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 فريقيااللجنة االقتصادية أل
  لجنة الخبراء

  االجتماع اخلامس والثالثون
  

 االتحاد األفريقي  
 لجنة الخبراء
  االجتماع الثاين

ي الفنية للجنة االتحاد األفريق ةسعاالتتركة ـالمش االجتماعات السنوية
ة والنقدية والتخطيط والتكامل ـؤون الماليــالمتخصصة للش

لية وزراء المالادي، ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ـاالقتص
  والتنمية االقتصادية األفريقيين والتخطيط

   اجتماع لجنة الخبراء
   ٢٠١٦ نيسان/أبريل٢-آذار/مارس ٣١أديس أبابا، 

    

 
تقرير عن الدعم المقدم من األمم المتحدة إلى االتحاد األفريقي 

  تنمية أفريقيا التابع لهوبرنامج الشراكة الجديدة من أجل 

 مقدمة  أوًال:

 اضطلعت من خالل األنشطة اليتحملة عامة عن النتائج اليت حتققت يتناول هذا التقرير     -١
ا منظومة األمم املتحدة لدعم االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

ويتناول التقرير هذا الدعم من ثالث زوايا: دعم قرارات . ٢٠١٥/ أبريل(النيباد) التابع له منذ نيسان
رؤساء الدول ووزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني؛ وتقدمي املساعدة التقنية املباشرة 

لية التنسيق آلتوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة وبرنامج النيباد التابع له؛ وال لالحتاد األفريقي
ا بدعوة من اللجنة االقتصادية اإلق ليمية لوكاالت األمم املتحدة العاملة يف أفريقيا اليت تعقد اجتماعا

اليت آللية التنسيق،  عشرةالصادرة عن الدورة السادسة وقد ُذيل التقرير بالتوصيات الرئيسية . ألفريقيا
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ول األعضاء من حاجة . وهو يليب ما أعربت عنه الد٢٠١٥ يف آذار/مارسديس أبابا يف أُعقدت 
إىل تقدمي تقارير منتظمة ومنهجية عما تضطلع به األمم املتحدة من أنشطة لدعم األولويات القطاعية 

  .للنيباد على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن رؤساء الدول ووزراء المالية والتخطيط   ثانياً: 
  والتنمية االقتصادية األفريقيين 

نتظام اوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيون بو يدعو رؤساُء الدول    -٢
م وإ م.منظومة األمم املتحدة إىل تقدمي الدعم التقين املباشر لتنفيذ قرارا يتناول هذا الفرع و  عالنا

  .تنفيذ تلك القرارات واإلعالناتمعلومات عن 

خاص استثمارات القطاع البمواءمة القوانين والسياسات واألنظمة المتعلقة لإطار   -ألف
  العابرة للحدود لهياكل األساسيةفي ا

رة للحدود يف العاباستثمارات القطاع اخلاص يف اهلياكل األساسية يف حماولة لتحسني    -٣
، ساسية يف أفريقيالتمويل اهلياكل األ مؤمتر قمة داكار اليت اعتمدها ستة عشراملشاريع الوتنفيذ أفريقيا 
لتخطيط اكالة و اللجنة االقتصادية ألفريقيا، و االحتاد األفريقي  دول وحكوماتمؤمتر رؤساء دعا 

ياسات، وضع إطار للمواءمة بني السلاالقتصادية اإلقليمية لنيباد واجلماعات والتنسيق التابعة ل
ا.والقوانني، واألنظمة امل ووكالة  افنية مشرتكة من اللجنة االقتصادية ألفريقيعثة وقد قامت ب عمول 

ب األفريقي أبوجا) واجلماعة اإلمنائية للجنو يف بزيارة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (النيباد 
فوار كوت دي يف لوساكا) وكذلك() والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي وين(يف غابور 

رب مجاعة شرق أفريقيا (أروشا) واحتاد املغإجراء زيارات مماثلة إىل الغوس). ومن املقرر -(ممر أبيدجان
  ونيجرييا. النفط الرابط بني اجلزائر تقييم مشروع خط أنابيب لالعريب/اجلزائر 

ية، عوامل مبا يف ذلك التاريخ واللغة والسياسة اجلغرافخمتلف الهذا وسيجري النظر يف     -٤
ح قانون اإلطار. كما سُيقرت اقرتاح  عنداالستعماري، واإلرث  ،ةاحملليومات التكوين العرقي، واحلكو 

  حدود. لعابرة للا اهلياكل األساسيةتبسيط عملية مشاركة القطاع اخلاص يف إقليمي من شأنه منوذجي 
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إال ان التقنية،  التحديات بعض املشاريع تكتنفها تقييم أويل أنه يف حني أنوقد أظهر     -٥
ستواه على م. وينبغي معاجلة كل صنف من هذه العوائق سياسيةعراقيل مشاريع أخرى تواجه 

  .املطلوب

 األساسيةل الهياكمشاريع  لصالحتعبئة الموارد بالدراسة المتعلقة توضيب إعادة    -باء
  العابرة للحدود

رائدة عن لادراسة ري إعادة توضيب الجتماكي سال، السنغايل بناء على طلب الرئيس    -٦
ا اتعبئة املوارد احمللية ا أداة عاملية للدعوة  لتصادية ألفريقيا ووكالة النيباد لتشكِّ للجنة االقليت أعد

ا إجياد أجوبة لكافة تثمرون فيما اليت يطرحها املساألسئلة والشواغل املشروعة  حبيث سيكون بإمكا
ديدة موجزات تناول املطبوعة اجللتمويل. وتلخيص املشاريع الستة عشر اليت اعتمدها مؤمتر قمة داكار 

مشروعاً للهياكل األساسية مع الرتكيز على املخاطر وامللكية والثغرات املوجودة يف التمويل وما  ١٦لــ
مواردها بئة األفريقية تعميكن من خالهلا للبلدان اقرتاحات  ةتسعاملطبوعة تتناول كما إىل ذلك.  

للشراكة بتكرة اسرتاتيجيات موضع مسلة املخزون، و التحويالت املالية، ور ، مبا يف ذلك تأمني احمللية
يف ني األفريقي راءالسفرمسيا إىل جمموعة  م املطبوعةبني القطاع العام والقطاع اخلاص. وينتظر أن تقدَّ 

  /يوليه.متوزو  حزيران/يونيهعقد مؤمتر قمة االحتاد األفريقي املقرر يف ، قبل ٢٠١٦أيار/مايو 

 في تكاليف االجتماعية واالقتصادية لفيروس اإليبوالالالفنية المتعلقة ب الدراسة  -جيم
  غرب أفريقيا

ادية واالقتص التكاليف االجتماعيةاللجنة االقتصادية ألفريقيا دراسة عن أجرت    -٧
اليت حصلت  إىل البيانات األوليةواستندت الدراسة وآثاره على آفاق النمو والتنمية.  فريوس إيبوالل

ميكن على  دلةاألاحلصول على قاعدة من هو  الغرض من الدراسةو . وليربيا سرياليون وغينيا عليها من
الرغم  ه علىوكشفت الدراسة أن. ةاالستجابحتديد وضع خيارات السياسة العامة من أجل أساسها 

ل األكرب مقارنة فإنه ليس القاتضحاياه، هائلة لمعاناة ارتفاع نسبة وفيات اإليبوال وما يسببه من من 
ا املنطقة يف املاضياألمراض احلالية أو مع  الدراسة تطرقت د فقمن الناحية االقتصادية، و . اليت شهد

صغر حجم سبب بلفريوس يف غرب أفريقيا والقارة ألثر ااألدىن احلد االستجابات احلالية و لفعالية 
معدل االنتشار احلايل للمرض واالستجابات املشجعة اليت ُقدمت على كذلك و  االقتصادات الثالثة

  الصعيدين الوطين والدويل.
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لتدفقات المالية االمعني بتقديم الدعم لتنفيذ توصيات الفريق الرفيع المستوى    -دال
  وعة من أفريقياغير المشر 

ة اللجنقامت  ،اني عليهرؤساء الدول األفريقيوتصديق هذه الدراسة منذ صدور    -٨
ة خمتلفة مبا يف ذلك من خالل أنشط االدعوة العاملية لتنفيذ توصيا االقتصادية ألفريقيا بدور رائد يف

قات املالية غري التدفاألفريقية بشأن  نظمات اجملتمع املديناملنتدى االستشاري واالسرتاتيجي مل
لتوعية املخصصة لعمل ات الوحلق؛ ٢٠١٥ شباط/فربايريف  املشروعة يف أفريقيا الذي عقد يف نريويب

ا) وعالوة . شمال أفريقيا)ل( سن) وتو غرب أفريقيال، وغانا (اليت عقدت يف كينيا (لشرق أفريقيا وجنو
 املتحدة بلجيكا وفرنسا والوالياتيف رفيعة املستوى  منتدياتعلى دراسة ال عرضتُ سعلى ذلك، 
  .األمريكية

مصلحة ذات أصحاب حلقة عمل وُعرضت على خطة تنفيذ هذا وقد وضعت    -٩
مؤسسة بناء  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و االحتاد األفريقي، حضرها ممثلون عن متعددين 

عنية ذات وسائر اجلهات امل وناإلمنائيالشركاء كذلك ومنظمات اجملتمع املدين، و  القدرات األفريقية،
د إىل اتفاق حيد. وتوصل املشاركون يف احللقة ٢٠١٥أديس أبابا، يف حزيران/يونيه يف ، عقدت الصلة

ليت ا النتائج املرجوة واألنشطة املتوقعة، واملؤسسات املسؤولة عنها يف إطار مسارات العمل األربعة
 اتدر تعزيز الق (ج) ؛ونشرها توليد املعارف (ب) ؛الدعوة إىل االلتزام والتعاون واإلصالح (أ)هي

  تعبئة املوارد ورصد التنفيذ. د)(؛ املؤسسية والتنظيمية

دفقات تصدي للت، استجابة المواطنين في ال‘‘وقف النزيف’’العالمية لـالدعوة    -هاء
  المالية غير المشروعة من أفريقيا

لفريق العامل ا مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا معكل من  تعاونت -١٠
يف أفريقيا -العامل الثالث أفريقيا وشبكةيف شبكة العدالة الضريبية اجملتمع املدين بقيادة ب املؤقت املعين

متوز/يوليه  ١٥الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية يف ُعقد على هامش اجتماع جانيب استضافة 
 حشد الدعم من ائتالف عريض من. ومتثل اهلدف من االجتماع اجلانيب يف أديس أباباب ٢٠١٥

الشركاء ومجيع أصحاب املصلحة على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي لتنفيذ توصيات الفريق الرفيع 
حتت عنوان لة محاالجتماع أطلق كما . قات املالية غري املشروعة من أفريقيااملعين بالتدف املستوى

 لتدفقات. حماربة هذه ااملشاركة يف األفريقيني للمواطنني ميكن من خالهلا أداة ، ك‘‘وقف النزيف’’
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  دعم تنفيذ مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي بشأن المصادر البديلة لتمويل االتحاد   -واو

العادية الرابعة والعشرون ملؤمتر االحتاد األفريقي اليت عقدت يف أديس الدورة أصدرت  -١١
، مقررا تارخييا بشأن إجياد مصادر بديلة لتمويل االحتاد األفريقي، ٢٠١٥أبابا، يف كانون الثاين/يناير 

. كما بعد أن وافقت على تقرير الفريق العامل الوزاري التابع ملؤمتر وزراء االقتصاد واملالية األفريقيني
من اللجنة الوزارية املخصصة املعنية جبدول األنصبة املقررة التشاور بطريقة مفتوحة ت الدورة طلب

وقع أن تُقدم هذه . ومن املتبشأن املصادر البديلة لتمويل االحتاد دف اقرتاح طرائق لتنفيذ املقرر
اللجنة االقتصادية وتتعاون  .٢٠١٥يف حزيران/يونيه عقده مؤمتر القمة املقرر  إىلاللجنة تقريرها 

  تنفيذ هذا املقرر.يف ألفريقيا مع مكتب نائب رئيس االحتاد 

  : التخطيط والتعبئة والتمويل من أجل التنمية٢٠٦٣تنفيذ خطة عام   -زاي

اجلهود املبذولة قيادة  ٢٠١٥تولت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف كانون األول/ديسمرب  -١٢
خطة صد ر قدمي الدعم الفين ملفوضية االحتاد األفريقي يف إطار لتمنظومة األمم املتحدة على مستوى 

فيذ بتنحلقة العمل صقل املؤشرات املتعلقة جرى خالل . و ٢٠٦٣خطة عام لتنفيذ السنوات العشر 
 ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠. وأجريت عملية لتحديد القواسم املشرتكة بني خطة عام السنوات العشر

اب من شأنه ختفيف العبء عن أصحمما ليتم، على األقل، حتقيق تكامل جزئي بني اخلطتني 
ماا، و ما وتقييمها، ورصدمهاملصلحة الذين سيشاركون يف تنفيذمه سهل اإلطار وسي .رفع التقارير بشأ

ا القادة األفريقيون على الصعيدين اإلقليمي  مسعى التوصل إىل غايات وأهداف التنمية اليت التزم 
يما خيص على الدعم فمفوضية االحتاد األفريقي والدول األفريقية األعضاء حصلت والعاملي. كما 

صقل املؤشرات العاملية ألهداف التنمية املستدامة قبل اجتماع اللجنة اإلحصائية يف بانكوك يف 
 .٢٠١٥ن الثاين/نوفمرب تشري

تجديد الشراكة بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي بشأن خطة أفريقيا للتكامل   -حاء
  والتنمية

أفريقيا  ةطخفيما خيص ديدة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي اجللشراكة اقُدم إطار  -١٣
ريقيا ألف ةآللية التنسيق اإلقليميإىل الدورة السادسة عشرة  ٢٠٢٧-٢٠١٧للفرتة للتكامل والتنمية 

االجتماعات السنوية يف أديس أبابا، بالتزامن مع  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٩-٢٨ يومياليت عقدت 
املشـرتكة الثامنة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط والتكامل 
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. ألفريقينيألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ااالقتصـادي، ومؤمتر اللجنة االقتصادية 
د األفريقي ألمم املتحدة واالحتاومن املتوقع أن حيقق هذا اإلطار مزيدا من املواءمة وتعزيز الشراكة بني ا

 والناشئة لالحتاد األفريقي. وقد أوصت الدورة السادسة عشرة بأن القائمة األطر القاريةوأن يواكب 
على مؤمتر رؤساء دول رض عالشراكة ليُ بتضع مفوضية االحتاد األفريقي الصيغة النهائية للتقرير املتعلق 

ا كم  ايف جنوب أفريقيا للنظر فيه واعتماده ٢٠١٥وحكومات االحتاد األفريقي يف حزيران/يونيه 
ا السبعني املأوصت بإحالته  يف قدها ع قررالحقا إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دور

   العتماده بوصفه برنامج األمم املتحدة اجلديد لدعم االحتاد األفريقي. ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

  ثورة البيانات وتنمية اإلحصاءات -طاء

االجتماعات  إىلاألنشطة اإلحصائية  عنبعد التقرير الذي رفعته املنظمات األفريقية  -١٤
 السنوية املشـرتكة السابعة للجنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة للشــؤون املاليـة والنقدية والتخطيط
والتكامل االقتصـادي، ومؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

لب من مفوضية ، طُ ٢٠١٤آذار/مارس  ٣٠إىل  ٢٥اليت عقدت يف أبوجا، يف الفرتة من األفريقيني 
االحتاد األفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي، وبرنامج األمم املتحدة 

ددت مؤمتر رفيع املستوى يتناول ثورة البيانات يف أفريقيا. وقد جعقد اإلمنائي ومن الشركاء اآلخرين 
،  يف الفرتة الحتاد األفريقي، اليت عقدت يف ماالبوملؤمتر االثة والعشرون هذا الطلَب الدورُة العادية الث

ية الذي نظمته اللجنة االقتصاد. وُعقد املؤمتر الرفيع املستوى ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٧إىل  ٢٠من 
  ملشرتكة الثامنة.لسنوية اعلى هامش االجتماعات ا ٢٠١٥يف آذار/مارس ألفريقيا 

يقي بشأن التوافق األفر ’’وانبثقت عن املؤمتر الرفيع املستوى وثيقة حتمل عنوان  -١٥
حّددت الرؤية والتحديات واملبادئ واإلجراءات الرئيسية بشأن ثورة البيانات. ومع ذلك،   ‘‘البيانات

قة. يكان ال بد من أن تقوم هيئة تضم مسؤويل املكاتب اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا بإقرار هذه الوث
الحتاد األفريقي، ة املفوضيجلنة املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية التابعة فُعرضت على 

أشاد ف. فنظرت فيها يف ليربفيل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨إىل  ٢٦اليت اجتمعت يف الفرتة من 
قبل استعراضه  املزيد منباملديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية  قرير، وأوصىبالتاجتماعها 

  عليه.تصديق قمة االحتاد األفريقي للمؤمتر الحقا إىل عرضه 

 ٢٠١٦كانون الثاين/ يناير  ٢٢إىل  ٢٠ويف هذا الصدد، ُعقد يف أديس أبابا من  -١٦
اجتماع لفريق خرباء اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي 
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التوافق األفريقي ’’ليكون مبثابة منتدى للمديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية الستعراض 
شأن االجتماع إىل موقف موحد باملشاركون يف وخارطة طريق تنفيذه. وتوصل  ‘‘بشأن البيانات

يف ها على أساس املبادئ املنصوص علي هامفهوم ثورة البيانات األفريقية وإىل خطة عمل لتنفيذ
  .لإلحصاءاتاسرتاتيجية مواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا، وامليثاق األفريقي 

  لتجارة الحرة القارية لمنطقة البشأن مفاوضات الدعم    -ياء

ادية االقتصدعما للدول األفريقية األعضاء واجلماعات تولت اللجنة االقتصادية،  -١٧
حقيق املركز األفريقي للسياسات التجارية لتمنظومة األمم املتحدة من خالل عمل اإلقليمية، تنسيق 

روع لتجارة احلرة، مبا يف ذلك إعداد نصوص مشل القارية نطقةاملبشأن فاوضات امل يففعالة  مشاركة
التفاوض. وتشمل األنشطة احملددة املشاركةَ يف فرقة العمل التابعة للمركز األفريقي للسياسات التجارية 
ة ومواصلة تقدمي الدعم الفين ملفوضية االحتاد األفريقي، السيما للجنة األفريقية الرفيعة املستوى املعني

. وعلى وجه ٢٠١٥املسؤولني عن التجارة يف أيار/مايو  األفريقيوزراء االحتاد بالتجارة والجتماع 
اخلرباء موعة جماخلصوص، قام املركز األفريقي للسياسات التجارية بإعداد أربعة تقارير وعرضها على 

حملرز حالة التقدم ا أ)(: . ومشلت تلك التقاريراملسؤولني عن التجارة األفريقييف اجتماع وزراء االحتاد 
ب) التنمية (اإلقليمية؛  االقتصادية اتحنو اتفاقيات التجارة احلرة اإلقليمية على مستوى اجلماع

ة االقتصادية ج) اآلثار املرتتبة عن اتفاقيات الشراك(؛ املنطقة القارية للتجارة احلرةالصناعية يف سياق 
لى االقتصادات ة اإلقليمية الكربى عد) اآلثار املرتتبة عن اتفاقيات التجار (على البلدان األفريقية؛ 

األفريقية. وعالوة على ذلك، نظم املركز األفريقي للسياسات التجارية نشاطا جانبيا بشأن 
. وعالوة على ذلك، ٢٠١٥عام لاري ؤمتر الوز املخالل ‘‘ املنطقة القارية للتجارة احلرةمفاوضات ’’

ملنطقة اما انفك املركز األفريقي للسياسات التجارية يدعو بإحلاح إىل إدراج اخلدمات يف مفاوضات 
 اً ، بل وقام بإعداد مشروع اتفاق إطار للمفاوضات، يتضمن جدول أعمال مدجمالقارية للتجارة احلرة

  فيه.

وضية فللسياسات التجارية، بالتعاون مع موباإلضافة إىل ذلك، نظم املركز األفريقي  -١٨
رباء على مستوى اخلومؤسسة فريدريش إيربت، حلقة عمل حلقوق اإلنسان  ةالسامياألمم املتحدة 

 أفريقيا على حقوق يفملنطقة القارية للتجارة احلرة األصحاب املصلحة املتعددين تناولت تقييم تأثري 
ي من التقرير املواضيع إعداد اجلزءع ات مبنية على األدلة موأخريا، قام املركز بصياغة توصي .اإلنسان

تائج النمستعينًا ب ‘‘التصنيع من خالل التجارة’’ حتت عنوان ٢٠١٥االقتصادي عن أفريقيا لعام 
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االقتصاد  اليت تناولت القضايا اهلامة يف برنامج عملالتجارة الصادرة عن الدورة املتعلقة بوالتوصيات 
إعداد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية املخصصة. وقام املركز أيضا بأفريقيا اليت نظمها يف الدويل 

دية ألفريقيا اللجنة االقتصامع تعاون دراسة عن التكامل اإلقليمي، وتيسري التجارة والتصنيع، بال
 عن اليونيدو. ة، واليونيدو، وُنشرت بوصفها ورقة حبثية صادر ومكتبها دون اإلقليمي لشمال أفريقيا

  تنفيذ الدليل األفريقي للتنمية االجتماعية -كاف

مجاعات اقتصادية  ٨بلداً أفريقيا و ٤٥تلقى مسؤولون حكوميون رفيعو املستوى من  -١٩
ن خالل وتطبيق الدليل األفريقي للتنمية االجتماعية، م احلسابيةإقليمية تدريبًا بشأن العمليات 

وقام بعرض النتائج  .١سلسلة من حلقات العمل املخصصة لبناء القدرات باستخدام البيانات الوطنية
املتأثرة الرئيسية لفئات وااألساسية اخلرباء الوطنيون الذين اضطلعوا بدور كبري يف حتديد العوامل املؤثرة 

عرض الدليل األفريقي للتنمية االجتماعية وتوزيعه يف ، جرى ٢٠١٥بلد. ويف عام  اإلقصاء يف كلب
املعين بالرخاء،  األفريقي األولالقمة مؤمترات وندوات رفيعة املستوى يف أفريقيا، مبا يف ذلك مؤمتر 

لربملان ل وجلنة االحتاد األفريقي الفنية املتخصصة لوزراء الشؤون االجتماعية والعمل، والدورة السنوية
األفريقي. وقد رحب االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واهليئات احلكومية الدولية 

تخطيط اإلمنائي اليف لمساعدة لاألخرى بالدليل األفريقي للتنمية االجتماعية بوصفه أداة مرجعية 
 حتاد األفريقي لعاماالى مع خطة الوطين والدفع قدمًا بالتنمية الشاملة للجميع يف أفريقيا مبا يتماش

  .٢٠٣٠واخلطة العاملية لعام  ٢٠٦٣

  لحكومة بِننالمقدمة المساعدة الفنية المشتركة  -الم

نن، ويف سياق منح األولوية للهياكل األساسية استجابة لطلب مباشر من حكومة بِ  -٢٠
قيا واملؤسسة االقتصادية ألفريعينات التكامل اإلقليمي، قامت اللجنة يف أفريقيا بوصفها إحدى مُ 

األفريقية لبناء القدرات واملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف تشرين الثاين/ نوفمرب 
نن لتنسيق موظفًا حكوميًا من وكالة بِ  ٩٣بتنظيم تدريب لبناء القدرات استفاد منه  ٢٠١٥

والوكاالت املشاركة يف تطوير اهلياكل  مشروعات اهلياكل األساسية وغريها من اإلدارات الوزارية
 ب)(بناء القدرات املؤسسية واإلدارية؛  (أ)األساسية. وغطت الدورة اجلوانب الرئيسية املتصلة بـ: 

دور اهلياكل األساسية يف التخطيط اإلمنائي، ودورة مشاريع اهلياكل األساسية، وامليزنة ومصادر 
                                                           

من املوظفني احلكوميني الذين شاركوا يف احللقات خرباء كبار من وزارات التنمية والتخطيط واملالية والشؤون االجتماعية  ١ 
  .واملكاتب الوطنية لإلحصاء
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 يع اهلياكل األساسية وبرجمة مشاريع اهلياكل األساسيةالتمويل، وإعداد تقديرات التكاليف ملشار 
ورصدها وتقييمها. وانصب الرتكيز على إجياد البيئة املواتية للشراكة بني القطاعني العام واخلاص 

  ووضع مقرتحات ملشاريع اهلياكل األساسية باستخدام منوذج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

  الدعم الفني المباشر للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ثالثاً: 

ا نيباد اللتعزيز قدرات وكالة  -٢١ ألولوية، واصلت ات الرئيسية ذات االاجمليف وحتسني عمليا
ستعراض ال اللجنة االقتصادية ألفريقيا إعارة اثنني من املستشارين املخضرمني إىل أمانة اآللية األفريقية

يباد لتقدمي الدعم الفين املباشر واخلدمات االستشارية. ويف إطار سعيها املستمر الناألقران ووكالة 
، عقدت اللجنة حوارين رفيعي املستوى (يف جنوب أفريقيا ٢٠٦٣لدعم خطة االحتاد األفريقي لعام 

ورواندا) لرفع مستوى الوعي لدى مسؤويل التخطيط األفريقيني على أعلى املستويات بشأن القضايا 
ان رتبطة باخلطة. وقام بتيسري احلوارين املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، وانطوى احلوار امل

فيما  ٥٤لـا على دورات بشأن تطوير قدرات مديري التخطيط الوطين يف مجيع البلدان األفريقية 
الة لك لكفيف االسرتاتيجيات الوطنية لكل بلد، وذ ٢٠٦٣يتصل بكيفية إدماج عناصر خطة عام 

ريقي للتنمية كذلك من خالل املعهد االفجرى  نيباد. و الاالتساق وحتسني التنسيق يف تنفيذ أولويات 
االقتصادية واخلطيط واستجابة لطلب حمدد من املديرين الذين شاركوا يف احلوار األول، تنظيم دورة 

فرصة املسامهة يف احلوار الذي يدور حول خطة عام سؤولني عن التخطيط للمتابعة أتاحت للم
  قبل استكماهلا.  ٢٠٦٣

واستمرت منظومة األمم املتحدة، ممثلة يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمم  -٢٢
املتحدة اإلمنائي، يف تقدمي دعم مباشر ألمانة اآللية األفريقية الستعراض األقران، وخاصة فيما يتعلق 

اهليكلة اليت متت يف األمانة. وواصلت منظومة األمم املتحدة تقدمي الدعم للمعامل عادة إبعملية 
 اآللية، مبا يف ذلك االستعراضات القطرية وحلقات عملليت أُجنزت يف إطار الرئيسية واألنشطة ا

 اً تكفعالتوعية، وقدمت دعماً كبرياً ملبادرة الطاقة األفريقية. واستضافت اللجنة االقتصادية ألفريقيا م
كانون   ٢٤يف أبابا  يف أديس بالشركاء االسرتاتيجيني فريق الشخصيات املرموقة التابعة لآلليةَمجَع 

وحضر املعتكف أعضاء فريق الشخصيات البارزة وأمانة اآللية وممثلني كبار . ٢٠١٥لثاين/ يناير ا
مفوضية االحتاد اإلمنائي و للشركاء االسرتاتيجيني وملصرف التنمية األفريقي وبرنامج األمم املتحدة 

 املعتكف بتعزيز قدرات أمانة اآللية اإلقليمية الستعراض األقران: املشاركون يف وأوصىاألفريقي. 
تصل خبطة أداة للرصد واحملاسبة فيما ي ها؛ وجعلاوإدماج اآللية يف االحتاد األفريقي؛ وتعزيز كفاء
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البلدان على  رهاثأل؛ وإجراء تقييم ٢٠١٥وخطة التنمية ملا بعد عام  ٢٠٦٣االحتاد األفريقي لعام 
سرتاتيجيني لشركاء االمعتكف لوعقد  ؛اليت خضعت لالستعراض؛ وتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركاء

  االحتاد األفريقي. قمة  مؤمترلآللية مرتني يف السنة على هامش 

قودة لفائدة بلدان شرق أفريقيا من أجل التوعية باآللية األفريقية حلقة العمل المع   -ألف
  الستعراض األقران 

، قامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون ٢٠١٥يف شهر كانون األول/ديسمرب  -٢٣
نظيم /اآللية األفريقية الستعراض األقران بوزارة الالمركزية والتخطيط بكينيا، بتلنيبادكينيا لمع أمانة  

ا يومان لفائدة بلدان شرق أفريقيا من أجل التوعية بآلية االستعراض يف مومباسا،   حلقة عمل مد
د يأداة فعالة لتعزيز احلكم الرشوجعلها ، من أجل تعزيز اآللية ٢٠١٥يف كانون األول/ ديسمرب  كينيا

يف منطقة شرق أفريقيا؛ وحتسني األداء من خالل تسخري القدرات املتوفرة على الصعيدين الفردي 
واملؤسسي، وإقامة شراكات أقوى عن طريق تبادل اخلربات ونقل املهارات. وكان الغرض من حلقة 

ا ااستعراض لية واليت يُنتظر أن جتريآللالدول األعضاء اليت انضمت حديثا  اتالعمل أيضا تعزيز قدر 
  البلدان غري املنضمة لآللية على االنضمام إليها. حث، إضافة إىل واليةيف األشهر امل األوىل

، جرى يف حلقة العمل تدريب ممثلي املكاتب القطرية آللية هذه األهدافولتحقيق  -٢٤
 فهمو بلدان من منطقة شرق أفريقيا لتمكينهم من إجراء حتليل أكثر تعمقًا  ١٠ مناالستعراض 

وبالتايل لية آلاوحتديد التدابري املالئمة للتصدي للمشاكل ذات الصلة بالقدرات اليت تعوق تنفيذ 
فيذ عملية وقد متكن املشاركون من حتسني درايتهم بكيفية تن. حتفيز التنمية وتشجيع احلكم الرشيد

لية على الصعيدين الوطين واإلقليمي وكيفية مواءمة خطط العمل الوطنية املتصلة باآللية مع خطط اآل
 الوحدات جياد تفاعل بنياتاحة الفرصة إلالتنمية الوطنية القائمة. وأفضت حلقة العمل أيضا إىل 

إىل تعزيز احلوار فيما و املعنية بالرقابة على آلية االستعراض والسلطات احمللية واجملتمع املدين احمللي، 
  بني املكاتب الوطنية املعنية باآللية يف الدول األعضاء باملنطقة.

  اتعزيز آلية التنسيق اإلقليمية وآلية التنسيق دون اإلقليمية لتلبية أولويات أفريقي   -باء

أسلوب و نظمت أمانة آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا حلقيت عمل لتحسني العمليات  -٢٥
اليت وىل حلقة العمل األعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي. وكان اهلدف من يف اآللية على الص اإلجناز

 يف مدينة نازاريت، إثيوبيا ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١أيلول/سبتمرب إىل  ٣٠الفرتة من  عقدت يف
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حتديد الكيفية اليت ميكن من خالهلا استخدام أدوات الربجمة املشرتكة إلرساء إطار لتعزيز روابط  هو
زء من املبادئ جاليت هي األدوات ي. فُعرضت تلك التنسيق على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليم

كن استخدامه التوجيهية املتعلقة بتعزيز آلية التنسيق دون اإلقليمية. وجرى أيضا استحداث دليل مي
قي ووكالة النيباد مبن فيهم مفوضية االحتاد األفري( لبناء قدرات املشاركني وتعزيز التنسيق بني الشركاء

ا  )واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة ووكاال
   وذلك دعماً لالحتاد األفريقي وبرنامج النيباد التابع له.

ة الرصد والتقييم يف آلية التنسيق اإلقليمي تعزيزشأن بوُعقدت حلقة عمل أخرى  -٢٦
خرباء من خالهلا قام . و ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢و ١يومي يف مدينة نازاريت، إثيوبيا  ألفريقيا

ا وكاالت األمم املتحدة ومنظمامفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية و 
ه قبل وضعه يف صيغته نتعراض مشروع التقرير وتقييمه وتقدمي املدخالت وإبداء التعليقات لتحسياسب

   واردة أدناه.حلقة العمل إىل التوصيات الالنهائية. وخلص املشاركون يف 

  فريقياألالتقرير المتعلق بالرصد والتقييم في سياق آلية التنسيق اإلقليمية 

  قُدمت التوصيات التالية: -٢٧

ينبغي أن تعد أمانة آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا، بالتعاون مع اجلماعات     أ)(
املنظمات احلكومية الدولية، إطارا متجانسا للرصد والتقييم لكي تستخدمه و  االقتصادية اإلقليمية

قليمية آلية التنسيق يف تقييم التقدم واإلجنازات اليت حتققها األمانة واجملموعات وآليات التنسيق دون اإل
يف جمال بناء قدرات االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء من أجل 

  من خالل خطة تنفيذ السنوات العشر؛ ٢٠٦٣تنفيذ خطة عام 

ينبغي أن تعقد أمانتا آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا وآلية التنسيق دون   ب)(
 فرع اإلقليمية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بغية إجياد أوجه تآزراإلقليمية مشاورات منتظمة مع األ

  وروابط قوية وتعزيز التنسيق ملا تقدمه األمم املتحدة من دعم إىل االحتاد األفريقي وهيئاته؛

آلية التنسيق  يتينبغي أن تضمن مفوضية االحتاد األفريقي، بالتعاون مع أمان  ج)(
داف ون اإلقليمية واألفرع اإلقليمية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، تواؤم األهاإلقليمية وآلية التنسيق د

طري ودون اإلقليمي مع السياقني القاملتفق عليها واملؤشرات اخلاصة خبطة تنفيذ السنوات العشر األوىل 
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 ايات ومؤشراتغالوطين، ينبغي تضمينها لاملستوى مع  خطة السنوات العشر األوىلوعند تكييف 
  أهداف التنمية املستدامة؛

يف تطبيق فريقيا ألتدعم مفوضية االحتاد األفريقي أمانةَ آلية التنسيق اإلقليمية     د)(
للرصد والتقييم من أجل تقييم التقدم الذي حترزه األمانة يف بناء قدرات االحتاد األفريقي  هاإطار 

قدمة، تقدمي بيانات عن أثر املساعدة املواجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء، عن طريق 
مبا يف ذلك بشكل غري مباشر من خالل إبالغ آليات التنسيق دون اإلقليمية اليت تزودها اجلماعات 

ا على الصعيد دون اإلقليمي؛    االقتصادية اإلقليمية مبدخال

  ٢٠٦٣خطة عام من خطة تنفيذ السنوات العشر األولى 

  قُدمت التوصيات التالية: -٢٨

مفوضية االحتاد األفريقي أمانات اجلماعات االقتصادية ينبغي أن حتث     أ)(
  ؛ ٢٠٦٣اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية على مواءمة أطرها االسرتاتيجية مع ركائز خطة عام 

ينبغي أن ترصد مفوضية االحتاد األفريقي األطر االسرتاتيجية للجماعات    ب)(
على املستويني  خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل تطبيقياس التقدم احملرز يف االقتصادية اإلقليمية لق

  القطري ودون اإلقليمي؛ 

حنو  االحتاد األفريقي اسرتاتيجيتها لالتصاالت على ينبغي أن تعزز مفوضية  ج)(
لدول تطمني ال ٢٠٦٣يتمركز حول مواءمة غايات أهداف التنمية املستدامة مع غايات خطة عام 

  يتسق مع أهداف التنمية املستدامة؛  ٢٠٦٣أن تنفيذ خطة عام بضاء وشركاء التنمية األع

شكل منظمات اجملتمع املدين بمفوضية االحتاد األفريقي تشرِك ينبغي أن     د)(
ن خطة م نشط يف تعميم اسرتاتيجية االتصاالت وتنفيذها، ورصد خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل

دم ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة أن تقألفريقيا التنسيق اإلقليمية  وميكن آللية .٢٠٦٣عام 
املساعدة يف هذه العملية (ميكن مثال أن يدعم موئل األمم املتحدة جمموعَة البيئة والسكان والتوسع 

مؤمتر نظر فيها لياحلضري من خالل تيسري مشاركة أصحاب املصلحة يف إعداد تقارير املوئل الوطنية 
  املتحدة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)؛  األمم
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 صاديةاالقتينبغي أن حتث مفوضيُة االحتاد األفريقي وأمانات اجلماعات     ه)(
وخطة تنفيذها يف السنوات العشر األوىل  ٢٠٦٣خطة عام دماج اإلقليمية الدوَل األعضاء على إ

  ؛ خططها اإلمنائية الوطنيةضمن 

نبغي يإىل قرار الدورة السادسة عشرة آللية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا، بالنظر      و)(
مواءمة اجملموعات التابعة لآللية مع خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل لكي يتسىن تعزيز دور األمم 

  املتحدة يف تنفيذ اخلطة املذكورة؛ 

ينبغي أن تقدم أمانة آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا، بالتعاون مع مفوضية     ز)(
نفيذ لقياس التقدم احملرز يف تاالحتاد األفريقي، الدعم للجهود املبذولة من أجل مجع اإلحصاءات 

  السنوات العشر األوىل وذلك من خالل إشراك اهلياكل الوطنية للتخطيط واإلحصاء؛ خطة 

  البرنامج المشترك لدعم االتحاد األفريقي وهيئاته إطار رصد وتقييم

  قُدمت التوصيات التالية: -٢٩

ينبغي أن تضع أمانة آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا إطاراً عمليا وواقعيا للرصد     أ)(
 ؛والتقييم يراعي أطر الرصد والتقييم القائمة التابعة لالحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

 اهلدف والقصد من دور آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا (مبا يفأن تكون أهدافه واضحة؛ وان حيدد و 
ي واجلماعات االحتاد األفريق؛ وأن ميكِّن ذلك اجملموعات التابعة هلا وآليات التنسيق دون اإلقليمية)

التنمية املستدامة  وأهداف ٢٠٦٣االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء من حتقيق أهداف خطة عام 
  مبا يتفق مع خطة تنفيذ السنوات العشر األوىل؛ 

شأن تعزيز بمانة آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا تعميم مشروع التقرير ينبغي أل  ب)(
لكي التابعة هلا ة آلية التنسيق دون اإلقليميو  على مجيع أعضاء آلية التنسيق اإلقليميةالرصد والتقييم 

م  تطبيق إطار الرصد لويسامهوا يف التقرير؛ وينبغي لألمانة أن تزودهم بنماذج يبدي األعضاء تعليقا
  والتقييم؛

ينبغي أن تواصل أمانة آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا مساعدة اجملموعات/   (ج) 
، مبا يف طط العمللتنفيذ وخل اجملموعات الفرعية وآليات التنسيق دون اإلقليمية يف حتضري خططها
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العمل ن مذلك األطر املنطقية وخطط مجع البيانات للرصد والتقييم، وذلك من خالل االستفادة 
  آليات التنسيق دون اإلقليمية.حىت اآلن الذي أجنزته 

المالحظات الرئيسية المنبثقة عن الدورة السادسة عشرة آللية التنسيق اإلقليمية   رابعاً: 
  ألفريقيا

األمم املتحدة يف أفريقيا مسامهاٍت هامة يف تلبية احتياجات تنمية  منظومةقدمت  -٣٠
اإلقليمية التنسيق  آليةنشطة يف رئاسة المفوضية االحتاد األفريقي سامهت مشاركة القدرات يف القارة. و 

قدر أكرب . ورغم عدم حتقق نتائج ملموسة بعمليات اآلليةيف فعالية كبري   ألفريقيا يف إحداث أثر
، فإن دعائم متينة قد أرسيت لتحقيق تعاون مثمر، من حيث احلماسة اليت أبداها العديد نحىت اآل

ا املسؤولني الكبار من  يف مفوضية االحتاد األفريقي. ولكن التفاوت بني األدوار اليت تضطلع 
  اإلدارات املختلفة داخل املفوضية ومستويات مشاركتها يؤثران نوعاً ما على أداء اجملموعات.

هناك حاجة أيضا إىل حتديد دور اجلماعات االقتصادية اإلقليمية عالوة على ذلك، و  -٣١
بشكل أكثر وضوحا. وللحفاظ على الفعالية واالتساق وإجياد أوجه تآزر يف العمل الذي تقوم به 
آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا، من الضروري حتسني التعاون والتنسيق بني وكاالت األمم املتحدة 

ضية االحتاد األفريقي ووكالة النيباد من ناحية، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية من ناحية أخرى. ومفو 
وال يزال عدم إحراز تقدم ملموس فيما يتصل بتمثيل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يشكل عقبة  

فريقيا ونظام كربى حتول دون دمج املسائل دون اإلقليمية بشكل فعال يف آلية التنسيق اإلقليمية أل
  اجملموعات التابع هلا.   

ظهروا بامتالكهم لأللية وأن يأصحاب املصلحة الرئيسيني أن يشعر مبكان ومن األمهية  -٣٢
م هلا ا اآللية وتوجيهها هلا مزيادة . فقياد ن امتالك أجهزة االحتاد األفريقي زمام األنشطة اليت تقوم 

ت نفسه، ال بد من بذل اجلهود ملعاجلة مشكلة عدم شأنه أن يؤدي إىل حتسني األداء. ويف الوق
قي ووكالة النيباد (مفوضية االحتاد األفري جهات املشرتكة يف الرئاسةتوافر موارد بشرية ومالية خمصصة لل

 واجلماعات االقتصادية اإلقليمية) لتمكينهم من تنسيق أعمال األعضاء وحتفيزهم بشكل أفضل. 
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  المتصلة بالموارد المعوقات -ألف

ما برح االفتقار إىل املوارد الالزمة لدعم تنفيذ برامج آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا  -٣٣
واجملموعات التابعة هلا يشكل عقبة كربى، إذ ال تشمل امليزانية خمصصاٍت حمددة مرصودة لدعم 

  تنفيذ الربامج واألنشطة املخطط هلا. 

ت املتصلة بالقدرات من إمكانية إسهام العديد من وحتّد املعوقات املالية واملعوقا -٣٤
الوكاالت يف العمل املتعلق باجملموعات، وال بد من معاجلة هذه املشكلة بصورة عاجلة. ويؤدي عدم 
تكريس موارد خمصصة إىل عدم إمكانية تشغيل اجملموعات الرئيسية واجملموعات الفرعية بصورة فعالة. 

عضائها رتكة ضمن آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا ويتعذر على أولذلك يصعب تشجيع الربجمة املش
  التعلم من جتارب بعضهم البعض.

ويُنتظر من األمانة املشرتكة آللية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا أن تنسق بفعالية عمل  -٣٥
نفيذ. تاجملموعات الرئيسية واجملموعات الفرعية وأن تضمن قيام كل منها بأنشطته، مبا يف ذلك رصد ال

ورغم أن وظائف األمانة جرى تعزيزها من خالل إنشاء شعبة بناء القدرات يف اللجنة االقتصادية 
مانة ال مفوضية االحتاد األفريقي ألعمال األمن جانب ك املوظفني احملدود املكرس الَ ألفريقيا، فإن مَ 

 تنفيذ القرارات.آللية و لية يزال يعوق تسيري األعمال. ويشمل ذلك املسؤولية عن تنظيم الدورات السنو 

  المعوقات المتصلة باالتصاالت -باء

من الضروري حتسني االتصاالت. فبالرغم من التقدم احملرز يف العديد من اجملاالت، ال  -٣٦
أحد ل يشكمستوى التعاون بني جمموعة الدعوة واالتصاالت وغريها من اجملموعات ضعف يزال 

  التحديات الرئيسية. 

ا حمدوداً لاآلويظل الوعي ب -٣٧ يما على مستوى سلغاية يف العديد من احملافل، واللية وإجنازا
واملمارسات  . ومثة حاجة إىل آلية مالئمة تتيح تقاسم التجاربهيئاتهاإلدارة العليا يف االحتاد األفريقي و 

وعة من باالتصاالت لكل جممأشخاص مكلفني اجليدة فيما بني اجملموعات، مبا يف ذلك تعيني 
 جموعة الدعوة واالتصاالت.االتصال مب بدورهميربطون موعات اجمل
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  التخطيطالمتصلة بمعوقات ال  -جيم

لوحظ وجود عدد من التحديات املطروحة أمام التخطيط. وهي تتمثل أوًال يف عدم  -٣٨
 قيام اجملموعات أو اجملموعات الفرعية، بعقد اجتماعات منتظمة بشأن مسألة دعم االحتاد األفريقي

آليات التنسيق آللية و لأقصى قدر من التأثري حتقيق من أجل ضمان  واجلماعات االقتصادية اإلقليمية،
عل التفاعل والتعاون فيما بني اجملموعات وداخلها جيانتظام دون اإلقليمية التابعة هلا. كما أن عدم 

  من العسري عليها العمل بفعالية وبطريقة شاملة.

، تواجه العديد من اجملموعات صعوبات يف وضع برامج مشرتكة ويف االستفادة وثانياً  -٣٩
ة اخلاصة نإىل اختالف دورات الربجمة وامليز من صندوق مشرتك لتمويل أنشطتها، ورمبا يعزي ذلك 

ا. وبالنسبة لغالبيتها، مل ُحتدد مؤشرات النجاح الرئيسية واألهداف املراد حتقيقها يف  إمبجالس  دار
  ال من جماالت العمل. كل جم

من  مماة، يف كل مؤسسبإدارة اجملموعات موظف بعينه هناك ميل إىل تكليف ، وثالثاً  -٤٠
عندما تنتهي مهام ذلك املوظف وهو األمر الذي يؤثر أن يفضي إىل ضياع الذاكرة املؤسسية  هشأن

  سلباً على االستمرارية.

  التوصيات وآفاق المستقبل   -خامساً 

مثة اتفاق عام من جانب منظومة األمم املتحدة واملؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية  -٤١
ا لاألفريقية بشأن احلاجة إىل املزيد من اجلهود لتعزيز آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا  كي يكون بإمكا

حتسني تنسيق  . ذلك أن تعزيز اآللية سيفضي إىلهيئاتهخلطة االحتاد األفريقي و حتسني الدعم املقدم 
أعمال األمم املتحدة وحتقيق االتساق بصورة أفضل وزيادة الفعالية من حيث التكلفة والتأثري من 

يات بالتطلع إىل املستقبل، وسعياً إىل حتسني اآللية، ُقدمت التوص. و خالل تنفيذ أنشطة اجملموعات
  .الواردة أدناه

  الموارد المستدامة -ألف

ضمان فعالية الدور الذي تضطلع به آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا يف دعم  يستلزم -٤٢
أولويات االحتاد األفريقي على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، توفري املوارد الكافية لآللية بشكل 

 .عام وألمانتها على وجه اخلصوص
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منظومة  ع مؤسساتفعلى املدى القصري، وبناًء على طلب اجلمعية العامة، ُحتث مجي -٤٣
ن طريق عمبا يف ذلك ، ‘‘توحيد األداء’’األمم املتحدة على العمل معاً، وفقًا ملبادرة األمني العام 

ة لتنفيذ الرئيسية. وينبغي لوكاالت اجملموعة تعبئة املوارد الالزماألهداف جتميع مواردها سعياً لتحقيق 
 ة، ما يعين أن أنشطة اجملموعة جيب أن تكون، وخاصة من امليزانيات الربناجمية لكل وكالتهاأنشط

جزءا ال يتجزأ من امليزانية الربناجمية لكل من الوكاالت املشاركة. ويتطلب ذلك من أعضاء اجملموعة 
لعادية ا ملية على النحو املناسب يف برامج عملهاآلاألمم املتحدة ضمان إدراج عمل  عنكة املشاِر 
ضات األداء عتبار أيضا يف استعراااليف إطار اآللية يف  مأداؤه. وينبغي أن يوضع مميزانياويف 

م. وعالوة على ذلك، ينبغي تنسيق دورات الربجمة والتخطيط اخلاصة باجملموعات مع  اخلاصة 
دورات االحتاد األفريقي، وذلك لتمكني منظمات األمم املتحدة من حتديد األنشطة ودجمها وتنفيذها 

ذه املنظمات.الس هامبا يتوافق مع خطط   نوية لتنفيذ الربامج اخلاصة 

وعلى املدى املتوسط إىل الطويل، جيب توفري الدعم الكامل من امليزانية إلطار الشراكة  -٤٤
دف تعزيز اجلهود اليت تبذهلا منظومة األمم  املقرتحة بني األمم املتحدة واالحتاد االفريقي، وذلك 

بادرة بشأن أولويات االحتاد األفريقي، وفقًا ملالتعاون االحتاد األفريقي من أجل هيئات املتحدة و 
  ‘‘.توحيد األداء’’

  استراتيجية االتصاالت  -باء

سعيًا لزيادة الوعي واملشاركة وامللكية والقيادة على مجيع املستويات، ينبغي أن تُعقد  -٤٥
ومديرو ملفوضون ابانتظام جلسات إحاطة بشأن آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا وأنشطتها حيضرها 

، واملسؤولون يف ادللنيبإدارات مفوضية االحتاد األفريقي، وقيادة وكالة التخطيط والتنسيق التابعة 
  اجلماعات االقتصادية اإلقليمية.

وينبغي إعداد نشرات إخبارية وغريها من وسائل االتصال من أجل تعزيز اآللية. وميكن  -٤٦
شاء منرب إخبارية أو إن بإعداد نشرةد األدىن من التمويل، جملموعة الدعوة واالتصاالت أن تقوم، باحل

على اإلنرتنت لتبادل األفكار بصورة فورية باستخدام املسامهات املقدمة من اجملموعات األخرى، 
تصاالت لية. وجيب أن تدخل األنشطة املتعلقة باالاآلفيتحقق بالتايل هدف تعميم االتصاالت يف 

ا. وجيب على اجملموعات أيضا تعيني عضو للعمل أن يف خطط عمل اجملموعات و  تدرج يف ميزانيا
  مع جمموعة الدعوة واالتصاالت.
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  التخطيط  -جيم

 ولويات التعاضد والتعاون والشراكة واالتصالجيب على كافة اجملموعات حتديد أ -٤٧
تآزر يف لآللية من أجل حتقيق االتساق والداخلها وفيما بينها، وذلك متشيا مع القرارات السابقة 

عملها وضمان أقصى قدر من الفعالية. وحتقيقًا هلذه الغاية، ُيشجع مجيع األعضاء املشاركني يف 
  اجملموعات واجملموعات الفرعية على مواصلة ما يلي:

  حتسني تنسيق وتنفيذ املشاريع واألنشطة املشرتكة فيما بينهم؛    (أ) 

إعداد اجلداول الزمنية لألحداث واالجتماعات اخلاصة بكل جمموعة   (ب) 
لية جبدول آلاوجمموعة فرعية يف بداية دورة اإلبالغ. وتيسرياً لعملية التخطيط، سوف حتتفظ أمانة 

زمين موحد لألحداث واالجتماعات اخلاصة جبميع اجملموعات واجملموعات الفرعية وتتوىل توزيعه 
  لحة وتعزيز التعاون والشراكات بني اجملموعات؛على مجيع أصحاب املص

ا و اآلضمان التخطيط املالئم ألنشطة   (ج)  ا الكذلك لية وجمموعا فرعية جمموعا
  وعكسها يف برامج العمل العادية وامليزانيات الربناجمية لكل واحدة من الوكاالت واملنظمات األعضاء؛ 

 ،زودة بامليزانيات الكافيةومإعداد خطط عمل واقعية وجيدة التخطيط   (د) 
ط العمل لية بشكل عام. وجيب أن تشري خطاآللضمان التأثري اهلادف واملسامهة يف حتقيق فعالية 

  بوضوح إىل مؤشرات النجاح الرئيسية واألهداف املراد حتقيقها يف كل جمال من جماالت العمل؛

أن  وجيب .اءعقد املزيد من االجتماعات املنتظمة بني املنسقني واألعض  (ه) 
نسبة بني االجتماعات العادية للمجموعات بال، و على أساس ربع سنوي على األقلجتتمع اجملموعات 

  للمجموعات الفرعية.

ا املؤسسية  -٤٨ دف إىل احلفاظ على ذاكر وينبغي تعزيز إدارة اجملموعات بطريقة 
 استعراضات لية يف االعتبار يفواستمراريتها. وأن يؤخذ أداء أعضاء اجملموعات واجملموعات الفرعية لآل

  األداء اليت جتريها املنظمات اليت يتبعون هلا.

واستشرافًا للمستقبل، يستحسن احملافظة على االلتزام والقيادة اجليدة القائمني يف  -٤٩
الوقت الراهن. وينبغي للرؤساء املشاركني من االحتاد األفريقي إظهار املزيد من روح القيادة 

ني الحتاد االفريقي بشكل واضح، وبالتايل متكاليت يرجوها ا ان إبراز النتائجالديناميكية، وضم
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وباإلضافة إىل ذلك، يتعني عليهم االضطالع بدور   .اجملموعات من حتديد جماالت التعاون والدعم
كبري يف تيسري إشراك سائر إدارات مفوضية االحتاد األفريقي ذات الصلة، ليتسىن أيضا توحيد أداء 
املفوضية. كما يتعني على الرؤساء املشاركني من األمم املتحدة إبراز قدر أكرب من االلتزام وتوفري 

ية الحتاد األفريقي. ويستلزم ذلك ختصيص الوقت الالزم واملوارد البشر القيادة التكميلية ملفوضية ا
ن ع واملالية الضرورية لعقد االجتماعات بشكل منتظم، وتنفيذ القرارات املتخذة، وتقدمي التقارير

  .التنفيذ يف وقتها املناسب

ا أداة فعالة ميكن أن تسهم يف اجلهود املبذولة عن  لية اآلوقد برهنت  -٥٠  عادةإلكو
تصنيف افريقيا كقارة ناهضة. وينبغي املضي قدما يف تعزيز الشراكة االسرتاتيجية بني األمم املتحدة 

  دعم خطة السالم والتنمية يف أفريقيا.لتمكني املنظمتني من واالحتاد األفريقي 

  


