األمم املتحدة

E/ECA/COE/37/7/Rev.1

المجلس االقتصادي واالجتماعي

Distr.: General
9 May 2018
Arabic
Original: English

اللجنة االقتصادية ألفريقيا
لجنة خبراء مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيين
االجتماع السابع والثالثون
أديس أبابا 11 ،و 12أيار/مايو 2018

البند  6من جدول األعمال

*

المسائل النظامية

استعراض الهيكل الحكومي الدولي للجنة االقتصادية ألفريقيا ،بموجب
القرار ( 943د)49 -
مذكرة من األمانة
موجز
تقدم هذه الوثيقة مبوجب القرار ( 943د )49 -الذي طلب فيه إىل األمني التنفيذي
للجنة االقتصادية ألفريقيا أن جيري استعراضا مستقال وشامال ودقيقا للهيكل احلكومي
الدويل للجنة .وتتضمن الوثيقة تقييما لالستنتاجات والتوصيات األولية اليت توصل إليها
االستعراض ،إىل جانب أوجه قصوره املنهجية ،وذلك بغرض تسليط الضوء على احلاجة
إىل إخضاعه إىل املزيد من الدراسة التفصيلية بالنظر إىل الطابع غري القاطع ملعظم
االستنتاجات وإىل التطورات اجلديدة يف ضوء اإلصالحات اجلارية يف األمم املتحدة
والرؤية اجلديدة لالمينة التنفيذية وتوجهها االسرتاتيجي .

أوال -المقدمة
 -1تقدم هذه الوثيقة مبوجب الفقرة الثانية من قرار اللجنة االقتصادية إلفريقيا ( 943د-
 )49بشأن إطار اللجنة االسرتاتيجي املقرتح وخطتها البناجمية املقرتحة لفرتة السنتني -2018
 ،2019الذي طلب فيه إىل األمني التنفيذي إجراء استعراض مستقل وشامل ودقيق للهيكل
احلكومي الدويل للجنة ،مبا يف ذلك جلنة اخلباء احلكومية الدولية ،وعالقته باألولويات
البناجمية للجنة ،باالستناد إىل أولويات أفريقيا ،وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اللجنة يف دورهتا
اخلمسني.
*
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 -2وقد استندت األمانة ،يف إعداد هذه الوثيقة ،إىل استنتاجات وتوصيات االستعراض
اخلارجي الذي أجراه خبري استشاري مستقل قام بتقييم األداء العام للهيكل احلكومي الدويل،
مبا يف ذلك جلنة اخلباء احلكومية الدولية التابعة له .وعلى الرغم من عيوب االستعراض
املنهجية اليت جتري مناقشتها بالتفصيل الحقا ،فإنه يقدم بعض التوصيات األولية اليت قد تود
اللجنة النظر فيها.
 -3وجرى االستعراض يف عام  ،2016وقد ال تكون بعض االستنتاجات والتوصيات
صاحلة اليوم .وباإلضافة إىل ذلك ،فقد كان أحد القيود اليت واجهها االستعراض هو معدل
االستجابة املنخفض الذي يكون قد أثر على الصالحية الكاملة للنتائج .وعالوة على ذلك،
فقد مضت األمم املتحدة قدما منذ ذلك احلني باإلصالحات الشاملة اجلارية وتلك اليت جاء
هبا األمني العام اجلديد .وتقرتح األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا اليت تسلمت
منصبها يف عام  2017توجهاً اسرتاتيجياً جديداً لتتمكن من االستجابة للديناميات املتغرية،
وقد تكون لذلك أيضاً آثار على اهليكل احلكومي الدويل.
 -4ويتضمن الفرع الثاين من هذه الوثيقة عرضا موجزا الستعراضات مشاهبة أجريت يف
الفرتة من  ( 2006القرار ( 844د ))39-إىل ( 2016القرار ( 908د .))64 -ويرِّكز
هذا الفرع على الغرض من إجراء االستعراضات السابقة واملنهجية املتبعة فيها متهيدا
لالستعراض الذي جرى يف عام .2016
 -5ويعرض الفرع الثالث العيوب املنهجية لالستعراض احلايل ،كما يلفت االنتباه إىل
االستنتاجات غري النهائية اليت توصل إليها ،آخذا يف اعتباره بذلك مقرتحات األمانة.
 -6ويعرض الفرع الرابع االستنتاجات األولية لالستعراض وتوصياته.

ثانيا -االستعراضات السابقة للهيكل الحكومي الدولي للجنة االقتصادية
إلفريقيا
 -7أجريت ،بناء على طلب اللجنة ،العديد من االستعراضات الرئيسية هليكلها احلكومي
الدويل  ،منذ تأسيسها يف عام  1958وذلك يف إطار مساعيها الدائمة لتعزيز أمهيتها وكفاءهتا
وفعاليتها ولتعزيز التنسيق واالنسجام مع املنظمات اإلقليمية األخرى .ومن بني التقارير
السابقة ،مثة تقريران جديران باالهتمام بصفة خاصة نظرا ألهنما يشددان على احلاجة إىل
إعادة تصميم اهليكل احلكومي الدويل للجنة مبا يكفل التعبري الواضح عن توجهها االسرتاتيجي
اجلديد وهيكلها البناجمي والنجاح يف اعتمادمها .وعلى امتداد تاريخ اللجنة ،كان اهلدف
األساسي لتوجهها البناجمي يتمثل يف ضمان استجابتها بطريقة مالئمة ألولويات أفريقيا
اإلمنائية.
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 -8ولذلك ،خضع هيكل اللجنة احلكومي الدويل يف آذار/مارس  2006لتغيريات رئيسية
اقتضتها بدورها التغيريات الرئيسية اليت أجريت على توجهها البناجمي يف فرتة سابقة مبوجب
القرار ( 844د ،)39 -بشأن تصحيح مسار اللجنة لكي تستجيب بصورة أفضل ألولويات
أفريقيا .واستجابةً لوالية اللجنة املتمثلة يف دعم خطة االحتاد األفريقي ،وتعزيز التعاون بني
مكاتبها دون اإلقليمية واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،أعيدت صياغة التوجه البناجمي
االسرتاتيجي للجنة وهيكلته حول عشرة برامج فرعية .ويف أعقاب تأييد اللجنة لعدد من
املقرتحات املقدمة من األمانة ،متت مواءمة اهليكل احلكومي الدويل للجنة على الوجه
الصحيح.
 -9ويف آذار مارس  ،2013أجريت على اهليكل احلكومي الدويل للجنة جمموعة ثانية
من التغيريات اقتضتها اإلصالحات الشاملة املدخلة على منوذج األعمال اخلاص باللجنة
مبوجب القرار ( 908د ،)46 -بشأن إعادة تركيز حماور عمل اللجنة وإعادة ضبط أنشطتها.
وقد اسرتشدت التغيريات املدخلة على منوذج عمل اللجنة باملقرر
( )Assembly/AU/Dec.450.(XXالذي اعتمده مؤمتر قمة االحتاد األفريقي يف دورته العادية
العشرين ،املعقودة يف كانون الثاين /يناير  .2013وأهاب مؤمتر قمة االحتاد األفريقي بدوره
باألمني العام لألمم املتحدة أن يقدم الدعم الالزم للجنة لالرتقاء بعملها وفقا ألولويات
أفريقيا .وقد أيدت اللجنة أيضا هذه التغيريات يف قرارها ( 908د ،)46 -الذي اعتمدته يف
دورهتا السادسة واألربعني املعقودة يف آذار/مارس  2013يف إطار االجتماعات السنوية
املشرتكة السادسة ملؤمتر االحتاد األفريقي لوزراء االقتصاد واملالية ومؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني.
 -10وسعيا للتقيد بشعار ’’أفريقيا يف صدارة االهتمامات‘‘ ،عمدت اللجنة إىل إعادة
صياغة هويتها لكي تتحول إىل جممع فكر مرجعي خيتص بأولويات السياسات اإلمنائية ألفريقيا
وهبدف التعجيل بإحداث التحول اهليكلي للقارة .ويغطي التوجه البناجمي اجلديد للجنة،
الذي يستند إىل ركيزتني برناجميتني مها أحباث السياسات العامة ونشر املعرفة ،تسعة جماالت
مواضيعية أو برامج فرعية .وقد جرت إعادة مواءمة اهليكل احلكومي الدويل مبا يكفل اتساق
اهليئات الفرعية مع األولويات البناجمية اجلديدة للجنة ومع هياكل االحتاد األفريقي .ونتيجة
لذلك ،ألغيت بعض اللجان أو دجمت ضمن جلان أخرى ،كما أنشئت جلان جديدة سعيا
لبلوغ املزيد من التماسك ولتحقيق فعالية التكلفة .ومتخضت هذه العملية عن إنشاء اهليكل
احلكومي الدويل الذي جيري استعراضه حالياً.
 -11ويف عام  ،2015اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة خطتني عامليتني رئيسيتني
واتفاقا بشأن تغري املناخ :واخلطتان مها خطة عمل أديس أبابا املنبثقة عن املؤمتر الدويل الثالث
لتمويل التنمية ،املعقود يف متوز /يوليه  ،2015وخطة التنمية املستدامة لعام  2030اليت
اعتمدها مؤمتر قمة األمم املتحدة ،املعقود يف أيلول /سبتمب2016؛ أما االتفاق فهو اتفاق
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باريس بشأن تغري املناخ الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ ،يف دورته احلادية والعشرين يف كانون األول/ديسمب ،2016وأسفر كل ذلك عن
جتديد الواليات والرتكيز على جهود إهناء الفقر بكافة أشكاله ،وحماربة أوجة عدم املساواة،
والتصدي لتغري املناخ ،مع احلرص يف الوقت ذاته على حتقيق التنمية املستدامة .وتقتضي
هذه التطورات اجلديدة تكييف السبل اليت تتعامل هبا اللجنة مع برنامج عملها يف مسعى
لتعزيز استجابته لألولويات اجلديدة أو املتغرية للدول األعضاء واليت سيكون هلا تأثري على
هيكلها احلكومي الدويل.
 -12وباإلضافة إىل ذلك ،صدقت اجلمعية العامة ،يف هناية عام  ،2016على االستعراض
الشامل الذي جتريه كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم
املتحدة من أجل التنمية )۱(،وطلبت إىل الدول األعضاء الشروع يف إجراء مناقشات بشأن
طريقة العمل اخلاصة باهليئات التشريعية يف كل منها من أجل حتسني كفاءهتا وشفافيتها وجودة
الدورات الرمسية وضمان متابعة أكثر منهجية من قبل كيانات نظام األمم املتحدة اإلمنائي
بشأن القضايا اليت تثريها هيئاهتم اإلدارية.
 -13ويف نيسان/أبريل  ،2017بعد تعيني األمني العام أمينة تنفيذية جديدة ،أجريت
مشاورات من أجل تزويد اللجنة برؤية جديدة ومن أجل هتيئة توجهها البناجمي لتقدمي دعم
فعال لتنفيذ ومتابعة خطة عام  2030وخطة عمل أديس أبابا وخطة عام  .2063وستعرض
توجهاهتا االسرتاتيجية بيان املهام واهليكل التنظيمي املنقح
الرؤية اجلديدة لألمينة التنفيذية و ّ
للجنة االقتصادية ألفريقيا على مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني يف
دورته املزمع عقدها يف أيار/مايو  2018للنظر فيها واملوافقة عليها.
 -14وقد صممت مجيع خطط إصالح اللجنة لالستجابة لالحتياجات واملتطلبات املتغرية
لدوهلا األعضاء والتحوالت اليت تطرأ على صعيد املشهد املؤسسي وأولويات التنمية االقتصادية
واالجتماعية املتغرية على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي .وحظيت عمليات إعادة
اهليكلة على الدوام بالدعم والتيسري بفضل املشاورات مع الشركاء ،مبا يف ذلك ،على سبيل
املثال ال احلصر ،الدول األعضاء يف اللجنة ،ومفوضية االحتاد األفريقي ،واملنظمات اإلقليمية،
واهليئات احلكومية الدولية ،وغريها من اهليئات املعنية بالتنمية .ويف كل مرة كانت بلورة خطط
اإلصالح تعقبها مباشرة إعادة تصميم اهليكل احلكومي الدويل مبا يكفل دعمه املستمر
لألولويات البناجمية اجلديدة.
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ثالثا -منهجية استعراض الهيكل الحكومي الدولي الحالي للجنة االقتصادية
ألفريقيا وأوجه القصور التي تشوبها
 -15استندت املنهجية املتبعة الستعراض اهليكل احلكومي الدويل احلايل للجنة االقتصادية
ألفريقيا إىل الرغبة يف احلصول على منظور متكامل بشأن مكوناهتا ،وتوجهها ،وهيكلها فضال
عن احلاجة إىل تقييم أمهيتها وفعاليتها وكفاءهتا وتنسيقها كآلية إشرافية ،يف ضوء الوالية املوكلة
إليها .وبناء على ذلك ،مت اقرتاح عدد من املنهجيات املختلطة للحصول على أدلة من مصادر
معلومات خمتلفة والتحقق منها.
 -16وبناء على ذلك أجريت ،يف إطار إعداد هذا التقرير ،مشاورات مع كبار مسؤويل
مفوضية االحتاد األفريقي ،وأعضاء جلنة املمثلني الدائمني لالحتاد األفريقي ،ومسؤويل االتصال
لدى اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أديس أبابا ،وأعضاء املكتب احلايل للمؤمتر الوزاري.
وأجريت كذلك مشاورات مع فريق اإلدارة العليا يف أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ومع
مديري املكاتب دون اإلقليمية واملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط.
 -17وقد جرى تعميم استبيان على طائفة متنوعة من املشاركني يف دورة مؤمتر وزراء املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني لكي يقوموا مبلئه .وقد رد على االستبيان 103
مشارك من بني  400مشارك ،مبا ميثل نسبة  26يف املائة .وأرسل االستبيان كذلك إىل
أعضاء جلان اخلباء احلكومية الدولية الذين حضروا الدورات ما بني عامي  2007و2015
(مت تلقي  79ردا) .وكان اهلدف من االستبيان استطالع اآلراء بشأن جدوى وكفاءة وفعالية
الدورات املختلفة للمؤمتر الوزاري وجلان اخلباء احلكومية الدولية.
 -18ومشل االستبيان طائفة واسعة من املشاركني السابقني يف دورات املؤمتر الوزاري .وكان
من بينهم ممثلو الدول األعضاء ( 32يف املائة)؛ وكيانات األمم املتحدة ( 9يف املائة)؛ والقطاع
اخلاص ( 5يف املائة )؛ ووسائط اإلعالم ()3؛ واملنظمات ( 7يف املائة)؛ واجملتمع املدين (19
يف املائة)؛ ومفوضية االحتاد األفريقي ( 4يف املائة)؛ واجلامعات ( 7يف املائة)؛ وجهات أخرى
( 11يف املائة) .ومن بني املوظفني احلكوميني الذين جرى استقصاء آرائهم ،كان  6يف املائة
أمناء عامني مساعدين ،و 35يف املائة مديرين ،و 1يف املائة أمناء دائمني ،و 58يف املائة
موظفني من املراتب الدنيا.
 -19ومشل االستبيان املوجه ألعضاء جلان اخلباء احلكومية الدولية الدول األعضاء (52
يف املائة) ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ( 11يف املائة) ،واملنظمات الدولية ( 8يف املائة)،
واجملتمع املدين ( 1يف املائة) ،وكيانات األمم املتحدة ( 1يف املائة) ،واجلامعات ( 5يف املائة)،
والقطاع اخلاص ( 4يف املائة) ،ووسائط اإلعالم ( 1يف املائة) ،وفئات أخرى (17يف املائة).
ويف اجملموع ،كان  3يف املائة ممن استقصيت آراؤهم أمناء دائمني؛ و 29يف املائة مديرين؛
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و 6يف املائة خباء اقتصاديني رئيسيني؛ و 18يف املائة خباء اقتصاديني؛ و 15يف املائة
مستشارين؛ و 29يف املائة مسؤولني من املستويات الدنيا.
 -20وأجرى استعراض مكتيب شامل للوثائق تضمن كذلك استعراضا للوثائق ذات الصلة
للجان اإلقليمية األخرى .وفضال عن ذلك ،مت إيفاد بعثات ميدانية إىل داكار اليت يقع فيها
املقر الرئيسي للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط وإىل أمانة اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا يف أبوجا.
 -21واتبع االستعراض هنجا خمتلطا استخدمت فيه األساليب الكمية والنوعية جلمع
البيانات جنبا إىل جنب مع األساليب التحليلية سعيا لإلحاطة مبختلف وجهات النظر
واحلقائق بشأن عمل األجهزة الفرعية للجنة االقتصادية ألفريقيا .وكان من املنتظر أن ينتهي
االستعراض يف غضون فرتة شهرين .ويف حني كان من املتوخى لالستعراض أن يكون شامال
إىل أقصى حد ممكن ،فقد اصطدم ببعض أوجه القصور اليت مل يكن هناك مناص منها.
فالدراسات املفصلة من هذا احلجم تستوجب توفر القدر الكايف من الوقت واملوارد لكفالة
التعرض جلميع أسئلة االستعراض بصورة ختلو من الغموض .وبالنظر إىل املنهجية الطموحة
اليت اتبعها االستعراض عن جدارة،كان من الصعب الوصول إىل استنتاجات هنائية بشأن
جوانب حمددة للهيكل احلكومي الدويل للجنة.
 -22وحال عدم توافر بعض البيانات اإلدارية إىل جانب ثغرات أخرى يف البيانات دون أن
تستند الدراسة إىل أدلة قوية .أما البيانات اإلدارية فقد أظهرت ،عند توفرها ،تناقضات تعيق
إكمال التحليالت املفصلة يف وقتها .ويف غياب السجالت الكاملة واملؤسسية ،وبالنظر إىل
عدم وجود سجل باملشاركني واملداوالت جلميع اجتماعات اهليئات غري احلكومية ،فإن فرص
القيام بتحليل شامل لالجتاهات تبقى حمدودة جداً.
 -23ومن ناحية أخرى ،فإن تب ّدل املوظفني يف خمتلف املنظمات واملكاتب قد أعاق بشكل
كبري إجراء االستقصاء على اإلنرتنت على مستوى يتيح احلصول على استنتاجات ذات
جدوى من حيث أمهيتها اإلحصائية والعملية بالنسبة لتصورات املشاركني وجتارهبم فيما يتصل
باهليكل احلكومي الدويل .كما أن إجراء االستقصاء يف كانون األول /ديسمب ،أي خالل
موسم العطالت ،قد ساهم يف إحداث مزيد من التأخر يف إكماله ،نظرا لغياب اجمليبني أو
عدم قيامهم بالرد يف معظم األحيان.
 -24واعتمدت منهجية االستعراض على تقاطع خمتلف البيانات الكمية والنوعية على حد
سواء لكي يتسىن التحقق من صحة القرائن املستخدمة كأساس لالستنتاجات والتوصيات.
ومن ناحية أخرى ،فإن الندرة النسبية الستعراضات عمل املنظمات الشبيهة ،مثل جلان األمم
املتحدة اإلقليمية األخرى ،ومفوضية االحتاد األفريقي ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،ال
تتيح إال تقييما جزئيا وقرائن حمدودة الستخالص أي استنتاجات بشأن جدوى وتنفيذ بعض
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التوصيات وطرائق تنفيذها .والبد من وجود استعراض حمكم يستند إىل استنتاجات وتوصيات
قائمة على األدلة لكي تتمكن اللجنة من اختاذ قرارات سليمة بشأن تغيري اهليكل احلايل أو
اإلبقاء عليه.
 -25وباإلضافة إىل أوجه القصور املذكورة أعاله ،فإن التغيريات اليت حدثت على مستوى
قيادة منظمة األمم املتحدة وأمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،فإن اإلصالحات اجلارية يف
توجهاهتا االسرتاتيجية لألمينة التنفيذية ستؤثر على إعادة
األمم املتحدة والرؤية اجلديدة و ّ
تشكيل اهلياكل احلكومية الدولية التابعة للجنة.
 -26ورغم أن األمانة مستعدة ومهيأة متاما ملواءمة عملها وتعزيزه مع اجلهات الفاعلة على
الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين استجابة للتغريات احملددة واملتوقعة يف املشهد اإلمنائي
األفريقي ،فهي ترى أهنا ستكون يف حاجة إىل مزيد من الوقت إلجراء استعراض أكثر تفصيال
هليكل اللجنة احلكومي الدويل ،لكي تتمكن من توفري ما يكفي من املعلومات للجنة
الستعراضها مبا يتيح هلا اختاذ القرارات الالزمة.

رابعا – موجز االستنتاجات والتوصيات األولية
 -27بغض النظر عن طلب األمانة احلصول على املزيد من الوقت لكي تستكمل إجراء
استعراض أكثر مشوال والقيام باملزيد من التحليل ،فإن نتائج هذا االستعراض األويل تقدم
بعض الرؤى العميقة يف عمل اهليكل احلكومي الدويل .وتظهر االستنتاجات األولية
لالستعراض احلاجة إىل تعزيز األداء الوظيفي العام للهيكل احلكومي الدويل للجنة.
 -28وفيما يلي عرض لبعض التوصيات األولية اليت متخضت عن االستعراض.
-1

دورات اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 -29حتيط األمانة علما بالتوصيات املنبثقة عن االستعراض املتعلق بالتخطيط ملؤمتر وزراء
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني وتنفيذه ومتابعته .وترى األمانة أن هذه
التوصيات تستند إىل نسيج معقد من اهلياكل الباجمية والتشغيلية اليت تقتضي مزيدا من
االستجالء والتحليل ،وهو أمر مهدت له هذه االستنتاجات.
 -30وتؤكد األمانة جمددا على أمهية املشاركة املنتظمة واملخصصة ملمثلني رفيعي املستوى يف
دورات مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني بوصفها شرطا لنجاح
وتيسر هذه
مداوالهتا .وسوف يقف االستعراض يف مرحلته الثانية على العوامل اليت حتدد ّ
املشاركة ،واملستويات الضرورية للتمثيل واملشاركة ،بغرض صياغة حلول قائمة على األدلة
ومصممة لتغيري االجتاه املرصود وإلجياد بيئة داعمة تتيح للدول األعضاء املشاركة بصورة جمدية
خالل فرتة ما بني الدورات ويف املشاورات السابقة للدورات وخالل الدورات نفسها.

18-00485

9/7

E/ECA/COE/37/7/Rev.1

 -31وتؤكد األمانة التزامها باستحداث آليات مالئمة متكن اللجنة من املشاركة اجملدية يف
املشاورات واملداوالت قبل دورات املؤمتر الوزاري وأثناءها وفيما بعدها .وستشمل هذه اآلليات
تكثيف املشاورات يف مرحلة ما قبل الدورات ،واإلجراءات املتعلقة بإعداد ،واستعراض ونشر
برنامج العمل والوثائق الفنية والنظامية ،واالستعراضات اخلاصة بتواتر دورات املؤمتر وخطوطها
الزمنية ،وعدد الفعاليات اجلانبية ومواضيعها .ويشمل االستعراض احلايل عددا من
االستنتاجات اجلوهرية ذات الصلة هبذه اآلليات ،مما يعين احلاجة إىل املزيد من التحليل آلثارها
البناجمية والتنظيمية فضال عن آثارها على صعيد امليزانية مبا ِّ
ميكن من إعادة هيكلة فعالة للبنية
احلكومية الدولية وحتديث اختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي.
 -32وحتيط األمانة كذلك علما بالتوصية املتعلقة بالتدابري التنظيمية املصممة لتوجيه ورصد
مجيع مراحل اإلعداد للمؤمتر الوزاري ومتابعته .وترى األمانة أن إجراء املزيد من التحليل
املطلوب بشأن العوامل املذكورة أعاله ،وخاصة التغيريات املتوقعة يف التوجه البناجمي اجلديد
املقرتح واهلياكل املرتبطة بذلك ،سوف يسلط املزيد من الضوء على التشكيل الفعال لألمانة
وحتديد املسؤوليات واألدوار داخلها.
 -2لجان الخبراء الحكومية الدولية
 -33حتيط األمانة علماً بالتوصيات ذات الصلة بالعالقات بني جلان اخلباء احلكومية
الدولية ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،وآليات التنسيق دون اإلقليمية ،ومكاتب اللجنة
دون اإلقليمية ،كما ترحب خبالصة االستعراض اليت تفيد بضرورة مواصلة دراسة طرائق إشراك
األطراف الفاعلة الرئيسية من خالل اآلليات اإلقليمية ،يف ضوء والياهتا احلالية ومدى
مالءمتها للغرض الذي صممت من أجله ،من دون إجراء تغيري متعجل هلذه اهلياكل .وجيب
مواصلة دراسة الرتتيبات املوصى هبا للتنسيق واالتساق واملواءمة فيما بني جلان اخلباء احلكومية
الدولية ،وآليات التنسيق دون اإلقليمية ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،واملكاتب دون
اإلقليمية ،بغرض التحقق من جناعتها وحتديد طرائق تنفيذها عند االقتضاء.
 -3الهيئات الفرعية المواضيعية
 -34حتيط األمانة علما بالتوصيات اليت تنص على حتسني حماور تركيز اهليئات املواضيعية
الفرعية ،ومن مث تأثريها .وترحب استنتاجات االستعراض أيضا بالتغريات املتوقع إدخاهلا على
التوجه البناجمي واهلياكل ذات الصلة به يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف إطار املشهد اإلمنائي
اإلقليمي والعاملي املتغري على الدوام ،مع إيالء االهتمام الالزم للعالقة بني التنمية واحلوكمة
والسلم واألمن .وعليه ،تشري األمانة إىل احلاجة إىل االستناد إىل التوجه البناجمي العام للجنة،
مبا يتيح إجراء استعراض دقيق للهيئات الفرعية املواضيعية وتقييم مناسب لرتتيبات اإلشراف
على اجملاالت املواضيعية لبنامج اللجنة.
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 -4مجلس إدارة المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط
 -35تؤكد األمانة من جديد أن املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط ميثل ذراعا
هامة لنظام نشر املعرفة لدى اللجنة .وهلذا السبب ،فإن أي تغيريات مقرتحة هليكله وعملياته
على الصعيد البناجمي والقانوين سوف تعتمد على حتليل أجهزة السياسات العامة لدى اللجنة
اليت يتوقع أن تشهد تغيريات يف إطار التوجه البناجمي اجلديد .ودأب برنامج عمل املعهد،
تارخييا ،على االستجابة هلياكل وعمليات اآلليات التشريعية والسياساتية الرئيسية للجنة اليت
توجد قيد االستعراض حالياً.

خامسا -الخالصة
 -36قد ترغب اللجنة ،آخذة التحليل الوارد أعاله يف االعتبار ،يف اعتماد قرار مينح األمانة
وقتاً إضافياً إلجراء املزيد من االستعراض والتحليل ورفع تقرير عن ذلك إىل دورهتا القادمة.
_________
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