، وتدع       

نيباد ويجب أن يسند    / منظومة األمم المتحدة لالجتماع حول الدعم الفني واالستشاري لالتحاد األفريقي              
  .مصرف التنمية األفريقي في الوقت ذاته تعبئة الموارد        

 
    دعم اللجنة االقتصادية ألفريقيا لنيباد   -دال

   
ية اللجنة االقتصادية ألفريقيا آمنسقة لوآاالت ومنظمات األمم المتحدة           ، أعيد تأآيد وال2002منذ عام  -21

وبناء على ذلك، ذهبت      . )5(العاملة في مجال دعم نيباد في أفريقيا، وذلك بواسطة مختلف الوثائق والقرارات               
ز التعاون داخل    اللجنة االقتصادية ألفريقيا إلى أبعد من دورها البالغ األهمية في تحديد المفاهيم لنيباد، وتعزي          
وتحرآت اللجنة    . األمم المتحدة في دعم نيباد والتعاون بين منظمات األمم المتحدة والمنظمات األفريقية القارية             

آما ساندت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أجهزة تنفيذ نيباد على             . نحو تقديم دعم قوي وملموس لتنفيذ نيباد  
وباإلضافة إلى ذلك، قدمت      . يباد والجماعات االقتصادية اإلقليمية       الصعيدين دون اإلقليمي والوطني، وأمانة ن    

اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدعم الفني لنيباد في مجاالت محددة، وأجرت دراسات وعقدت اجتماعات وحلقات                      
 .عمل لدعم تنفيذ نيباد، فضًال عن التعزيز والدعوة لمصلحة نيباد على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي         

    
وتقويًة للتنسيق وتفعيل الدعم المقدم إلى نيباد، أنشأت اللجنة االقتصادية ألفريقيا وحدة دعم نيباد في            -22

وقد آلَّفت الوحدة باستعراض نظام المجموعات بغية تحسين مستوى فعاليتها        . شعبة نيباد والتكامل اإلقليمي  
اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع أمانة نيباد على تنظيم             آما تعاونت   . وتأثيرها في دعم االتحاد األفريقي ونيباد       

 .حلقتي عمل لصياغة استراتيجية لبناء القدرات من أجل تنفيذ أولويات نيباد           
  

إضافة إلى تنظيم اجتماعات آليات التشاور اإلقليمي، قّدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعمًا قويًا                       -23
 خطة العمل القصيرة األجل للهياآل األساسية، السياسات المتعلقة            لتنفيذ برامج النيباد في مجاالت تخص   

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمياه والمفاوضات التجارية والبرنامج األفريقي الشامل للتنمية                   
آما وفّرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعمًا آبيرًا آللية استعراض األقران           . الزراعية وقضايا الجنسين     

. ريقية من خالل الدعم الفني ألمانة اآللية المذآورة والدعم القطري ومهام االستعراض واستكمال التقارير                 األف
. وقدمت اللجنة االقتصادية آذلك دعمًا ملموسًا ألمانة نيباد على أساس مذآرة تفاهم وقعت عليها المنظمتان          

ل لفعالية التنمية تمثل مجاًال آخر أسهمت فيه           آما أن الجهود التعاونية المبذولة في تفعيل االستعراض المتباد       
 . اللجنة االقتصادية ألفريقيا إسهامًا آبيرًا في سبيل دعم نيباد        

 
 استشراف المستقبل  -دال 

 
تمثل هذه المذآرة بعض التحديات الرئيسية التي تواجه التدخالت على نطاق منظومة األمم المتحدة                 -24

ونظرًا للتوجهات      . راحات والمبادرات للتصدي لها على نحو أفضل          لدعم تنفيذ نيباد وآذلك بعض االقت   
، عقدت   2006االستراتيجية الجديدة الناجمة عن عملية تصحيح مسار اللجنة التي تم االضطالع بها في عام                      

 . ألفريقيا العزم على تقديم الدعم الملموس والفاعل للبلدان األفريقية من أجل تنفيذ نيباد            ةاللجنة االقتصادي    
  

 :مسائل للمناقشة
 

مساندة توسيع آلية التشاور اإلقليمي لتشمل االتحاد األفريقي و الجماعات االقتصادية اإلقليمية وإنشاء                    •
يتعّين أن   . آلية دون إقليمية لتنسيق الدعم المقدم لنيباد على نطاق منظومة األمم المتحدة في القارة             

قليمية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا وترآز على           تستند اآللية دون اإلقليمية إلى المكاتب دون اإل     
 احتياجات الجماعات االقتصادية اإلقليمية؛          

 
دعم نتائج االجتماع السابع آللية التشاور اإلقليمي وال سيما دور اللجنة االقتصادية ألفريقيا آمنسقة               •

 استراتيجية للدعم الذي تقدمه األمم المتحدة لالتحاد األفريقي ونيباد؛        
 

                                                           
2006" (الدعم الدولي للشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا     "على سبيل المثال التقرير الثاني للفريق االستشاري لألمين العام بشأن   5) (

إعادة التفكير    : تقييم دعم منظومة األمم المتحدة لنيباد التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا    "وتقرير وحدة التفتيش المشترك،   ) 
 )2004" (اعيفي النهج الجم
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ومن الضروري أن ترآز البلدان   . ُأدمجت أولويات نيباد بدرجات مختلفة في الخطط اإلنمائية الوطنية            •
 .  األفريقية بشكل أآبر على هذه األولويات في خططها واستراتيجياتها اإلنمائية الجديدة أو المستكملة             


