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 الدورة اخلامسة والستون
 *جدول األعمال املؤقت مـن ١٣٧  و)أ (٦٣البندان 

التقـدم  : الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا       
 احملرز يف التنفيذ والدعم الدويل

        وحدة التفتيش املشتركة
 أفريقيا زيد من اتساق الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىلاملحنو     

    
   األمني العام منمذكرة    

  
يتــشرف األمــني العــام أن حييــل إىل أعــضاء اجلمعيــة العامــة تعليقاتــه وتعليقــات جملــس      

ــيش          ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق عل ــين بالتن ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم الرؤســاء التنفي
ــون   ــشتركة املعن ــم     ”امل ــة األم ــه منظوم ــذي تقدم ــدعم ال ــساق ال ــد مــن ات  املتحــدة إىل حنــو املزي

  ).JIU/REP/2009/5( “أفريقيا
  

  موجز  
حنو املزيد من اتساق الدعم الذي تقدمـه        ”يقيم تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون         

فعالية وكفاءة إطار التعاون القائم علـى        (JIU/REP/2009/5) “منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا    
ــدروس امل    ــى ال ــاد عل ــة باالعتم ــشاطرهتا  نطــاق املنظوم ــصة وم ــضل ستخل ــد أف  ممارســات وحتدي

  .أفريقيا التنسيق ووسائل التعاون فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل

 
  

  *  A/65/150.  
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 املذكرة وجهـات النظـر املوحـدة لكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن                   هذه تعرض  
ت منظومة األمـم املتحـدة      ترحب كيانا و. التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة      

هبــذا التقريــر وتؤيــد بــصفة عامــة التوصــيات الرئيــسية الــيت وردت فيــه، مبــا يف ذلــك ضــرورة     
املواءمة على حنو أفضل بني برامج األمم املتحدة وحتديـد األولويـات الوطنيـة، وتعزيـز التنـسيق                 

ــدوليني والــوطنيني وكــذلك بــني وكــاالت األمــم امل     . تحــدة نفــسهابــني الــشركاء اإلمنــائيني ال
ن التقرير أشار إىل أن تزايد عدد الوكاالت العاملة يف أفريقيا وتعـدد             أوتالحظ تلك الكيانات    

جلان وأفرقة التنسيق والتوجيه والعمل، تشكل كلها حتديات خطرية أمام قدرة منظومـة األمـم               
  .حفريقيا بقدر كبري من التنسيق والكفاءة والوضوأاملتحدة على القيام بعملها يف 

  
    

  مقدمة  -أوال   
حنـو املزيـد مـن اتـساق الـدعم الـذي            ”يهدف تقرير وحدة التفتـيش املـشتركة املعنـون            - ١

إىل تقيـيم فعاليـة وكفـاءة إطـار      (JIU/REP/2009/5) “تقدمه منظومة األمـم املتحـدة إىل أفريقيـا        
مـم املتحـدة إىل     التعاون القائم على نطاق املنظومة فيما يتعلق بالـدعم الـذي تقدمـه منظومـة األ               

ويستعرض التقرير واليات وأنـشطة هيئـات التنـسيق         . أفريقيا، مع التركيز على املسائل اإلمنائية     
ــدابري       ــا وتقتــرح، مــن خــالل توصــياهتا، الت ــة يف أفريقي القائمــة الــيت تلعــب دورا يف دعــم التنمي

  . القطريالالزمة لتعزيز التنسيق واالتساق على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي و
  

  تعليقات عامة  - ثانيا  
ــر وحــدة التفتــيش املــشتركة       - ٢  ووافقــترحبــت كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة بتقري

 القضايا الرئيسية اليت مت حتديدها يف التقرير فـضال عـن التوصـيات الـيت وردت                علىبشكل عام   
وافقـت  و. ذكروشددت على ضرورة تفادي انتشار آليات التنسيق اليت ال تضيف قيمـة تـ             . فيه

علــى أن توضــيح أدوار ومــسؤوليات خمتلــف اآلليــات، وضــمان التواصــل علــى حنــو كــاف          
ــا ــة ا       فيم ــاء منظوم ــع أحن ــائج يف مجي ــى النت ــة عل ــة ممارســات اإلدارة القائم ــها، ومواءم ــم ألبين م

وهـي تـسلم    . املتحدة، كلها عناصر هامة كي تقدم املنظومة دعمـا متماسـكا ومنـسقا ألفريقيـا              
  . تماسكجة إىل تعزيز واستخدام اآلليات القائمة لتشجيع الأيضا باحلا

 حكومــات البلــدان اخنــراطواعتــربت كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة أن احلاجــة إىل    - ٣
 عمليات إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة       يفعلى حنو وثيق  املستفيدة من الربامج 

ورأت أيــضا أن مثــة حاجــة . مــم املتحــدةأل امــه الــذي تقدلــدعمللملكيــة الوطنيــة ل أمــر حيــوي
عـالوة علـى    .  املشتركة داخل إطار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة             ةمزيد من الربجم  لل
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ــاهفقــد وجهــت ذلــك،   تنــسيق جهــود وكــاالت األمــم املتحــدة   املتمثــل يف التحــدي  إىلاالنتب
  .اليت يرفع كل منها تقريرا إىل جملس إدارتهواملختلفة، 

  مـن أجـل   أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني أن الوضع احلايل للشراكة اجلديـدة         الحظو  - ٤
وكالـة    مـع االهتمـام أن      أيـضا  لكنـهم الحظـوا   . ظـل سـائدا لعـدة سـنوات       ) نيباد(فريقيا  أتنمية  

 مطلـــع يف  أنـــشئتالتخطـــيط والتنـــسيق التابعـــة للـــشراكة اجلديـــدة مـــن أجـــل تنميـــة أفريقيـــا  
أن كــذلك والحظــوا .  لالحتــاد األفريقــيبرنــامج التنميــةة لتنفيــذ  كــأداة مؤســسي٢٠١٠ عــام

للمـرة األوىل يـتم إضـفاء طـابع      أنـه    و ،الشراكة اجلديـدة أدجمـت متامـا اآلن يف االحتـاد األفريقـي            
  . فريقية يف شكل وكالة إمنائية داخل أسرة االحتاد األفريقيأقليمية إمؤسسي على مبادرة 

 املنهجية اليت ميكـن أن تـؤثر        سائلم املتحدة عددا من امل    وحددت كيانات منظومة األم     - ٥
 مـن   ٥ و   ٤ولـوحظ أن املنهجيـة املبينـة يف الفقـرتني           . على النتائج، ومن مث علـى فائـدة التقريـر         

ومت التأكيـد،   .  يف التقرير  الواردةتوصيات  ال التعزيز لتربير من    مزيد تستفيد من التقرير ميكن أن    
 يسلط التقييم الذي يستند أساسا على املقـابالت الـضوء علـى             على ضرورة أن   يف هذا الصدد،  

، وكيفية حتديد املـصادر وكيفيـة التحقـق مـن        املستخدمة صادراملنوع البيانات اليت مت مجعها، و     
 عـالوة   .ومن شأن هذه املعلومات أن تـساعد أيـضا يف معرفـة حـدود الدراسـة               . صحة البيانات 

أن األدلـة و  جيـب ربطهـا بوضـوح ب       النتـائج    هـا أن  عراب عن وجهـة نظـر مفاد      إلمت ا  ذلك،   على
  .النتائجتلك  جيب أن تستند إىلالتوصيات 

وأشــارت الوكــاالت إىل أن بعــض التعليقــات الــيت قدمتــها علــى مــشروع ســابق هلــذا     - ٦
. التقريــر النــهائيمــشروع التقريــر مل تــضعها وحــدة التفتــيش املــشتركة يف االعتبــار عنــد وضــع 

الصعوبات املتوقعة عنـد تنفيـذ بعـض التوصـيات          ) أ(هذا الصدد ما يلي     وتشمل أهم النقاط يف     
مل يقترح التقريـر النـهائي وسـائل        ( يف التقرير يف ضوء نظام إدارة الوكاالت املتخصصة          الواردة

فرقـة العمـل الرفيعـة       م التقريـر الـصمت التـام إزاء دور        االتـز و) ب (؛)عملية ملعاجلة هـذه القيـود     
 العــاملي الــيت أنــشأها األمــني العــام للتــصدي ألثــر الزيــادة ئيالغــذااألمــن ة املــستوى املعنيــة بأزمــ

ف التقريــر بوجــود آليــات تنــسيق أخــرى  اعتــرا عــدمو) ج(املطــردة يف أســعار املــواد الغذائيــة؛ 
ربامج الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا واالحتـاد االفريقـي              ل هتدف إىل تقدمي دعم متآزر    

لزراعــة مــن قبــل مجيــع الــشركاء اإلمنــائيني، مبــا يف ذلــك وكــاالت األمــم     يف جمــايل األغذيــة وا
 احلـذر إزاء    عراب عـن الرغبـة يف تـوخي       إل، مت ا  وعلى أساس هذه اخللفية   (املتحدة ذات الصلة،    

رغم أن التقريـر قـدم حجـة قويـة لتعزيـز اللجنـة االقتـصادية                و) د(؛  )إنشاء آليات تنسيق أخرى   
قليمية علـى حنـو فعـال،       إلاتنسيق  الآلية  داخل   دورها التنسيقي    داءهبدف السماح هلا بأ   ألفريقيا  

ــه وأشــري إىل أن القــدرة  . تعزيــز قــدرات منــسقي اجملموعــات   تطــرق إىل ضــرورة   بالكــاد فإن
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تقـدمي دعـم قـوي ومنـسق        كفالـة   التنسيقية القوية للجنة االقتصادية ألفريقيـا لـن تكـون كافيـة ل            
ن أجــل تنميـة أفريقيــا يف خمتلــف اجملــاالت مــا مل تــشهد  فريقــي والــشراكة اجلديــدة مــأللالحتـاد ا 

  .قدرات منسقي اجملموعة أيضا حتسنا ملحوظا من حيث املوارد املالية والبشرية
، عنـد  يف املـستقبل رحت منظومة األمم املتحدة أن تنظر وحـدة التفتـيش املـشتركة        واقت  - ٧
اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف  توصــية إىل تقــدمي الــيت حبثهــا التقريــر يف سائل املــ يفنظــرال

 املنصوص عليهـا يف ميثـاق املنظمـة واملتعلقـة بالتنـسيق بـني منظومـة األمـم املتحـدة                     تهضوء والي 
 نظـرا  مهمـا للغايـة   األمـر    عترب هـذا   وا .بشأن املسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية واإلنسانية     

ــدور ــاعي   ل ــصادي واالجتم ــس االقت ــابقا اجملل ــييتس ــا،     يف عمل ــسالم يف أفريقي ــاء ال ــة وبن  التنمي
ومت التأكيـد   . ذلـك دوره يف اسـتعراض برنـامج األمـم املتحـدة اجلديـد للتنميـة يف أفريقيـا                   يف مبا
 علـى   ٢٠٠١  و ١٩٩٥هذا الصدد على أن اجلزء الرفيع املستوى للمجلس ركـز يف عـامي               يف

  .١٩٩٩ أفريقيا، وكذلك فعل اجلزء املتعلق بالتنسيق يف عام
  

  تعليقات حمددة على التوصيات  - لثاثا  
   على املستوى العامليلتماسكتعزيز ا  -ألف   

  ١التوصية     
ينبغي للجمعية العامة واهليئات التشريعية للمنظمات املناظرة التابعة ملنظومة األمـم             

املتحــدة أن تــدعو األمــني العــام والرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات األخــرى التابعــة ملنظومــة  
تحدة إىل استعراض والية كل منها فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه منظومـة األمـم               األمم امل 

التنفيـذ  ورصـد   اللمـوارد و  ل  االحتياجـات  املتحدة إىل أفريقيا لتقيـيم حالـة التنفيـذ، وتقـدير          
 تقسيم العمل واملسؤوليات داخل منظومة األمـم املتحـدة       مسألة وزيادة توضيح    ،واإلبالغ

  .لمنظومةل التابعةب واإلدارات املختلفة وبني األجهزة واملكات
أشـري أيـضا إىل   فإنـه  تأييد هلذه التوصية،   ال  بعض يف حني أعربت بعض الوكاالت عن     و  - ٨

أنه قـد مت بالفعـل اسـتعراض واليـات مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة املتعلقـة بتقـدمي الـدعم             
ــن ا        ــدر م ــأكرب ق ــيت حتظــى ب ــسائل ال ــف، وأن امل ــشكل مكث ــا ب ــذ   ألفريقي ــق بتنفي ــام تتعل الهتم
. مـم املتحـدة  ألصـالح ا إالتوصيات اليت انبثقت من خمتلف التقييمات، واجملالس واألفرقة بـشأن          

لكــن نظــرا و. ولــوحظ وجــود اجتــاه للبحــث املنــهجي يف أوجــه التــشابه بــني واليــات املنظمــة   
ض مل يكــن مــستغربا وجــود بعــ فإنــه التــساع نطــاق واليــات مجيــع وكــاالت األمــم املتحــدة،  

 إيـضاح املـسؤوليات يف إطـار الواليـات الواسـعة            هـي  مـسألة    اقتـرح أن تكـون أهـم      و. التداخل
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 تــنخفض وضــوح،  ل تقــسيم العمــل واملــسؤوليات با  يتــسم عنــدما فقــد لــوحظ أنــه   . النطــاق
  .عمل االزدواجية أو التداخل يف النسبةاملمارسة العملية  يف
ألمـم املتحـدة   ل  املؤسسات التابعةتالحظت كيانات منظومة األمم املتحدة أن واليا   و  - ٩

نـه  أتنبع من الدول األعضاء واهليئات احلكومية الدولية، وليس من أمانات املنظومة، واقترحت             
تلقـي توجيهـات    التأكـد مـن      مـن الـضروري      سيكونيف حالة إجراء استعراض آخر للواليات،       

اء التنفيــذيني يف واضـحة مـن الـدول األعــضاء، وإجـراء االسـتعراض حتـت رعايــة جملـس الرؤسـ        
  .منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق

  
  ٢التوصية     

ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمؤسسات األخرى التابعة ملنظومة األمـم             
أفـضل   املعلومـات و   االتصاالت وتبادل ، داخل األطر املؤسسية القائمة،      أن يعززوا املتحدة  

فة التابعة ملنظومة األمم املتحدة فيما يتعلـق بالـدعم الـذي             املختل املؤسساتاملمارسات بني   
تقدمه إىل االحتاد األفريقـي وبرنـامج الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا التـابع لـه،                    
وذلك ملنع وتقليل ازدواج العمل والتداخل وعدم الفعالية يف استخدام املوارد، فضالً عن             

  .تيسري أوجه التآزر
شـري أيـضا يف الوقـت نفـسه إىل          وأُ. هـذه التوصـية   لس الرؤساء التنفيذيني    أيد أعضاء جم    - ١٠
ــ االتــصاالت وتبــادل املعلومــات بــشأن   عمليــةأن  منظومــة األمــم املتحــدة   الــذي تقدمــهدعمال

 بالفعـل يف إطـار آليـة التنـسيق برئاسـة نائـب               كانت جاريـة   فريقي والشراكة اجلديدة  أللالحتاد ا 
. نة االقتـصادية ألفريقيـا ومكتـب املستـشار اخلـاص املعـين بأفريقيـا              األمني العام وبدعم من اللج    

وتيسر أيضا فرقة العمل املشتركة بني اإلدارات املعنية بأفريقيا، اليت يرأسها وكيل األمـني العـام          
ألمـم  ل املؤسـسات التابعـة   واملستشار اخلاص لشؤون أفريقيا، االتصاالت وتبادل املعلومات بني         

عـالوة علـى    . اإلدارات املختلفـة صـاحبة املـصلحة الرئيـسية يف دعـم أفريقيـا             املتحدة واهليئات و  
 وجمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة عـن جمموعـة             يـة سفرت اجتماعات آلية التنسيق اإلقليم    أذلك  

سلطت كيانات منظومـة األمـم      و. )١(حتقيق قدر أكرب من التكامل والتنسيق      من التوصيات بغية  
اجلهود اليت تبذهلا جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، واللجنـة التنفيذيـة              املتحدة الضوء أيضا على     

ــشؤون         ــة لل ــة التنفيذي ــن، واللجن ــسالم واألم ــة بال ــة املعني ــة التنفيذي ــسانية، واللجن ــشؤون اإلن لل
  .إلدارة العلياااالقتصادية واالجتماعية وفريق 

__________ 
انظر أيضا تقرير الدورة العاشرة آللية التنسيق اإلقليمية ولوكاالت األمم املتحدة ومنظماهتا العاملة يف أفريقيا                 )١(  

) ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٦ و ٥(لــدعم االحتــاد األفريقــي والــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا 
  ).http://uneca.org/nepad/rcm10.htmlمتاح على املوقع (



A/65/62/Add.1
 

6 10-48467 
 

  اإلقليمي  تعزيز آلية التنسيق:تعزيز التماسك على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي  - باء  
، لــوحظ أن  وحــدة التفتــيش املــشتركة مــن تقريــرالثالــث  علــى الفــرعيف تعليــق عــام   - ١١

بـصورة رئيـسية     دراسته لكفاءة وفعالية آليات التنسيق على نطـاق املنظومـة،            عندالتقرير ركز،   
ئل التقريـر الـيت      مـع إحـدى رسـا      متعارضـا  هـذا النـهج      أُعتـرب وقـد   . على آليـة التنـسيق اإلقليمـي      

 ا إىل أن العدد الكبري مـن جلـان وأفرقـة التنـسيق والتوجيـه والعمـل يـشكل حتـديا خطـري              أشارت
ــها يف      ــام بعمل ــى القي ــم املتحــدة عل ــة األم ــدرة منظوم ــا ألق ــن فريقي ــد م ــاءة  مبزي ــسيق والكف  التن

ثمـة  ، ف اإلقليمـي  يكـون هنـاك مـربر قـوي للتركيـز علـى آليـة التنـسيق                  قد أنه   ورغم. والوضوح
شعور بأنه مل تقدم حجج واضحة تربر هـذا التركيـز وتـربر أسـباب اسـتبعاد اآلليـات اإلقليميـة                    

  .ودون اإلقليمية األخرى اليت أشار إليها التقرير
ــذلك إىل أن    - ١٢ ــري كـ ــرة وأشـ ــدورة العاشـ ــسيق  آل الـ ــة التنـ ــيليـ ــشرين ٦ و ٥ (اإلقليمـ  تـ

ــاين ــوفمرب /الث ــذ هنــ    تســلط) ٢٠٠٩ن ــة تنفي ــى أمهي ــضوء عل ــصعيد    ال ــى ال ــد األداء عل ج توحي
دون اإلقليميــة، املنظمــات األفريقيــة  إىل فــرص التعــاون الــيت توفرهــا تقليمــي، وأشــارإلا دون

وأوصى االجتماع يف هذا الصدد، بأن تؤخذ جتربة وكاالت األمـم املتحـدة احلاليـة يف التعـاون          
ــار  ــد األد   . دون اإلقليمــي يف االعتب  تنــشئاء، اقتــرح أن ومــن أجــل تطــوير هنــج إقليمــي لتوحي

ــا اخلمــس       ــاطق أفريقي ــة، يف من ــها دون اإلقليمي ــا، مــن خــالل مكاتب ــصادية ألفريقي ــة االقت اللجن
اإلقليمية، هيكال للتنسيق دون اإلقليمي تنـسق مـن خاللـه مجيـع وكـاالت األمـم املتحـدة                    دون

  .جهودها لدعم اجلماعات االقتصادية اإلقليمية
  

  ٣التوصية     
 األخرى التابعة ملنظومة األمـم      للمؤسساتم والرؤساء التنفيذيني    ينبغي لألمني العا    

علـى أنـشطة   املتحدة ضمان إنشاء اللجنة التوجيهيـة الرفيعـة املـستوى املقترحـة لإلشـراف               
 وتــوفري اإلرشــادات ومتابعــة القــرارات والتوصــيات ذات الــصلة  آليــة التنــسيق اإلقليمــي

   .٢٠١٠ وتشغيلها بالكامل حبلول عام وباآللية
أشـري  فإنـه   كيانات منظومة األمم املتحدة عن بعض التأييد هلذه التوصـية،            رغم إعراب   - ١٣

  اإلقليمـي أيضا إىل أن إنشاء جلنة توجيهية رفيعة املستوى لإلشـراف علـى أنـشطة آليـة التنـسيق         
 ضــرورة تقــدميأشــارت الوكــاالت إىل و. مــن شــأنه أن خيلــق مــستوى إضــافيا مــن البريوقراطيــة

، نظـرا   مـا هـو موجـود      قيمـة    سـيزيد مـن    جلنة أخرى رفيعة املستوى      إنشاء على أن    دليل إضايف 
  .لوجود مستويات عديدة بالفعل من الدعم املنسق ألفريقيا
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، مبـا يف ذلـك     اإلقليمـي  وفيما يتعلق بالقيود والتحديات اليت تواجه عمـل آليـة التنـسيق             - ١٤
ليـة، ممـا يـوفر القيـادة     اآل مـؤخرا دورات  رأسـت بنفـسها  ت األمـني العـام     ةالقيادة، لوحظ أن نائبـ    

  .العليا االستراتيجية هلذه االجتماعات
  

  ٤التوصية     
ينبغــي للجمعيــة العامــة أن تعيــد تأكيــد دعمهــا لتعزيــز قــدرات اللجنــة االقتــصادية     

 وذلــك بتخــصيص مــوارد كافيــة ،ألفريقيــا وأن تــدعو األمــني العــام إىل اختــاذ تــدابري أخــرى
 املـوارد لتمكينـها     توزيعألفريقيا بوسائل تشمل، حسب االقتضاء، إعادة       للجنة االقتصادية   

عال خبصوص آلية التنـسيق     من االضطالع بدورها يف جمال التنسيق االستراتيجي على حنو ف         
  . لدعم االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع لهاإلقليمي

  .ذه التوصيةوافقت الوكاالت على ه  - ١٥
  

  ٥التوصية     
 ونظام اجملموعـات التـابع هلـا    فل مواءمة آلية التنسيق اإلقليميينبغي لألمني العام أن يك    

على حنو سليم مع احتياجات وأولويات االحتاد األفريقي وبرنـامج الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل                  
األفريقــي وتطــور طــابع تنميــة أفريقيــا التــابع لــه، مــع مراعــاة الــدور القيــادي ملفوضــية االحتــاد    

الربنامج العشري لبناء قدرات االحتاد األفريقي، فيما يتعلق بالتحديد بتطور وتنفيـذ احتياجـات     
  .والستني هذا الربنامج، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة

 أولويــات آليــة التنــسيق  املواءمــة بــنيأشــارت كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة إىل أن    - ١٦
ــدة  ألأولويــات االحتــاد او ــد، مــع إقامــة تعــاون أوثــق بــني االحتــاد    تفريقــي والــشراكة اجلدي تزاي
فريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومصرف التنمية األفريقـي، ووكالـة التخطـيط والتنـسيق        ألا

الربنامج العـشري لبنـاء     وجيري أيضا استعراض    . التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا      
كفالة التنفيذ الفعال للربنامج مع األخذ بعني االعتبـار اجملـاالت           هبدف  قدرات االحتاد األفريقي    
  .فريقى وبرنامج الشراكة اجلديدة التابع لهألذات األولوية لالحتاد ا

  
  ٦التوصية     

األمــم ينبغــي لألمــني العــام، بــصفته رئــيس جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة     
ــة      ــة التنــسيق اإلقليمي ــام املنظمــات املــشاركة يف آلي املتحــدة املعــين بالتنــسيق، أن يكفــل قي
ــرامج وخطــط عملــها وأولوياهتــا، حــسب     ــة وب مبواءمــة دورات التخطــيط والربجمــة وامليزن
االقتضاء، مـع دورات التخطـيط والربجمـة وامليزنـة وبـرامج وخطـط عمـل وأولويـات آليـة                  
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اجملموعــات التابعــة هلــا وذلــك لتيــسري التخطــيط والربجمــة املــشتركني    التنــسيق اإلقليميــة و
  .وإنشاء إطار للتقييم والرصد

 احتياجـات وأولويـات     مـع التوصية الـسابقة، أشـري إىل أن مواءمـة آليـة التنـسيق              ب أسوة  - ١٧
 واسـع    علـى نطـاق    ومع ذلك، فثمة اعتـراف    . فريقي والشراكة اجلديدة جتري بالفعل    ألاالحتاد ا 
  . تعزيز هذه اجلهودرةبضرو

  
   ٧التوصية     

 األخرى التابعة ملنظومة األمـم      للمؤسساتينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني        
 وغريهـا مـن      مـع أمانـة آليـة التنـسيق اإلقليمـي          املتحدة تعيني جهـات تنـسيق عليـا للتفاعـل         

قتصادية اإلقليميـة،  اجلهات املشاركة، مبا يف ذلك مفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات اال       
  . املعلومات داخل اآلليةوتبادللتعزيز االتصال 

تأييـد، وأشـري إىل أن عـددا مـن املنظمـات األعـضاء يف               عموما بال حظيت هذه التوصية      - ١٨
  .جملس الرؤساء التنفيذيني نفذها بالفعل

  
  ٨التوصية     

تنفيــذ وتفعيــل ينبغــي لألمــني العــام ومــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ضــمان    
املوقــع عليــه بــني اللجــان اإلقليميــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف  “ االتفــاق اجلــامع”

 لتيسري وتعزيز االتصال والتنسيق والتعاون  ، على حنو كامل   ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
حـدة  بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وآلية التنسيق اإلقليمية مـن جهـة، وبرنـامج األمـم املت       

  .اإلمنائي وفريقي املديرين اإلقليميني من جهة أخرى
االتفـاق  ” أن إىلمل يعلق أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني على هذه التوصية، مشريين             - ١٩

  . مربم بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واللجان اإلقليمية“اجلامع
  

  ٩التوصية     
ساء التنفيذيني يف األمم املتحدة املعـين  ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤ      

ــع    ــسيق، أن يناشــد مجي ــةؤســساتاملبالتن ــة    مل  التالي ــشاركة يف آلي ــم املتحــدة امل ــة األم نظوم
التنسيق اإلقليمي وحضور اجتماعاهتا السنوية على أعلى املـستويات لزيـادة رفـع مـستوى               

لـذي تقدمـه منظومـة األمـم        اخلربة التقنية لآللية وإنشاء أوجه تآزر أخرى يف إطار الـدعم ا           
  .أفريقيا املتحدة إىل
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عمــل بأيــدت الوكــاالت هــذه التوصــية، لكــن الــبعض أشــار إىل أن االعتــراف املباشــر    - ٢٠
، بدال من آليـة      هلا وتقدمي الدعم  )٢() جنوهبا - شرقها(جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف أفريقيا       

كـاالت األمـم املتحـدة تكـون أكثـر قـدرة علـى              التنسيق، رمبا يكون ذا أمهيـة أكـرب نظـرا ألن و           
إضــافة إىل ذلــك، . العمـل مــن خــالل األفرقــة اإلقليميــة التابعــة جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة 

أشــارت الوكــاالت إىل أن الفريــق اإلقليمــي التــابع جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة يف جنــوب  
وة علـى ذلـك، اعترفـت الوكـاالت بـروح           عـال . أفريقيـا يـشارك بالفعـل يف آليـة التنـسيق          شرق  

وجهـت  التعاون والعمل املـشترك الـيت سـادت الـدورة العاشـرة آلليـة التنـسيق يف أفريقيـا، الـيت                      
  . بينهماالتآزرلعمل معا، وإجياد نوع من  ل اآلليتنيخالهلا الدعوة إىل

  
  ١٠التوصية     

لتابعة ملنظومة األمـم     األخرى ا  للمؤسساتينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني        
املتحدة إشراك اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا على حنو وثيق يف عمـل وأنـشطة               
آليـــة التنـــسيق اإلقليمـــي ونظـــام اجملموعـــات التـــابع هلـــا لتـــنعكس احتياجـــات وأولويـــات 

  . ق يف إطار آلية التنسيق اإلقليمياجلماعات االقتصادية اإلقليمية بشكل منس
شــددت أيــضا علــى ضــرورة فإهنــا ذه التوصــية بــصفة عامــة، هلــ الوكــاالت م تأييــدرغــ  - ٢١

 ارتـأت و.  وجمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف أفريقيـا           التنـسيق اإلقليمـي   تعزيز العالقة بني آلية     
ــصادية اإلقليميــ      ــه ســيكون مربكــا جــدا للجماعــات االقت ــة  الوكــاالت كــذلك أن ــع آلي ة أن تتب

وعاهتـا الفنيــة وكـذلك األفرقـة اإلقليميـة التابعــة جملموعـة األمـم املتحــدة        وجممالتنـسيق اإلقليمـي  
إضـافة إىل ذلـك،    . وجمموعاهتـا الفنيـة   ) وسطال - غربال، و يشرقالنوب  اجل(اإلمنائية يف أفريقيا    

أشـري إىل أن بعــض وكـاالت األمــم املتحـدة قــد وقعــت بالفعـل اتفاقــات مـع بعــض اجلماعــات      
 ذلك، أقر النظام أن هذه اآلليات ميكن أن ختلق فرصا وأشـكاال مـن               ومع. االقتصادية اإلقليمية 

تعمـل علـى الـصعيد      اإلقليمـي    والتكامل للعمل معا، ال سيما بالنظر إىل أن آلية التنـسيق             آزرالت
قليمـي، واألفرقـة اإلقليميـة       تعمـل علـى الـصعيد دون اإل        ، وآلية التنسيق دون اإلقليمـي     اإلقليمي

  .تعمل على الصعيد الوطين
  

  ١١التوصية     
ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم                

املتحدة تشجيع مجيع مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة علـى االعتمـاد، حـسب االقتـضاء                  
وبالتــشاور مــع جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة وفريقــي املــديرين اإلقليمــيني، مــن خــالل    

__________ 
  .فريق املديرين اإلقليميني لشرق أفريقيا وجنوهبا سابقا  )٢(  
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دون اإلقليمية لدى اجلماعـات االقتـصادية اإلقليميـة يف أفريقيـا، وذلـك              /اإلقليميةمكاتبها  
ــات          ــم املتحــدة واجلماع ــة األم ــني منظوم ــاون ب ــسيق والتع ــاون والتن ــسري التع ــن أجــل تي م

  . االقتصادية اإلقليمية
ــة األمــم املتحــدة     جــاءت  - ٢٢ ــات منظوم ــيت وردت مــن كيان ــردود ال ــة  ال علــى هــذه  موافق

 الرغم من وجود شعور بإمكانيـة إعـادة تـشكيلها حبيـث تـشجع كافـة مؤسـسات                   التوصية على 
 ، بغيـة  إطـار آليـة التنـسيق دون اإلقليمـي       منظومة األمم املتحدة على العمل معا بـشكل وثيـق يف          

  .اإلقليمية تسهيل التفاعل والتنسيق والتعاون بني منظومة األمم املتحدة واجلماعات االقتصادية
  

  ماسك على الصعيد القطريتعزيز الت  - جيم  
وحـدة التفتـيش    مـن تقريـر     الرابـع    الفـرع من خالل التعليقات العامة اليت قـدمت علـى            - ٢٣

، وفيما يتعلق مبسألة التماسك وامللكية الوطنية ألطـر عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة                 املشتركة
لــدان بعــن نــسبة اإلمنائيــة، تــرى كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة أنــه مــن املفيــد تكــوين فكــرة 

املنطقــة الــيت لــديها أو لــيس لــديها إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة، فــضال عــن   
. طـار عمـل األمـم املتحـدة       إل بعـض الـدول      حتـول دون امـتالك    تكوين فكرة عن األسباب الـيت       

مـم  أللميكـن   فإنـه    البلـدان أطـر عمـل األمـم املتحـدة،            ىوأشري أيضا إىل أنه حىت لو مل يكن لـد         
ترى كيانات منظومـة األمـم      و. ورقات استراتيجية احلد من الفقر     يف إطار  الدعم   تقدمياملتحدة  
مــم املتحــدة  علــى متاســك دعــم األقكــان بوســعه أن يعلــتقريــر ال، أن يف هــذا الــصدداملتحــدة 

لورقات استراتيجية احلد من الفقر وكيف ميكـن ملنظومـة األمـم املتحـدة تعزيـز امللكيـة الوطنيـة             
  .قات استراتيجية احلد من الفقرلور
  

  ١٢التوصية     
ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم                

املتحــدة ضــمان إشــراك احلكومــات األفريقيــة املــستفيدة علــى حنــو وثيــق يف تطــوير وتنفيــذ 
 دعـم امللكيـة والقيـادة       ورصد أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وذلك من أجـل          

 االحتياجـات واألولويـات احملـددة للبلـدان املـستفيدة،           تلبيـة الوطنيتني ومتكني منظماهتا من     
  .يف ذلك تعزيز قدراهتا املؤسسية الوطنية مبا
أنـه كـان مـن املمكـن        ارتـأت    فإهنـا  الوكاالت عن تأييدها هلـذه التوصـية،         رغم إعراب   - ٢٤

وتشري الوكـاالت بـصفة خاصـة إىل أنـه بعـد            . يف التقرير ة املادية    مزيد من األدل   بإدراجتعزيزها  
جـاء  فإنـه   يف أفريقيـا،    ) فريقيـا وزامبيـا   أنيجرييـا وجنـوب     (جراء مقابالت مع ثالثة بلدان فقط       إ

 منخرطـة رغـم كـون الـسلطات املـستفيدة يف معظـم البلـدان        ” مـن التقريـر أنـه    ١٠٢يف الفقرة   
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ذ أطـر األمـم املتحـدة، ال ينـسحب هـذا األمـر علـى مجيـع                  بصورة أكثر أو أقل يف تطوير وتنفيـ       
إىل أن مــضمون التوصــية يــشكل بالفعــل  أيــضا وكــاالت الأشــارت و .“... البلــدان األفريقيــة

 ، إلطار عمل األمم املتحدة التابع جملموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة           )٣(جزءا من املبادئ التوجيهية   
موعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة    ة املــشتركة يف جموجــزءا أصــيال مــن عمليــات الربجمــة القطريــ     

، كمــا يوجــد لــدى جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة يف أفريقيــا   )ا جنوهبــ- هاشــرق(أفريقيــا  يف
آليــة منهجيــة بالفعــل لتزويــد أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة بالــدعم الفــين    ) هاوســط - اغرهبــ(

  .حدةوضمان اجلودة أثناء تطوير إطار عمل األمم املت
  

  ١٣التوصية     
ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم                

املتحدة زيادة تعزيز قـدرات ومـوارد فريقـي املـديرين اإلقليمـيني يف أفريقيـا، مبـا يف ذلـك،                      
 املـوارد، لـضمان فعاليـة سـري عملـهما يف سـياق عمليـات                توزيـع حسب االقتضاء، بإعـادة     

اق املنظومـة علـى    إلصالح اجلارية على نطـاق واسـع لتعزيـز االتـساق والتنـسيق علـى نطـ                ا
  .املستوى القطري

  . حظيت هذه التوصية بالتأييد عموما  - ٢٥
  

  ١٤ التوصية    
ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم                

تخطــيط والربجمــة وامليزنــة للــربامج القطريــة الــيت  املتحــدة ضــمان زيــادة مواءمــة دورات ال
تنفذها يف أفريقيا داخـل إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة لكـل منـها وذلـك                       
لتوسيع نطاق الربجمة املشتركة إىل حد أكرب وإنشاء أطر مـشتركة للرصـد والتقيـيم فـضالً                 

  .عن تبسيط ترتيبات تقدمي التقارير على املستوى القطري
أشــارت الوكــاالت إىل أن هــذه التوصــية قيــد التطبيــق حتــت رئاســة املنــسقني املقــيمني    - ٢٦

. جملموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة  وأفرقة األمم املتحدة القطرية بدعم من األفرقة اإلقليمية التابعة  
اءمـة إطـار    وقد بذلت، علـى مـدى العـامني املاضـيني، جهـود كـبرية داخـل األفرقـة القطريـة ملو                    

  .عمليات الربجمة القطرية مع الدورات الوطنيةعمل األمم املتحدة و
  

__________ 
انظـر علـى    (املبادئ التوجيهية إلطار عمل األمم املتحدة التابع جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، اجلـزء األول                     )٣(  

ــصفحات   ــال الـ ــبيل املثـ ــاين  ) ٩  و٨ و ٥ و ٣سـ ــزء الثـ ــصفحات (واجلـ ) ٣٠ و ٢٥ و ٢١ و ٢٠ و ١٥الـ
  ).http://www.undg.orgمتاحة على املوقع  (٢٠١٠يناير /الصادرة يف كانون الثاين
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  ١٥التوصية     
ينبغــي لألمــني العــام والرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات األخــرى التابعــة ملنظومــة األمــم       

ــع        ــا م ــة يف أفريقي ــربامج القطري ــة لل ــة دورات التخطــيط والربجمــة وامليزن املتحــدة ضــمان مواءم
  .ة وامليزنة للربامج اإلقليمية ودون اإلقليمية لزيادة التنسيق واالتساقدورات التخطيط والربجم

امج القطريـة  العديـد منـها أن الـرب    رغم أن الوكاالت أيدت عموما هذه التوصية، أكـد        - ٢٧
ــة إىل مواءمــ  ــيس مــع الربجمــة اإلقليميــة      ةيف حاج .  مــع اخلطــط الوطنيــة ودورات امليزانيــة، ول

فريقـي وبرنـامج   أل االحتـاد ا   وطموحـات  مبـادئ يـضا بأنـه، يف ضـوء        أ ذلك، فقد مت اإلقرار    ومع
الشراكة اجلديدة التـابع لـه، ينبغـي توجيـه الـدعم املقـدم مـن األمـم املتحـدة كلـه حنـو التكامـل                          

وبناء عليه، فمـن املنطقـي أن تـتم املواءمـة بـني األولويـات الوطنيـة والـربامج اإلقليميـة                     . القاري
  .تكامل اإلقليمي يف أفريقيادون اإلقليمية لتحقيق ال أو
  

  ١٦التوصية     
ينبغي للجمعية العامة واهليئات التشريعية للمنظمات املناظرة التابعة ملنظومة األمـم             

املتحــدة أن تعيــد تأكيــد التزامهــا بــاإلدارة القائمــة علــى النتــائج وأن تطلــب إىل الرؤســاء    
ل ممارسـات آليـة التنـسيق       يق أفـض   التابعة ملنظومة األمم املتحدة تنس     للمؤسساتالتنفيذيني  
 لديهم للتوصل إىل وضع هنج مشترك لإلدارة القائمة على النتائج علـى املـستوى    اإلقليمي

  .القطري لتنفيذ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف أفريقيا
رغم أن هذه التوصية حظيت بتأييد الوكاالت عموما، فقـد أشـارت تلـك الوكـاالت                  - ٢٨
 الفريـق العامـل املعـين مبـسائل     عـن أن فريق العمل املعين باإلدارة القائمة على النتـائج املنبثـق         إىل  

الربجمة التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية يعمل بالفعل على وضع دليل لإلدارة القائمـة علـى                
ــة تتعلــ          ــن مــواد تدريبي ــة، فــضال ع ــات األعــضاء يف اجملموع ــائج ليكــون مرجعــا للمنظم ق النت

 /ولألتــشرين ا ومــن املتوقــع أن تــصبح هــذه املــواد متاحــة حبلــول شــهر       . باملوضــوع نفــسه 
وجــرى التأكيــد كــذلك علــى ضــرورة تــوخي احليطــة عنــد التوصــية بتنــسيق   . ٢٠١٠ أكتــوبر

 إىل أنـه  ممارسات اإلدارة القائمة على النتائج بني مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحـدة، نظـرا    
 صـــفات التقنيـــة املعمـــول هبـــا يف وكـــاالت األمـــم املتحـــدة املتخصـــصة، املواب مل ُيعتـــرف بعـــد

يتعلق بتنفيذ الربامج وإدارهتا، وجيري أيـضا العمـل علـى مواءمـة املمارسـات التجاريـة يف                 ما يف
اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني، وجمموعة األمـم املتحـدة              إطار

 ذلك التنفيذ املخطط لتوصـيات البعثـة الرفيعـة املـستوى جملموعـة األمـم املتحـدة                  اإلمنائية، مبا يف  
 اللجنة اإلدارية الرفيعـة املـستوى بـشأن معاجلـة االختناقـات يف املمارسـات التجاريـة                  -اإلمنائية  

  . ٢٠١٠أبريل /مارس ونيسان/على املستوى القطري، اليت مت التعهد بتنفيذها يف شهري آذار
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  ١٧ التوصية    
ــذيني يف منظمــة األمــم         ــصفته رئــيس جملــس الرؤســاء التنفي ينبغــي لألمــني العــام، ب

املتحدة املعين بالتنسيق، أن يشرع يف القيام، من خالل جملس الرؤساء التنفيـذيني، بـإجراء           
اســتعراض شــامل بــشأن تعبئــة املــوارد، وآليــات وطرائــق التمويــل داخــل منظومــة األمــم     

ا يف  الية للدعم الـذي تقدمـه منظومـة األمـم املتحـدة إىل أفريقيـ              املتحدة لكفالة االستدامة امل   
 وأطـر عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، مبـا يف ذلـك                  إطار آلية التنـسيق اإلقليمـي     
أفريقيـا بـشكل اسـتراتيجي، وتنـسيق الـشراكة مـع مؤسـسات               مشاركة القطاع اخلاص يف   
  . التمويل األفريقية والدولية

  .نظومة األمم املتحدةمل  التابعةؤسساتامللتوصية بتأييد حظيت هذه ا  - ٢٩
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  موجز    

حنو املزيد من اتساق الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيـا                 
JIU/REP/2009/5  

  :اهلدف    
طاق املنظومة باالعتماد على الدروس     تقييم فعالية وكفاءة إطار التعاون القائم على ن         

املستخلصة ومشاطرهتا وتعيني ممارسات التنسيق الفضلى ووسائل التعاون فيما يتعلق بالدعم           
ونظراً إىل تعدد املنظمات املعنية يف هذا الصدد        . الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا      

تساق أمر جـوهري إلزالـة حـاالت        وكثرة الواليات والربامج ذات الصلة، فإن زيادة اال       
  .ستخدام املوارد املتاحة بفعاليةالتداخل وازدواج العمل ومن مث تأمني ا

  االستنتاجات والنتائج الرئيسية    
ية، يتـضمن   على أساس االستعراضات العديدة اليت تناولت خمتلف جوانب القض          

 للمنظمـات التابعـة      منها موجهة إىل الرؤساء التنفيذيني     ١٤ - توصية   ١٧هذا التقييم   
هبـدف   -ب هيئات إدارة هذه املنظمـات        للنظر فيها من جان    ٣ملنظومة األمم املتحدة و   

الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل       التنسيق والتعاون واالتساق فيما يتعلق بالدعم      تعزيز
  . أفريقيا على األصعدة العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية

انتشار الواليات والربامج ذات الصلة يّولد حاالت تـداخل هيكلـي           وملا كان     
ويشتت اجلهود واملوارد، فينبغي استعراض الواليات املتعلقة بالدعم الذي تقدمه منظومـة            

  ).١انظر التوصية رقم (األمم املتحدة إىل أفريقيا 
ال وتدعو احلاجة إىل القيام، داخل األطر املؤسسية القائمـة، بتحـسني االتـص              

وتقاسم املعلومات بني سائر املنظمات والكيانات واإلدارات واملكاتب اليت هتتم اهتمامـاً            
كما تدعو احلاجة إىل تيسري التنسيق والتعاون يف هذا الـصدد علـى             . ايكبرياً بدعم أفريق  

نطاق املنظومة، مبا يف ذلك بني جملس الرؤساء التنفيذيني املعـين بالتنـسيق، والفـريقني               
 والعامل املعنيني باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا، وآلية التنـسيق اإلقليميـة         التوجيهي

فريقي وبرنامج  األالتابعة لوكاالت األمم املتحدة ومنظماهتا العاملة يف أفريقيا دعماً لالحتاد           
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومكتـب             

ويف هذا الصدد، ينبغـي جمللـس       ). ٢انظر التوصية رقم    (ستشار اخلاص املعين بأفريقيا     امل
الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق القيام بدور استباقي أكرب وذلك بإدراج دعـم االحتـاد              

  فريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التـابع لـه كبنـد دائـم يف                 األ
  . جدول أعماله
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وتشكل آلية التنسيق اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا، يف هذا الصدد، اآلليـة               
. الرئيسية لتعزيز االتساق على نطاق املنظومة على الـصعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي             

وتواجه قيوداً وحتديات تتعلق بأمور منها االلتزام والقيادة؛ التنسيق؛ املساءلة؛ الرصد والتقييم؛            
املوارد وبناء القدرات؛ االتصال؛ التوعية والدعوة؛ وحتقيق املواءمة مع أولويات االحتاد           تعبئة  
فريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له، مبا يف ذلـك التكامـل                األ

ـ             . اإلقليمي ال ونظراً إىل الدور االستباقي املتوقع أن تقوم به اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف جم
التنسيق االستراتيجي بصدد آلية التنسيق اإلقليمية، ينبغي تعزيز قدرات اللجنـة االقتـصادية           

  :وينبغي تعزيز آلية التنسيق اإلقليمية عن طريق ما يلي). ٤انظر التوصية رقم (ألفريقيا 
إنشاء جلنة توجيهية رفيعة املستوى، متثل مجيع اجلهات صاحبة املصلحة على حنو            •

راف على أنشطة آلية التنسيق اإلقليمية واجملموعات التابعـة هلـا،           مالئم، لإلش 
بتوفري اإلرشادات ومتابعة القرارات والتوصيات ذات الـصلة بآليـة التنـسيق            

 ؛)٣انظر التوصية رقم (اإلقليمية 

حتقيق مواءمة أكرب بني آلية التنسيق اإلقليمية واجملموعات التابعة هلا واحتياجات            •
األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا          وأولويات االحتاد   

، وزيادة املواءمة بني دورات التخطيط والربجمـة   )٥انظر التوصية رقم    (التابع له   
وامليزانية لربامج مؤسسات منظومة األمم املتحدة لدعم االحتاد األفريقي وبرنامج          

وتعـيني  ) ٦ر التوصية رقم انظ(الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له     
جهات تنسيق يف املنظمات التابعة آللية التنسيق اإلقليمية اليت تشارك يف زيـادة             

 ؛)٧انظر التوصية رقم (التفاعل واالتصال وتقاسم املعلومات 

وتفعيله بشكل كامل بني اللجان اإلقليمية وبرنامج األمم        " االتفاق اجلامع "تنفيذ   •
تعزيز االتصال والتنسيق والتعاون بني اللجنة االقتصادية       املتحدة اإلمنائي لتيسري و   

برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       ألفريقيا وآلية التنسيق اإلقليمية، من جهة، و      
 ؛ )٨انظر التوصية رقم (فريقي املديرين اإلقليميني يف أفريقيا، من جهة أخرى و

 اإلقليمية لزيادة   مشاركة مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف آلية التنسيق         •
االستفادة من اخلربة التقنية لآللية وهتيئة فرص لزيادة أوجه التآزر داخل منظومة            
األمم املتحدة لدعم االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة            

  ؛)٩انظر التوصية رقم (أفريقيا التابع له 
ت اللجنـة االقتـصادية     تعزيز االتساق على املستوى دون اإلقليمي برفع قدرا        •

ألفريقيا ومكاتبها اخلمسة دون اإلقليمية يف أفريقيا؛ إنشاء آليـة تنـسيق دون             
إقليمية على نطاق املنظومة؛ وضمان مشاركة اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف          

) ١٠انظر التوصية رقـم     (أفريقيا على حنو وثيق يف عمل آلية التنسيق اإلقليمية          
 مؤسسات منظومة األمم املتحدة، حسب االقتـضاء،        وضمان أن تكون مجيع   

  ).١١انظر التوصية رقم (معتمدة لدى اجلماعات االقتصادية اإلقليمية 



JIU/REP/2009/5 

v GE.09-01940 

وملا كانت احلكومات األفريقية املتلقية للدعم هي اجلهات الرئيسية املـستفيدة،             
ئية على  فينبغي أن تشارك يف وضع وتنفيذ ورصد أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنا            

حنو أوثق وأكثر اتساقاً لتعزيز امللكية والقيادة الوطنيتني ومراعاة االحتياجات واألولويات           
  ). ١٢انظر التوصية رقم (احملددة للبلدان املستفيدة 

وينبغي تعزيز قدرات وموارد فريقي املديرين اإلقليميني يف أفريقيا بوسائل تشمل،             
لى حنو يكفل سري عملهما بشكل فعال يف سياق         حسب االقتضاء، إعادة وزع املوارد، ع     

عمليات اإلصالح اجلارية على نطاق واسع من أجل تعزيز اتساق وتنسيق املنظومة علـى              
  ).١٣انظر التوصية رقم (الصعيد القطري 

وينبغي للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن حتقق مواءمـة أفـضل بـني                
نية لرباجمها القطرية يف أفريقيا حتت رعاية إطار عمل األمم          دورات التخطيط والربجمة وامليزا   

املتحدة للمساعدة اإلمنائية لكل منها من أجل تيسري الربجمة املشتركة، وإنشاء أطر مشتركة             
). ١٤انظر التوصية رقم    (للرصد والتقييم، وتبسيط ترتيبات اإلبالغ على الصعيد القطري         

بني دورات التخطيط والربجمة وامليزانيـة لرباجمهـا        كما ينبغي هلا أن حتقق مواءمة أفضل        
القطرية مع دورات التخطيط والربجمة وامليزانية لرباجمها اإلقليمية ودون اإلقليميـة لزيـادة             

ومبا أن االفتقار إىل هنج مـشترك لـإلدارة         ). ١٥انظر التوصية رقم    (التنسيق واالتساق   
تحدة يؤثر سلباً علـى اسـتخدمه علـى         القائمة على النتائج على نطاق منظومة األمم امل       

املستوى القطري، فتدعو احلاجة إىل تعزيز هنج اإلدارة القائمة على النتائج على الـصعيد              
القطري لتنسيق هنج اإلدارة القائمة على النتائج على نطاق املنظومة من أجل تنفيذ أطـر               

  ). ١٦ة رقم انظر التوصي(عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف أفريقيا 
وينبغي لألمني العام أن يشرع، عن طريق جملس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين                

بالتنسيق، يف إجراء استعراض شامل بشأن تعبئة املوارد، وآليات التمويل وطرائق العمـل             
داخل منظومة األمم املتحدة لضمان االستدامة املالية للدعم الذي تقدمه منظومـة األمـم             

يقيا داخل نطاق آلية التنسيق اإلقليمية وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة           املتحدة إىل أفر  
  ).١٧انظر التوصية رقم (اإلمنائية 

  توصيات للنظر فيها من جانب األجهزة التشريعية    
 ١التوصية رقم  •

ينبغي للجمعية العامة واهليئات التشريعية للمنظمات املناظرة التابعة ملنظومـة          
تدعو األمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى       األمم املتحدة أن    

التابعة ملنظومة األمم املتحدة إىل استعراض والية كل منها فيما يتعلق بالدعم            
الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا لتقييم حالة التنفيذ، وتقـدير            

ح مهام تقسيم   املوارد، ورصد احتياجات التنفيذ واإلبالغ عنها وزيادة توضي       
العمل واملسؤوليات داخل منظومة األمم املتحدة وبني األجهـزة واملكاتـب       

  .واإلدارات املختلفة يف كل منظمة تابعة ملنظومة األمم املتحدة
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  ٤التوصية رقم  •
ينبغي للجمعية العامة أن تعيد تأكيد دعمها لتعزيز قدرات اللجنة االقتصادية           

 إىل اختاذ تدابري أخرى وذلك بتخصيص موارد ألفريقيا وأن تدعو األمني العام
كافية للجنة االقتصادية ألفريقيا بوسائل تشمل، حسب االقتـضاء، إعـادة           
وزع املوارد لتمكينها من االضطالع بدورها يف جمال التنسيق االسـتراتيجي       
على حنو فعال خبصوص آلية التنسيق اإلقليمية لـدعم االحتـاد األفريقـي             

  .ديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع لهوبرنامج الشراكة اجل
  ١٦التوصية رقم  •

ينبغي للجمعية العامة واهليئات التشريعية للمنظمات املناظرة التابعة ملنظومـة          
األمم املتحدة أن تعيد تأكيد التزامها باإلدارة القائمة على النتائج وأن تطلب            

 املتحدة تنسيق أفضل    إىل الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم      
ممارسات آلية التنسيق اإلقليمية لديهم للتوصل إىل وضع هنج مشترك لإلدارة    
القائمة على النتائج على املستوى القطري فيما يتعلق بتنفيذ إطار عمل األمم            

  .املتحدة للمساعدة اإلنسانية يف أفريقيا
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  مقدمة  - أوالً  

  حمور االهتماماهلدف و  - ألف  
 علـى  ، وبناًء٢٠٠٨قامت وحدة التفتيش املشتركة، كجزء من برنامج عملها لعام           -١

حنو املزيد مـن اتـساق      "اقتراح منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، بإجراء تقييم عنوانه          
  ". الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا

لية وكفاءة إطار التعاون القائم على نطاق املنظومـة         واهلدف من ذلك هو تقييم فعا       -٢
باالعتماد على الدروس املستخلصة ومشاطرهتا وحتديد ممارسات التنسيق الفضلى ووسـائل           
التعاون فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيـا، علـى أسـاس                

تلف جوانب القضية، من قبل األمني     االستعراضات العديدة اليت أجريت حىت اآلن وتناولت خم       
العام، وجملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، ووحدة التفتـيش             
املشتركة، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومكتب املستشار اخلاص املعين بأفريقيا، واللجنة 

ويركز هذا التقييم على القضايا     . ملتحدةاالقتصادية ألفريقيا وغريها من أعضاء منظومة األمم ا       
 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة، أال وهـو         ٨اإلمنائية، وبالذات على تلك الواردة يف اهلدف        

 ".إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية"

ويبحث التقييم مدى اتساق تعاون احلكومات املستفيدة ومؤسسات منظومة األمم            -٣
يف العمل على األصعدة العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية من          املتحدة وجمتمع املاحنني    

ولدى القيام بذلك، ينظر التقييم، يف مجلة أمور، يف سري عمل           . خالل آليات التنسيق القائمة   
آليات التنسيق القائمة على نطاق املنظومة وفعاليتها وكفاءهتا، ال سـيما آليـات التنـسيق               

لوكاالت األمم املتحدة ومنظماهتا العاملة يف أفريقيا دعماً لالحتاد األفريقي          التابعة   )١(اإلقليمية
وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له، والقضايا ذات الصلة بنظام املنسق              

ويعترب التقييم أيضاً مبثابة معلومات حمدثة الستعراض وحدة التفتيش املشتركة املعنـون       . املقيم
  ري إضافية لتعزيز دعم منظومة األمم املتحدة لربنامج الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل                تداب"

 .)٢("تنمية أفريقيا

ووفقاً للمعايري الداخلية واملبادئ التوجيهية لوحدة التفتيش املـشتركة وإجـراءات             -٤
نات عملها الداخلية، مشلت املنهجية املتبعة يف إعداد هذا التقرير استعراضاً أوليـاً، واسـتبيا             

  وعلـى أسـاس    . وجهت إىل املنظمات املشاركة، وإجراء مقابالت والقيام بتحليل متعمق        
__________  

اجتماعات التـشاور اإلقليميـة، وآليـة التـشاور اإلقليميـة           : استخدمت مصطلحات خمتلفة هلذه اآللية     )١(
دية اإلقليمية يف اجتماعهـا     ولذلك، قررت األمانات التنفيذية للجان االقتصا     . واجتماعات التنسيق اإلقليمية  

 .، أن تستخدم باستمرار اسم آلية التنسيق اإلقليمية٢٠٠٨يونيه /املعقود يف أديس أبابا يف حزيران
)٢( JIU/REP/2005/8. 
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ما ورد من إجابات على االستبيانات، أجرى املفتشون مقابالت مع مسؤولني يف منظمـات              
مشاركة خمتارة والتمسوا كذلك آراء ممثلي أمانة جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمـم     

 بالتنسيق، ومكتب جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وجلنة االحتاد األفريقي، وأمانة املتحدة املعين
برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وأمانة السوق املشتركة لـشرقي وجنـويب              

كما أجريت مناقشات مـع أعـضاء    . أفريقيا وجلنة اجلماعة االقتصادية لدول غر ب أفريقيا       
وروعيت آراء ومعلومـات    . دة القطرية يف جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجرييا      أفرقة األمم املتح  

املوظفني الرمسيني الذين جرت مقابلتهم لدى وضع اللمسات األخرية على التوصيات الواردة            
يف هذا التقرير، والتمست تعليقات املنظمات املشاركة واملسؤولني واملمثلني الذين أجريـت            

 . لتقرير وأخذت يف االعتبار لدى وضع النص النهائي للتقريرمقابالت معهم بشأن مشروع ا

 من النظام األساسي لوحدة التفتـيش املـشتركة، وضـعت           ٢-١١ووفقاً للمادة     -٥
اللمسات األخرية على هذا التقرير بعد التشاور بني املفتشني حبيث ختـضع االسـتنتاجات              

  .والتوصيات الواردة فيه حلكم الوحدة اجلماعي 
يل تناول هذا التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، يتضمن املرفق اخلامس جدوالً           ولتسه  -٦

  يبني ما إذا كان التقرير قد عرض علـى املنظمـات املعنيـة الختـاذ إجـراءات بـشأنه                   
ويعني اجلدول التوصيات اخلاصة بكل منظمة، وحيدد ما إذا كانت تتطلب           . أو جملرد العلم به   

عية أو هيئة إدارة املنظمة املعنية أو ما إذا كان ميكـن أن يتخـذ     قراراً من جانب اهليئة التشري    
  .الرئيس التنفيذي إجراًء بشأهنا

ويود املفتشون اإلعراب عن تقديرهم جلميع من ساعدوهم يف إعداد هذا التقريـر،               -٧
  .وال سيما من شاركوا يف إجراء املقابالت وتقامسوا بذلك طوعاً معارفهم وخربهتم معهم

  لومات أساسيةمع  - باء  
لقد كانت أفريقيا منذ وقت طويل حمط اهتمام منظومة األمم املتحدة يف ما تضطلع                -٨

وعقب بدء تشغيل برنامج العمل لألمم املتحدة       . به من أنشطة تتعلق بالتنمية والتعاون التقين      
مـم   باعتباره أول برنامج تنفذه األ     - ١٩٨٦لإلنعاش االقتصادي والتنمية يف أفريقيا يف عام        

 وبرنامج األمم املتحدة اجلديد للتنميـة يف        -طالق يف منطقة حمددة من العامل       املتحدة على اإل  
أفريقيا يف التسعينات، أصبح برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا منذ اعتمـاده يف               

 من جانب االحتاد األفريقي اإلطار االستراتيجي الرئيسي الذي تركـز منظومـة    ٢٠٠١عام  
، ٦٣/١ لقرار اجلمعية العامة ووفقاً. )٣(ألمم املتحدة جهودها داخله لتحقيق التنمية يف أفريقيا      ا

ميثل برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا اإلطـار األكـرب للتنميـة االجتماعيـة        
__________  

ترد شروط التزام األمم املتحدة بربنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا يف قـرار اجلمعيـة العامـة       )٣(
 .٥٧/٢؛ انظر أيضاً القرار ٥٧/٧
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 واالقتصادية املستدامة يف أفريقيا وكذلك لتنفيذ اخلطط واالستراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة           
ويكمله الربنامج العشري لبناء قدرات االحتاد األفريقي الذي مت التوقيـع           . )٤(ودون اإلقليمية 
 بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة إلبراز جماالت التعاون الرئيسية بني           ٢٠٠٦عليه يف عام    

راء ، وتوافـق آ   )٦(وعالوة على ذلك، يقدم إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة         . )٥(املنظمتني
، وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة          )٧(مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية    

 )٩(٢٠٠٥، ونتائج مؤمتر القمـة العـاملي لعـام          )٨(")خطة جوهانسربغ للتنفيذ  ("املستدامة  
، بـني جهـات أخـرى،       )١٠(لصاحل أقل البلدان منواً    ٢٠١٠-٢٠٠١وبرنامج عمل العقد    

 . طار للدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة ألفريقيااإلرشادات واإل

 إىل منظومة ٢٠٠٧مارس / آذار١٦ املؤرخ ٦١/٢٢٩وطلبت اجلمعية العامة يف القرار      -٩
األمم املتحدة تقدمي املساعدة إىل االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجـل تنميـة               

ية لدى قيامها بوضع مشاريع وبرامج يف نطـاق برنـامج           أفريقيا التابع له، وإىل البلدان األفريق     
كما طلبت إىل األمني العام أن يشجع علـى زيـادة           . الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا     

اتساق عمل منظومة األمم املتحدة الداعم لربنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا يف               
تها آلية التنسيق اإلقليمية واليت تناسب إىل حد كبري         إطار اجملموعات املواضيعية التسع اليت وضع     

وصرح األمني العام يف التقرير الـذي       . أولويات برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا       
من احليوي زيادة تعزيز الـدعم الـذي        "قدمه إىل جلنة الربنامج والتنسيق، يف مجلة أمور، بأن          

ولتحـسني  .  برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا       تقدمه منظومة األمم املتحدة لتنفيذ    
فعالية تنسيق دعم األمم املتحدة يف إطار آلية التشاور اإلقليمية، هناك حاجة إىل اختاذ تدابري يف                

وعلى وجه اخلصوص، ميكن ملنظومـة األمـم        . جمال السياسات وإجراءات عاجلة على السواء     
ل واملتسق ملختلف الوكاالت املشاركة يف وضـع بـرامج         املتحدة أن تكسب من التعاون الفعا     

  . )١١(ومشاريع متكاملة يف جماالت الزراعة واهلياكل األساسية واالتصال والبيئة
على أن تزايد عدد الوكاالت العاملة يف أفريقيا وتعدد جلان وجمموعـات التنـسيق                -١٠

دارات يف سائر أحناء منظومة األمم     والتوجيه والعمل فضالً عن األفرقة العاملة املشتركة بني اإل        
املتحدة اليت تدعم التنمية يف أفريقيا، يفرضان أكثر فأكثر حتديات جدية على قـدرة األمـم                

__________  
 .٤الفقرة  )٤(
)٥( A/61/360، ٦١/٢٩٦ وانظر أيضاً قرار اجلمعية العامة. 
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )٦(
)٧( A/CONF.198/11 املرفق١، الفصل األول، القرار ،. 
)٨( A/CONF.199/20 املرفق٢، الفصل األول، القرار ،. 
 .١٧٠ و٦٨، الفقرتان ٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٩(
)١٠( A/CONF.191/11. 
)١١( E/AC.51/2007/4 ،٨٩-٨٧، الفقرات ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠. 
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املتحدة على االضطالع بعملها يف القارة األفريقية مبزيد من التنسيق والكفـاءة والوضـوح              
 على األهـداف الرئيـسية      واالتساق لتحقيق نتائج قصوى مع القيام يف الوقت ذاته باحلفاظ         

  . وامللكية والقيادة الوطنيتني يف أفريقيا وتعزيزها
ومن األساسي بالفعل زيادة اتساق الدعم الذي تقدمه منظومة األمـم املتحـدة إىل      -١١

ومع أن ليس هنـاك  . أفريقيا على مجيع املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية   
 الكلمة بني املستويات املختلفة وأن العالقات الوثيقة قائمة، إال أن هـذا          عملياً أي فرق مبعىن   

التقرير قد وضع عمداً يف ثالثة أجزاء رئيسية تتناول قضايا االتساق على املـستوي العـاملي                
واملـستوى القطـري    ) الفصل الثالث (واملستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي     ) الفصل الثاين (
  وقـد أوليـت    . ملوضوع معقد بطريقة منظمة ومناسبة للقـارئ      للتصدي  ) الفصل الرابع (

العناية الواجبة للروابط القائمة بني املستويات املختلفة ويرد بياهنا يف كل فصل داخل السياق              
 . ذي الصلة

  تعزيز االتساق على املستوى العاملي  - ثانياً  
التنفيـذيني املعـين    يشكل مكتب املستشار اخلاص املعين بأفريقيا، وجملس الرؤساء           -١٢

اللجنـة اإلداريـة الرفيعـة      (بالتنسيق، مبا يف ذلك اللجان الثالث الرفيعة املستوى التابعة له           
والفريـق  ) املستوى، واللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى وجمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة          

مل املعين باألهداف اإلمنائية    التوجيهي املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا والفريق العا        
، اهليئات الرئيسية املكلفـة بتعزيـز       ٢٠٠٧سبتمرب  /لأللفية يف أفريقيا اللذين أنشئا يف أيلول      

االتساق والتنسيق على نطاق املنظومة فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحـدة       
ينوا أوجه قصور يف زيادة التنسيق      على أن املفتشني قد ع    . )١٢(إىل أفريقيا على املستوى العاملي    

 . والتآزر بني هذه الكيانات

 مكتب املستشار اخلاص املعين بأفريقيا  - ألف  

  / أيـار  ١تتمثل مهمة مكتب املستشار اخلاص املعين بأفريقي، الـذي أنـشئ يف               -١٣
، يف تعزيز الدعم الدويل لتحقيق التنمية واألمن يف أفريقيا من خـالل أعمـال               ٢٠٠٣مايو  

دعوة والتحليل اليت يضطلع هبا؛ مساعدة األمني العام يف حتسني اتساق وتنسيق الدعم الذي              ال
تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا؛ وتيسري املداوالت احلكومية الدولية بشأن أفريقيـا             

 . على الصعيد العاملي، ال سيما فيما يتعلق بربنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

__________  
رغم تعدد اهليئات والكيانات واللجان واألفرقة العاملة واألفرقة التوجيهية والعاملة اليت هتتم بتيسري االتساق               )١٢(

والتنسيق على نطاق املنظومة فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيـا، سـريكز                 
 .ت واهليئات املشار إليها أعالهالتقييم على الكيانا
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وللتقارير اليت يقدمها مكتب املستشار اخلاص املعين بأفريقيا إىل األمني العام واألعمال              -١٤
ويتوىل املكتب، يف مجلة أمور أخرى، القيادة يف        . اليت يضطلع هبا دعماً ألفريقيا جوانب متعددة      

ـ             شطة إعداد التقارير، وتنظيم واستضافة اجتماعات اخلرباء وحلقات العمل ويشارك يف سائر أن
كما أنه يدعو فرقة عاملة مشتركة بني اإلدارات معنية بالشؤون األفريقية إىل االنعقـاد             . الدعوة

  . لزيادة اتساق الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا
وعلى أساس الوالية املخولة له وخربته يف جمال الدعوة، ميثل مكتب املستشار اخلاص             -١٥

جلهة املنسقة للمجموعة املعنية بالدعوة واالتصاالت، وهـي واحـدة مـن            املعين بأفريقيا ا  
اجملموعات املواضيعية التسع اليت أنشئت يف إطار آلية التنسيق اإلقليمية لتنسيق الدعم الـذي              
تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل برنامج الشراكة اجلديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا علـى         

ومن بني األعضاء اآلخرين يف اجملموعـة إدارة شـؤون          . ليميالصعيدين اإلقليمي ودون اإلق   
. اإلعالم، واللجنة االقتصادية ألفريقيا وأمانة برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا         

تنمية وتتمثل األهداف الرئيسية يف التشجيع على زيادة فهم برنامج الشراكة اجلديدة من أجل      
بناء الدعم لصاحل برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا أفريقيا على الصعيد العاملي، و

 . بني األفارقة واجملتمع الدويل وتعزيز عمل األمم املتحدة الداعم لربنامج الشراكة

ورغم سالمة التعاون بني مكتب املستشار اخلاص املعين بأفريقيا واللجنة االقتصادية             -١٦
أدرك املفتشون أن تقسيم العمل واملسؤوليات بني هـذه         ألفريقيا وإدارة شؤون اإلعالم، فقد      

ومع أن عمل مكتب املستشار اخلـاص       . الكيانات ال يتسم دائماً بالوضوح يف الواقع العملي       
املعين بأفريقيا لدعم أفريقيا مركز على الصعيد العاملي وأن عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيـا              

ي ودون اإلقليمي، إال أنه يصعب أحيانـاً فـصل          لدعم أفريقيا مركز على الصعيدين اإلقليم     
املسؤوليات بوضوح يف الواقع العملي، وهو ما قد يسفر عن حدوث تـداخل وازدواج يف               

وباإلضافة إىل ذلك، يعتقد املفتشون أن تدفق املعلومات بني مكتب املستشار اخلاص            . العمل
فريقيا أمر أساسي وميكن حتـسينه      إدارة شؤون اإلعالم واللجنة االقتصادية أل     /املعين بأفريقيا 

باعتبار أنه مفيد للجميع، ذلك أن مكتب املستشار اخلاص املعين بأفريقيـا وإدارة شـؤون               
اإلعالم يعتمدان على املعلومات اليت تقدمها اللجنة االقتصادية ألفريقيا وآلية التنسيق اإلقليمية            

 وآلية التنـسيق    انة االقتصادية ألفريقي  للقيام بأعماهلما املتعلقة بالدعوة، يف حني تستفيد اللج       
اإلقليمية من عمل الدعوة الذي يضطلع به مكتب املستشار اخلاص املعـين بأفريقيـا وإدارة               

عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيـا وآليـة التنـسيق          وضوح من يزيد ما وهو شؤون اإلعالم، 
 . اإلقليمية ويضاعف الدعم املقدم هلما

  تنفيذيني املعين بالتنسيقجملس الرؤساء ال  - باء  
إن جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق هو آلية التنسيق الوحيدة القائمة علـى               -١٧

وهو يتألف من الرؤساء التنفيذيني جلميع مؤسسات منظومة األمم املتحـدة           . نطاق املنظومة 
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التنـسيق واالتـساق    ويتوىل اجمللس زيادة دعم     . وجيتمع مرتني يف السنة برئاسة األمني العام      
وتدعمه ثالث جلان رفيعة املستوى هي      . بشأن جمموعة كبرية من القضايا األساسية واإلدارية      

اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى املكلفة بتعزيز اتساق السياسة العامة عل املستوى العـاملي،             
ة على مستوى املنظومة،    واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى اليت تدعم تنسيق املمارسات التجاري        

وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية اليت تعزز املراقبة املتـسقة والفعالـة وتقـدم اإلرشـادات               
  . واملعلومات املتعلقة ببناء القدرات بصدد اجلوانب التنفيذية اليت تتم على الصعيد القطري

 يف تعزيز اتساق الدعم     وُيسهم جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق إسهاماً كبرياً         -١٨
الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا، مبا يف ذلك عن طريق عمله بشأن توصـيات                
الفريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف جماالت التنميـة،              

ذا الفريـق، وتنـسيق     واملساعدة اإلنسانية والبيئة، والتقرير ذي الصلة الذي يقدمه رؤساء ه         
. املمارسات التجارية، وعمل اجمللس بشأن قضايا حمددة، مثل تغري املناخ واألزمات الغذائيـة            

الرأس األخـضر،   (وبتوحيد أداء نصف عدد الربامج النموذجية الثمانية اليت تنفذ يف أفريقيا            
  ارنـة مبنـاطق أخـرى    وارتفاع نسبة البلدان النامية يف أفريقيا مق) موزامبيق، رواندا وترتانيا 

تستفيد أفريقيا أيضاً، باإلضافة إىل ذلك، مـن عمـل          ) يقع ثلثا أقل البلدان منواً يف أفريقيا      (
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحـدة     

 . لتحقيق التنمية على الصعيد القطري

  عين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقياالفريق التوجيهي امل  - جيم  
يضم الفريق التوجيهي املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا، الذي أنشأه األمني              -١٩

، قادة املنظمات اإلمنائية املتعددة األطراف من أجـل حتديـد           ٢٠٠٧سبتمرب  /العام يف أيلول  
ائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق       اخلطوات العملية الالزمة لتحقيق األهداف اإلمن     

ويتوىل األمني العام رئاسة الفريق الذي يتألف من رئيس جلنة االحتـاد  . عليها دولياً يف أفريقيا   
األفريقي، ورئيس املفوضية األوروبية، واألمني العام ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان              

فريقي، ورئيس البنك اإلسالمي للتنمية، ورئيس البنك       االقتصادي، ورئيس مصرف التنمية األ    
  . الدويل واملدير العام لصندوق النقد الدويل

وتتمثل أهداف الفريق التوجيهي املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا يف تعزيـز               -٢٠
ائي، آليات التنفيذ الدولية يف مخسة جماالت هي الصحة، والتعليم، والزراعـة واألمـن الغـذ              

واهلياكل األساسية، ونظم اإلحصاءات؛ حتسني إمكانية التنبؤ باملعونة؛ وتعزيز التنـسيق علـى             
ويدعمه الفريق العامل املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا الذي يتألف           . املستوى القطري 

ويرأسـه  من ممثلني عن منظومة األمم املتحدة وعن منظمات أخرى رئيسية ومتعددة األطراف             
ويقدم الفريق العامل يد املعونة إىل احلكومات األفريقية، ويقـوم بإعـداد            . نائب األمني العام  

  . خطط عمل لتحقيق أهداف الفريق التوجيهي، وحيشد وينسق جهود املؤسسات املمثلة
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وأنشأ الفريق العامل املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا سـبع جمموعـات               -٢١
وُيتوقع أن تقوم مخس منها بوضع خطط عمل ميكن تنفيذها لدعم تنفيذ            . )١٣(ة تقنية مواضيعي

ويُُنسق عمـل هـذه     . توصيات الفريق التوجيهي املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا        
 . )١٤(اجملموعات اخلمس من جانب منظمات ُخول كل منها بوالية رئيسية

  تعدد الواليات واألنشطة  - دال  
 وكالة متخصصة ومنظمة ذات صلة،      ١٣تضم منظومة األمم املتحدة ما ال يقل عن           -٢٢
 إدارة ومكتباً تابعاً لألمانة،     ١٧ صندوقاً وبرناجماً وكيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة، و        ١٢و

ومخس جلان إقليمية، ومخس معاهد حبوث وتدريب وجمموعة كبرية من اهلياكـل اإلقليميـة         
 لكل كيان أجهزة إدارة خمتلفة بعضوية متنوعة، ووالية حمددة وجمـال            ومع أن . )١٥(والقطرية

  وعلـى حنـو    . أنشطة حمدد، جتدر اإلشارة إىل أن هناك تداخالً وازدواجاً يف العمل بينـها            
ما صرح بذلك الفريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة، يقوم     

 األمم املتحدة بأعمال يف بعض القطاعات مثل املياه والطاقة           وكالة من وكاالت   ٢٠أكثر من   
ويهتم . وتتنافس هذه الوكاالت على موارد حمدودة دون أن يكون هناك إطار تعاوين واضح            

ولدى .  وكالة وبرنامج تابع لألمم املتحدة بإدارة البيئة وحتقيق التنمية املستدامة          ٣٠أكثر من   
ا حمددة، مثل املشردون داخلياً، ولكن ال يقوم أي منها وكاالت عديدة اهتمام مشروع بقضاي 

  . )١٦(بدور قيادي واضح
ويثري تزايد عدد املنظمات اإلمنائية املتعددة األطراف العاملة يف أفريقيـا، وخباصـة               -٢٣

وقامت األمانة،  . انتشار الواليات، مشكلة فيما يتعلق باتساق دعم األمم املتحدة إىل أفريقيا          
 مؤمتر قمة األلفية وعلى حنو ما طلبته اجلمعية العامة، بإنشاء سـجل إلكتـروين               ملتابعة نتائج 

 يتضمن قائمةً بالواليات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمـن         )١٧(للوالية
ووفقاً هلذا السجل، اعتمدت اجلمعية العامة وجملـس        . )١٨(واجمللس االقتصادي واالجتماعي  

   والية فعالة بـشأن أفريقيـا اعتبـاراً مـن     ١ ٢٦٦ االقتصادي واالجتماعياألمن واجمللس   
  ومبا أن هـذا الـسجل      . )١٩( من هذه الواليات   ٩٩٦، واعتمدت اجلمعية العامة     ٢٠٠٦عام  

مل ُيحّدث، فقد اعتمدت عدة واليات إضافية هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة بدعم األمـم                
__________  

 .انظر املرفق الثالث هبذا التقرير )١٣(
 .html.group_working/org,mdgafrica.www://httpانظر  )١٤(
 .، املرفق اخلامسA/61/583انظر  )١٥(
 .١٠املرجع ذاته، الفقرة  )١٦(
ــع اإل   )١٧( ــاح م ــات مت ــجل الوالي ــع   إن س ــى املوق ــستخدمني عل ــة للم ــادات الالزم رش

html.index/mandatereview/org.un.www. 
 .١٥-٩، الفقرات A/60/733انظر  )١٨(
 . أعاله١٧انظر احلاشية رقم  )١٩(
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 ٦١/٢٩٦ و ٦١/٢٢٩ثال قـرارات اجلمعيـة العامـة        املتحدة ألفريقيا، منها على سبيل امل     
وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت أجهزة إدارة املنظمات، والوكـاالت املتخصـصة،           . ٦٣/١و

 . والصناديق والربامج األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة واليات إضافية هلا

ار الواليـات   إصـد "وكما وردت اإلشارة إىل ذلك يف تقرير األمني العام املعنون             -٢٤
، ميكن أن تسفر احلالة الراهنـة عـن      "حتليل وتوصيات لتيسري استعراض الواليات    : وتنفيذها

زيادة طلبات تقدمي التقارير؛ حدوث تداخل بني األجهزة وداخلها؛ وإجياد هيكل تنفيـذي             
 . )٢٠(ينقصه االتساق ويعيبه االزدواج؛ والفجوة القائمة بني الواليات واملوارد

املفتشون أثناء اجتماعاهتم ومناقشاهتم أن كثريين من املـوظفني الرئيـسيني        والحظ    -٢٥
ويف حـني   . )٢١(الذين أجريت مقابالت معهم يف املقر وامليدان يشاطرون أيضاً هذه الشواغل          

أن عدداً من الوكاالت يستعرض بالفعل، بانتظام، الدعم الذي تقدمه ملبادرات أفريقيا، مثل             
م املتحدة اإلمنائي، فال تقوم منظمـات أخـرى كـثرية بأعمـال             جملس إدارة برنامج األم   

ولذلك يقترح املفتشون ضرورة استعراض مجيع الواليـات ذات الـصلة           . االستعراض هذه 
بالدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة ألفريقيا لتقييم حالة التنفيذ لديها وتقدير املـوارد،              

وضيح تقسيم العمل واملسؤوليات داخل منظومـة       ورصد املتطلبات واإلبالغ عنها، لزيادة ت     
األمم املتحدة وبني هيئاهتا املختلفة، فضالً عن مواكبة االحتياجات واألولويات الراهنة للبلدان       

وينبغي مراعاة االقتراحات واإلرشادات الواردة يف تقرير األمني العام املشار إليـه            . املستفيدة
 . )٢٢(ربامج الداعمة لتنمية أفريقيا، حسب االقتضاءأعاله بشأن إمكانية استعراض والية ال

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز اتساق وفعالية وكفاءة الـدعم                -٢٦
  . الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا

  ١التوصية رقم 
بعة ملنظومة األمم   ينبغي للجمعية العامة واهليئات التشريعية للمنظمات املناظرة التا         

املتحدة أن تدعو األمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم 
املتحدة إىل استعراض والية كل منها فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة  

فيذ واإلبالغ عنـها    إىل أفريقيا لتقييم حالة التنفيذ، وتقدير املوارد، ورصد احتياجات التن         
وزيادة توضيح مهام تقسيم العمل واملسؤوليات داخل منظومة األمـم املتحـدة وبـني              

  .األجهزة واملكاتب واإلدارات املختلفة لكل منظمة تابعة ملنظومة األمم املتحدة

__________  
 .، املوجزA/60/733انظر  )٢٠(
حسابات مكتب خدمات الرقابة الداخليـة ملكتـب         ومراجعة   ٤٣-٤١، الفقرات   E/AC.51/2009/2انظر   )٢١(

 .املمثل السامي املعين بأقل البلدان منواً والبلدان غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية
)٢٢( A/60/733 ٨٧-٨١، الفقرات. 
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  تعزيز االتصال وتقاسم املعلومات  - هاء  
تحدة وبريوقراطيتها املعقدة، أنـشئ     نظراً إىل ارتفاع عدد املنظمات التابعة لألمم امل         -٢٧

عدد من اللجان املشتركة بني الوكاالت، واألفرقة التوجيهية، واألفرقة العاملـة واملبـادرات          
وكما وردت اإلشارة إىل ذلـك      . لتعزيز التنسيق واالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة       
قني املعنيني باألهـداف اإلمنائيـة      أعاله، فإن جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق والفري       

لأللفية يف أفريقيا وآلية التنسيق اإلقليمية من اهليئات واألفرقة املهمة اليت يتصل عملها بـدعم               
ولكن هناك جمموعة كبرية من اهليئات واألفرقة األخرى املشتركة بـني الوكـاالت             . أفريقيا

ار برنامج الشراكة اجلديدة من أجل      لتيسري اتساق وتنسيق الدعم املقدم إىل أفريقيا داخل إط        
تنمية أفريقيا، مبا يف ذلك جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، وجلنة األمم املتحدة املعنية               

متالزمـة نقـص    /بالطاقة وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         
 رئيسية كتلك القائمـة يف جمـاالت األمـن           فضالً عن مبادرات أخرى    )٢٣(املناعة املكتسب 

، وتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت     )٢٥(، وسالمة النقل اجلوي   )٢٤(الغذائي والتنمية الريفية  
 والنقل البحري اليت تفيد أيضاً كأدوات لتنسيق عمل األمم املتحـدة            )٢٦(السلكية والالسلكية 
  . يف جماالت كل منها

م املعلومات إىل حد ما عرب قنوات ووسائل خمتلفـة          ورغم التفاعل واالتصال وتقاس     -٢٨
بني الكيانات املكلفة باملضي قدما يف تنسيق واتساق الدعم الذي تقدمـه منظومـة األمـم                

فعلى سبيل املثـال،    . املتحدة، فإن ذلك بعيد كل البعد عن املستوى األمثل يف نظر املفتشني           
قليمية املوجودة يف مقر اللجنة االقتـصادية       كانت املعلومات املتاحة يف أمانة آلية التنسيق اإل       

ألفريقيا، على أساس عمل الفريق التوجيهي والفريق العامل املعنيني باألهداف اإلمنائية لأللفية            
. يف أفريقيا وفريقي املديرين اإلقليميني يف أفريقيا، حمدودة على األرجح، والعكس بـالعكس            

احلاجة وتنعكس  . ضعتها عدة وكاالت لتنمية أفريقيا    واحلالة مماثلة بالنسبة ملبادرات رئيسية و     
أيضاً إىل زيادة االتصال وتقاسم املعلومات داخل منظومة األمم املتحـدة يف البيـان التـايل          

جيب أن يستفيد الفريـق التـوجيهي        "...ألعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق       

__________  
أعدت اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى قائمة باجملموعات العاملة واللجـان واآلليـات املـشتركة بـني                 )٢٣(

 .وكاالتال
 .انظر الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا وبرنامج الشراكة التابع له )٢٤(
 Development Forum on Maximizing Civil Aviation's Economic Contribution byانظر على سبيل املثال  ) ٢٥(

Providing Safe, Secure and Sustainable Air Transport in African Skies, April 2007،    الـذي استـضافه
 .االحتاد األفريقي باالشتراك مع املنظمة الدولية للطريان املدين والبنك الدويل وفريق عمل النقل اجلوي

اليت يويل هلا االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسـلكية         " وصل أفريقيا "انظر على سبيل املثال مبادرة       )٢٦(
فريقي ومصرف التنمية األفريقي والبنك الدويل ضـمن مؤسـسات     واللجنة االقتصادية ألفريقيا واالحتاد األ    

 .أخرى اهتماماً كبرياً
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 على أفضل وجه من اجملموعـة       ] لأللفية يف أفريقيا   باألهداف اإلمنائية [والفريق العامل املعنيان    
  . )٢٧("الكبرية من األعمال التحليلية اليت جرى االضطالع هبا بالفعل بشأن أفريقيا

وللتفاعل واالتصال وتقاسم املعلومات أمهية بالغة يف رأي املفتشني بسبب تـداخل              -٢٩
 واألفرقة التوجيهية واألفرقـة  واليات وجماالت أنشطة خمتلف اللجان املشتركة بني الوكاالت  

وهذه هي على سبيل املثال حالة الفريق العامل املعين باألهداف . العاملة واملبادرات إىل حد ما  
اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وآلية التنسيق اإلقليميـة، إذ تـبني               

يت أنشأها الفريق العامل املعين باألهداف اإلمنائية       مقارنة اجملموعات املواضيعية التقنية اخلمس ال     
 مع اجملموعات املواضيعية التسع التابعة آلليـة التنـسيق          ١لأللفية يف أفريقيا يف إطار اهلدف       

الـصحة، والتعلـيم،   (اإلقليمية أن القضايا املتعلقة بأربع من اجملموعات املواضيعية اخلمـس   
يتناوهلـا أيـضاً عـدد مـن        ) الزراعة واألمن الغذائي  واهلياكل األساسية وتيسري التجارة، و    

وباملثـل، تتنـاول اجملموعـة      . )٢٨(اجملموعات املواضيعية التسع التابعة آللية التنسيق اإلقليمية      
اليت أنشأها الفريق العامل املعين باألهـداف       " العمل على املستوى القطري   "املواضيعية التقنية   

 قضايا تويل هلا أيضاً جموعة األمم املتحدة اإلمنائية         ٣ار اهلدف   اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا يف إط     
  . اهتماماً كبرياً

وأثريت كذلك مسألة احتمال تداخل وازدواج عمل جملس الرؤساء التنفيذيني املعين             -٣٠
بالتنسيق والفريقني التوجيهي والعامل املعنيني باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف أفريقيـا يف              

 الذي أعده أعضاء جملس الرؤساء التنفيـذيني املعـين          ٢٠٠٧/٢٠٠٨سنوي  االستعراض ال 
األمني العام شدد على أال يكون عمل الفريقني تكراراً لعمـل           "بالتنسيق وأشاروا فيه إىل أن      

آليات التنسيق القائمة مثل جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق وجمموعة األمم املتحـدة             
 على سد الفجوات يف التعاون التنفيذي اليومي بني مؤسسات منظومة           اإلمنائية، بل أن يركز   

وأبديت هذه الشواغل أيضاً أثناء االجتماعـات       . )٢٩(األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية    
  . اليت عقدها املفتشون مع أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق وأمانة اجمللس

 رأي املفتشني إىل القيام، داخل األطر املؤسـسية القائمـة،           وتدعو احلاجة بشدة يف     -٣١
بتعزيز االتصال وتقاسم املعلومات واملمارسات الفضلى بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة           
فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه إىل االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية              

دواج العمل والتداخل وعدم الفعالية يف استخدام املوارد فضالً         أفريقيا التابع له ملنع وتقليل از     
فزيادة التفاعل واالتصال وتقاسم املعلومات واملمارسات الفضلى أمر        . عن تيسري أوجه التآزر   

أساسي بوجه خاص بني أطر وآليات التنسيق الرئيسية للدعم الذي تقدمه منظومـة األمـم               
ة إىل تعزيز االتصال وتقاسم املعلومـات بـني إدارات          كما تدعو احلاج  . املتحدة إىل أفريقيا  

__________  
)٢٧( CEB/2007/2 ٣١، الفقرة. 
 .انظر املرفقني الثاين والثالث هبذا التقرير )٢٨(
)٢٩( E/2008/58 ١٧، الفقرة. 
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ومكاتب األمم املتحدة اليت هتتم اهتماماً كبرياً بدعم االحتاد األفريقـي وبرنـامج الـشراكة       
اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له، مثل مكتب املستشار اخلاص املعين بأفريقيا، واللجنة              

السامي املعين بأقل البلدان منواً والبلـدان الناميـة غـري           االقتصادية ألفريقيا، ومكتب املمثل     
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، ومؤسسات منظومة األمم املتحدة الـيت وضـعت       

وميكن جمللـس الرؤسـاء     . مبادرات رئيسية يف جماالت مواضيعية حمددة دعماً لتنمية أفريقيا        
ر اخلاص املعين بأفريقيا واللجنة االقتصادية ألفريقيا       التنفيذيني املعين بالتنسيق ومكتب املستشا    

القيام بدون استباقي أكرب وتيسري زيادة االتصال وتقاسم املعلومات واملمارسـات الفـضلى             
  .وذلك بتوفري منصات وحمافل للمناقشة وتبادل املعلومات

كفاءة الـدعم   ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل زيادة اتساق وفعالية و             -٣٢
  . الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا

  ٢التوصية رقم 
ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمـم             

املتحدة القيام، داخل األطر املؤسسية القائمة، بتعزيـز االتـصال وتقاسـم املعلومـات           
مات املختلفة التابعة ملنظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بالدعم واملمارسات الفضلى بني املنظ

الذي تقدمه إىل االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التـابع              
 فضالً  ،له، وذلك ملنع وتقليل ازدواج العمل والتداخل وعدم الفعالية يف استخدام املوارد           

  .عن تيسري أوجه التآزر

تعزيز دور جملس الرؤساء التنفيذيني لزيادة اتساق الدعم الذي تقدمه منظومة             - واو  
األمم املتحدة إىل االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة            

  أفريقيا التابع له
لقد لوحظ أن مؤسسات منظومة األمم املتحدة ليست مجيعها منظمـات تـدعم                -٣٣

لتكامل على نطاق املنظومة ألسباب خمتلفة، منها اخلوف من فقدان باستمرار عملية التنسيق وا  
االستقالل التنفيذي أو املايل أو املؤسسي، وكذلك ألسباب تتعلق بسمعتها، وتعترف هـذه             

واعترافها بذلك  . املنظمات مع ذلك باحلاجة إىل حتقيق التنسيق واالتساق على نطاق املنظومة          
مكفول باعتبار أنه يستند إىل جمموعة من الواليات املؤسسية         يقوم على التفاهم بأن استقالهلا      

  . واملسؤوليات املختلفة والفوارق والنهج اهليكلية
وميكن جمللس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق أن يسهم إسهاماً كـبرياً يف تعزيـز                -٣٤

ها املناقشات الـيت    اتساق الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا، بأمور من بين           
جيريها والورقات التحليلية اليت يعدها وعمل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة فيمـا يتعلـق               

وبوجه خاص، يتيح جملس الرؤساء التنفيذيني املعين       . باألنشطة اليت تنفذ على الصعيد القطري     



JIU/REP/2009/5 

GE.09-01940 12 

من خمتلف آليات   بالتنسيق حمفالً ملناقشة قضايا االتساق على أعلى املستويات ويضم أعضاًء           
التنسيق دعماً لالحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له، مبا               
يف ذلك الفريق التوجيهي والفريق العامل املعنيان باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا، وآلية             

ظومة األمم املتحدة الذين وضـعوا  التنسيق اإلقليمية والرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة ملن 
ومع ذلـك، ورغـم   . مبادرات رئيسية يف جماالت مواضيعية حمددة لتحقيق التنمية يف أفريقيا  

التفاهم الذي مت التوصل إليه خالل اجتماع اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى الذي عقـد يف               
ليت ستتطلب مشاركة اللجنة     ومفاده أن القضايا ذات األولوية ا      ٢٠٠٥يوليه  /غرينيت يف متوز  

الربناجمية الرفيعة املستوى يف املستقبل ستكون دعم املنظومة لربنامج الشراكة اجلديدة من أجل       
تنمية أفريقيا، مل ترد هذه القضية يف جدول أعمال اللجنة الربناجمية الرفيعة املـستوى وال يف                

 أن توالها اجمللس يف دورته املعقودة جدول أعمال جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق إىل    
وأتاحت املناقشات اليت دارت أثناء هذه الدورة يف إطار بند جدول           . ٢٠٠٧يف خريف عام    
فرصة حلصول أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني املعين       " دعم التنمية األفريقية  "األعمال املعنون   

داف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيـا،      بالتنسيق على معلومات بشأن عمل الفريقني املعنيني باأله       
وآلية التنسيق اإلقليمية ومبادرات أخرى رئيسية، وجرت مناقشة القضايا الشاملة وقـضايا             

ومن األمثلة اجليدة األخرى . )٣٠(االتساق ذات الصلة باألنشطة اليت تنفذ على مجيع املستويات
تنسيق من مسامهة املناقـشة الـيت       على ما ميكن أن يقدمه جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بال         

 .  بشأن قضايا تتعلق باألزمة الغذائية يف أفريقيا٢٠٠٨أجريت يف إطار اجمللس عام 

وملا كان جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق يقوم بدور فريـد بوصـفه آليـة        -٣٥
 مبركز مميز للقيام    التنسيق الوحيدة القائمة على نطاق املنظومة، فهو يتمتع، يف رأي املفتشني،          

بدور استباقي وموضوعي بدرجة أكرب فيما يتعلق بتعزيز اتساق وتنسيق الدعم الذي تقدمـه              
  فتقوية جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنـسيق، مبنحـه         . منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا    

 هـي الطريقـة     والية موسعة لدعم التكامل واالتساق يف سائر أحناء منظومة األمم املتحدة          
الوحيدة لتوفري حمفل يضم مجيع اجلهات الفاعلة صاحبة املصلحة على أعلى مستويات التنظيم             

ومن اخلطوات اهلامة لتحقيق ذلك إدراج مسألة الـدعم املقـدم إىل            . بشكل منتظم ومتسق  
أفريقيا كبند دائم يف جدول أعمال جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق وجدول أعمـال        

وحظيت هذه الفكرة بتأييد كبري أثناء املناقـشات الـيت          . األجهزة الثالثة الرئيسية التابعة له    
ومبا أنـه مت إدمـاج      . أجراها املفتشون مع املسؤولني واملمثلني يف املقر وامليدان على السواء         

جمللس  إنجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف هياكل جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، ف           
ق والتنـسيق علـى     الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق مصلحة كربى أيضاً يف تعزيز االتسا         

 .املستوى القطري

__________  
 .٣٢-٢٩، الفقرات CEB/2007/2انظر  )٣٠(
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وهلذه األسباب، يرى املفتشون أنه ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء              -٣٦
ألفريقـي وبرنـامج    التنفيذيني املعين بالتنسيق، أن يدرج مسـألة الدعم املقدم إىل االحتاد ا          

الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له، كبند دائم يف جدول أعمال جملس الرؤساء               
التنفيذيني املعين بالتنسيق وذلك لتوفري حمفل ملناقشة قضايا تنسيق واتساق الدعم الذي تقدمه             

  .منتظممنظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا على أعلى املستويات التنظيمية بشكل 

تعزيز آليـة   : تعزيز االتساق على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي        -ثالثاً   
  التنسيق اإلقليمية

 الـذي دعـا إىل عقـد        ١٩٩٨/٤٦عمالً بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        -٣٧
اجتماعات تشاور إقليمية بصورة منتظمة بني منظمات األمم املتحدة، عقـد أول اجتمـاع              

وخـالل اجتمـاع    . ١٩٩٩مارس  /النوع بشأن أفريقيا يف نريويب، يف آذار      تشاور من هذا    
 ٥٧/٢، ومتشياً مع قراري اجلمعيـة العامـة         ٢٠٠٢التشاور اإلقليمي الرابع الذي عقد عام       

 اللذين طلبا أن يكون برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا اإلطار الـذي               ٥٧/٧و
 منظومة األمم املتحدة، تركيز جهودمها داخلـه لتنميـة          ينبغي للمجتمع الدويل، مبا يف ذلك     

أفريقيا، مت إنشاء مخس جمموعات مواضيعية لزيادة االستجابة ألولويات برنـامج الـشراكة             
وارتفع عدد اجملموعات الحقاً من مخس إىل سـبع يف عـام            . اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا    

عات الفرعية أولويات برنـامج      وتعكس عشرة من اجملمو    ٢٠٠٦ وإىل تسع يف عام      ٢٠٠٤
  . )٣١(الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

اليت أعيدت تسميتها اآلن باسم آلية التنـسيق        (وتتيح اجتماعات التشاور اإلقليمية       -٣٨
 إطاراً وآلية لتعزيز التنسيق والتعاون على نطاق املنظومة بني املنظمات املختلفة            )٣٢()اإلقليمية

وُتـدعى آليـة التنـسيق      . األمم املتحدة لدى تنفيذ برامج عملها يف أفريقيا       التابعة ملنظومة   
، إىل االنعقاد من جانب وكالة مكلفـة        )٣٣(اإلقليمية، املنظمة حول تسع جمموعات مواضيعية     

ويعقـد منـسقو وأعـضاء      . يف منظومة األمم املتحدة ويشترك االحتاد األفريقي يف رئاستها        
 واألفريقيني اجتماعات تشاور سنوية يف اللجنة االقتـصادية         اجملموعات مع الشركاء الدوليني   

ألفريقيا يف أديس أبابا برئاسة نائب األمني العام ويشترك االحتاد األفريقي يف رئاستها بتـوفري      
حمفل للمناقشات وباستعراض األنشطة ذات الصلة بآلية التنسيق اإلقليمية واجملموعات التابعة           

__________  
 .انظر املرفق الثاين هبذا التقرير )٣١(
 .١انظر احلاشية رقم  )٣٢(
تنمية اهلياكل األساسية واملياه    : إن اجملاالت املواضيعية للمجموعات التسع هي     . ملرفق الثاين هبذا التقرير   انظر ا  )٣٣(

واإلصحاح والطاقة والنقل وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ احلوكمة؛ السلم واألمن؛ الزراعة واألمن           
واق؛ البيئة والـسكان والتحـضري؛ التنميـة        الغذائي والتنمية الريفية؛ الصناعة والتجارة والوصول إىل األس       
 .االجتماعية والبشرية؛ العلم والتكنولوجيا؛ الدعوة واالتصاالت
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ي والتنظيمي واملؤسسي من جانب أمانة آلية التنسيق اإلقليمية الـيت           وُيقدم الدعم اإلدار  . هلا
مقرها اللجنة االقتصادية األفريقية ومن جانب الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة الـيت             

 . ترأس اجملموعات واجملموعات الفرعية

تعراضـات  وقد خضعت آلية التنسيق اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا لعدة اس            -٣٩
ألفريقيا ووحدة التفتـيش    أجرهتا كيانات األمم املتحدة، مبا فيها األمانة، واللجنة االقتصادية          

، وخرباء استشاريون من اخلارج من أجل حتديد واقتراح تدابري لتعزيـز فعاليـة              )٣٤(املشتركة
ت املقدمـة   وبفضل تنفيذ التوصيا  . وكفاءة آلية التنسيق اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا       

تنفيذاً جزئياً، ميكن مالحظة إحراز قدر من التقدم فيما يتعلق بزيادة فعالية آليـة التنـسيق                
من حيث تعزيز القيادة وإعادة حتديد مركز اللجنة االقتصادية ألفريقيـا بوصـفها              .اإلقليمية

مـا بينـها؛    املنسق االستراتيجي آللية التنسيق اإلقليمية؛ زيادة التفاعل داخل اجملموعات وفي         
هذا عالوة على زيادة مشاركة مؤسسات منظومـة        . ووضع خطط عمل لبعض اجملموعات    

االحتاد األفريقي، أمانة برنامج الشراكة اجلديدة      (األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية األفريقية      
اجلماعـات  (واملنظمـات دون اإلقليميـة      ) من أجل تنمية أفريقيا، مصرف التنمية األفريقي      

 . يف عملية آلية التنسيق اإلقليمية) صادية اإلقليميةاالقت

ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات وقيود كبرية على حنـو مـا مت حتديـدها أثنـاء                    -٤٠
.  وعلى حنو ما أشار املفتشون إليهـا       )٣٥(االجتماعات السنوية اليت عقدهتا آلية التنسيق اإلقليمية      

والقيادة؛ زيادة املساءلة؛ تعزيز التنسيق والتعاون؛      وتشتد احلاجة بصفة خاصة إىل زيادة االلتزام        
زيادة تعبئة املوارد وبناء القدرات؛ إجراء عمليات الرصد والتقييم مبزيد من االنتظام؛ وزيـادة              

وباإلضافة إىل ذلك، تدعو احلاجة إىل اإلشراف على أنشطة آليـة           . االتصال والتوعية والدعوة  
مة أنشطة نظام اجملموعات داخل إطار برنامج األمم املتحـدة          التنسيق اإلقليمية وإىل زيادة مواء    

العشري لبناء قدرات االحتاد األفريقي؛ تعميم مراعاة قضايا شاملة مثل نوع اجلنس والـصحة              
 . والثقافة يف عمل آلية التنسيق اإلقليمية؛ ومعاجلة قضايا التكامل اإلقليمي

ية اليت عقدهتا آلية التنسيق اإلقليمية      وقدمت توصيات عديدة أثناء االجتماعات السنو       -٤١
هنا تعوق سري عمـل آليـة       إللتغلب على هذه التحديات وأوجه القصور بفعالية وكفاءة إذ          

وباالعتمـاد علـى    . التنسيق اإلقليمية، ولكن كثرياً منها مل ينفذ أو مل ينفذ بالكامل بعـد            
لية التنسيق اإلقليمية، ركـز     املالحظات والتوصيات املقدمة يف االستعراضات املتاحة بشأن آ       

املفتشون على قضايا خمتارة تتسم يف نظرهم بأمهية بالغة لتعزيز فعالية وكفاءة آلية التنـسيق               
 . اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا

__________  
)٣٤( JIU/REP/2005/8. 
 .ECA/NRID/08/27 وECA/NRID/RCM/7/2 ،ECA/NRID/RCM8/2007/1انظر  )٣٥(
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  إنشاء جلنة توجيهية آللية التنسيق اإلقليمية  - ألف  
قترحات تعزيز آلية التنـسيق     لقد كان إنشاء جلنة توجيهية رفيعة املستوى من بني م           -٤٢

وتتألف هذه اللجنة من ممثلي اجملموعات، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومكتـب           . اإلقليمية
املستشار اخلاص املعين بأفريقيا، ومفوضية االحتاد األفريقي وأمانة برنامج الشراكة اجلديدة من           

  ية واجملموعـات التابعـة هلـا،       أجل تنمية أفريقيا لإلشراف على أنشطة آلية التنسيق اإلقليم        
  وتوفري اإلرشادات، ومتابعة القرارات وتنفيذ التوصيات املختلفة املتعلقـة بآليـة التنـسيق             

واعتمدت التوصية بإنشاء هذه اللجنة التوجيهية، رمسياً،       . اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا    
  يف يق اإلقليميـة يف أديـس أبابـا         أثناء انعقاد اجتماع التشاور الثامن السنوي آللية التنـس        

  . )٣٦(٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
وعلم املفتشون ببدء إجراء مشاورات بشأن إنشاء جلنة توجيهيـة آلليـة التنـسيق                -٤٣

ومع االعتراف عموماً باحلاجة    . ٢٠٠٩اإلقليمية وبأن من املنتظر أن يتم إنشاؤها خالل عام          
عضاء آلية التنسيق اإلقليمية واجلهات الفاعلة التابعة       إىل إنشاء جلنة كهذه من جانب غالبية أ       

ويف رأي املفتشني أنـه ينبغـي تنفيـذ         . ، فقد تفاوتت اآلراء بشأن مواصفاهتا احملددة      )٣٧(هلا
االقتراح بإنشاء جلنة توجيهية رفيعة املستوى كهذه على أساس األولوية، مع إيالء االعتبـار              

ية التنسيق اإلقليمية وعلى أساس متثيـل مجيـع         الواجب الستقالل كل منظمة تشارك يف آل      
. األعضاء بشكل مناسب، مع مراعاة الدور الرئيسي للجهات األفريقية صـاحبة املـصلحة            

الذي يرأس حالياً أيضاً اجتماعات (وميكن أن يتوىل رئاسة اللجنة التوجيهية نائب األمني العام 
لعامل املعين باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف   التشاور السنوية آللية التنسيق اإلقليمية والفريق ا 

وينبغي للجنـة التوجيهيـة   . وأن يشارك يف رئاستها رئيس مفوضية االحتاد األفريقي    ) أفريقيا
اهليئات الوزارية   (١٤ لأيضاً أن تتابع وتنسق عملها عن كثب مع اللجان التقنية املتخصصة ا           

رف هبا رمسياً رؤساء دول االحتاد األفريقي يف دورة التابعة لالحتاد األفريقي، اليت اعت  ) األفريقية
 . ٢٠٠٩يناير /االحتاد األفريقي املعقودة يف كانون الثاين

ويف رأي املفتشني، جيب أن تشمل اختصاصات اللجنة التوجيهية آلليـة التنـسيق               -٤٤
يق اإلقليمية ال فحسب املسؤولية عن متابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة بآليـة التنـس             

وهبـذه  . اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا، بل وكذلك القيام بدور توجيهي وإشرايف عام           
الصفة، ميكن للجنة أن تفوض قدراً من السلطة وبعض املهام إىل منسقي اجملموعات، وغريهم              
من األعضاء، أو إىل أمانة آلية التنسيق اإلقليمية، وهو ما قد يسفر عن حتسني وتوضيح توزيع                
  املسؤوليات داخل آلية التنسيق اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا وجعلها مـن مث أكثـر               

 . فعالية وكفاءة

__________  
)٣٦( ECA/NRID/RCM8/2007/1 ٦، ص. 
)٣٧( ECA/NRID/08/27 ٨٢، الفقرة)أ.( 
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ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية وكفاءة آليـة التنـسيق                 -٤٥
  . اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا

  ٣التوصية رقم 
ام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمـم         ينبغي لألمني الع    

املتحدة ضمان إنشاء اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى املقترحة لإلشراف على أنـشطة            
آلية التنسيق اإلقليمية وتوفري اإلرشادات ومتابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة بآلية           

  .٢٠١٠ل حبلول عام التنسيق اإلقليمية وتشغيلها بالكام

  تعزيز دور التنسيق االستراتيجي للجنة االقتصادية ألفريقيا  - باء  
تتمثل والية اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف تعزيز التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة              -٤٦

 .للدول األعضاء فيها، ودعم التكامل فيما بني األقاليم، وتعزيز التعاون الدويل لتنمية أفريقيا            
بد للجنة االقتصادية ألفريقيا، لدى تنفيذها لواليتها، من أخذ حالة وأولويات أفريقيـا              الو

الراهنة يف االعتبار حيث مت حتديدها بإنشاء االحتاد األفريقي واعتماد برنامج الشراكة اجلديدة             
 وتقـدم اللجنـة   . من أجل تنمية أفريقيا واآللية األفريقية الستعراض النظراء املرتبطـة هبـا           

االقتصادية ألفريقيا، ضمن األنشطة العديدة اليت تنفذها، الدعم إىل آلية التنـسيق اإلقليميـة              
  . واجملموعات التابعة هلا من خالل أمانة آلية التنسيق اإلقليمية

وبناء على توصية قدمتها وحدة التفتيش املشتركة يف استعراض سابق بشأن تعزيـز               -٤٧
املتحدة إىل برنامج الشراكة اجلديدة مـن أجـل تنميـة           الدعم الذي تقدمه منظومة األمم      

، أوصي يف اجتماع التشاور السنوي السابع آللية التنسيق اإلقليميـة املعقـود يف              )٣٨(أفريقيا
أن تتحول اللجنة االقتصادية ألفريقيا من جمرد جهة        " بأنه ينبغي    ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 

 إىل جهة تتوىل التنسيق االستراتيجي للدعم الذي        تدعو إىل عقد اجتماعات التشاور اإلقليمية     
". تقدمه األمم املتحدة إىل االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا             

ويف هذا الصدد، ستتوىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا وظيفة األمانة لتنـسيق أنـشطة مجيـع               
ملالية من الوكاالت واملنظمات األخرى التابعة      اجملموعات باحلصول على املساعدة البشرية وا     

 . )٣٩("مم املتحدةملنظومة األ

وعمالً هبذه التوصية، ُعززت شعبة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا والتكامل              -٤٨
اإلقليمي التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا، وأنشئت أمانة آلية التنسيق اإلقليمية، كجزء مـن             

__________  
)٣٨( JIU/REP2005/8٧قم ، التوصية ر. 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا، توصيات اجتماع التشاور اإلقليمي السابع لوكاالت ومنظمات األمم املتحـدة              )٣٩(

، املتاحـة   ٢العاملة يف أفريقيا لدعم االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، ص               
 .pdf14%20Sep_Recom_Nepad_ECA?8RCM/nepad/org.uneca.www://http  على املوقع
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اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا والتكامل اإلقليمي، يف مقر اللجنة االقتـصادية            شعبة الشراكة   
وإىل جانب إعداد وتنظيم اجتماعات التشاور السنوية وغريها مـن          . ألفريقيا يف أديس أبابا   

االجتماعات ذات الصلة بآلية لتنسيق اإلقليمية، تقدم شعبة الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة            
اإلقليمي وأمانة آلية التنسيق اإلقليمية جمموعة كبرية مـن الـدعم اإلداري            أفريقيا والتكامل   

وتقوم أمانـة آليـة     . والتنظيمي واملؤسسي إىل آلية التنسيق اإلقليمية واجملموعات التابعة هلا        
التنسيق اإلقليمية مبهام مركز التنسيق لتقاسم املعلومات بشأن عمل كل جمموعة وجـداول             

 اليت تتخذها، وتتابع القرارات والتوصيات اليت تتخذ أثناء اجتماعـات           اجتماعاهتا والقرارات 
كما أهنا تساعد يف االضطالع بأنشطة التوعية والدعوة ذات الصلة بآليـة            . التشاور السنوية 
ومن بني املبادرات األخرى اليت تتخذها األمانة إعداد خطط عمل منوذجية           . التنسيق اإلقليمية 

اجملموعات وصرف األموال الالزمة هلا وبدء تطبيق منـهاج إدارة          ملدة ثالث سنوات لصاحل     
املعارف، مبا يف ذلك توفري منصة إلجراء املناقشات عرب االنترنت وتيسري وتعزيـز تقاسـم               

 . املعارف والتعاون بني اجملموعات

ومن املتوقع أن يؤدي هذا الدور االستباقي الذي تقوم به اللجنة االقتصادية ألفريقيا               -٤٩
كمنسق استراتيجي فعال آللية التنسيق اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا إىل إعادة تنشيط             

من ذلك مثالً ختلـف     . على أنه ال تزال هناك حتديات وأوجه قصور عديدة        . اآللية وتعزيزها 
عملية تقاسم املعلومات واالتصال فيما بني اجملموعات بشأن عملها والوفاء باجلداول الزمنية            

ويف هذا الصدد، هناك قضيتان     . ن التوقعات، شأهنا شأن اعتماد خطط العمل لكل جمموعة        ع
ينبغي معاجلتهما يف نظر املفتشني، مها ضرورة التشديد على أنه ميكـن للجنـة االقتـصادية      
ألفريقيا القيام بدور تنسيقي، ولكن ليس بدور تنفيذي، وختصيص مـوارد كافيـة تكفـل               

  . ملنسق االستراتيجياضطالعها بالفعل بدور ا
وأثريت كذلك قضية ختصيص موارد كافية من جانب العديـد مـن املـشاركني                -٥٠

واجلهات صاحبة املصلحة يف آلية التنسيق اإلقليمية أثناء املناقشات واالجتماعات اليت عقدها            
دية فعلى سبيل املثال، أشري إىل أن قيام موظف لالتصال الصحفي يف اللجنة االقتصا . املفتشون

ألفريقيا بتقدمي تقارير دورية عن إجنازات وجناحات وحتديات عمل آلية التنـسيق اإلقليميـة            
ريقيا واجملموعات التابعة هلا لدعم االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أف            

للجنـة  ر ويعزز إىل حد كبري أنشطة التوعية والدعوة يف كل من ا           ّسالتابع له، من شأنه أن ُيي     
وسيعود ذلك بدوره بفائدة أيضاً على أنشطة بنـاء         . االقتصادية ألفريقيا ومقر األمم املتحدة    

واعترف أيضاً تقرير حديث صدر عن مكتـب خـدمات الرقابـة            . القدرات وتعبئة املوارد  
 الداخلية باحلاجة إىل تعزيز اللجنة االقتصادية ألفريقيا فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه إىل آلية             

تبدو قدرة اللجنة االقتصادية ألفريقيا على دعم آليـة       : "التنسيق اإلقليمية إذ نص على ما يلي      
 يف املائـة مـن      ٠,٠٣التنسيق اإلقليمية حمدودة بوجود مخسة موظفني لديها وميزانية تعادل          

كون هذه القدرة غري كافية إىل حد كبري        وست. ة األمم املتحدة يف أفريقيا    إمجايل نفقات منظوم  
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إذا ما سعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل االضطالع بدور استباقي أكرب يف تيسري تنـسيق               
 . )٤٠(" وحتقيق التفاعل فيما بينهااجملموعات

ويشاطر املفتشون هذه اآلراء ويؤيدون موقف األمني العام كما ورد يف التقرير الذي               -٥١
ذ صرح بأنه ينبغي تزويد اجملموعـات     عن احتياجات التنمية يف أفريقيا إ      ٢٠٠٨قدمه يف عام    
   مبوارد خمصصة كافية لضمان التنسيق الفعال واحلد األقـصى          ]التنسيق اإلقليمية [التابعة آللية   

  وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي تعزيز أمانة آليـة التـشاور اإلقليميـة املوجـودة يف               . من األثر 
  رهـا يف جمـال     ل علـى تنفيـذ دو     اللجنة االقتصادية ألفريقيا لضمان أن تكون قادرة بالفع       

 . )٤١(التنسيق االستراتيجي

 وباخلطوات األوليـة    ٦٣/٢٦٠ومع ترحيب املفتشني بقرار اجلمعية العامة احلديث          -٥٢
اليت اختذها األمني العام، فإهنم يتوقعون أن يتبع ذلك اختاذ تدابري أخـرى لتعزيـز اللجنـة                 

ء، إعـادة وزع املـوارد، لتمكينـها مـن     االقتصادية ألفريقيا، مبا يف ذلك، حسب االقتضا 
االضطالع بالفعل بدورها يف جمال التنسيق االستراتيجي فيما يتعلق بآلية التنسيق اإلقليميـة،             
 . حتت إرشاد اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى املقترح إنشاؤها وأعضاء آلية التنسيق اإلقليمية

ة إىل تعزيز فعالية وكفاءة آليـة التنـسيق         ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالي        -٥٣
  . اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا

  ٤التوصية رقم 
ينبغي للجمعية العام أن تعيد تأكيد دعمها لتعزيز قدرات جلنـة األمـم املتحـدة         

االقتصادية ألفريقيا وأن تدعو األمني العام إىل اختاذ تدابري أخرى بتخصيص موارد كافية             
االقتصادية ألفريقيا مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، إعادة وزع املوارد، لتمكينها من            للجنة  

االضطالع بالفعل بدورها يف جمال التنسيق االستراتيجي فيما يتعلق بآلية التنسيق اإلقليمية 
  .لدعم االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له

  ملواءمة بني آلية التنسيق اإلقليمية واجملموعـات التابعـة هلـا وبـني             حتقيق ا   - جيم  
احتياجات وأولويات االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية          

  أفريقيا التابع له
 اآللية الرئيسية اليت تنسق     ٢٠٠٢أصبحت آلية التنسيق اإلقليمية منذ إنشائها يف عام           -٥٤

ظومة األمم املتحدة لربنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا على           الدعم الذي تقدمه من   
الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي مع اجملموعات املواضيعية التسع التابعة هلا والـيت تغطـي              

__________  
)٤٠( E/AC.51/2009/2 ٢٠، الفقرة. 
)٤١( A/63/130 ٧٦، الفقرة. 
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 بـشأن   ٢٠٠٣ومنذ اعتماد إعالن مابوتو يف عـام        . جماالت برنامج الشراكة ذات األولوية    
، يعكس الدعم الذي تقدمه     )٤٢(ياكل وعمليات االحتاد األفريقي    ه إدماج برنامج الشراكة يف   
  . )٤٣(يا أولويات االحتاد األفريقياألمم املتحدة لتنمية أفريق

، وقع الرؤساء التنفيـذيون يف      )٤٤(٢٠٠٥واستجابة لنتائج مؤمتر القمة العاملي لعام         -٥٥
 ٢٠٠٦نـوفمرب   / الثاين مؤسسات منظومة األمم املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقي يف تشرين        

إطار الربنامج العشري   : تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي      "على إعالن عنوانه    
واهلدف من هذا اإلطار الشامل واملتطور هـو توضـيح          . )٤٥("لبناء قدرات االحتاد األفريقي   

األفريقـي مـن    جماالت وأشكال وحجم استجابة منظومة األمم املتحدة الحتياجات االحتاد          
القدرات، مبا يف ذلك إدماج برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا يف هياكـل                 

 . وعمليات االحتاد األفريقي

ومن أجل حتقيق مواءمة أكرب بني الدعم الذي تقدمه منظومة األمـم املتحـدة إىل                 -٥٦
التابع له، قدمت التوصيات    االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا          

األربع التالية أثناء انعقاد اجتماع التشاور الثامن السنوي آللية التنسيق اإلقليمية يف أديس أبابا              
 :٢٠٠٧نوفمرب /يف تشرين الثاين

عبارة عن وثيقة   " إطار الربنامج العشري لبناء قدرات االحتاد األفريقي      "إن    )أ(  
 مبثابة إطار التنسيق الشامل التفاقات التعاون واالتفاقات        متطورة ينبغي زيادة تطويرها لتكون    

الثنائية القائمة بني وكاالت األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، وجيب أن تشكل األساس ملـا              
  تقدمه األمم املتحدة من مساعدة لبناء قدرات االحتاد األفريقي؛

ا يتعلق بزيـادة تطـوير      ينبغي ملفوضية االحتاد األفريقي أن توفر القيادة فيم         )ب(  
  الربنامج وتنفيذه لضمان تلبية االحتياجات ذات األولوية يف مجيع اإلدارات التابعة هلا علـى              

 حنو كاف؛

ينبغي تعزيز آلية التنسيق الداخلية ملفوضية االحتاد األفريقي لدعم الـروابط             )ج(  
  لربنامج على أمثل حنو؛القائمة بني إداراهتا وضمان االستفادة من الدعم املقدم يف إطار ا

__________  
مت التسليم يف بادئ األمر باحلاجة إىل إدماج برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا يف هياكـل                    )٤٢(

ـ جلمعيـة   وعمليات االحتاد األفريقي من جانب رؤساء الدول األفريقية يف الدورة العادية الثانيـة               اد االحت
وأعيد التأكيد عليها يف مؤمتر قمة جلنة التنفيـذ         ) إعالن مابوتو  (٢٠٠٣األفريقية اليت عقدت يف مابوتو يف       

الثامن عشر الذي عقده رؤساء دول وحكومات برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا يف اجلزائـر    
معية االحتاد األفريقي املعقودة يف أديس       ويف الدورة العاشرة جل    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢١العاصمة، اجلزائر، يف    
 .اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا. ٢٠٠٨فرباير / شباط-يناير /أبابا يف كانون الثاين

 .٦١/٢٩٦انظر أيضاً قرار اجلمعية العامة  )٤٣(
 .١٧٠ و٦٨، الفقرتني ٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة  )٤٤(
)٤٥( A/61/630ير، املرفق، الوارد يف املرفق األول هبذا التقر. 
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  . )٤٦(ينبغي دعوة مصرف التنمية األفريقي إىل تقدمي الدعم لتنفيذ الربنامج  )د(  
وملتابعة هذه التوصيات، بدأت عملية تشاور فعلية مشلت عقد اجتماع استعراضـي              -٥٧

 بني أعضاء آلية التنسيق اإلقليمية وممثلـي مفوضـية االحتـاد            ٢٠٠٨مارس  /شامل يف آذار  
وستقوم . قي ملناقشة زيادة تطوير وتنفيذ الربنامج العشري لبناء قدرات االحتاد األفريقي          األفري

مفوضية االحتاد األفريقي، بصفتها قائدة الربنامج، بعرض االحتياجـات واألولويـات الـيت     
حددهتا اإلدارات املختلفة التابعة هلا، يف شكل مصفوفة، لتنظر فيها املنظمات والوكـاالت             

ومن املقرر القيام، بالتشاور مع هذه املنظمات، بإعـداد         .  آلية التنسيق اإلقليمية   املشاركة يف 
  . وثيقة ختامية وإرفاقها بالربنامج

وباإلضافة إىل ذلك، تقوم اجملموعات املواضيعية التسع التابعة آللية التنسيق اإلقليمية،             -٥٨
قي وبرنامج الشراكة اجلديدة من     بدرجات خمتلفة، مبواءمة أنشطتها مع أولويات االحتاد األفري       

أجل تنمية أفريقيا التابع له، ومع أولويات اهليئات الوزارية القطاعية لالحتاد األفريقي كما ترد              
 . اإلشارة إىل ذلك يف املرفق الرابع

وأثناء االجتماعات واملناقشات اليت دارت مع ممثلـي مفوضـية االحتـاد األورويب               -٥٩
يقيا، الحظ املفتشون أن تنفيذ هذه التوصيات ال يزال جارياً وأنـه            واللجنة االقتصادية ألفر  

وألقي الضوء على أمهية االعتراف بالـدور       . سينتهي يف الوقت املناسب على أساس األولوية      
ويف هذا  . القيادي الذي تقوم به مفوضية االحتاد األفريقي وعلى تطور طابع الربنامج العشري           

عو إىل زيادة تعميم مراعاة قضايا شاملة مثل نـوع اجلـنس،            الصدد، أشري إىل أن احلاجة تد     
والصحة، والثقافة والتكامل اإلقليمي، مبا يف ذلك زيادة اشـتراك اجلماعـات االقتـصادية              

وجيب أن يكون الربنامج قادراً أيضاً على مواجهة القـضايا الراهنـة            . اإلقليمية يف الربنامج  
 . ناخوالعاجلة مثل األزمات الغذائية وتغري امل

وهناك قضية أخرى أثريت مع املفتشني هي االزدواج بني االحتاد األفريقي وبرنامج              -٦٠
ورغم القرار املتخذ إلدماج برنامج الشراكة      . الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له       

 لبس  اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا يف هياكل وعمليات االحتاد األفريقي، ال تزال هناك أوجه             
وعدم يقني وأحياناً تردد فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات االحتاد األفريقي وبرنامج الـشراكة             

وكان هناك توافق يف اآلراء بني . اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له وتقسيم العمل بينهما 
ني الدعم الذي   املسؤولني الذين قابلهم املفتشون لإلفادة بأن هذه احلالة تعوق حتقيق املواءمة ب           

تقدمه األمم املتحدة إىل االحتاد األفريقي واحتياجات وأولويات برنامج الشراكة اجلديدة من            
واقترح أن تكثف مفوضية االحتاد األفريقـي وأمانـة برنـامج           . أجل تنمية أفريقيا التابع له    

اكة اجلديدة  الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقا جهودمها إلمتام عملية إدماج برنامج الشر           
 . يف االحتاد األفريقي

__________  
)٤٦( ECA/NRID/RCM8/2007/1 ١٠، ص. 
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ويعتقد املفتشون أن زيادة ومواصلة مواءمة آلية التنسيق اإلقليمية واجملموعات التابعة             -٦١
 مبا يف ذلك احتياجات وأولويـات اللجـان         -هلا مع احتياجات وأولويات االحتاد األفريقي       

 وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل      - )اهليئات الوزارية األفريقية  (التقنية املتخصصة التابعة له     
تنمية أفريقيا التابع له ستسفران عن زيادة فعالية وكفاءة آلية التنسيق اإلقليمية وستؤديان يف              

وينبغي تعزيز مكتب االتصال    . الوقت ذاته إىل تأكيد الدور القيادي ملفوضية االحتاد األفريقي        
ف حالياً من موظفني اثنني، بـشكل كـاف         لألمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، الذي يتأل      

 . وإشراكه على حنو وثيق يف عملية التشاور واملتابعة والرصد

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية وكفاءة آليـة التنـسيق                 -٦٢
  . اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا

  ٥التوصية رقم 
ل مواءمة آلية التنسيق اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع        ينبغي لألمني العام أن يكف      

هلا على حنو سليم مع احتياجات وأولويات االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من            
أجل تنمية أفريقيا التابع له، مع مراعاة الدور القيادي ملفوضية االحتاد األفريقي وتطـور              

حتاد األفريقي، فيما يتعلـق بالتحديـد بتطـور         طابع الربنامج العشري لبناء قدرات اال     
وتنفيذ احتياجات هذا الربنامج، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا               

  .السادسة والستني

  التابع هلاق اإلقليمية ونظام اجملموعات اعتماد تدابري أخرى لتعزيز آلية التنسي  - دال  

  نالتخطيط والربجمة املشتركا  -١  
أوصى اجتماع التشاور الثامن السنوي آللية التنسيق اإلقليمية بأن تقوم كل جمموعة              -٦٣

من اجملموعات املواضيعية التسع بإعداد خطط عمل ثالثية لتوحيدها يف خطة عمل واحـدة              
واهلدف مـن   . آللية التنسيق اإلقليمية وذلك لتمكينها من زيادة التركيز على النتائج واآلثار          

تشجيع على التخطيط والربجمة وامليزنة املشتركة لتوضيح الوجهة اليت ستصل إليها           ذلك هو ال  
آلية التنسيق اإلقليمية، وتعزيز املساءلة وتقاسم املسؤوليات، وتيسري تعبئة املـوارد وتعزيـز             

  . عمليات التنفيذ والنتائج واألثر
طة عمل منوذجية على مجيع     وملتابعة هذا املقترح، عممت أمانة آلية التنسيق اإلقليمية خ          -٦٤

ورغم أمهية هذه العملية وتوافق     . منسقي اجملموعات وطلبت إليهم إعداد وتقدمي خطط عملهم       
آراء مشاركي اآللية يف االجتماع، مل يقدم سوى عدد صغري من اجملموعات خطـط عملـها                

 تكن أمانة آلية    ومن مث، مل  . بأشكال متفاوتة يف كثري من احلاالت وبدورات برناجمية خمتلفة، إخل         
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التنسيق اإلقليمية يف وضع يسمح هلا بتوحيد خطط عمل اجملموعات املختلفة يف خطـة عمـل              
 . واحدة لتكون آلية التنسيق اإلقليمية األساس للقيام بالتخطيط والربجمة املشتركني وتيسريمها

لويـات  ومبا أن دورات التخطيط والربجمة وامليزنة املختلفة وبرامج وخطط عمل وأو            -٦٥
كل من املنظمات املشاركة يف آلية التنسيق اإلقليمية تؤثر سلباً على إمكانية التخطيط والربجمة              
املشتركني، فقد أوضح كثري من املسؤولني الذين التقى املفتشون هبم احلاجة إىل قيام منسقي              

ـ     ياجملموعات املواض  ات عية التسع وغريهم من أعضاء هذه اجملموعات بزيـادة تنـسيق أولوي
 . وبرامج وخطط عمل املنظمات اليت يعملون لديها

وتشجع املفتشون مبالحظة اختاذ عدد من مؤسسات منظومة األمم املتحدة خطوة إىل    -٦٦
وتعزيز التنسيق والتعاون   " لتوحيد األداء "األمام يف هذا الصدد بإضافة بند يتعلق بتقدمي الدعم          

يت تستخدم كأساس لتقييم ورصد تنفيذ براجمها على نطاق املنظومة واتساق مؤشرات األداء ال     
ويرحب املفتشون هبذه اجلهود ويناشدون مجيع مؤسسات منظومـة األمـم           . دعماً ألفريقيا 

 . املتحدة االقتداء هبذا املثال

واقترح كذلك أن تنعكس هذه املواءمة أيضاً يف خطط عمل واختصاصات املوظفني              -٦٧
ركة لدعم آلية التنسيق اإلقليمية واجملموعات التابعة هلـا،         العاملني يف كل من املنظمات املشا     

وهذا ينشئ حالة ال تعترف فيها املنظمـات        . وهو ما ليس عليه احلال يف كثري من املنظمات        
  املعنية بالقدر الكايف بأنشطة املوظفني لدعم آلية التنسيق اإلقليمية واجملموعات التابعة هلـا أو              

  .رف فيها على اإلطالقتال تع

ة املواءمة اليت من    ويشاطر املفتشون هذه الشواغل ويؤيدون املقترحات املتعلقة بعملي         -٦٨
ر التخطيط والربجمة املشتركني، وأن تسفر من مث عن زيادة اتساق آلية التنسيق             ّسشأهنا أن ُتي  

إىل وهذا من شأنه أيضاً أن يسهم       . اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا وقدرهتما على العمل       
 . حد كبري يف إنشاء إطار فعال للتقييم والرصد

وأخرياً، علم املفتشون بأن عدم التزام منسقي اجملموعات وغريهم من األعضاء على              -٦٩
أعلى مستويات القيادة، فضالً عن غياب رؤساء الوكاالت عن اجتماعات اجملموعات وآلية            

وينتج عن ذلك عدم وجود التزام      . إلقليميةالتنسيق اإلقليمية، يؤثران سلباً على آلية التنسيق ا       
مؤسسي، وقلة جداول اجتماعات اجملموعات؛ عدم كفاية التمثيل يف اجتماعات اجملموعات؛           
تدين مستويات االستمرارية فيما يتعلق بالتمثيل واالتصال داخل اجملموعة وداخل الوكـاالت   

م بتوفري موارد خمصصة لتخطـيط      واملنظمات؛ عدم قدرة اجملموعات عل تعبئة املوارد وااللتزا       
وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة؛ اللبس بشأن اجلهة اليت يتعني عليها تنفيذ القرارات؛ وعدم             

وينبغي يف رأي املفتشني التصدي لنقص االلتزام هـذا         . كفاية رصد وتقييم األعمال والنتائج    
ويـودون  . قيادةمن جانب منسقي اجملموعات وغريهم من األعضاء على أعلى مستويات ال          

أيضاً التشديد على أمهية تقدم قادة اجملموعات ليصبحوا املنسقني احلقيقيني ألنشطة اجملموعات         
 . ال جمرد الداعني إىل عقد اجتماعات اجملموعات
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ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية وكفاءة آليـة التنـسيق                 -٧٠
  . التابع هلااإلقليمية ونظام اجملموعات 

  ٦التوصية رقم 
ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم                

املتحدة املعين بالتنسيق، أن يكفل قيام املنظمات املشاركة يف آليـة التنـسيق اإلقليميـة               
 مبواءمة دورات التخطيط والربجمة وامليزنة وبرامج وخطط عملها وأولوياهتـا، حـسب           

االقتضاء، مع دورات التخطيط والربجمة وامليزنة وبرامج وخطط عمل وأولويـات آليـة             
التنسيق اإلقليمية واجملموعات التابعة هلا وذلك لتيسري التخطـيط والربجمـة املـشتركني       

  .وإنشاء إطار للتقييم والرصد

  حتسني االتصال وتقاسم املعلومات داخل اجملموعات وفيما بينها  -٢  
االتصال وتقاسم املعلومات داخل اجملموعات التابعة آللية التنسيق اإلقليميـة          يشكل    -٧١

وقد أحرز تقدم يف هذا الصدد بفـضل        . وفيما بينها أمراً حيوياً لسري عملها بفعالية وكفاءة       
). اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا     (جهود مجيع املشاركني يف آلية التنسيق اإلقليمية وأمانتها         

ملية عقد اجتماعات التشاور السنوية آللية التنسيق اإلقليمية وغريها مـن           وتأسست متاماً ع  
اجتماعات املشاركني يف اآللية، وتعترب مبثابة حمفل إلجراء املشاورات وتبـادل املعلومـات             
والدروس املستخلصة واملمارسات الفضلى فيما بني املشاركني يف آلية التنسيق اإلقليمية؛ بدأ            

ملعارف من جانب أمانة آلية التنسيق اإلقليمية؛ وبوجه عام، حتسنت عملية تنفيذ منهاج إدارة ا
  . االتصال وتقاسم املعلومات داخل آلية التنسيق اإلقليمية

  ومع ذلك، علم املفتشون أثناء اجتماعاهتم بأن عملية االتصال وتقاسم املعلومـات              -٧٢
ذلك باملعلومات اخلاصة جبوانـب  ويتعلق . ال تزال بعيدة كل البعد عن بلوغ املستوى األمثل        

تنظيم عمل اجملموعات، مثالً مشاطرة جداول اجتماعات اجملموعات واملعلومـات اخلاصـة            
واعترف أيضاً بوجود أوجه قصور وحتديات فيما يتعلق باالتصال         . بعمل ونتائج كل جمموعة   

يف تلك اليت وضـعها  وتقاسم املعلومات يف تقارير عديدة أعدهتا أمانة آلية التنسيق اإلقليمية و   
 . اخلرباء االستشاريون من اخلارج

وينبغي يف رأي املفتشني أن تقوم كل منظمة من املنظمات املشاركة بتعيني جهـة                -٧٣
وهذا . تنسيق عليا للتفاعل مع أمانة آلية التنسيق اإلقليمية وغريها من املنظمات املشاركة فيها            

 يشتركون عن كثب يف أنشطة آليـة التنـسيق          التدبري التنظيمي الذي اقترحه عدة مسؤولني     
اإلقليمية وأنشطة اجملموعات التابعة هلا من شأنه أن ييسر ويسهم يف تعزيز االتصال وتقاسـم          

 . املعلومات داخل آلية التنسيق اإلقليمية
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ة وكفاءة آليـة التنـسيق      يومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعال           -٧٤
 . ونظام اجملموعات التابع هلااإلقليمية 

  ٧التوصية رقم 
ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمـم             

املتحدة تعيني جهات تنسيق عليا للتفاعل مع أمانة آلية التنسيق اإلقليمية وغريهـا مـن               
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية،   اجلهات املشاركة، مبا يف ذلك مفوضية االحتاد األفريقي و        

  .لتعزيز االتصال وتقاسم املعلومات داخل اآللية

  تفاعل آلية التنسيق اإلقليمية مع فريقي املديرين اإلقليميني  -٣  
هناك فريقان من املديرين اإلقليميني يف أفريقيا، أحدمها ألفريقيا الـشرقية واجلنوبيـة               -٧٥

 وغرضهما هو توفري الدعم التقين للمنسقني املقيمني وألفرقة         .واآلخر ألفريقيا الغربية والوسطى   
إطـار عمـل    (األمم املتحدة القطرية؛ دعم وتأمني عملية الربجمة القطرية املشتركة بشكل جيد            

؛ تقييم أداء املنسقني املقيمني وأفرقة األمم املتحـدة القطريـة           )األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية   
. اف احلاالت القطرية الصعبة وفض املنازعات، ومـا إىل ذلـك          واإلشراف عليهم؛ واستكش  

ويتألف فريقا املديرين اإلقليميني من ممثلني عن مؤسسات منظومة األمم املتحدة ممن يوجد مقر              
  . عملهم يف منطقة كل منظمة ويتكون هيكلهما من أمانة وجمموعات تقنية وأفرقة استشارية

بني اللجان اإلقليمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        املربم  " االتفاق اجلامع "ويتيح    -٧٦
الذي حلّ  (٢٠٠٧أكتوبر /يف تشرين األول) الذي يرأس أيضاً جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية  (

، بشأن أفريقيا، األساس للتعاون بني اللجنة )٢٠٠٠حمل االتفاق االستراتيجي املوقع عليه عام       
واالتفاق واسع النطاق ويعتـرف     . يرين اإلقليميني يف أفريقيا   االقتصادية ألفريقيا وفريقي املد   

بالدعم املقدم إىل آليات التنسيق اإلقليمية لتعظيم أوجه التكامل بني اللجان اإلقليمية            "حتديداً  
اتساق ("، وبالتعاون على األصعدة القطرية واإلقليمية والعاملية        "وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   

ى الصعيد اإلقليمي، أوجه التآزر والتكامل بني آلية التنسيق اإلقليمية وفريق           األمم املتحدة عل  
 ). ٢٢، ص ٢٠٠٨يوليه /، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، متوز"املديرين اإلقليميني

على أن هذا االتفاق مل يوضع موضع التنفيذ والتفعيل، خاصة ما يتعلق منه باالتصال                -٧٧
والحظ املفتشون أثنـاء    . دية ألفريقيا وفريقي املديرين اإلقليميني    والتنسيق بني اللجنة االقتصا   

اجتماعاهتم أن لدى املشاركني يف آلية التنسيق اإلقليمية معرفة حمدودة بشأن فريقي املـديرين   
وقلة االتصال والتنـسيق هـذه      . ة األمم املتحدة القطرية، والعكس بالعكس     قاإلقليميني وأفر 

تفتح الباب أمام االزدواج، ال سيما وأن جماالت أنشطة فريقي    حتول دون وجود أوجه تآزر و     
 سبيل املثال، تتنـاول اجملموعـات       ىفعل. املديرين اإلقليميني وآلية التنسيق اإلقليمية متشاهبة     

التقنية التابعة لفريق املديرين اإلقليميني يف أفريقيا الشرقية واجلنوبية قضايا تتعلق بفريوس نقص             
، والصحة، واألمن الغذائي، ونـوع اجلـنس        املكتسبتالزمة نقص املناعة    م/املناعة البشرية 
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وقضايا حقوق اإلنسان وهي القضايا اليت يتناوهلا أيضاً عدد كبري من اجملموعات املواضـيعية              
 . )٤٧(بعة آللية التنسيق اإلقليميةالتسع التا

املديرين اإلقليميني  وقد نوقشت أيضاً هذه الثغرة القائمة يف جمال االتصال بني فريقي              -٧٨
واللجنة االقتصادية ألفريقيا يف االجتماعيني اللذين عقدمها فريقا املديرين اإلقليميني يف أفريقيا            

 ووافق مجيع األعضاء باإلمجاع على ضرورة وجود مشاركة أكرب مـع اللجنـة              ٢٠٠٩عام  
 والشرقية بالفعل بوضـع     وقام فريق املديرين اإلقليميني ألفريقيا اجلنوبية     . االقتصادية ألفريقيا 

ستراتيجية يف هذا الصدد، وجيري تقييم قدرة فريقي املديرين اإلقليميني من جانب مكتـب              ا
ويرحب املفتـشون   . األمم املتحدة لتنسيق عمليات التنمية لتحديد الثغرات وكيفية خفضها        

 وتفعيـل   هبذه اجلهود ولكنهم يعتقدون أن األمر يستدعي اختاذ تدابري أخرى لزيادة تنفيـذ            
 . االتفاق اجلامع من أجل تعزيز االتصال والتنسيق والتعاون بني الشركاء املعنيني

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تيسري وتعزيز االتـصال والتنـسيق                -٧٩
والتعاون بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وآلية التنسيق اإلقليمية من جهة، وبني برنامج األمم             

  . ملتحدة اإلمنائي وفريقي املديرين اإلقليميني من جهة أخرىا

  ٨التوصية رقم 
ينبغي لألمني العام ومدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ضـمان تنفيـذ وتفعيـل                

املوقع عليه بني اللجان اإلقليمية وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف            " االتفاق اجلامع "
لى حنو كامل لتيسري وتعزيز االتصال والتنسيق والتعاون         ع ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وآلية التنسيق اإلقليمية من جهة، وبرنامج األمم املتحـدة             
  .اإلمنائي وفريقي املديرين اإلقليميني من جهة أخرى

  تفاعل آلية التنسيق اإلقليمية مع اآللية األفريقية الستعراض النظراء  -٤  
إن اآللية األفريقية الستعراض النظراء أداة للرصد الذايت اتفقت عليهـا احلكومـات               -٨٠

األعضاء املشاركة بشأن االلتزامات الواردة يف اإلعالن املتعلق بالدميقراطية واحلكم الـسياسي            
واالقتصادي وإدارة املؤسسات الذي اعتمد يف مؤمتر قمة منظمة الوحدة األفريقية يف لوساكا،             

ووافقت جلنة رؤساء الدول واحلكومـات املعنيـة بتنفيـذ          . )٤٨(٢٠٠١يوليه  /مبيا، يف متوز  زا
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا على الوثيقة األساسية لآللية األفريقية الستعراض النظراء             

. ٢٠٠٢يوليـه   /وأقرها الحقاً مؤمتر قمة االحتاد األفريقي يف ديربان، جنوب أفريقيا، يف متـوز            
__________  

 .انظر املرفقني الثاين واخلامس هبذا التقرير )٤٧(
 ماليني دوالر من دوالرات الواليات      ٧تبلغ ميزانية الصندوق االستئماين لآللية األفريقية الستعراض النظراء          )٤٨(

ويـدعم  . ريكـي  ماليـني دوالر أم    ٢,٧٥املتحدة، يسهم فيها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مببلغ قدره          
. الصندوق االستئماين املوظفني واألمانة وأنشطة الفريق وأمانة اآللية، مبا يف ذلك االجتماعات ونشر التقارير            

 .٨٢، الفقرة E/AC.51/2008/5انظر 
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واآللية األفريقية الستعراض النظراء آلية طوعية مفتوح باب االنضمام إليها أمام مجيع الـدول              
 بلداً قد انضم رمسياً إىل اآلليـة        ٢٩، كان   ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز . األعضاء يف االحتاد األفريقي   

مفوضية وأكد عدد من املسؤولني يف      . األفريقية الستعراض النظراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم      
االحتاد األفريقي الذين قابلهم املفتشون عدم حصوهلم على ما يكفي من اإلحاطات واملعلومات             

  . املتعلقة بأنشطة اآللية األفريقية الستعراض النظراء
ومل يكن لدى اآللية األفريقية الستعراض النظر اليت يوجد مقر عملها يف ميدرانـد                -٨١

ويقـوم مـصرف    . ، مركز قانوين يف جنوب أفريقيا     ٢٠٠٨يوليه  /جبنوب أفريقيا، حىت متوز   
التنمية للجنوب األفريقي بإدارة احلساب املصريف لآللية األفريقية الستعراض النظراء بـشأن            

ووفقاً ملا أفاد به عدد     . لةمعامالت مثل الرواتب، والسفر، وإجيار املكاتب واملنافع ذات الص        
من مصادر االحتاد األفريقي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ينبغي معاجلة قضايا مهمة مثـل              
الوجود القانوين لآللية األفريقية الستعراض النظراء يف جنوب أفريقيا، والشفافية واملـساءلة            

ئح املالية لالحتاد األفريقي، بشكل     فيما يتعلق بعملها وتشغيلها، وعدم االمتثال للقواعد واللوا       
 . مالئم وحلها على وجه السرعة

وبالنظر إىل متاثل جماالت عمل اجملموعة املعنية باحلوكمة التابعـة آلليـة التنـسيق                -٨٢
اإلقليمية وأمانة اآللية األفريقية الستعراض النظراء وحمدودية االتصال والتنسيق بـني هـذين             

ن تقاسم املعلومات واخلربات ومشاطرة الـدروس املستخلـصة         الكيانني، يعتقد املفتشون أ   
 . بشكل منتظم ومتسق أمر أساسي لتجنب االزدواج يف العمل وحتقيق أوجه التآزر

  مشاركة منظومة األمم املتحدة بالكامل يف آلية التنسيق اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلا  -٥  
ملتحدة حىت اآلن يف آلية التنسيق اإلقليمية       ال تشارك مجيع مؤسسات منظومة األمم ا        -٨٣

ويسري ذلك على مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات           . ونظام اجملموعات التابع هلا   
واجلرمية الذي ليس هو من مث عضواً يف أية من اجملموعات املواضيعية التسع رغم خربتـه يف                 

ته واشتراكه يف حاالت ما بعـد       قضايا احلوكمة والسلم واألمن والتنمية البشرية، ورغم خرب       
وقدا أفاد املسؤولون يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ممن جرت            . )٤٩(الرتاع

مقابلتهم بأن مكتبهم على استعداد للمشاركة يف آلية التنسيق اإلقليمية، ولكن ذلك جيب أن              
مليدانية باحلجم الالزم من خدمات     يقترن بتوفري موارد إضافية له للمساعدة يف تزويد عملياته ا         

  . االستشارة التقنية لدعم اجملموعات املواضيعية املعنية
واملنظمة الدولية للطريان املدين منظمة أخرى ال تشترك يف آلية التنسيق اإلقليمية رغم        -٨٤

ق أن خربهتا ميكن أن تكون ميزة للمجموعة املعنية باهلياكل األساسية والتابعة آلليـة التنـسي              
وباملثل، ميكن أن يسهم معهد األمم املتحدة . هنا تتناول يف مجلة أمور قضايا النقلإاإلقليمية إذ 
__________  

  رغم متثيل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة يف االجتمـاعني الثـامن والتاسـع آلليـة                    )٤٩(
 .التنسيق اإلقليمية
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لبحوث التنمية االجتماعية يف عمل آلية التنسيق اإلقليمية كعضو يف اجملموعة املعنية باملسائل             
  . االجتماعية والتنمية البشرية

أن مشاركة مجيع مؤسـسات منظومـة       وعليه، يشاطر املفتشون الرأي الذي مفاده         -٨٥
األمم املتحدة يف آلية التنسيق اإلقليمية وحضورهم اجتماعاهتا السنوية على أعلى املـستويات       

وهذا من شأنه أن يساعد يف رفع مـستوى         . أمر ميكن أن يعود بالفائدة على مجيع األطراف       
ذي تقدمه منظومة األمـم     اخلربة التقنية لآللية وأن ينشئ أوجه تآزر أخرى يف إطار الدعم ال           

  . املتحدة إىل أفريقيا
ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية آلية التنـسيق اإلقليميـة                 -٨٦

  . ونظام اجملموعات التابع هلا

  ٩التوصية رقم 
ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني يف األمم املتحدة املعين              

التنسيق، أن يناشد مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة املشاركة يف آليـة التنـسيق              ب
اإلقليمية وحضور اجتماعاهتا السنوية على أعلى املستويات لزيادة رفع مستوى اخلـربة            
التقنية لآللية وإنشاء أوجه تآزر أخرى يف إطار الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة              

  .إىل أفريقيا

  تعزيز تنسيق واتساق منظومة األمم املتحدة على املستوى دون اإلقليمي  - هاء  

  إنشاء آليات تنسيق دون إقليمية على نطاق املنظومة  -١  
إن آلية التنسيق اإلقليمية قائمة على املستوى اإلقليمي كآلية تنسيق علـى نطـاق                -٨٧

 وشدد أعـضاء آليـة      .املنظومة ولكن ليست هناك آلية كهذه على املستوى دون اإلقليمي         
التنسيق اإلقليمية على ضرورة إنشاء آلية كهذه منذ اجتماع التشاور السابع السنوي الـذي              

وتيسرياً لزيادة املواءمة بني الدعم الذي تقدمه األمـم         . )٥٠(٢٠٠٦عقدوه يف أديس أبابا عام      
 واألولويـات   برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا       /املتحدة إىل االحتاد األفريقي   

وزيادة استهدافها وبني الرؤية على املستوى دون اإلقليمي، أوصي بأن تقوم اللجنة االقتصادية 
ألفريقيا، بالتشاور مع الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة، ومفوضية االحتاد األفريقـي            

ـ              يت تتنـاول  وأمانة برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، بتنـسيق املناقـشات ال

__________  
)٥٠( ECA/NRID/RCM/7/2   ؛  ٢-٣، القسمECA/NRID/RCM8/2007/1      ؛ ٢-، الفصل الثالث، القـسم بـاء

ECA/NRID/08/27 ٣-٢، القسم. 
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احتياجات اجلماعات االقتصادية اإلقليمية الثماين يف أفريقيا، وهي العناصر واألدوات الرئيسية    
  . )٥١(لتحقيق التكامل اإلقليمي ودون اإلقليمي

ومشلت الصعوبات اليت مت تعيينها خالل هذه املشاورات واملناقشات، يف مجلة أمور،              -٨٨
قليمية مما يصعب تأسيس اآللية عليها؛ تفاوت اهلياكل        تعدد وتداخل اجلماعات االقتصادية اإل    

األساسية للوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة على املستويات اإلقليمية ودون اإلقليميـة            
ن ليس لدى العديد من منظمات األمم املتحدة وجود دون إقليمـي، بـل              إوالقطرية حيث   

ة املصلحة للمناطق دون اإلقليميـة يف       وجود إقليمي ووطين؛ اختالف تفاهم اجلهات صاحب      
. أفريقيا؛ واالفتقار إىل قدرات وموارد مؤسسات منظومة األمم املتحدة للتنسيق دون اإلقليمي

وشوطرت هذه الشواغل على نطاق واسع أثناء املناقشات اليت أجراها املفتشون مع املسؤولني           
ذلك مفوضية االحتاد األفريقي وأمانـة      يف منظومة األمم املتحدة وشركائها األفريقيني، مبا يف         

 . برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واجلماعات االقتصادية األوروبية

 والصادر يف   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٨ املؤرخ   ٦٠/٢٣٥واستجابة لقرار اجلمعية العامة       -٨٩
 التابعـة للجنـة     أعقاب تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن املكاتب دون اإلقليميـة          

تعزيز دور املكاتب دون اإلقليمية للجنة      "، قدم األمني العام تقريره بعنوان       )٥٢(االقتصادية ألفريقيا 
 واستكمل هذا التقرير باستعراض شامل أجراه األمني التنفيذي للجنـة           )٥٣("االقتصادية ألفريقيا 

 على التحديات الـيت تواجـه       االقتصادية ألفريقيا إلعادة تنظيم اللجنة حبيث يتسىن هلا التغلب        
، أعادت اجلمعية العامة التأكيد على ضرورة تعزيز        ٦٢/٢٠٨ويف القرار   . أفريقيا بشكل أفضل  

قدرات اللجان اإلقليمية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي واحلاجة إىل وجـود تنـسيق              
 . هذين املستوينيوتعاون أوثق وأكثر فعالية فيما بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة على 

ويؤيد املفتشون بشدة مساعي اإلصالح هذه وينبغي يف رأيهم أن يعجل األمني العام               -٩٠
بتنفيذ قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة لتعزيز قدرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومكاتبها             

 أفريقيا التابع له    دون اإلقليمية لدعم االحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية          
على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا              

 .  أعاله٤ و٣وترد اإلشارة أيضاً إىل التوصيتني . السادسة والستني

__________  
احتاد املغرب العريب؛ السوق املشتركة لشرقي وجنويب أفريقيا؛ دول جتمع الساحل والصحراء؛ مجاعة شرق               )٥١(

قتصادية لدول غرب أفريقيا؛ اهليئـة احلكوميـة        أفريقا؛ اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا؛ اجلماعة اال       
 .الدولية املعنية بالتنمية؛ واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

)٥٢( A/60/120 .            لدى اجلماعة االقتصادية ألفريقية مخسة مكاتب دون إقليمية واقعة يف ياوندي) وسط أفريقيا( ،
 ).غرب أفريقيا(ونيامي ) أفريقياجنوب (، لوزاكا )مشال أفريقيا(، طنجة )شرق أفريقيا(كيغايل 

)٥٣( A/61/471. 
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وباملثل، وفيما يتعلق باقتراح إنشاء آلية تنسيق دون إقليمية على نطاق املنظومة داخل      -٩١
ار آلية التنسيق اإلقليمية، يرى املفتشون، لألسباب الوارد ذكرها يف الفقرات أعاله، أنـه              إط

 . ينبغي اإلسراع بالعملية وإمتامها يف أسرع وقت ممكن

  إدماج اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف آليات التنسيق دون اإلقليمية على نطاق املنظومة  -٢  
صادية اإلقليمية الثماين يف أفريقيا، باعتبارها العناصر       يتوقع أن تكون اجلماعات االقت      -٩٢

واألدوات الرئيسية لتحقيق التكامل اإلقليمي وتنفيذ برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية             
أفريقيا املنبثق عن االحتاد األفريقي على الصعيد دون اإلقليمي شريكة مهمة للمنظمات التابعة             

سس التفاعل بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومنظومة األمم        وقد تأ . ملنظومة األمم املتحدة  
املتحدة على أساس ثنائي بني املكاتب اإلقليمية أو دون اإلقليمية التابعة للمنظمات املعنية، من         
خالل أفرقة األمم املتحدة القطرية يف البلدان املعنية املمثلة من جانب املنسقني املقيمني، أو من           

  . دون اإلقليمية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقياخالل املكاتب 
وعلم املفتشون خالل املشاورات اليت أجروها مع املـسؤولني يف منظومـة األمـم                -٩٣

املتحدة واجلماعات االقتصادية اإلقليمية بوجود عالقات عمل سليمة مع منظومـة األمـم             
 اإلقليمية بعمل آليـة التنـسيق       واكتشفوا مع ذلك قلة معرفة اجلماعات االقتصادية      . املتحدة

وينبغي يف رأيهم زيادة إشراك اجلماعات االقتصادية اإلقليمية    . اإلقليمية واجملموعات التابعة هلا   
يف عمل وأنشطة آلية التنسيق اإلقليمية مع مراعاة دورها اهلام يف عملية التكامـل اإلقليمـي                

 املنبثق عن االحتاد األفريقي على الصعيد  وتنفيذ برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا       
وهذا من شأنه أن يكفل مراعاة احتياجات وأولويات اجلماعات االقتـصادية           . دون اإلقليمي 

 . اإلقليمية بالقدر الكايف

وكثري من مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت هلا وجود إقليمي أو دون إقليمـي                -٩٤
قتصادية اإلقليمية يف منطقة كل منها أو يف املنطقة دون          ليس معتمداً رمسياً لدى اجلماعات اال     

اإلقليمية التابعة هلا ولكن املفتشني يعتقدون بشدة أنه ينبغي اعتمادها من خـالل مكاتبـها               
دون اإلقليمية لتيسري التفاعل والتنسيق والتعاون بـني منظومـة األمـم املتحـدة              /اإلقليمية

 . واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصيتني التاليتني إىل تعزيز فعالية وكفـاءة واتـساق                -٩٥
  . الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

  ١٠التوصية رقم 
ألمـم  ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة ا           

املتحدة إشراك اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا على حنو وثيق يف عمل وأنشطة             
ت آلية التنسيق اإلقليمية ونظام اجملموعات التابع هلـا لتـنعكس احتياجـات وأولويـا             

  . بشكل منسق يف إطار آلية التنسيق اإلقليميةاجلماعات االقتصادية اإلقليمية
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  ١١التوصية رقم 
غي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعـة ملنظومـة األمـم             ينب  

املتحدة تشجيع مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة على االعتمـاد، حـسب االقتـضاء              
وبالتشاور مع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وفريقي املديرين اإلقليميني، من خالل مكاتبـها             

مية لدى اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا، وذلك من أجل تيسري           دون اإلقلي /اإلقليمية
  .التعاون والتنسيق والتعاون بني منظومة األمم املتحدة واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

وأثريت قضايا أخرى يف هذا الصدد مثل تعدد اجلماعات االقتصادية اإلقليمية وتداخل              -٩٦
، )٥٤(يمية اجلغرافية اخلمس يف أفريقيـا      مع املناطق دون اإلقل    يتفق دائماً العضوية فيها وهو ما ال      

وحمدودية قدرات وموارد كثري من اجلماعات االقتصادية اإلقليمية اليت تعترب عوائق لسري عملها             
وبذلت حماوالت جديدة لتعزيز اجلماعات     . وتفاعلها وتعاوهنا بفعالية مع منظومة األمم املتحدة      

قليمية وتعزيز التنسيق والتعاون بينها كما يدل على ذلك االجتماع املشترك الذي            االقتصادية اإل 
وأعلن عن  . ٢٠٠٨أغسطس  /عقدته مجيع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف واغادوغو يف آب        

وجود رؤية مشتركة وأعيد التأكيد على ضرورة قيام اجلماعات االقتصادية اإلقليميـة بتنفيـذ              
رنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وتعزيز عالقتها وتعاوهنا مـع            براجمها من خالل ب   

  . مجيع الشركاء وربط عملها إىل حد أكرب باألهداف اإلمنائية لأللفية والتركيز على التنفيذ
ومع ذلك، أعرب عدد من ممثلي اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ممن قابلهم املفتشون              -٩٧

غاهلم إزاء تكرار املسألة املتعلقة بعدد وأعضاء اجلماعـات االقتـصادية           عن خيبة أملهم وانش   
اإلقليمية اليت ينبغي تبسيطها يف رأيهم لتتفق مع املناطق دون اإلقليمية اجلغرافية اخلمـس يف               

ويشاطر املفتشون هذا الرأي ألن تبسيط إجراءات اجلماعات االقتصادية اإلقليميـة           . أفريقيا
يوضح احلالة وسيساعد يف تعزيز التكامل اإلقليمي عالوة على دورهـا           على النحو املقترح س   

احملوري يف تنفيذ برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا املنبثق عن االحتاد األفريقـي               
 . على الصعيد دون اإلقليمي تنفيذاً على حنو يتسم باالتساق والفعالية والكفاءة

  ستوى القطريتعزيز االتساق على امل  - رابعاً  
متثل أفرقة األمم املتحدة القطرية، اليت يتوىل املنسقون املقيمون رئاسـتها، آليـات               -٩٨

ويتم توجيهها من جانب إطار التقييمات القطريـة        . التنسيق الرئيسية على املستوى القطري    
ية لكـل   املشتركة وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية اللذين يتفقان مع األولويات الوطن          

__________  
يف كثري من احلاالت، تتألف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية الثماين من بلدان أعضاء تنتمي إىل العديد مـن                  )٥٤(

املناطق دون اإلقليمية اجلغرافية اخلمس يف أفريقيا، وتتألف واحدة منها من نصف عـدد مجيـع البلـدان                  
 .يقي اليت تنتمي إىل مجيع املناطق دون اإلقليمية باستثناء منطقة واحدة دون إقليميةاألعضاء يف االحتاد األفر
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ومع أن أفرقة األمم املتحدة القطرية ال توجد يف         . منهما وخيضعان ملسؤولية البلدان املستفيدة    
 منسقاً إقليميـاً يعملـون يف       ٥٢ منها وحنو    ٤٥مجيع البلدان األفريقية، هناك اآلن أكثر من        

 يف مبـادرة    وباإلضافة إىل ذلك، توجد يف أفريقيا أربعة من البلدان الثمانية الرائـدة           . أفريقيا
مثل بوتـسوانا ومـايل     (درة بنفسها   ظم البلدان اليت بدأت تنفذ املبا      ومع )٥٥("توحيد األداء "

وتتلقى أفرقة األمم املتحدة القطرية واملنسقون اإلقليميون الـدعم مـن فريقـي             ). ومالوي
التـساق  املديرين اإلقليميني ألفريقيا وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تيسري وتعزيز ا           

  . والتنسيق على نطاق املنظومة وتكامل اجلوانب التنفيذية على املستوى القطري
ونظراً إىل عمليات اإلصالح اجلارية وتعدد االستعراضات والتقييمات اليت أجريـت             -٩٩

لتعزيز اتساق وفعالية وكفاءة الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيـا علـى               
، يركز هذا التقييم لوحدة التفتيش املشتركة على عدد مـن القـضايا             )٥٦(املستوى القطري 

 . املختارة اليت تبدو جديرة باالهتمام يف نظر املفتشني

  تعزيز امللكية والقيادة الوطنيتني  - ألف  
لقد سلمت قرارات عديدة اختذهتا اجلمعية العامة بأن امللكية والقيادة الوطنيتني مها املبـدأ     -١٠٠

 وأعـادت  )٥٧(جلميع األنشطة اليت تنفذها منظومة األمم املتحدة على الصعيد القطـري        التوجيهي  
وهذا من شـأنه أن يكفـل       . التأكيد على ذلك هي والبلدان املستفيدة وشركاء أفريقيا يف التنمية         

أيضاً تناول منظومة األمم املتحدة االحتياجات واألولويات احملددة للبلدان املستفيدة واإلسهام من            
.  يف زيادة إدماج الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة على الصعيد القطري وزيادة فعاليتـه    مث

اجلهـد  " على أن    ٢٠٠٥ويف هذا الصدد، شدد جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق يف عام            
وأن الذي تبذله املنظومة لدعم برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا جيب أن يتواصـل                

ويف الوقت ذاته، تترتب علـى      . )٥٨("يكون استباقياً وأن يراعي على الدوام ملكية أفريقيا للربنامج        
  . امللكية والقيادة الوطنيتني مسؤوليات ومساءلة أكرب من جانب احلكومات املستفيدة

ويرحب املفتشون بالتقدم احملرز يف احلفاظ على ملكية وقيادة احلكومات املستفيدة،             -١٠١
ويالحظون أيـضاً أن    .  سيما من خالل تطبيق إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية          ال

تفعيل وتنفيذ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية من جانب أفرقة األمـم املتحـدة               
__________  

 .ترتانيا، الرأس األخضر، رواندا وموزامبيق )٥٥(
 .E/2008/60 وA/62/73-E/2007/52 ،A/61/836 ،A/61/583 ،A/59/387 ،A/56/320انظر  )٥٦(
توحيـد  " املشاركة يف الربامج النموذجية      ، وبيان البلدان  ١٠، الفقرة   62/208انظر على سبيل املثال القرار       ) ٥٧(

، املتاحـة علـى املوقـع       ١٧-١٣، الفقـرات    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٣، اليت اعتمدت يف مابوتو يف       "األداء
-Delivering-on-Countries-Pilot-Programme-the-of-Seminar-Maputo/9917/docs/org.undg.www://http 

pdf.Summary-One-as. 
)٥٨( CEB/2005/1١٣ ، الفقرة. 
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القطرية يسهمان يف زيادة إشراك احلكومات املستفيدة اليت تتفاعل اآلن وتقيم اتصاالت مـع           
 من التعامل   عن طريق أفرقة األمم املتحدة القطرية اليت يرأسها املنسقون املقيمون بدالً          املنظومة  

  . مع منظومة أمم متحدة جمزأة ومتعددة األوجه
ولئن كانت السلطات املستفيدة يف معظم البلدان تشارك نوعاً ما يف تطوير وتنفيـذ                -١٠٢

 ليس هو الوضـع يف مجيـع البلـدان          إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، فإن هذا       
األفريقية، خاصة يف احلاالت اليت ال يدخل فيها إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة         

وباملثل، هناك عقبات تعترض مبدأ امللكية والقيـادة الـوطنيتني يف           . يف مجيع الربامج القطرية   
وختاماً، يود املفتـشون  . اعدة اإلمنائيةالبلدان اليت ال ينفذ فيها إطار عمل األمم املتحدة للمس  

التشديد على أن امللكية والقيادة الوطنيتني تستخدمان أيضاً كوسيلة تتناوهلا منظومة األمـم             
املتحدة ملعاجلة االحتياجات واألولويات احملددة للبلدان األفريقية املستفيدة، مبا يف ذلك تعزيز            

رة وتنفيذ ورصد وتقييم الربامج واملشاريع داخل إطار قدراهتا املؤسسية الوطنية فيما يتعلق بإدا    
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ذي الصلة، كما أوصى بذلك تقرير وحدة التفتـيش              

  . )٥٩()JIU/REP/2008/4" (التنفيذ الوطين ملشاريع التعاون التقين"املشتركة املعنون 
  إىل تعزيز امللكيـة والقيـادة الـوطنيتني        ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية          -١٠٣

  . فيما يتعلق باألنشطة اليت تنفذها منظومة األمم املتحدة لدعم أفريقيا على الصعيد القطري

  ١٢التوصية رقم 
ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمـم             

 املستفيدة على حنو وثيق يف تطـوير وتنفيـذ          املتحدة ضمان إشراك احلكومات األفريقية    
ورصد أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وذلك من أجل دعم امللكية والقيـادة              
الوطنيتني ومتكني منظماهتا من معاجلة االحتياجات واألولويات احملددة للبلدان املستفيدة،          

  .مبا يف ذلك تعزيز قدراهتا املؤسسية الوطنية

  )٦٠(عزيز قدرات فريقي املديرين اإلقليمينيت  -باء   
 فريق املديرين اإلقليميني لشرق أفريقيـا       -يؤدي فريقا املديرين اإلقليميني يف أفريقيا         -١٠٤

 دوراً مهماً لـدعم     -واجلنوب األفريقي وفريق املديرين اإلقليميني ألفريقيا الغربية والوسطى         
__________  

 .٨ و٦ و٥انظر التوصيات  )٥٩(
 بقيام فريق املديرين اإلقليميني الرائـد لـشرق         ٢٠٠٥بدأ تطبيق مفهوم فريقي املديرين اإلقليميني رمسياً عام          ) ٦٠(

متالزمـة نقـص    / املتمثل يف فريوس نقص املناعة البشرية      "للتهديد الثالثي "اجلنوب األفريقي بالتصدي    /أفريقيا
واليـة فريقـي املـديرين      /ومنذ ذلك الوقت، تطور نطاق    . ئي وضعف القدرة  واألمن الغذا املكتسب  املناعة  

اإلقليميني حول عنصرين رئيسيني مها برامج الدعم املنسقة ألفرقة األمم املتحدة القطريـة والرقابـة املنـسقة                 
دمي الدعم  وجرى أيضاً يف بعض احلاالت إدراج بنود تتعلق بتق        . أفرقة األمم املتحدة القطرية   /للمنسقني املقيمني 
 .يف جدول األعمال" حتديد معامل اخلربة"الطوارئ، واألهداف اإلمنائية لأللفية وقضايا مثل /يف حالة األزمات
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ها للمضي قدماً بربنامج األمم املتحـدة املعـين         أفرقة األمم املتحدة القطرية يف مناطق كل من       
ويتوىل فريق املـديرين    . باالتساق وتعزيز الربجمة االستراتيجية وتعبئة املوارد وبناء الشراكات       

اإلقليميني لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي أيضاً إجراء تقييم أداء سنوي للمنسق املقيم وأفرقة  
ة اإلدارة اإلقليمية التابعة له ببعثات رقابة ووساطة يف بلدان          األمم املتحدة القطرية، وتقوم أفرق    

  . وهيئات إقليمية مثل اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
وعلم املفتشون أثناء املشاورات اليت أجروها مع ممثلي أفرقة األمم املتحدة القطريـة               -١٠٥

تهما األساسية على الـصعيد     املختلفة بأن ليست لدى فريقي املديرين اإلقليميني، رغم وظيف        
وهذا أمر بـالغ    . القطري، القدرات واملواد الالزمة لالضطالع هبذا الدور على حنو مناسب         

األمهية بالنظر إىل عمليات اإلصالح اجلارية على نطاق واسع وأفرقة األمم املتحدة القطريـة              
 . اليت مت إنشاؤها هي ونظام املنسق املقيم يف آونة حديثة نسبياً

ولذلك يعتقد املفتشون أن تقوية فريقي املديرين اإلقليميني يف أفريقيـا وتزويـدمها               -١٠٦
مبوارد أكرب، مبا يف ذلك مشاركة الشركاء األفريقيني مثل االحتاد األفريقي، من شـأهنما أن               

 بتحقيق االتساق والتنسيق على نطاق املنظومـة علـى          يسهما مسامهة كبرية يف املضي قدماً     
ري، وتعزيز أفرقة األمم املتحدة القطرية ونظام املنسق املقيم يف منطقـة كـل              املستوى القط 

وما ينبغي أخذه أيضاً يف االعتبار هو أن برامج قطرية عديدة ال تقتصر على بلد بعينه،                . منهم
وإمنا هلا أيضاً بعد دون إقليمي أو بعد إقليمي، مثل برامج مكافحة االجتار اليت يتعدى بعدها                

ها احلدود الوطنية، علماً بأن ذلك ينطبق أيضاً على برامج الصحة والبيئة أو برامج       حبكم طبيعت 
ومن شأن تنسيق العمل مع اللجنة االقتصادية ألفريقيـا أن          . التجارة وبرامج التنمية الصناعية   

وينبغي . )٦١(يتيح لفريقي املديرين اإلقليميني أخذ البعدين دون اإلقليمي واإلقليمي يف االعتبار          
اعاة مالحظات ونتائج تقييم قدرة فريقي مديري اإلقليميني يف أفريقيا، الذي يقوم به حالياً              مر

 . مكتب تنسيق عمليات التنمية

ويف رأي املفتشني، ينبغي كذلك مشاطرة اخلربات والـدروس املستخلـصة علـى             -١٠٧
 العملية لتـشمل    الصعيد القطري فيما بني أفرقة األمم املتحدة القطرية املختلفة، ومتديد هذه          

والبلدان اليت تبدأ هذه املبادرة بنفسها يف أفريقيـا،         " توحيد األداء "البلدان الرائدة يف مبادرة     
وتناوهلا من جانب فريقي املديرين اإلقليميني يف أفريقيا علـى الـصعيدين اإلقليمـي ودون               

 اإلشارة أيضاً يف هذا     وترد. اإلقليمي ومع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيد العاملي        
 .  املذكورة أعاله٨الصدد إىل التوصية رقم 

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية وكفاءة واتساق الـدعم                -١٠٨
  . الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا

  
__________  

 .JIU/REP/2008/4 الواردة يف الوثيقة ١٠انظر أيضاً التوصية رقم  )٦١(
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  ١٣التوصية رقم 
مات األخرى التابعة ملنظومة األمـم      ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظ       

املتحدة زيادة تعزيز قدرات وموارد فريقي املديرين اإلقليميني يف أفريقيا، مبـا يف ذلـك،      
حسب االقتضاء، بإعادة وزع املوارد، لضمان فعالية سري عملهما يف سـياق عمليـات              

ظومـة علـى   اإلصالح اجلارية على نطاق واسع لتعزيز االتساق والتنسيق على نطاق املن         
  .املستوى القطري

  املواءمة بني دورات التخطيط والربجمة وامليزنة  -جيم   
مثة قضية أخرى أثريت أثناء املناقشات اليت أجراها املفتشون هي احلاجة إىل زيـادة                -١٠٩

مواءمة دورات التخطيط والربجمة وامليزنة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة العاملة يف بلد كل             
أحرز تقدم يف جمال التعاون والتنسيق على نطاق املنظومة على املستوى القطـري             وقد  . منها

من خالل أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، ولكن األمر ال يزال يتطلب مع ذلـك            
بذل املزيد من اجلهود لزيادة ربط الربامج القطرية للمنظمات فرادى بأطر عمل األمم املتحدة              

وهذا من شـأنه أن     . ية وتنسيق دوراهتا يف جماالت التخطيط والربجمة وامليزنة       للمساعدة اإلمنائ 
كما . يتيح األساس لزيادة توسيع نطاق الربجمة املشتركة وإنشاء إطار مشترك للرصد والتقييم           

 . أن من شأنه أن ييسر تعبئة املوارد

بتبسيط شروط  هذا فضالً عن أن تنسيق دورات التخطيط والربجمة وامليزنة سيسمح             -١١٠
وقد علم املفتشون أن عدداً من احلكومات املستفيدة ينوء بعـبء التقـارير             . تقدمي التقارير 

فتحسني املواءمة علـى    . العديدة اليت تقدمها املنظمات املختلفة التابعة ملنظومة األمم املتحدة        
حدة للمساعدة  نطاق املنظومة بني دورات التخطيط والربجمة وامليزنة حول أطر عمل األمم املت           

اإلمنائية سيتيح تبسيط ترتيبات وضع التقارير، أو توفري ترتيب مشترك لذلك، لصاحل البلدان             
 . املستفيدة بشأن األنشطة اليت تنفذ على الصعيد القطري

ورغم حاالت القصور والتحديات القائمة، أحرز تقدم فيما يتعلق بالتـدابري الـيت               -١١١
ويف . تحدة منظومة تتسم بقدر أكرب من التنسيق واالتـساق        وضعت لتكون منظومة األمم امل    

هذا الصدد، يرحب املفتشون بالعمل الذي اضطلع به جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق       
لدعم تعزيز توحيد اإلجراءات واملمارسات اإلدارية واملالية وتلك املعمول هبا لوضع امليزانية،            

هذا فضالً عن أن أطر عمـل  . ية املنسقة ملنظومة األمم املتحدةمثالً بتطوير املمارسات التجار  
يف البلـدان األفريقيـة الرائـدة       " توحيد األداء "األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وتنفيذ هنج       

والبلدان اليت بدأت تنفذ النهج بنفسها يف أفريقيا يسهمان مسامهة كبرية يف زيـادة تنـسيق                
 .  على الصعيد القطريواتساق منظومة األمم املتحدة
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وعالوة على ذلك، علم املفتشون بأن الربجمة املشتركة يف تنفيذ أطر عمـل األمـم                 -١١٢
ومن األمثلة اجليـدة    . املتحدة للمساعدة اإلمنائية آخذة يف الزيادة، رغم أهنا ال تزال حمدودة          

اعـة  على ذلك الربامج اليت تنفذ يف عدة بلـدان أفريقيـة ملكافحـة فـريوس نقـص املن                 
حتت إرشاد برنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين         املكتسب  متالزمة نقص املناعة    /البشرية

اإليدز، وبرامج تعميم مراعاة املنظور اجلنسي اليت تنفذ برئاسة         /بفريوس نقص املناعة البشرية   
ومع ذلك، تدعو احلاجة إىل حتسني مواءمـة دورات         . صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    

تخطيط والربجمة وامليزنة للربامج القطرية اليت تنفذها مؤسسات منظومة األمم املتحدة مـع             ال
 . أطر عمل األمم املتحدة ذات الصلة للمساعدة اإلمنائية

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية وكفاءة واتـساق الـدعم                 -١١٣
  . أفريقيا على األصعدة اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطريةالذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل 

  ١٤التوصية رقم 
ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمـم             

املتحدة ضمان زيادة مواءمة دورات التخطيط والربجمة وامليزنة للربامج القطريـة الـيت             
ر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لكل منـها وذلـك           تنفذها يف أفريقيا داخل إطا    

لتوسيع نطاق الربجمة املشتركة إىل حد أكرب وإنشاء أطر مشتركة للرصد والتقييم فـضالً              
  .عن تبسيط ترتيبات تقدمي التقارير على املستوى القطري

للـربامج  كما تدعو احلاجة إىل زيادة مواءمة دورات التخطيط والربجمـة وامليزنـة               -١١٤
القطرية مع دورات التخطيط والربجمة وامليزنة للربامج دون اإلقليمية واإلقليمية لزيادة التنسيق            

ويدرك املفتشون أن اختالف مصادر التمويل ودورات . واالتساق على هذه املستويات الثالثة
واملشاريع املشاريع وآليات اإلبالغ سُيصعب يف حاالت كثرية تنسيق تنفيذ املشاريع القطرية            

ويتسم ذلك بأمهية ألن للمـشاريع      . دون اإلقليمية ما مل تكن هناك مواءمة سليمة       /اإلقليمية
  دون إقليمي مثل التجارة والتـهريب عـرب احلـدود          /الوطنية يف معظم احلاالت بعداً إقليمياً     
  . أو التخلص من النفايات عرب احلدود

ة إىل تعزيز فعالية وكفاءة واتـساق الـدعم         ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالي        -١١٥
  . الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيا على األصعدة اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية

  ١٥التوصية رقم 
ينبغي لألمني العام والرؤساء التنفيذيني للمنظمـات األخـرى التابعـة ملنظومـة               

خطيط والربجمة وامليزنة للربامج القطرية يف أفريقيا       األمم املتحدة ضمان مواءمة دورات الت     
مع دورات التخطيط والربجمة وامليزنـة للـربامج اإلقليميـة ودون اإلقليميـة لزيـادة             

  .التنسيق واالتساق
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  تعزيز اإلدارة القائمة على النتائج  -دال   
ياة لإلدارة، ودمج   إن املفهوم العام لإلدارة القائمة على النتائج هو أهنا هنج دورة احل             -١١٦

االستراتيجية، واألفراد، واملوارد، والعمليات واملقاييس لتحـسني عمليـة صـنع القـرار،             
ويركز هنج اإلدارة القائمة على النتائج الذي دعت له وحـدة           . والشفافية، والرصد واملسائلة  

  . التغيريعلى حتقيق نتائج، وقياس األداء، والتعلم و) JIU/REP/2004/5(التفتيش املشتركة 
، أعدت وحدة التفتيش املشتركة جمموعة تقارير بشأن هنج اإلدارة          ٢٠٠٤ويف عام     -١١٧

، JIU/REP/2004/5  ،JIU/REP/2004/6(القائمة على النتائج، مبا يف ذلك إطار مرجعي لتنفيذه          
JIU/REP/2004/7 و JIU/REP/2004/8 .(       مجيع "ودعا جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق

ؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل املوافقة على اإلطار املرجعي الذي وضعته وحدة التفتيش         م
املشتركة لإلدارة القائمة على النتائج واستخدامه كمقدمة لتنفيذ هنج اإلدارة القائمـة علـى              

ووافقت اجلمعية العامة الحقاً على اإلطار املرجعي الذي وضـعته          . )٦٢(يف كل منها  " النتائج
 . )٦٣(التفتيش املشتركة لنهج اإلدارة القائمة على النتائجوحدة 

وتفهم وحدة التفتيش املشتركة اإلدارة القائمة على النتائج على أهنا هنج إدارة يركز               -١١٨
على النتائج، واستراتيجية إدارة واسعة هدفها هو تغيري طريقة عمل الوكـاالت باعتبـار أن               

ومن بني الوسائل الرئيسية املستخدمة     . )٦٤()قيق النتائج حت(التوجه الرئيسي هو حتسني األداء      
، واختيار مؤشرات قياس التقدم     )النتائج(يف هنج اإلدارة القائمة على النتائج إعداد األهداف         

احملرز حنو حتقيق كل هدف؛ حتديد أهداف صرحية لكل مؤشر للحكم علـى األداء؛ مجـع                
األداء؛ استعراض النتـائج الفعليـة بالنـسبة        البيانات املتعلقة بالنتائج بشكل منتظم لرصد       

لألهداف وحتليلها واإلبالغ عنها؛ دمج التقييمات لتقدمي معلومات تكميليـة عـن األداء؛             
 . واستخدام املعلومات املتعلقة باألداء ألغراض املساءلة والتعلم وصنع القرار

قائمة على النتـائج    وقد اعتمد معظم مؤسسات منظومة األمم املتحدة هنج اإلدارة ال           -١١٩
وُيسترشد يف تنفيـذ هنـج اإلدارة       . وهي بصدد تعزيزه يف املقر واملواقع امليدانية على السواء        

القائمة على النتائج على الصعيد القطري، مبا يف ذلك يف أفريقيا، بكتيبات اإلدارة القائمـة               
جيهية اليت وضـعتها    على النتائج اليت وضعتها مؤسسات منظومة األمم املتحدة وباملبادئ التو         

أفرقة األمم املتحدة القطرية بشأن إعداد التقييمات القطرية املشتركة وأطر عمل األمم املتحدة             
للمساعدة اإلمنائية اليت تتضمن إرشادات بشأن هيكل وحمتوى أطر عمـل األمـم املتحـدة               

د القطري، مبا يف    للمساعدة اإلمنائية وبشأن تنفيذ هنج اإلدارة القائمة على النتائج على الصعي          
 . ذلك مصفوفة لتفعيل هنج اإلدارة القائمة على النتائج

__________  
)٦٢( CEB/2005/HLCM/R.6. 
 .ق عن دورهتا اخلامسة واخلمسني من تقرير جلنة الربنامج والتنسي٢٤٨ الذي يؤيد الفقرة ٦٠/٢٥٧القرار  )٦٣(
 .مفهوم وتعريف اإلدارة القائمة على النتائج: ١، اإلطار رقم JIU/REP/2004/6انظر  )٦٤(
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ورغم التقدم احملرز يف تنفيذ هنج اإلدارة القائمة على النتائج داخل مؤسسات منظومة        -١٢٠
األمم املتحدة، تفتقر النهج املختلفة لإلدارة القائمة على النتائج إىل التنسيق يف سـائر أحنـاء                

املتحدة مما يؤثر سلباً على استخدامه على الصعيد القطري، مبـا يف ذلـك يف               منظومة األمم   
وقد عينت أوجه قصور ومشاكل كثرية بشأن تنفيذ هنج اإلدارة القائمة على النتائج             . أفريقيا

على الصعيد القطري يف االستعراضات اليت أجراها جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنـسيق             
ومن ضمن القـضايا    . )٦٥(حدة اإلمنائية وفريق األمم املتحدة املعين بالتقييم      وجمموعة األمم املت  

كثرة احلاالت اليت ال تكون فيها نتائج أطر عمل األمم املتحـدة للمـساعدة              "املثرية للقلق   
؛ )٦٦( بالقدر الكايفاإلمنائية نتائج حمددة وقابلة للقياس وميكن تنفيذها وذات صلة وملزمة زمنياً

ات اإلدارة القائمة على النتائج والنهج املستخدمة بصددها؛ عدم متييز معظم  اختالف مصطلح 
الكتيبات اليت وضعتها مؤسسات منظومة األمم املتحدة بشأن اإلدارة القائمة على النتائج بني             
نتائج أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ونتائج املنظمات املعنيـة؛ عـدم كفايـة               

 عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وخطط الرصـد والتقيـيم ذات      مصفوفات نتائج أطر  
الصلة هبا وعدم تفعيلها يف حاالت كثرية وعدم السيطرة عليها مبا فيه الكفاية علـى مجيـع                 

عدم توافر معلومات وتقارير شاملة وكافية ومعدة يف الوقت املناسب عن حالـة              املستويات؛
ساعدة اإلمنائية؛ وعدم تنفيذ أدوار ومسؤوليات رصد نتائج        تنفيذ أطر عمل األمم املتحدة للم     

 . )٦٧("أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية واإلبالغ عنها بشكل كامل بعد

وشاطر املسؤولون الذين جرت مقابلتهم أثناء البعثات اليت قام هبا املفتشون عدداً من               -١٢١
 هذه ورغم التقدم احملرز يف تعزيز هنج اإلدارة         وبالنظر إىل أوجه القصور   . هذه الشواغل أيضاً  

القائمة على النتائج داخل كل منظمة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة، يرى املفتشون أن              
احلاجة تدعو إىل تعزيز هنج اإلدارة القائمة على النتائج على الصعيد القطري لوضع هنج منسق          

مة من أجل تنفيذ أطر عمـل األمـم املتحـدة           لإلدارة القائمة على النتائج على نطاق املنظو      
فتنفيذ هنج اإلدارة القائمة على النتائج تنفيذاً مشتركاً ومنـسقاً         . للمساعدة اإلمنائية يف أفريقيا   

__________  
 "Results based management at country level: systemic issues that prevent good UNDAFانظـر   )٦٥(

results and the use of UNDAF results information", paper presented to the Working Group on 

Programming Policy, UNDG, 2 September 2008; UNEG, "The Role of Evaluation in Results-

Based Management (RBM)", UNEG, 5 February 2007. 
تحـدة  ؛ انظر أيضاً جمموعة األمـم امل      وقابلة للقياس وممكن حتقيقها وذات صلة وملزمة زمنياً       حمددة  النتائج   )٦٦(

اإلمنائية والتقييم القطري املشترك وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، واملبادئ التوجيهية ألفرقـة              
األمم املتحدة القطرية بشأن إعداد التقييم القطري املشترك وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة،               

 .٢٠٠٧فرباير /األمم املتحدة، شباط
 "Results Based Management at country level: Systemic issues that prevent good UNDAFانظـر   )٦٧(

results and the use of UNDAF results information", paper presented to the Working Group on 

Programming Policy, UNDG, 2 September 2008; UNEG, "The Role of Evaluation in Results-

Based Management (RBM)", UNEG, 5 February 2007. 
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على الصعيد القطري حبيث ال يقتصر على منظمة مبفردها وإمنا يشمل منظومة األمم املتحدة              
اعية عن تنفيذ نتائج أطر عمل األمم املتحدة        بأسرها من شأنه أن جيعله مسؤوالً مسؤولية مج       

ويف هذا الصدد، ينبغي مراعاة االستعراضات ذات الصلة الـيت أجراهـا            . للمساعدة اإلمنائية 
جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وفريق األمم املتحدة            

ر اليت أعدهتا وحدة التفتيش املشتركة بـشأن هنـج    وكذلك جمموعة التقاري )٦٨(املعين بالتقييم 
 . )٦٩(اإلدارة القائمة على النتائج

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز هنج اإلدارة القائمة على النتائج                -١٢٢
   .على املستوى القطري فيما يتعلق بتنفيذ أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف أفريقيا

  ١٦التوصية رقم 
ينبغي للجمعية العامة واهليئات التشريعية للمنظمات املناظرة التابعة ملنظومة األمم            

املتحدة أن تعيد تأكيد التزامها باإلدارة القائمة على النتـائج وأن تطلـب إىل الرؤسـاء     
لتنـسيق  التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة تنسيق أفضل ممارسات آلية ا          

اإلقليمية لديهم للتوصل إىل وضع هنج مشترك لإلدارة القائمة على النتائج على املستوى             
  .القطري لتنفيذ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف أفريقيا

  تعزيز إمكانية التنبؤ باملعونة ومتويلها  -هاء   
 فعالة ومنسقة ومتسقة علـى      من الشروط األساسية لكي تكون منظومة األمم املتحدة         -١٢٣

وصـرح  . الصعيد القطري توفري متويل كاف ومنظور ويف الوقت املناسب ومتعدد الـسنوات           
بأنه إذا  "الفريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف هذا الصدد              

 القطري والعـاملي علـى      أريد لألمم املتحدة أن تعمل مبزيد من االتساق والفعالية على الصعيد          
ذلـك أن   . السواء، ينبغي إدخال تغيريات كبرية على طريقة إدارة األموال اليت يقدمها املاحنون           

أمناط التمويل احلالية يف األمم املتحدة جمزأة إىل حد كبري وغري منظورة وتقيدها بنود ختـصيص                
وهذا حيد من قيـام  . عاليةأكثر من الالزم، وهو ما شجع على االزدواجية وحال دون حتقيق الف  

األمم املتحدة والربامج القطرية باختاذ قرارات استراتيجية ويقوض مبادئ تعدديـة األطـراف             
وهذه الشواغل اليت تؤثر سلباً على الدعم الذي تقدمه منظومـة األمـم             . )٧٠("وامللكية القطرية 

ني يف منظومـة األمـم    املتحدة إىل أفريقيا قد أبديت أيضاً على نطاق واسع من جانب املسؤول           
  . املتحدة وشركائهم اإلمنائيني يف أفريقيا أثناء املناقشات واالجتماعات اليت عقدها املفتشون

__________  
 .املرجع ذاته )٦٨(
 . أعاله١١٧انظر الفقرة  )٦٩(
)٧٠( A/61/583               تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف جماالت التنمية ،

 .واملساعدة اإلنسانية والبيئة، موجز
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وملواجهة أوجه القصور هذه والثغرات، ُبذلت جهود كثرية لتحسني إمكانية تنبـؤ              -١٢٤
يـل متعـددة   منظومة األمم املتحدة بتمويل األنشطة اإلمنائية، مبا يف ذلك تطبيـق أطـر متو         

السنوات؛ إنشاء صناديق مواضيعية ملعاجلة قضايا حمددة شاملة لعدة قطاعات؛ اعتماد مفهوم            
التمويل الطوعي األساسي التفاوضي، وزيادة املواءمة بني املوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة              

نـشاء  وأولويات الربامج الرئيسية للمنظمة والبلد املعين من خالل أطر استراتيجية قطاعية؛ وإ           
ومثة هنـج   . )٧١(حسابات تكميلية من امليزانية العادية إلتاحة تربعات إضافية للميزانية العادية         

كما يف حالـة الـصندوق املركـزي ملواجهـة          " صناديق جممعة "ابتكاري آخر هو إنشاء     
 وصـناديق   )٧٣( على الصعيد العاملي والصناديق املشتركة لألنـشطة اإلنـسانية         )٧٢(الطوارئ
ى الصعيد القطري، اليت أفيد بأهنا آلية أكثر فعالية وقائمة على االحتياجـات              عل )٧٤(الطوارئ

وتطبيق أطر ميزانية واحدة يف البلدان الرائدة يف مبـادرة          . لتمويل أنشطة الطوارئ اإلنسانية   
وسيلة ميكن هبا أيضاً تعبئة املوارد بشكل مشترك ومتسق على الصعيد القطري " توحيد األداء"

أطر عمل /زء من احتياجات متويل أنشطة الربامج ذات األولوية يف برنامج واحدورمبا تأمني ج 
 . األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لصاحل منظمات األمم املتحدة العاملة يف البلد

ويف رأي املفتشني أن اتساق وفعالية وتنسيق الدعم الذي تقدمه منظومـة األمـم                -١٢٥
 القطري أمر حيتاج إىل متويل كاف ومنظور يغطـي عـدة            املتحدة إىل أفريقيا على الصعيد    

وهم يرحبون باجلهود الكبرية اليت بذلتها منظمـات وصـناديق          . سنوات ويعتمد عليه بشدة   
العاديـة  /وبرامج كثرية تابعة ملنظومة األمم املتحدة لرفع مستوى متويل امليزانيـة األساسـية            

  ومع ذلك، يعتقد املفتـشون أن احلالـة        . تبانتهاج هنج خمتلفة وابتكارية يف كثري من احلاال       
فعلى سبيل املثال، حثت اجلمعيـة العامـة يف القـرار           . ال تزال بعيدة عن املستويات املثلى     

البلدان املاحنة والبلدان األخرى اليت يف وسعها أن تزيد كثرياً من تربعاهتا مليزانيات        "٦٢/٢٠٨
، وخباصة صناديقه وبراجمه ووكاالته املتخصصة،      العادية/جهاز األمم املتحدة اإلمنائي األساسية    

 . )٧٥("على أن تفعل ذلك، وتسهم على أساس متعدد السنوات بطريقة مستمرة ميكن التنبؤ هبا

وملا كان هناك ترابط شديد بني توافر التمويل الكايف واملنظور واملتعدد الـسنوات،               -١٢٦
ىل أن توافر التمويل شـرط أساسـي   اً إمن جهة، واالتساق والفعالية من جهة أخرى، ونظر       

لتحقيق االتساق والفعالية، فإن مسألة التمويل الكايف واملقدم يف الوقت املناسب واملنظـور             
__________  

 .٤٥-٢٤، الفقرات A/62/73-E/2007/52انظر  )٧١(
 .cerf/org.un.ochaonline.wwwانظر  )٧٢(
 The Sudan Common Humanitarian Fund atانظر على سبيل املثال  )٧٣(

shtml.overview/sudan/mdtf/org.undp.www. 
 available for example at , guidelines for ERFsOCHAانظر  )٧٤(

languag/3319/tabid/EmergencyResponseFund/AppealsFunding/indonesia/org.un.ochaonline://http

aspx.Default/US-en/e. 
 .١٩الفقرة  )٧٥(
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واملتعدد السنوات تتطلب، بوجه خاص، من منظومة األمم املتحدة وأجهزة إدارهتـا عنايـة              
بشأن فعالية املعونـة    ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن إعالن باريس          . جديدة ومستمرة 

 قد دعا أيـضاً إىل  ٢٠٠٥مارس /الذي أصدره وزراء البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف آذار     
زيادة مواءمة املعونة مع أولويات ونظم وإجراءات البلدان املستفيدة وإىل القضاء على ازدواج             

اعتمدت يف منتـدى    وأعيد التأكيد على ذلك يف خطة عمل أكرا اليت          . )٧٦(اجلهود وتبعثرها 
وبالنظر أخرياً إىل األزمة . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤أكرا الرفيع املستوى بشأن فعالية املعونة يف      

االقتصادية العاملية الراهنة واالضطرابات املالية وما ترتب من أثر ضار على متويل التنمية، يلزم              
منسقة وانتهاج هنـج    القيام على وجه السرعة باختاذ تعهدات جديدة وبذل جهود ضخمة و          

بفعل زيـادة الفقـر وعـدم    " لوقوع كوارث جديدة"ابتكارية لضمان استدامة املعونة منعاً     
االستقرار السياسي واالضطراب االجتماعي يف كثري من البلدان النامية على حد ما صـرح              

انيـة  وعلى أساس هذه اخللفية، اختذت جمموعة الثم   . )٧٧(بذلك األمني العام يف اآلونة األخرية     
وجمموعة العشرين يف اآلونة األخرية مبادرات مهمة انعكست يف التـدابري الـيت اعتمـدهتا               

 . مؤسسات بريتون وودز دعماً ألفريقيا

ولذلك ينبغي يف نظر املفتشني أن جتدد اجلمعية العامة واهليئات التشريعية للمنظمات              -١٢٧
ئ التمويل لتحسني نوعية املعونة وأثرهـا       األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة التزامها مبباد      

على التنمية دعماً لالحتاد األفريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له،              
وينبغي هلا القيام، حـسب االقتـضاء،       . واالحتياجات واألولويات املناظرة للبلدان املستفيدة    

إتاحة التمويل الكـايف واملناسـب واملنظـور        بتشغيل آليات وطرائق التمويل لتعزيز إمكانية       
واملتعدد السنوات لتنفيذ براجمها على الصعيد القطري وذلك من أجل زيـادة فعاليـة هـذه     

 . الربامج واتساقها

ووردت اإلشارة أيضاً يف هذا الصدد إىل االستعراض الذي أجرته وحدة التفتـيش               -١٢٨
ملتحدة وأثرها على استراتيجيات تنفيذ الربامج      التربعات يف منظومة األمم ا    "املشتركة بعنوان   

 ١الذي يتضمن عدة توصيات أشارت منها التوصـيات         ) JIU/REP/2007/1" (وتعبئة املوارد 
 إىل ضرورة تعبئة املزيد من التربعات للموارد األساسية؛ احلاجة إىل استحداث طرائق             ٣ و ٢و

احلاجـة إىل اسـتعراض الـسياسات       متويل مرنة مثل التمويل املواضيعي والتمويل اجملمع؛ و       
واإلجراءات القائمة اليت توجه التفاعل مع البلدان املاحنة ضماناً لتنفيـذها بـشكل منـتظم               

واحلاجة إىل احلصول على تربعات من خارج امليزانية تتميز بأهنـا حاجـة مرنـة               . وصريح
. لبلدان املـستفيدة  ومنظورة بدرجة أكرب وأقل شروطاً وأكثر تكيفاً مع األولويات اإلمنائية ل          

__________  
 ٢٨متت املوافقة على إعالن باريس بشأن فعالية املعونة يف املنتدى الرفيع املستوى الذي عقد يف باريس من                   )٧٦(

 من جانب البلدان النامية والبلدان املاحنة، ومصرف التنمية األفريقي،          ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢فرباير إىل   /شباط
سيوي، واملصرف األورويب لإلنشاء والتعمري، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، وجلنة          ومصرف التنمية اآل  

 .املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي، واألمم املتحدة والبنك الدويل
 .٢٠٠٩ أبريل/ قبل انعقاد قمة العشرين، نيسان٢٠٠٩مارس / آذار٢٤بيان ألقي يف لندن يف  )٧٧(
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وأعيد التأكيد على ذلك أيضاً يف االستعراض الذي أجرته وحدة التفتيش املشتركة بعنـوان              
 .)٧٨()JIU/REP/2008/4" (التنفيذ الوطين ملشاريع التعاون التقين"

ومن املفيد يف رأي املفتشني أن يقترن نظر منظومة األمم املتحدة يف هذه القضية املهمة                 -١٢٩
تعراض شامل من جانب جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق بشأن تعبئة املـوارد             بإجراء اس 

وآليات التمويل وطرائق تنفيذ األنشطة على املستوى القطري داخل أطر عمل األمم املتحـدة              
وباالستفادة من عمل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية بشأن         . للمساعدة اإلمنائية يف أفريقيا   

ن اخلارجي، واملساعدة اإلمنائية الرمسية وفعالية املعونة، واالستثمار األجنيب املباشر وتعبئـة            الدي
، ينبغي لالستعراض أن يعتمد على خربات مؤسسات        )٧٩(املوارد واالعتماد على السلع األساسية    

حـة  منظومة األمم املتحدة يف تطبيق هنج وتدابري جديدة تتناول إمكانية التنبـؤ بالتمويـل وإتا              
األموال على مدى سنوات عديدة، فضالً عن اخلربات والدروس املستخلصة من البلدان الرائدة             

كما ينبغي لالستعراض أن يتيح معلومات حمّدثة عن        . يف هذا الصدد  " توحيد األداء "يف مبادرة   
وختاماً، بالنظر إىل أمهية دور القطاع اخلـاص يف         . حالة تنفيذ إعالن باريس وخطة عمل أكرا      

فريقيا لتحقيق النمو املطرد والتعجيل بالتنمية، جيب أن يعكس االسـتعراض مـشاركة هـذا               أ
القطاع االستراتيجية، ال سيما دعوة املؤسسات املتعددة اجلنسيات يف جمـاالت مثـل امليـاه،               

وما ينبغي أخذه   . والطاقة، والنقل، واملواصالت وغري ذلك من مشاريع تطوير اهلياكل األساسية         
 .  االعتبار يف هذا الصدد الشراكة املنسقة مع مؤسسات التمويل األفريقية والدوليةأيضاً يف

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تيسري االنتقال إىل توفري متويل كاف                 -١٣٠
ومنظور بدرجة أكرب ومتويل يقدم يف الوقت املناسب ويكون متعدد السنوات لصاحل الربامج             

 منظومة األمم املتحدة على الصعيد القطري دعماً ألفريقيا، مع مراعاة احتياجات            اليت تنفذها 
  . وأولويات البلدان املستفيدة

  ١٧التوصية رقم 
ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظمة األمم املتحدة              

 التنفيذيني املعين بالتنسيق،    املعين بالتنسيق، أن يشرع يف القيام، من خالل جملس الرؤساء         
بإجراء استعراض شامل بشأن تعبئة املوارد، وآليات وطرائق التمويل داخل منظومة األمم            
املتحدة لكفالة االستدامة املالية للدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل أفريقيـا يف              

إلمنائية، مبـا يف ذلـك      إطار آلية التنسيق اإلقليمية وأطر عمل األمم املتحدة للمساعدة ا         
مشاركة القطاع اخلاص يف أفريقيا بشكل استراتيجي، وتنسيق الشراكة مع مؤسـسات            

  .التمويل األفريقية والدولية
__________  

 .٤انظر التوصية رقم  )٧٨(
 يف تنفيذ مشروع حساب التنمية لتعزيز قدرة البلدان األفريقية          ٢٠٠٧فرباير  /شرع األونكتاد أيضاً يف شباط     )٧٩(

على تعيني واستخدام موارد حملية وأجنبية غري منشئة للديون لتحقيق النمو واحلد من الفقر داخـل إطـار                  
 .األهداف اإلمنائية لأللفية
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  املرفق األول

إطـار الربنـامج    : تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي          
  )، مرفقA/61/630(ري لبناء قدرات االحتاد األفريقي العش

  مرفق

  إعالن    

إطار الربنامج العشري لبناء    : تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي          
   قدرات االحتاد األفريقي

 منا بصون   حنن، األمني العام لألمم املتحدة ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي، التزاماً           
 لذلك، يف تعزيز     ورغبة منا، حتقيقاً   السلم واألمن الدوليني وتعزيز التنمية يف القارة األفريقية،       

العالقة بني منظمتينا بوضع أساس لزيادة وتعزيز التشاور والتعاون بني األمـانتني العـامتني              
 ٩ التفاق التعاون املربم بني األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية يف ملنظمتينا، اتفقنا، تعزيزاً

  :، على ما يلي١٩٩٠أكتوبر /تشرين األول
 للحاجة امللحة لالحتاد األفريقي إىل معاجلة وضع الـسلم واألمـن يف             نظراً  -١  
نؤكد أمهية التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز السلم واألمن الدوليني            . أفريقيا

لنهوض بالربامج واألنشطة اليت تراعي االحتياجـات اخلاصـة         ليف القارة األفريقية، وخباصة     
 وهلذه الغاية، وإدراكـاً   .  يف نتائج مؤمتر القمة العاملي     اأعيد تأكيده ه األمهية اليت    هذألفريقيا،  

، نتعهـد   العديد من املناطق األفريقيـة    منا للخسائر الفادحة اليت تتسبب فيها الصراعات يف         
 واملـساعي   ، والوسـاطة  ،بتركيز جهودنا، على سبيل األولوية، على منع نشوب الصراعات        

 جمـاالت رئيـسية للتعـاون يف هـذه     وحددنا معاً .  وبناء السالم  ،سالم وحفظ ال  ،احلميدة
القطاعات من أجل بناء قدرات االحتاد األفريقي وكفالة التعاون الفعال بني منظمتينا يف سبيل              

  .التصدي لتحديات السالم واألمن يف أفريقيا
واجـه  لواسعة من التحديات األساسية اليت ت     اوإذ نضع يف اعتبارنا الطائفة        -٢  

 بنتائج مؤمتر القمة العاملي، نتعهد كذلك بتعميـق وتوسـيع التعـاون بـني      أفريقيا، وعمالً 
منظمتينا، حسب االقتضاء، من خالل إجراء املشاورات فيما بيننا وبني كبـار املـسؤولني،              

الربامج يف سياق   /وإجراء احملادثات على مستوى املوظفني، وكذلك من خالل تنفيذ املشاريع         
). اإلطـار (املتعلق بالربنامج العشري لبناء قدرات االحتاد األفريقـي         لقابل للتطوير   ااإلطار  
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اإلطار االستراتيجي العـام لألمـم      القابل للتطوير   تأكيد على ضرورة اعتبار اإلطار      الونكرر  
املتحدة للتعاون مع االحتاد األفريقي، الذي ينبغي أن يكون هدفه الرئيسي تعزيز قدرة مفوضية 

 األفريقي واملنظمات دون اإلقليمية األفريقية على العمل باعتبارها جهات شريكة فعالة            االحتاد
لألمم املتحدة ملواجهة التحديات اليت تواجه األمن البشري يف أفريقيا، مـع التركيـز علـى        

  . أدناه٦اجملاالت املشار إليها يف الفقرة 
 أن يشمل كل جوانـب  ينبغيالقابل للتطوير  تأكيد على أن اإلطار     الونعيد    -٣  

الـسالم  : على سبيل الذكر ال احلـصر     ، ومنها   التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي     
؛ واملساعدة يف بنـاء املؤسـسات، واملـسائل الـسياسية           )ك منع اجلرمية   ذل يف مبا(واألمن  

ن؛  وسيادة القـانو   ،واالنتخابية؛ وعمليات حفظ السالم؛ واحلكم الرشيد، وحقوق اإلنسان       
 واألمن الغذائي؛ واملسائل االجتماعية والثقافية ،وبناء السالم؛ واالستجابة اإلنسانية، واإلنعاش

  .والبيئة والصحية؛
ونقر بأن التعاون اجلاري بني االحتاد األفريقي ومؤسسات منظومة األمـم             -٤  

  .القابل للتطوير العنصر التنفيذي لإلطار هواألفريقي املتحدة مبقر االحتاد 
فق على مواءمة دعم مؤسسات منظومة األمم املتحدة للشراكة اجلديدة          تون  -٥  

  .القابل للتطويرمن أجل تنمية أفريقيا مع اإلطار 
، مع مراعاة اخلربات والقدرات اخلاصة لكـل        وسيظل تعاوننا يتطور عملياً     -٦  

مـع الـدويل   من املنظمتني، ومع اإلسهام يف حتسني التعاون بني مجيع عناصر اسـتجابة اجملت          
 لتقاسم أفضل املمارسات والدروس     وحنن على استعداد أيضاً   . للتحديات يف القارة األفريقية   

، نتفق على إيالء اهتمام خاص لتعزيز قـدرات         القابل للتطوير ويف سياق اإلطار    . املستخلصة
  :االحتاد األفريقي يف اجملاالت التالية

   واإلدارة املالية؛بناء املؤسسات، وتنمية املوارد البشرية،  )أ(  
  السالم واألمن؛  )ب(  
  حقوق اإلنسان؛  )ج(  
  املسائل السياسية والقانونية واالنتخابية؛  )د(  
  التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبشرية؛  )ه(  
  .األمن الغذائي ومحاية البيئة  )و(  
ة األمـم   ونتفق على استمرار ترتيبات التعاون القائمة بني مؤسسات منظوم          -٧  

برامج جديدة للتعاون،   /وينبغي، باإلضافة إىل ذلك، وضع مشاريع     . املتحدة واالحتاد األفريقي  
 عن ترتيبات للشراكة على املدى الطويل مع االحتاد األفريقي واملنظمات دون اإلقليمية             فضالً
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  مـع   مـع الواليـات احملـددة و       سق، وينبغي أن تت   القابل للتطوير يف سياق اإلطار    األفريقية  
  .االختصاص جمال

ونتعهد بتنفيذ برامج التعاون احلالية واملتوخاة بني األمم املتحدة واالحتـاد             -٨  
ة املشتركة بـني االحتـاد      يليفصت، وخطة العمل ال   القابل للتطوير  إىل اإلطار    األفريقي استناداً 

ـ             االحتـاد   اتدراألفريقي واألمم املتحدة اخلاصة باملساعدة املقدمة من األمم املتحدة لبناء ق
  . خطط العمل القطاعية الالحقةكافةحفظ السالم ويف جمال األفريقي 
  .ونتفق على استعراض اإلطار القابل للتطوير بصورة دورية كل ثالث سنوات  -٩  
  .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف ، حرر يف أديس أبابا  

  كوناري ألفا عمر )توقيع(  عنان كويف )توقيع(  
  رئيس مفوضية االحتاد األفريقي  ألمم املتحدةاألمني العام ل  
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  املرفق الثاين

   قائمة املنظمات املشاركة حبسب اجملموعة-آلية التنسيق اإلقليمية     
  األعضاء  اجملموعة الفرعية  املنسق  اجملموعة

 تطوير اهلياكل األساسـية،   
، رف الصحي ـواملياه والص 

والطاقة، والنقل وتكنولوجيا   
  تاملعلومات واالتصاال

مصرف التنمية األفريقي، منظمة األغذيـة          اللجنة االقتصادية ألفريقيا
والزراعة، الوكالة الدولية للطاقة الذريـة،      
املنظمة البحرية الدولية، االحتـاد الـدويل       
لالتصاالت السلكية والالسلكية، اللجنـة     
االقتصادية ألفريقيا، مؤمتر األمم املتحـدة      

م املتحـدة   للتجارة والتنمية، برنامج األم   
اإلمنائي، برنامج األمم املتحـدة للبيئـة،       
منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم        
والثقافة، صندوق األمم املتحدة للطفولـة،      
برنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات       
البشرية، احتاد الربيد العاملي، منظمة الصحة      

برنامج توفري املياه للمدن األفريقية،     /العاملية
ملية للملكية الفكرية واملنظمـة     املنظمة العا 

  العاملية لألرصاد اجلوية
  املياه    

  الطاقة
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  النقل

  

مصرف التنمية األفريقي، إدارة الـشؤون          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  اإلدارة
السياسية، إدارة عمليات حفظ الـسالم،      
صندوق النقد الدويل، برنـامج الـشراكة     

جلديدة من أجل تنمية أفريقيـا، مكتـب        ا
تنسيق األنشطة اإلنسانية، مكتب املستشار     
اخلاص املعين بأفريقيـا، إدارة الـشؤون        
االقتصادية واالجتماعية التابعـة لألمـم      
املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،      
اللجنة االقتصادية ألفريقيا، صندوق األمم     

ملتحـدة  املتحدة للسكان، مفوضية األمم ا    
السامية لشؤون الالجئني، صندوق األمـم      
املتحدة للطفولة، مفوضية األمم املتحـدة      
حلقوق اإلنسان، البنك الدويل وبرنـامج      

  األغذية العاملي
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  األعضاء  اجملموعة الفرعية  املنسق  اجملموعة
صندوق األمـم املتحـدة      التنمية االجتماعية والبشرية

  للطفولة
منظمة األغذية والزراعة، الوكالة الدوليـة        

ـ     ل الدوليـة،   للطاقة الذرية، منظمة العم
املنظمة البحرية الدولية، برنـامج األمـم       
املتحدة اإلمنـائي، اللجنـة االقتـصادية       
ألفريقيا، منظمة األمم املتحـدة للتربيـة       
والعلم والثقافة، صندوق األمـم املتحـدة       
للطفولة، منظمة األمم املتحـدة للتنميـة       
الصناعية، صندوق األمم املتحدة للسكان،     

ي، منظمـة الـصحة     برنامج األغذية العامل  
برنامج توفري املياه للمدن األفريقية      /العاملية

  واملنظمة العاملية للملكية الفكرية
منظمة األمم املتحدة للتربية      

  والعلم والثقافة
  منظمة العمل الدولية

الربنامج املـشترك املعـين     
ــة  بفــريوس نقــص املناع

  اإليدز/البشرية

  املوارد البشرية
  العمالة

 /اعـة البـشرية   فريوس نقص املن  
  املكتسبمتالزمة نقص املناعة 

  

ــامج األمــم املتحــدة   البيئة، السكان والتحضر برن
  للمستوطنات البشرية 

املنظمة البحرية الدولية، اللجنة االقتصادية       
ألفريقيا، برنامج األمم املتحـدة للبيئـة،       
منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم        

لسكان، والثقافة، صندوق األمم املتحدة ل    
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     

  واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
ن الغذائي  ـة واألم ـالزراع

  والتنمية الريفية
منظمة األغذية والزراعة، الوكالة الدوليـة          منظمة األغذية والزراعة

للطاقة الذرية، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة      
تحدة اإلمنـائي،   والتنمية، برنامج األمم امل   

منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم        
والثقافة، صندوق األمم املتحدة للطفولـة،      
منظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية،       
مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون       
الالجــئني، برنــامج األغذيــة العــاملي، 
صندوق األمم املتحدة للتنمية الزراعيـة،      

فريقيا، املنظمة العاملية   اللجنة االقتصادية أل  
للملكية الفكرية، البنك الدويل ومنظمـة      

  التجارة العاملية



JIU/REP/2009/5 

47 GE.09-01940 

  األعضاء  اجملموعة الفرعية  املنسق  اجملموعة
منظمة األمم املتحدة للتربية      العلم والتكنولوجيا

  والعلم والثقافة
اللجنة االقتصادية ألفريقيـا    

  )نائب املنسق(

منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم          
، والثقافة، اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا      

املنظمة العاملية للملكية الفكرية، منظمـة      
األمم املتحدة للتنمية الـصناعية، منظمـة       
األغذية والزراعة، الوكالة الدولية للطاقـة      
الذرية، مكتب املستشار اخلـاص املعـين       
بأفريقيا، برنامج األمم املتحدة للبيئة، البنك      
الدويل، الفريق االستـشاري للبحـوث      

ج األمـم املتحـدة     الزراعية الدولية، برنام  
اإلمنائي، مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة       
والتنمية، معهد التكنولوجيـات اجلديـدة      
التابع جلامعة األمـم املتحـدة ومنظمـة        

  الصحة العاملية
مكتب املستـشار اخلـاص       الدعوة واالتصاالت

  املعين بأفريقيا
برنامج األمم املتحدة للبيئة، مكتب األمم         

برنامج األمم املتحـدة    املتحدة يف نريويب،    
للمستوطنات البشرية، البنـك الـدويل،      
برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة       
أفريقيا، برنامج األمم املتحدة املشترك املعين      

اإليـدز،  /بفريوس نقص املناعة البـشرية    
مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون       
الالجئني، منظمة األمم املتحـدة للتربيـة       

افة، احتاد االتصاالت السلكية    والعلم والثق 
والالسلكية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     
صندوق األمم املتحدة للسكان، صـندوق      
األمم املتحدة للطفولة، اللجنة االقتـصادية      
ألفريقيا، مكتب املستشار اخلاص املعـين      

  بأفريقيا وإدارة شؤون اإلعالم 
ة الشؤون السياسية، مفوضية األمـم      إدار    إدارة الشؤون السياسية  السالم واألمن

املتحدة السامية لشؤون الالجئني، منظمـة      
العمل الدولية، برنـامج األمـم املتحـدة      
اإلمنائي، مفوضية األمم املتحدة حلقـوق       
اإلنسان، اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا،      
منظمة األغذية والزراعة، املنظمة الدوليـة      
للهجرة، إدارة عمليات حفـظ الـسالم،       

امج األغذية العاملي، برنـامج األمـم       برن
املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة      

  اإليدز ومنظمة الصحة العاملية/البشرية
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  األعضاء  اجملموعة الفرعية  املنسق  اجملموعة
هيكل للسالم واألمن تابع لالحتاد       إدارة عمليات حفظ السالم  

  األفريقي
  

مفوضية األمـم املتحـدة       
  السامية لشؤون الالجئني

ـ      هاء إعادة البناء والتنمية بعد انت
  الرتاع

  

مفوضية األمـم املتحـدة       
  حلقوق اإلنسان

   حقوق اإلنسان، العدالة واملصاحلة

الصناعة والتجارة والوصول   
  إىل األسواق

منظمة األمم املتحدة للتنمية    
  الصناعية

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، منظمة األمـم        
املتحدة للتنمية الصناعية، مـؤمتر األمـم       

نمية، مركز التجـارة    املتحدة للتجارة والت  
الدولية، مرفق هتيئة املناخ االسـتثماري،      

، املنظمـة العامليـة     ةمنظمة التجارة العاملي  
للملكية الفكرية، برنامج األمم املتحـدة       
اإلمنائي، منظمة األمم املتحـدة للتربيـة       
والعلم والثقافة، الوكالة الدوليـة للطاقـة       

ة الذرية، برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظم     
األغذية والزراعة، منظمة العمل الدوليـة،      
برنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات       
البشرية، مصرف التنمية األفريقي والبنـك      

  الدويل
 "Delivering as One for Africa, The Regional Consultation Mechanism (RCM) ofكتيب اللجنة االقتصادية ألفريقيـا املعنـون     :املصدر

United Nations Agencies and Organizations", page 10.  
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  املرفق الثالث

توزيع مسؤوليات التنسيق فيما بني أعضاء الفريـق العامـل املعـين                
  باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا

  منظمات أخرى شريكة  املنظمة املعنية بالتنسيق  األفرقة املواضيعية التقنية  األهداف
مم املتحدة للطفولة ومنظمة    صندوق األ   الصحة  ١اهلدف 

  الصحة العاملية
برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس        

اإليـدز، برنـامج األمـم      /نقص املناعة البشرية  
املتحدة اإلمنائي، صندوق األمم املتحدة للسكان،      
البنك الدويل، الصندوق العاملي حملاربة اإليـدز       

  والسل واملالريا، إخل
مم املتحدة للتربيـة والعلـم      منظمة األ   التعليم  

والثقافة، صندوق األمم املتحدة للطفولة     
  والبنك الدويل

مصرف التنمية األفريقي، االحتـاد األفريقـي،       
اجلماعة األوروبية، املنظمة املعنية بتوفري التعلـيم       
للجميع، مبادرة املـسار الـسريع، املـصرف        
  اإلسالمي للتنمية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

مصرف التنميـة األفريقـي، اجلماعـة        اهلياكل األساسية وتيسري التجارة  
  األوروبية والبنك الدويل

منظمة الطريان املدين الدويل، املصرف اإلسالمي      
للتنمية، احتاد االتصاالت السلكية والالسـلكية،      
مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منواً والبلدان       

زرية، اللجنـة   النامية غري الساحلية والبلدان اجل    
االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، برنامج      
األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية، برنـامج       
األمم املتحدة اإلمنائي، صندوق األمم املتحـدة       

  للطفولة، إخل
وق الـدويل   مصرف التنمية األفريقي، الـصند      االحتاد األفريقي، منظمة األغذية والزراعة  الزراعة واألمن الغذائي  

للتنمية الزراعية، برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،       
اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة،      
برنامج األغذية العاملي، البنك الدويل، منظمـة       

  الصحة العاملية، إخل
لتعاون والتنمية  مصرف التنمية األفريقي، منظمة ا      اللجنة االقتصادية ألفريقيا، البنك الدويل  اإلحصاءات  

جلنة املـساعدة اإلمنائيـة،     /يف امليدان االقتصادي  
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعـة      
 لألمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إخل

صندوق النقد الدويل، منظمة التعـاون        إمكانية التنبؤ باملعونة  ٢اهلدف 
ـ /والتنمية يف امليدان االقتـصادي     ة جلن

  املساعدة اإلمنائية

االحتاد األفريقي، اجلماعـة األوروبيـة، إدارة       
الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمـم      
املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، البنـك       

  الدويل، إخل
االحتاد األفريقي، برنامج األمم املتحدة       العمل على الصعيد القطري  ٣اهلدف 

  دويلاإلمنائي والبنك ال
مصرف التنمية األفريقي، صندوق النقد الدويل،      
املصرف اإلسالمي للتنمية، اللجنة االقتـصادية      

  ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، إخل
  .http://www.mdgafrica.org/working_group.html:  املصدر
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  املرفق الرابع

ريقـي  مواءمة اجملموعات املواضيعية التسع مع أولويات االحتـاد األف            
  وبرنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع له

  املواءمة  اجملموعة
تسترشد اجملموعة الفرعية اخلاصة باملياه بقرارات جملس الوزراء األفريقي املعين باملياه، وهـو               تطوير اهلياكل األساسية 

  . جلنة تقنية متخصصة تابعة لالحتاد األفريقي
يقـا  يقية الستعراض النظراء التابعة لربنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفر           اآللية األفر   اإلدارة

  .املنبثق عن االحتاد األفريقي
شعبة حقوق اإلنسان، العمالة وفريوس نقص      

  املكتسبمتالزمة نقص املناعة /املناعة البشرية
عملية التخطـيط   تنفذ  . اخلطط االستراتيجية والقطاعية ذات الصلة ملفوضية االحتاد األفريقي       

وباإلضافة إىل ذلك، عقـد     . والربجمة املشتركة بالتشاور الوثيق مع مفوضية االحتاد األفريقي       
 ملناقشة عملية حتقيق املواءمة بني أنشطة اجملموعـة         ٢٠٠٨يوليه  /اجتماع ملدة يومني يف متوز    

لنتـائج  ووضعت وثيقة نتائج تتـضمن ا     . وأولويات االحتاد األفريقية واألجهزة ذات الصلة     
اجملموعة املعنية بالتنمية البشرية    "الرئيسية، مبا يف ذلك اقتراح إلعادة تشكيل وتسمية اجملموعة          

  .يف أعقاب املشاورات" واالجتماعية
قرارات املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، ومؤمتر الوزراء األفارقة املعين باإلسكان والتنمية               البيئة والسكان والتحضر

تضاف إىل ذلك مبـادرة     . ضرية، ومها جلنتان تقنيتان متخصصتان تابعتان لالحتاد األفريقي       احل
  .البيئة يف برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابع لالحتاد األفريقي

ج الشراكة اجلديدة من أجـل تنميـة        الربنامج الشامل لتنمية الزراعة يف أفريقيا التابع لربنام         الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية
  .أفريقيا املنبثق عن االحتاد األفريقي

قرارات جملس الوزراء األفريقي املعين بالعلم والتكنولوجيا، وجلنة تقنية متخصـصة تابعـة               العلم والتكنولوجيا
 لالحتاد األفريقي وخطة العمل الشاملة للعلم والتكنولوجيا التابعة لربنامج الشراكة اجلديـدة           
من أجل تنمية أفريقيا املنبثق عن االحتاد األفريقي، وهي عضو يف اجملموعة األفريقية املعنيـة               
بالعلم والتكنولوجيا، اليت متثل اجلهاز التقين جمللـس الـوزراء األفريقـي املعـين بـالعلم                

وباإلضافة إىل ذلك، أسهم إعداد مؤشرات للعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار           . والتكنولوجيا
اون مع مفوضية االحتاد األفريقي وأمانة برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا             بالتع

  .يف حتقيق املواءمة
 . اخلطط االستراتيجية للمفوضية األفريقية وأمانة برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا  الدعوة واالتصال
االحتاد األفريقي، القائم على أساس األولويات اليت عينتها         - الربنامج العشري لبناء القدرات     السالم واألمن

تنفيـذ عمليـة    . مفوضية االحتاد األفريقي وسياسة االحتاد األفريقي يف جمال السالم واألمن         
  .حتاد األفريقيالتخطيط والربجمة املشتركة بالتشاور الوثيق مع مفوضية اال

ذات األولوية لربنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا والربنامج العـشري            اجملاالت    الصناعة والتجارة والوصول إىل األسواق
. لبناء القدرات التابع لالحتاد األفريقي، واملتصلة بالصناعة والتجارة والوصول إىل األسـواق           

  . أعد مشروع خطة عمل على أساس هذه األولويات
  .التقرير املرحلي بشأن آلية التنسيق اإلقليمية/إلقليميشعبة التكامل ا/ اللجنة االقتصادية ألفريقيا :املصدر
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  املرفق اخلامس
 ٢٠٠٨ هيكل اإلدارة لعام -فريق املديرين اإلقليميني لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجلنوب األفريقيديرين اإلقليميني لشرق أفريقيا وفريق امل:  املصدر

اجملموعة املعنية 
بفريوس نقص املناعة 

  اإليدز/البشرية

  :رئاسة اجملموعة
الربنامج املشترك 

 نقص املعين بفريوس
 اإليدز/املناعة البشرية

 ٢٠٠٨هيكل إدارة فريق املديرين اإلقليميني لعام

 فريق املديرين اإلقليميني لشرق
 أفريقيا واجلنوب األفريقي

خدمات مشتركة لفريق املديرين 
  اإلقليميني يف جنوب أفريقيا

 برنامج األغذية العاملي: الرئاسة

  وحدة تنسيق اإلدارة
ــ  موظف تنسيق أقدم  ة نظــام إدارة املعلومــات املتعلق

  العشرية يف اجلنوب األفريقي بالتنمية  أخصائي تنسيق
 مساعد تنسيق

                          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي :           رئاسة الفريق                                               الفريق العامل املعين بإدارة األهداف اإلمنائية لأللفية

                اإلمنائي للمرأة                 صندوق األمم املتحدة :           رئاسة الفريق                            الفريق العامل املعين بنوع اجلنس

 النوعيةبرامج دعم
التقييمات والتأمني، 

القطرية املشتركة، أطر 
  عمل األمم املتحدة
  املساعدة اإلمنائية
  :رئاسة اجملموعة

صندوق األمم املتحدة 
 للسكان

اجملموعة املعنية بتنمية 
  القدرات

  :رئاسة اجملموعة
برنامج األمم املتحدة 

 اإلمنائي

اجملموعة املعنية 
  باألمن الغذائي

  :رئاسة اجملموعة
منظمة األغذية 
 والزراعة

  اجملموعة املعنية 
  بالصحة

  رئاسة اجملموعة 
 منظمة الصحة العاملية

اجملموعة املعنية بالتأهب حلاالت 
  الطوارئ واالستجابة اإلنسانية

املكتب اإلقليمي املشترك بني الوكاالت 
  )جوهانسربغ(لدعم التنسيق 

  ريق الشراكة اإلنسانية ف
  )نريويب(اإلقليمي 
  :  اجملموعةرئاسة

 الشؤون اإلنسانيةتنسيق مكتب 
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  املرفق السادس

 عن اإلجراء الذي يتعني أن تتخذه املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركة             حملة عامة     
)JIU/REP/2009/5( 

  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها
التأثري املتوخى

 

س الرؤساء التنفيذيني املعين    
جمل

بالتنسيق
األمم املتحد *

**ة
 

األونكتاد
  

مكتب األمم املتحـدة املعـين      
باملخدرات واجلرمية

 

برنامج األمم املتحدة للبيئة
 

ــدة
ــم املتح

ــامج األم
برن

للمستوطنات البشرية
 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون    
الالجئني 

 

وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني    

يف الشرق األدىن
 

برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي

صندوق األمم املتحدة للسكان 
صندوق األمم املتحدة للطفولة 
 

برنامج األغذية العاملي
 

مكتب األمم املتحدة خلـدمات     
املشاريع

 

منظمة العمل الدولية
منظمة لألغذية والزراعة 

 

منظمة
والعلم و األمم املتحدة للتربيـة

الثقافة
 

منظمة الطريان املدين الدويل
 

منظمة الصحة العاملي
احتاد الربيدي العاملي ة

 

احتاد االتـصاالت الـسلكية     
والالسلكية

 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  

املنظمة البحرية الدولية
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
منظمة األمم املتحدة للتنميـة      

الصناعية 
 

منظمة السياحة العاملية    
 التابعة

لألمم املتحدة
 

الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية

 

  الختاذ إجراء
التقرير                          

 

                            لإلحاطة

 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  ه ١التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ه ٢التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ه ٣التوصية 
                         ت  ه ٤التوصية 
                         ن  ه ٥التوصية 
                         ن ن ه ٦التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن   ه ٧التوصية 
              ن    ن       ن  ج ٨التوصية 
                         ن ن ه  ٩التوصية 

  .توصية تتخذ اهليئة التشريعية قراراً بشأهنا  )ت(  :مفتاح اجلدول
  ).يف حالة جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق من جانب رئيس اجمللس(* اء بشأهنا توصية يتخذ الرئيس التنفيذي إجر  )ن(      
  .توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه املنظمة        

  تعزيـز الكفـاءة؛    ) ز( وفورات ماليـة هامـة؛       )و( تعزيز الفعالية؛    )ه( تعزيز املراقبة واالمتثال؛     )د( حتسني التنسيق والتعاون؛     )ج( نشر أفضل املمارسات؛     )ب(حتسني املساءلة؛     )أ(  :األثر املتوخى
  . جوانب أخرى)س(
 باستثناء األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنـامج               ST/SGB/2002/11تشمل مجيع الكيانات الوارد ذكرها يف الوثيقة          **  

  . للمستوطنات البشرية، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، واألونروااألمم املتحدة
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  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

التأثري املتوخى
 

س الرؤساء التنفيذيني املعين    
جمل

بالتنسيق
* 

األمم املتحدة
**

 

األونكتاد
مكتب األم   

م املتحـدة املعـين     
باملخدرات واجلرمية

 

برنامج األمم املتحدة للبيئة
 

ــدة  
ــم املتح

ــامج األم
برن

للمستوطنات البشرية
 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون    
الالجئني 

 
وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة      
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني    

ق األدىن يف الشر
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 

صندوق األمم امل
تحدة للسكان

صندوق األمم املتحدة للطفولة 
 

برنامج األغذية العاملي
 

مكتب األمم املتحدة خلـدمات     
املشاريع

 

منظمة العمل الدولية
منظمة لألغذية والزراعة 

 

منظمة
والعلم و األمم املتحدة للتربيـة      

الثقافة
 

منظمة الطريان املدين الدويل
 

منظمة الصحة العاملية
 

احتاد الربيد
 العاملي

 

احتاد االتـصاالت الـسلكية     
والالسلكية

 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  

املنظمة البحرية الدولية
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
منظمة األمم املتحدة للتنميـة      

الصناعية 
 

منظمة السياحة العاملية التابعـة     
لألمم املتحدة

 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

  راءالختاذ إج
التقرير                          

 

                            لإلحاطة

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ه ١٠التوصية 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ه ١١ة التوصي

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  س ١٢التوصية 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ه ١٣التوصية 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ه ١٤التوصية 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ه ١٥توصية ال

 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت   س ١٦التوصية 
                         ن ن س ١٧التوصية 

  .توصية تتخذ اهليئة التشريعية قراراً بشأهنا  )ت(  :مفتاح اجلدول
  ).يف حالة جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق من جانب رئيس اجمللس(* التنفيذي إجراء بشأهنا توصية يتخذ الرئيس   )ن(      
  .توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه املنظمة        

  تعزيـز الكفـاءة؛    ) ز( وفورات ماليـة هامـة؛       )و( تعزيز الفعالية؛    )ه(المتثال؛   تعزيز املراقبة وا   )د( حتسني التنسيق والتعاون؛     )ج( نشر أفضل املمارسات؛     )ب(حتسني املساءلة؛     )أ(  :األثر املتوخى
  . جوانب أخرى)س(
 باستثناء األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنـامج               ST/SGB/2002/11تشمل مجيع الكيانات الوارد ذكرها يف الوثيقة          **  

  .ألمم املتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، واألونرواا

        
  

 


