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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة اخلامسة والستون

      من جدول األعمال) أ (١٢٢البند 
دة واملنظمات اإلقليمية واملنظماتم املتح ماون بني األ  عالت

  التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي :األخرى
    

      
  درات االحتاد األفريقياستعراض الربنامج العشري لبناء ق    

  
  تقرير األمني العام    

    
 مقدمة  -أوال   

 من إعالن تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واالحتـاد          ٩هذا التقرير مقدم عمال بالفقرة        - ١
الـذي  ، )، املرفـق A/61/630(إطـار الربنـامج العـشري لبنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي          : األفريقي

الـيت  ) ٦٠/١ العامـة    اجلمعيـة قـرار    (٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام     استجابة لوثيقة نتائج    صيغ  
وافقت فيها الدول األعضاء على العمـل علـى دعـم بنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي واملنظمـات                     

 ٦٣/٣١٠ يف قرارهـا     دون اإلقليمية األفريقية يف خمتلف اجملاالت، واليت أقرهتا اجلمعية فيما بعد          
 ).S/PRST/2007/7 (ان من رئيسه يف بيجملس األمنأقرها و

ومع تركيز اإلعالن مبـدئيا علـى الـسالم واألمـن، فقـد ُنظـر إليـه علـى أنـه ميثـل إطـارا                           - ٢
ريقـي لتحـسني التنـسيق واالتـساق     استراتيجيا متطورا للتعـاون بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األف          

قـي واجلماعـات االقتـصادية      العمل الذي تقـوم بـه منظومـة األمـم املتحـدة مـع االحتـاد األفري                 يف
بنـاء املؤسـسات،   : واستفاد اإلعالن من جماالت التعاون القائمة ومشل اجملاالت التالية     . اإلقليمية

وتنمية املوارد البشرية، واإلدارة املالية؛ والسالم واألمن؛ وحقوق اإلنسان؛ واملسائل الـسياسية            
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صادية والثقافيـة والبـشرية؛ واألمـن الغـذائي         والقانونية واالنتخابيـة؛ والتنميـة االجتماعيـة واالقتـ        
 .ومحاية البيئة

يتحقـق    ما ل كلف مبهمة تقييم مدى    االستعراض بالتعاون مع خبري مستق    جري هذا   وأُ  - ٣
 زيادة وتقوية قدرة مفوضـية االحتـاد األفريقـي       ، يف مجلة أمور تمثل، يف   من أهداف اإلطار اليت ت    

لعمـل كـشركاء فعـالني يف مواجهـة التحـديات يف جمـال               االقتصادية اإلقليمية على ا    عاتامواجل
ــا  ــا     . األمــن البــشري يف أفريقي ــصادية ألفريقي ــة االقت ــسيق مــع اللجن وعمــل اخلــبري املــستقل بالتن

  بـرامج منظومـة  واملكتب الـسابق لألمـم املتحـدة لالتـصال لـدى االحتـاد األفريقـي وغريمهـا مـن            
. مؤسـسات االحتـاد األفريقـي يف أديـس أبابـا        مع  ، وكذلك   صناديقها ووكاالهتا األمم املتحدة و  

وتوجه اخلبري املستقل أيضا إىل نيويورك، حيث التمس آراء كبار املسؤولني واخلـرباء يف األمـم                
نـص عليـه اإلطـار، غطـى االسـتعراض الـسنوات الـثالث األوىل مـن أنـشطة                    ووفقا ملا . املتحدة

الن يف تـشرين   املؤسسية، عقب توقيـع اإلعـ  األمم املتحدة لدعم االحتاد األفريقي يف بناء قدراته       
وأجريت بعد ذلك مناقـشة للنتـائج والتوصـيات الـيت انتـهى إليهـا اخلـبري                 . ٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين

ــ الــدورةاملــستقل، وذلــك يف  املتحــدة األمــم  لوكــاالت آلليــة التنــسيق اإلقليميــة ة عــشرة احلادي
وبرناجمه للشراكة اجلديدة مـن أجـل تنميـة      ومؤسساهتا العاملة يف أفريقيا دعما لالحتاد األفريقي        

ويتـضمن التقريـر أيـضا      . ٢٠١٠فمرب  نـو / تـشرين الثـاين    ١٥  و ١٤ يـومي    أفريقيا، الـيت ُعقـدت    
الـيت تـضطلع    ن األنشطة اليت تضطلع هبا خمتلـف إدارات األمـم املتحـدة و            عمعلومات مستكملة   

ــت وكاالهتـــا ووصـــناديقها  املتحـــدة األمـــمهبـــا بـــرامج منظومـــة    كمال االســـتعراض منـــذ اسـ
 .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢١ يف
  

وبراجمهـا وصـناديقها ووكاالهتـا      الدعم املقدم مـن إدارات األمـم املتحـدة           - ثانيا  
 تنفيذ الربنامج العشري لبناء القدرات يف
يـرد وصــف لألنــشطة الــيت تقــوم هبــا منظومــة األمــم املتحــدة لــدعم مؤســسات االحتــاد    - ٤

وبوجـه   .)١( جمال بناء القدرات، يف عدد من تقارير األمني العام         سيما جهودها يف    ال األفريقي،
عام، تقدم منظومة األمم املتحدة دعما كبريا للربامج من أجل تعزيز السالم واألمن واحلوكمـة               

كمـا قـدمت الـدعم أيـضا بـسبل مشلـت تـوفري املـساعدة التقنيـة واخلـدمات                . والتنمية يف القـارة   
 .لربامج وبناء القدراتاالستشارية ودعم املؤسسات وا

_________________ 
  )١(   A/63/228-S/2008/531     ؛ وA/63/666-S/2008/813     ؛ وA/64/359-S/2009/470     ؛ وA/65/382-S/2010/490؛ 

  .S/2008/186 ؛ وA/65/510-S/2010/514 و
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ونظرا لتركيز الربنامج العشري لبناء القدرات مبدئيا على الـسالم واألمـن، يركـز هـذا         - ٥
وقـد  .  االضطالع هبا يف هذين اجملـالني      ل على األنشطة والربامج اليت جيري     التقرير يف املقام األو   

آليـة  كـذلك   و ،االهتـا ووكاألمـم املتحـدة وبراجمهـا وصـناديقها         منظومة  سامهت خمتلف إدارات    
ففـي جمـال الـسالم      . التنسيق اإلقليمية ألفريقيـا ونظـام اجملموعـات التـابع هلـا يف تفعيـل الربنـامج                

.  اإلقليميـة  واألمن، علـى وجـه اخلـصوص، قـدمت األمـم املتحـدة مـسامهات كـبرية يف اجلهـود                   
ــى هــذا األســاس تقــرر   ــق ا   وعل ــاون بــني املنظمــتني لتحقي ــسية للتع ــات ت اجملــاالت الرئي ألولوي

 .املتطورة ملؤسسات االحتاد األفريقي وزيادة قدرهتا على التصدي للتحديات الناشئة يف أفريقيا

ووفــرت إدارة الــشؤون الــسياسية الــدعم ملفوضــية االحتــاد األفريقــي يف جمــاالت دعــم     - ٦
دارة الوساطة، واملساعدة االنتخابية، وتعميم مراعـاة املنظـور اإلنـساين؛ وقامـت بالتنـسيق مـع إ                

، وضـعت إدارة  ٢٠٠٨ففـي عـام   . الدعم امليداين بدعم برنامج احلدود التابع لالحتـاد األفريقـي   
الــشؤون الــسياسية برنــامج عمــل مــشترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة مدتــه عامــان   
لتعزيــز قــدرات االحتــاد األفريقــي يف جمــال الوســاطة وليكــون مبثابــة اإلطــار العــام للــدعم املقــدم 

 ٢٠٠٩ويف عــامي . الحتــاد األفريقــي مــن شــركائه الــدوليني األساســيني يف جمــال الوســاطة       ل
ــدى       ٢٠١٠ و ــتراتيجية الوســاطة ل ــاهيمي الس ــار مف ــا لوضــع إط ــدمت نفــس اإلدارة دعم ، ق

االحتاد األفريقي، ووضع قائمة بالوسطاء واخلـرباء األفارقـة، ووضـع مبـادئ توجيهيـة للـشراكة                 
مــم املتحــدة يف جمــال الوســاطة علــى أســاس الــدروس املــستفادة مــن   بــني االحتــاد األفريقــي واأل

ووجهــت اإلدارة . ودارفــور وكينيــا  بيــساو-جهــود الوســاطة املــشتركة يف الــصومال وغينيــا  
الدعوة أيضا إىل املـشاركني يف االحتـاد األفريقـي حلـضور مجيـع بـرامج التـدريب الـيت تنظمهـا،                      

ــة بــشأن الوســاطة واحلــوار    شــارك موظفــو االحتــاد األفر ٢٠٠٧ويف عــام  يقــي يف دورة تدريبي
وكانــت هنــاك جلــسات   . نظمــت بــشكل مــشترك بــني اإلدارة وأكادمييــة فولــك برنــادوت      

مشتركة أخرى ُنظِّمت يف إطار الـدورة التدريبيـة بـصفة مـشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد                     
لوســـاطة واحلـــوار درات يف جمـــال ابنـــاء القـــ”األفريقـــي وأكادمييـــة فولـــك برنـــادوت بعنـــوان  

، ويف ٢٠٠٨أكتــوبر / يف ديـربي زيــت، إثيوبيــا، يف تــشرين األول “خــالل تبــادل اخلــربات مـن 
وحضر هذه األخرية مـشاركون مـن اجلماعـة       . ٢٠١٠أكتوبر  /نريويب، كينيا، يف تشرين األول    

 االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنـوب األفريقـي، واالحتـاد            
تعمــيم مراعــاة املنظــور  ”، ُعقــدت حلقــة عمــل بعنــوان  ٢٠١٠يونيــه /ويف حزيــران. األورويب

،  االحتـاد األفريقــي  موظفـا مـن  ١٨ لــ  “)٢٠٠٠ (١٣٢٥اجلنـساين وتنفيـذ قـرار جملـس األمـن      
الـشؤون  مـن إداريت    ، و  التـابع لالحتـاد األفريقـي       الـسالم واألمـن    يشمل مشاركني من جملـس     مبا

وقامـت  . وسامهت احللقة أيضا يف صـوغ خطـة عمـل         . الحتادباالجتماعية  السياسية والشؤون ا  
 .إدارة الشؤون السياسية أيضا بدعم إنشاء أمانة عامة لفريق حكماء االحتاد األفريقي
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وعقـــد أعـــضاء جملـــس األمـــن وجملـــس الـــسالم واألمـــن أربعـــة اجتماعـــات تـــشاورية    - ٧
 على طلب مـن االحتـاد األفريقـي، أوفـدت     وبناء. مشتركة، بالتناوب بني أديس أبابا ونيويورك     

أبريـل  /شعبة شؤون جملس األمن التابعة إلدارة الشؤون األساسية بعثة إىل أديس أبابا يف نيـسان              
ــدمت إدارة .  لــدعم تعزيــز أمانــة جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي       ٢٠٠٩ وق

وحــدة الدميقراطيــة واملــساعدة الــشؤون الــسياسية الــدعم إلنــشاء وإدارة نظــام قاعــدة بيانــات ل 
وقـدِّم  . االنتخابية التابعة لالحتاد األفريقي ووضع قائمـة بـاملراقبني واخلـرباء االنتخـابيني األفارقـة       

ــاد         ــسياسية يف مفوضــية االحت ــشؤون ال ــة إلدارة ال ــات التابع ــم كــبري لوحــدة االنتخاب ــضا دع أي
ــك،  . األفريقــي حتــاد األفريقــي واجلماعــات  قامــت كــل مــن األمــم املتحــدة واال  إضــافة إىل ذل

االقتصادية اإلقليمية بأنشطة مـشتركة يف جمـال الدبلوماسـية الوقائيـة وصـنع الـسالم، مـن أجـل                    
 غينيـا،  و والـصومال،  والسودان،،  جزر القمر  حل األزمات يف خمتلف أحناء أفريقيا، مبا يف ذلك        

 .ومدغشقر، والنيجروكينيا،   بيساو،-وغينيا 

ــ  - ٨ ــري املــ بنيوي ــشرين األول١٤ؤرخ  تقري ــوبر / ت ) A/65/510-S/2010/514 (٢٠١٠أكت
بشأن دعم عمليات االحتاد األفريقي حلفـظ الـسالم الـيت تـأذن هبـا األمـم املتحـدة تفاصـيل عـن                       

. الدعم املقدم ملفوضية االحتاد األفريقي من إدارة عمليات حفظ الـسالم وإدارة الـدعم امليـداين               
االحتـاد األفريقـي يف حفـظ الـسالم جمـاالت ختطـيط وإدارة              ويتضمن الدعم املقدم لبناء قدرات      

البعثات، ودعم البعثات، وتدريب املوظفني املدنيني وأفراد الـشرطة واألفـراد العـسكريني وفقـا               
ويف إطـار جمموعـة     . للمبادرات القصرية األجل واملتوسطة إىل البعيدة األجل الواردة يف التقريـر          

رات العـشري، قــدمت إدارة عمليـات حفــظ الــسالم وإدارة   الـسالم واألمــن لربنـامج بنــاء القــد  
الدعم امليداين دعما مستمرا لتفعيل القوة االحتياطية األفريقية، اليت تعد أحـد األركـان احلامسـة                

، قـــدمت نفـــس اإلدارتـــني وغريمهـــا إضـــافة إىل ذلـــك. يف اهليكـــل األفريقـــي للـــسالم واألمـــن
عثــة االحتــاد األفريقــي الــسابقة ريقــي يف إنــشاء بشــركاء األمــم املتحــدة الــدعم لالحتــاد األف  مــن
ويف الــصومال، . الــسودان والعمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور   يف

تقوم األمم املتحدة، يف إطار استراتيجية األمم املتحدة للصومال، ووفقا لقرارات جملـس األمـن               
ــم لوجــ     ــة إجــراءات دع ــوفري جمموع ــصلة، بت ــةذات ال ــصومال   سيت لبعث ــي يف ال  االحتــاد األفريق

خالل مكتب األمم املتحدة لدعم البعثة، كما تقوم من خالل مكتب األمـم املتحـدة لـدى                  من
لتخطـيط والنــشر  االحتـاد األفريقـي بتـوفري الـدعم الـتقين ملفوضــية االحتـاد األفريقـي يف جمـاالت ا        

 .والعمليات للبعثة

ــسالم    - ٩ ــات حفــظ ال ــه ملفوضــية االحتــاد     وكثفــت إدارة عملي ــذي تقدم ــدعم ال ــضا ال  أي
 تقـدم دورات دراسـية علـى    وهـي . األفريقي يف جمال التـدريب بغيـة تطـوير القـدرات األفريقيـة            

مــستوى املفوضــية وعلــى املــستويات اإلقليميــة ألشــخاص ُيختــارون بعنايــة ممــن حيتمــل تــوليهم 
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رهم يف عمليـات دعـم الـسالم        ونـش ) مـن املـدنيني والعـسكريني وأفـراد الـشرطة         (قيادة البعثات   
ــشأهنا    ــا ب ــصدر املفوضــية تكليف ــيت ت ــاز     . ال ــز مراكــز االمتي ــا اختــاذ خطــوات لتعزي وجيــري حالي

التدريبية املعتمدة من قبل االحتاد األفريقي بتقدمي دورات مهمة لألمم املتحدة يف هذه املراكـز،               
ة، بالتنسيق مـع جهـات   داراإلوتقوم . وكذلك باالضطالع بسلسلة من برامج تدريب املدربني   

 إىل لغـات العمـل يف االحتـاد      “كبـار قـادة البعثـات     ”ماحنة، بتيسري ترمجة املادة التدريبية لـدورة        
 املـشاركني   جاردخطوات إل  ة االحتاد األفريقي يف   ، شرعت مفوضي   الوقت نفسه  ويف. األفريقي

 .الحقا  من أجل تيسري نشرهم يف قائمةقادة البعثاتيف دورات كبار 

ووفرت إدارة عمليـات حفـظ الـسالم لالحتـاد األفريقـي أيـضا دعمـا تقنيـا واستـشاريا                      - ١٠
جاريا وإرشادات مستمرة يف جمـال إصـالح قطـاع األمـن يف إطـار الـشراكة االسـتراتيجية بـني                      

وتركـز هـذه الـشراكة علـى تقـدمي       . االحتاد األفريقي واألمم املتحدة بشأن إصالح قطاع األمن       
لسياسة القارية لالحتاد األفريقي بشأن إصالح قطـاع األمـن علـى النحـو              الدعم لرسم تفاصيل ا   

 ٢٠٠٨ينـــــاير /الـــــذي طلبـــــه اجتمـــــاع رؤســـــاء الـــــدول واحلكومـــــات يف كـــــانون الثـــــاين
Assembly/AU/Dec.177(X))(  ــسياسةولتنفيــذ هــذه ــشراكة جــزءا . ال يتجــزأ   الومتثــل هــذه ال

 .صالح قطاع األمن االحتاد األفريقي املتعدد السنوات بشأن إمشروع من

ويتركز الدعم الذي تقدمه إدارة الدعم امليداين على معاجلـة بعـض احتياجـات االحتـاد                  - ١١
األفريقـــي ذات األولويـــة الرئيـــسية يف خمتلـــف جمـــاالت دعـــم البعثـــات، مثـــل جمـــاالت املاليـــة، 

ق بتبـادل  ومت اختاذ عدد من اخلطـوات فيمـا يتعلـ   . واللوجستيات، واملوارد البشرية، واملشتريات 
وكــان مــن بــني املبــادرات املقترحــة حتديــد إطــار للتبــادل . املعلومــات يف هــذه اجملــاالت احليويــة

ويف . اعـد الـدعم واللوجـستيات     و عمليـات ق    يف جمـال   املستمر خلربات األمم املتحـدة ومعارفهـا      
 هــذا الــصدد، قــام مــسؤولون مــن مفوضــية االحتــاد األفريقــي واجلماعــات االقتــصادية اإلقليميــة 
خالل العام املاضي بست زيارات متهيدية إىل قاعدة األمم املتحـدة للوجـستيات يف برينـديزي،       

مــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار    وإىل قاعــدة األمــم املتحــدة لــدعم بعثــة منظمــة األ     إيطاليــا، 
ومن املقـرر تنظـيم جولـة دراسـية تـستغرق      . مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عنتييب، أوغندا    يف

 لفريــق مــن منــشأة اللوجــستيات يف اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا إىل قاعــدة شــهرا
وتـوفر هـذه الزيـارات وغريهـا مـن أشـكال تبـادل        . ٢٠١١األمم املتحدة للوجـستيات يف عـام        

 .املعلومات أساسا إلنشاء قاعدة لوجستيات لالحتاد األفريقي يف القارة مستقبال

املتوســطة األجــل األخــرى الــيت جيــري استكــشافها، فتــشمل  أمــا املبــادرات القــصرية و  - ١٢
ــإذن مــن جملــس األمــن         ــا االحتــاد األفريقــي ب ــضطلع هب ــيت ي ــسالم ال ــات دعــم ال ــسماح لعملي ال
بالوصول إىل مرافق قاعـدة األمـم املتحـدة للوجـستيات؛ وإتاحـة الفرصـة لالسـتفادة مـن قـدرة                     
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صـغريا مـن املـوظفني ذوي اخلـربة         ا  على مواجهة الزيادات الطارئة يف حجـم العمـل تـضم فريقـ            
األمــــم املتحــــدة يف وظــــائف بــــدء التــــشغيل احليويــــة، مثــــل التخطــــيط، واإلدارة املاليــــة،  يف

ــة، والتوريـــد؛ والوصـــول إىل خمزونـــات النـــشر    ــتالم والتفتـــيش، واهلندسـ واملـــشتريات، واالسـ
وســيتطلب  .جيةاالســتراتيجية، وعقــود نظــم األمــم املتحــدة القائمــة، وقــدرات النقــل االســتراتي

إحــراز تقــدم يف املبــادرات حتلــيال مفــصال للمــوارد املاليــة والبــشرية ومــوارد امليزانيــة، واآلثــار     
رغبـت    مـا  وإذا. القانونية املتصلة، يف مجلة أمور، بآليات السداد والتـشغيل املـشترك للعمليـات            

،  املـذكورة أعـاله    بادراتاهليئات التشريعية لألمم املتحدة يف أن متضي األمانة العامة قدما يف امل           
وأخــريا، تعتــرب الزيــارات . ستوضــع خيــارات للنظــر فيهــا وإقرارهــا مــن جانــب اجلمعيــة العامــة 

التعريفيــة ملــوظفي مفوضــية االحتــاد األفريقــي إىل مقــر األمــم املتحــدة والبعثــات امليدانيــة وســيلة 
غــري . فــظ الــسالمهامــة لتبــادل املعلومــات وتعزيــز التعــاون، وخباصــة يف جمــال دعــم بعثــات ح  

  .تتوفر حاليا يف ميزانيات كل منها  التطلب أيضا مواردت هذه الزيارات أن
 مـن   ويف حني ال يزال السالم واألمن يشكالن األولوية خالل الـسنوات الثالثـة األوىل               - ١٣

ــدرات    ــاء الق ــشري لبن ــامج الع ــة      الربن ــال التنمي ــة يف جم ــة هام ــراءات برناجمي ــد اتُّخــذت إج ، فق
ة واالقتــصادية والثقافيــة والبــشرية بغيــة تعزيــز قــدرات االحتــاد األفريقــي يف اجملــاالت االجتماعيــ

  .سالم واألمن والتنميةتعزيز الروابط بني الواألخرى اليت حددها اإلطار 
ــصادية واالجتماعيــة الــ      - ١٤ ــشؤون االقت ــدمت إدارة ال ــاد األفريقــي   وق دعم ملفوضــية االحت
وسـاعدت اإلدارة أيـضا يف تعزيـز        . وكمـة واإلدارة العامـة    خالل صياغة وتنفيذ برنامج للح     من

ــإدارة املرافــق العامــة     ــة والنــهوض بالــشباب وب ــة االجتماعي . وتنفيــذ الــسياسات املتعلقــة بالتنمي
وتــساعد يف تطــوير القــدرة اإلحــصائية يف أفريقيــا مــن خــالل تعاوهنــا مــع املؤســسات اإلقليميــة 

ا أهنـا ال تـزال تقـدم املـساعدة     كمـ . معـارف اإلحـصائية  األفريقية يف إعـداد الـشبكة األفريقيـة لل     
حتليــل بيانــات يف اختــاذ التــدابري الراميــة لتحــسني اإلبــالغ عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، و  يف

 بنـاء القـدرات     بشأن املتحدة   ألمم مشروع حساب التنمية التابع ل     ومن خالل . التعداد ونشرها 
  تقـدم اإلدارة  هبا علـى الـصعيد األقـاليمي يف أفريقيـا،     للحصول على الطاقة الكهربائية واإلمداد    

الدعم خلطة العمل القصرية األجل اليت وضعتها الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا بـشأن                
وتواصـل املـساعدة الـيت تقـدمها        . سـيما يف قطـاع الطاقـة       ساسية اإلقليمية، ال  تطوير اهلياكل األ  

ــامج األمــم ا   ــز علــى مــشروع    اإلدارة بالتعــاون مــع برن ــدويل التركي ملتحــدة اإلمنــائي والبنــك ال
حــساب التنميــة التــابع لألمــم املتحــدة حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مــن خــالل سياســات    

ــا  ــا والــسنغال مــن بــني البلــدان     مــعاالقتــصاد الكلــي الــشاملة اجتماعي ــدا وجنــوب أفريقي  أوغن
  اإلدارة ذتواختـ . ٢٠١٠ديـسمرب   / األول ل كانون النامية، حيث من املتوقع له أن يكتمل حبلو       

ــابع       ــاه األفريقــي الت ــاء القــدرات، بالتعــاون مــع الربنــامج اإلمنــائي، ومرفــق املي ــادرة لبن أيــضا مب
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ملـــصرف التنميـــة األفريقـــي، واالحتـــاد األورويب، هبـــدف تقـــدمي املـــساعدة التقنيـــة واخلـــدمات  
امليـاه، ووضـع واختبـار منـهجيات        االستشارية يف وضع وتنفيذ اخلطـط املتكاملـة إلدارة مـوارد            

  .لرصد قطاع املياه، وتعزيز توفري خدمات املياه والطاقة للحد من الفقر يف املناطق الريفية
 الـسالم واألمـن التابعـة        مديريـة  وساهم برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف بنـاء قـدرات             - ١٥

ــدريب     ــل اســتقدام وت ــاملني   احململفوضــية االحتــاد األفريقــي مــن خــالل متوي ــسياسيني الع للــني ال
كما قدم، وال يزال يقدم، دعما ماليا وماديـا وتقنيـا هامـا للـشراكة اجلديـدة                 . ة حاليا يريدامل يف

وأدار الربنـامج اإلمنـائي الـصندوق االسـتئماين         . واآللية األفريقية السـتعراض األقـران التابعـة هلـا         
الـوظيفي يف األمانـة العامـة لآلليـة وأنـشطة           لآللية ووفر املوارد الالزمة لتلبية احتياجـات املـالك          

 بلـدا انـضمت     ٣٠ بلدا مـن أصـل       ١٢ونتيجة لذلك الدعم، أجرى     .  الشخصيات البارزة  فريق
إىل اآللية استعراضات لألقران بشأن أدائهـا يف جمـاالت الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان والتنميـة                  

  .اليا يف عمل آلية التنسيق اإلقليميةوساهم الربنامج اإلمنائي أيضا م. االقتصادية واالجتماعية
الـدعم للموقـف األفريقـي املوحـد        ) اليونيـسيف (وقدمت منظمة األمم املتحدة للطفولة        - ١٦

ويـشكل هـذا اإلطـار يف املقـام األول          . اهلادف إىل حتقيـق خطـة عمـل أفريقيـا املالئمـة لألطفـال             
. يــة ورفــاه األطفــال يف أفريقيــا جمموعــة مــن اجملــاالت ذات األولويــة بالنــسبة للــدول لتنفيــذ محا  

حالة األطفـال يف أفريقيـا      عن  ودعمت اليونيسيف أيضا مفوضية االحتاد األفريقي بإصدار تقرير         
ارة الــشؤون دونيــسيف الــدعم يف بنــاء القــدرات إلعــالوة علــى ذلــك، وفــرت الي. ٢٠١٠لعــام 

ألفريقيـة املعنيـة حبقـوق الطفـل      وأمانـة جلنـة اخلـرباء ا    التابعة ملفوضية االحتاد األفريقـي  االجتماعية
ورفاهه، بطرق منها إجراء نشاط تقييمي لوالية اللجنة ووظائفهـا وإجراءاهتـا ونظمهـا، ووضـع                

ــرة   ــة تلــك ، وتعزيــز عالقــات العمــل بــني  ٢٠١٤-٢٠١٠خطــة عمــل للجنــة للفت اللجنــة وجلن
 أتاحـــتو .حقـــوق الطفـــل مـــن خـــالل عقـــد سلـــسلة مـــن اجتماعـــات فريـــق عامـــل مـــشترك 

  عملية املنحى ستمكن اللجنتني مـن       فرصة لتبادل اخلربات واالتفاق على توصيات      اعاتاالجتم
  .حتقيق التكامل يف أعماهلما املتعلقة برصد حقوق األطفال، مبا يف ذلك يف احلاالت اإلنسانية

وقــدمت مفوضــية حقــوق اإلنــسان الــدعم لوحــدة حقــوق اإلنــسان يف إدارة الــشؤون    - ١٧
فريقــي بغيــة تعزيــز القــدرة علــى تــشجيع حقــوق اإلنــسان ضــية االحتــاد األاسية التابعــة ملفوالــسي
 وكذلك يف إطار أجهزة االحتاد األفريقي األخـرى         ،فريقيايتها يف إطار مفوضية االحتاد األ     ومح

ــشعوب،         ــسان وال ــوق اإلن ــة حلق ــة األفريقي ــل اللجن ــن قبي ــسان، م ــوق اإلن ــة يف حق ذات الوالي
ن والـشعوب، وجلنـة اخلـرباء األفريقيـة املعنيـة حبقـوق الطفـل               واحملكمة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسا      

وساعدت أيضا يف تعزيز مركز املوارد املعين باحلوكمة والدميقراطية وحقوق اإلنـسان            . ورفاهه
ــي   ــابع لالحتــاد األفريق ــى مــس  املوتعمــل . الت ــا عل ــي   فوضــية حالي اعدة مفوضــية االحتــاد األفريق
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فوضــية مبثابــة املوتعمــل .  اإلنــسان خاصــة بأفريقيــاوضــع اســتراتيجية شــاملة تتنــاول حقــوق يف
اجلهة املنظمة الجتماعات اجملموعة الفرعية حلقـوق اإلنـسان والعدالـة واملـصاحلة، وقـد كفلـت                 

بتـوفري  وصـناديقها ووكاالهتـا      األمم املتحـدة      برامج منظومة  التنسيق وتبادل املعلومات فيما بني    
  .نسانالدعم لالحتاد األفريقي يف جمال حقوق اإل

 قـدرة مفوضـية االحتـاد األفريقـي يف      وساعدت مفوضـية حقـوق اإلنـسان علـى حتـسني              - ١٨
وقـدمت املـساعدة ملفوضـية االحتـاد        . التخطيط واالستجابة ملسائل الالجـئني والتـشرد الـداخلي        

األفريقــي يف وضــع اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي حلمايــة املــشردين داخليــا يف أفريقيــا ومــساعدهتم    
فوضية دعم االحتاد األفريقي يف جمال الدعوة واجلهـود التـشجيعية           املوتواصل  ). ة كمباال اتفاقي(

 تصديقا الالزمة لكفالة دخـول االتفاقيـة حيـز النفـاذ     ١٥املوجهة حنو الدول األعضاء لتأمني الـ       
وقــدمت مفوضــية حقــوق اإلنــسان أيــضا مــدخالت لالحتــاد األفريقــي  . يف أقــرب وقــت ممكــن

ودعمــت االحتــاد . بــادئ التوجيهيــة لالحتــاد األفريقــي املتعلقــة حبمايــة املــدنيني بــشأن صــياغة امل
 بعـد انتـهاء الـرتاع وبالتنميـة وتواصـل العمـل معـه               ريماألفريقي يف صياغة سياسته املتعلقـة بـالتع       

 فوضـية أيـضا االحتـاد األفريقـي يف    دت املسـاع و. على تعزيز وعي الدول األعضاء هبذه السياسة 
تقييم أولية عن حالة إعادة البناء بعـد انتـهاء الـرتاع يف البلـدان األفريقيـة اخلارجـة                   إعداد تقارير   
  . دولة َتمرُّ بفترة انتقالية ووزعت على نطاق واسع١٣تقارير عن نشرت  و.من نزاعات

وقدم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الدعم لالحتاد األفريقي واجلماعـات االقتـصادية           - ١٩
ــة يف جهو ــها      اإلقليمي ــاء القــدرات مــن أجــل مواجهــة الكــوارث، بطــرق من ــة إىل بن دهــا الرامي

. تدريب فـرق االسـتجابة حلـاالت الطـوارئ الـيت نـشرت ملواجهـة الكـوارث يف غـرب أفريقيـا                     
ومن خـالل عمليـة النـداءات املوحـدة والـصندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ، وّسـع املكتـب                     

ارئ فيما يتعلق باألنشطة اإلنسانية والتعـايف بعـد        نطاق مصادر الدعم واالستجابة حلاالت الطو     
وأبــرم املكتــب مــؤخرا مـذكرة تفــاهم مــع مفوضــية االحتــاد األفريقــي  . انتـهاء الــرتاع يف أفريقيــا 

اإلنـذار املبكـر، والتأهـب      : تضفي الطابع الرمسي على الدعم املستمر واملقرر يف اجملاالت التاليـة          
. محايـة املـدنيني يف حـاالت الـرتاع والكـوارث الطبيعيـة        للكوارث واالستجابة هلا؛ والتنـسيق؛ و     

وتعاون املكتب أيضا مع مفوضية شؤون الالجـئني واملنظمـة الدوليـة للـهجرة يف معاجلـة قـضية                   
الالجئني واملشردين داخليا من خالل العمل مع مفوضية االحتاد األفريقي بشأن التصديق علـى              

ويف إطــار التــدريب .  داخليــا يف أفريقيــا ومــساعدهتماتفاقيـة االحتــاد األفريقــي حلمايــة املــشردين 
  . للتوعية على املبادئ اإلنسانيةاملقدم للقوة االحتياطية األفريقية، وفرَّ املكتب دورات تدريبية
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وواصــل مكتــب املستــشار اخلــاص لــشؤون أفريقيــا عملــه يف جمــال اإلبــالغ، والــدعوة     - ٢٠
 دعمـا  وذلك   ،مة األمم املتحدة يف مقر األمم املتحدة      نظومل هاالعاملية، وحتليل السياسات وتنسيق   

ــا   ل ــة أفريقي ــدة مــن أجــل تنمي ــشراكة اجلدي ــارير    . ل ــشر املكتــب عــددا مــن الدراســات والتق ون
التحليليــة، ونظــم سلــسلة مــن االجتماعــات وحلقــات العمــل، وشــجَّع، عمومــا، علــى حتقيــق    

. يقيـا يف التنميـة واجملتمـع الـدويل        أهداف الشراكة اجلديدة من أجل أفريقيا فيما بني شركاء أفر         
ــشركاء اجلــدد والناشــئني        ــع ال ــا م ــة ألفريقي ــات املتنامي ــب العالق ــرز املكت ــب  . وأب ــد مكت ويعق

املستــشار اخلــاص جمموعــة الــدعوة واالتــصاالت التابعــة آلليــة التنــسيق اإلقليميــة الــيت اجتمعــت 
قلها علـى نطـاق املنظومــة   خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير لتحديـد اســتراتيجيات التنـسيق وصـ       

الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل أفريقيـا مـن خـالل حتـسني اسـتراتيجيات                   و لدعم االحتـاد األفريقـي    
ويف . االتـــصاالت وتعـــيني جهـــات تنـــسيق معنيـــة باالتـــصاالت يف كـــل جمموعـــةواملعلومـــات 

خطيط ، وبالتعــاون مــع اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا والوكالــة املعنيــة بــالت ٢٠٠٩فربايــر /شــباط
ــشراكة       ــا بــشأن ال ــا إقليمي ــدة، أجــرى املكتــب حــوارا إعالمي والتنــسيق التابعــة للــشراكة اجلدي
اجلديدة يف فال جبنوب أفريقيا، للصحفيني وغريهم من العاملني يف وسائط اإلعـالم، مـن أجـل                 
املساعدة يف تعزيز فهم أفضل للشراكة اجلديدة، ولرؤيتها وأهدافها وبراجمهـا، ويف توليـد مزيـد      

ــدعم هلــا  ــشأن     . مــن ال ــشار اخلــاص ب إقامــة ”ويف متابعــة الجتمــاع فريــق خــرباء مكتــب املست
 “دور وقــدرات املنظمــات األفريقيــة اإلقليميــة ودون اإلقليميــة: عالقــات بــني الــسالم والتنميــة

يف أديـــس أبابـــا، نظـــم املكتـــب  ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٠ و ٩ يـــوميقـــد الـــذي ُع
 املراقــب الــدائم لالحتــاد األفريقــي  مكتــب، بالتنــسيق مــع٢٠١٠ر أكتــوب/تــشرين األول ١٨ يف

ن اجملموعات االقتصادية اإلقليمية للـدول األعـضاء يف األمـم           ملدى األمم املتحدة، أول إحاطة      
املعنيـة بالـشؤون   ووعقد املكتب أيضا فرقة العمل املشتركة بـني اإلدارات     . يف نيويورك  املتحدة

، ٦٣/٣٠٤  العامـة اجلمعيـة عمـال بقـرار     و. سق أنـشطة املقـر يف أفريقيـا       األفريقية يف املقر اليت تن    
من خالل فرقة العمل، وبالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقـي ومكتـب املراقـب               أعد املكتب، 

 عــن أســباب ١٩٩٨عــام لاألمــني العــام لتوصــيات الــواردة يف تقريــر ل  شــامال استعراضــاالــدائم
ودعـا  ). A/52/871-S/1998/318 ( الدائم والتنمية املستدامة فيها  الرتاع يف أفريقيا وتعزيز السالم    

ــه /متــوز ١٠، يف تقريــره املــؤرخ  العــاماألمــني ــة )A/65/152-S/2010/526( ٢٠١٠يولي ، يف مجل
أمور، إىل توسيع نطاق الربنامج العشري لبناء القدرات تدرجييا ليتجاوز نطاق الـسالم واألمـن               

  .وملشاركة جديدة مع القارة
ــصلية      - ٢١ ــة الف ــالم اجملل ــشر إدارة شــؤون اإلع ــا (“ Africa Renewal”وتن ــد أفريقي ) جتدي

ــها    ــوزع من ــسية، وي ــة والفرن ــاللغتني اإلنكليزي ــا لكــل عــدد  ٤٠ ٠٠٠ب وتــشمل .  نــسخة تقريب
ــيم،        ــالتقرير، التعل ــرة املــشمولة ب ــشورة خــالل الفت املواضــيع الــيت جيــري تناوهلــا يف األعــداد املن
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والرتاعات واالجتار بالبشر، والشؤون اجلنسانية والتنمية، وأسـعار الـسلع          وصحة األم والطفل،    
، يـزوره حاليـا   Africa Renewal Onlineوتتعهد اإلدارة أيضا موقعا شبكيا ذا صلة هـو  . والفقر
ــة       ٣٠ ٠٠٠حنــو  ــن اجملل ــة م ــسخة اإللكتروني ــى الن ــع عل ــوي املوق ــشهر؛ وال حيت  شــخص يف ال

 تعــدها اإلدارة أو أطــراف أخــرى  إضــافية عــن أفريقيــافحــسب، بــل حيتــوي أيــضا علــى مــواد 
باإلضــافة إىل ذلــك، تقــدم اإلدارة، مــن خــالل براجمهــا اإلذاعيــة   . منظومــة األمــم املتحــدة  مــن

وتعــد أيــضا مقــاالت قــصرية . يقيــاوالتلفزيونيــة، دعمــا إضــافيا للــشراكة اجلديــدة مــن أجــل أفر
قــة بأفريقيــا الســتخدام وســائط اإلعــالم الــشراكة اجلديــدة وغــري ذلــك مــن املواضــيع املتعل  عــن

 مـا يربـو علـى       ، ُنـِشر  ٢٠٠٩  و ٢٠٠٨ويف عـامي    . املطبوعة واإللكترونية يف أفريقيـا واخلـارج      
  . منفذ إعالمي٢٠٠  من هذا القبيل يف أكثر من مقال١ ٣٠٠
ــة  وأُ  - ٢٢ ــد تنظــيم اللجن ــة يف عــام  عي ــصادية األفريقي ــا  ٢٠٠٦االقت  لتقــدم خــدماهتا ألفريقي

وأنشئت وحدة دعم للشراكة اجلديـدة، تعمـل        . اهتا وبراجمها الرئيسية على وجه أفضل     ومؤسس
. ليـة التنـسيق اإلقليميـة، ووحـدة دعـم لآلليـة األفريقيـة السـتعراض األقـران                آلأيضا مبثابـة أمانـة      

مواءمة براجمهـا مـع الـربامج اإلقليميـة ملفوضـية االحتـاد األفريقـي،               للجنة  وأعادت الُشعب الفنية    
دعمـــا تقنيـــا كـــبريا وتلقـــت اآلليـــة .  االقتـــصادية اإلقليميـــة واجلماعـــاتراكة اجلديـــدة،والـــش
ــن ــة م ــشراكة       . اللجن ــصاحل ال ــدعوة ل ــدعم وال ــسيق وال ــة املكتــب املفــوض بالتن ــار اللجن وباعتب

ــدة ــسري        ،اجلدي ــودا يف التي ــذلت جه ــد ب ــة، فق ــسيق اإلقليمي ــة التن ــة لنظــام آلي ــضال عــن األمان  ف
ما يتعلق بأعمال األمم املتحدة يف دعم الربنامج العـشري لبنـاء القـدرات              واالتصال والتنسيق في  
وعقــدت .  منــربا لالتــصال وتوليــد املعــارف واإلدارة  اللجنــةووفــرت. علــى الــصعيد اإلقليمــي

يف ذلـك إعـداد تقـارير        إلقليمية وقدمت اخلدمات هلا، مبا    كافة اجتماعات آلية التنسيق ا    اللجنة  
وباشـــرت اختـــاذ إجـــراءات ملـــساعدة اجملموعـــات  . ائق العمـــلاالجتماعـــات وغريهـــا مـــن وثـــ

ــذا         ــا، وعقــدت عــدة اجتماعــات هل ــسيق اخلاصــة هب ــات التن ــة آلي ــة يف إقام ــصادية اإلقليمي االقت
ــة دعمــا مؤســسيا كــبريا   . الغــرض ــدعم لربناجمهــا   ووفــرت اللجن املتعلــق وغــريه مــن أشــكال ال

، مبـا يف ذلـك تقيـيم االحتياجـات بـشأن            بالشراكة اجلديدة من أجل أفريقيـا ولالحتـاد األفريقـي         
ــزة         ــتراتيجية املمي ــشكيل االس ــادة ت ــة إع ــوير عملي ــارف، وتط ــصاالت واملع ــدعوة واالت إدارة ال

 املعنيـــة بـــالتخطيط والتنـــسيق علـــى الـــصعيد  الـــشراكةلربنـــامج االتـــصاالت والـــدعوة لوكالـــة
قــران يف خمتلــف وقــدمت أيــضا املــساعدة يف مراحــل حرجــة مــن آليــة اســتعراض األ . اإلقليمــي

  .البلدان وكذلك إىل أمانة اآللية بغية تعزيز احلكم الرشيد يف كافة أحناء أفريقيا
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 إدارات األمـم املتحـدة وبراجمهــا    فـرادى وعلـى وجـه العمـوم، فـإن الـدعم الـذي قدمتـه         - ٢٣
. اووكاالهتا إىل االحتاد األفريقي واجلماعات االقتـصادية اإلقليميـة كـان دعمـا كـبري              وصناديقها  
 ربنـامج نسيق ومواءمة ذلك الدعم مـع ال  جيب مواصلة بذل اجلهود من أجل حتسني ت   ،ومع ذلك 

  . العشرينامجربا قبل وضع القرر كان ماالعشري، نظرا ألن بعض األنشطة املضطلع هب
  

 آليات التنسيق واملشاورة  -ثالثاً   
ــرار      - ٢٤ ــب قـ ــة مبوجـ ــسيق اإلقليميـ ــة التنـ ــشئت آليـ ــس أنـ ــصادياجمللـ ــاعي  االقتـ  واالجتمـ

 املتحــدة األمــم مــن بــرامج منظومــة ٤٠ للمــشاورة بــني أكثــر مــن ة باعتبارهــا آليــ١٩٩٨/٤٦
ــةوصــناديقها ووكاالهتــا ــة   . علــى الــصعيد اإلقليمــي األفريقــي  العامل وجــرى تكييــف إطــار آلي

ة؛ حلوكمـ او؛  اهلياكـل األساسـية   تنميـة   ( املؤلف من تسع جمموعـات       ،التنسيق اإلقليمية ونظامها  
األمـن الغـذائي     و الزراعـة و؛  توسـع احلـضري   السكان وال  و البيئةونمية االجتماعية والبشرية؛    التو

الـصناعة  والـسالم واألمـن؛   والـدعوة واالتـصاالت؛   وم والتكنولوجيـا؛  والعلـ و؛ والتنميـة الريفيـة  
دور لالضـطالع كـذلك بـ      ،ومن مخس عشرة جمموعة فرعية    ) والتجارة والوصول إىل األسواق   

 تنفيـذ الربنـامج العـشري       مـن أجـل   ات األمم املتحدة وشركائها     كيانتعاون بني   الوتنسيق  للآلية  
الـيت توسـعت منـذ الـدورة العاشـرة          اآللية،   ةنوتشكل أما . لبناء القدرات على الصعيد اإلقليمي    

أمانـة مـشتركة تـضم مـوظفني        وأصـبحت    ٢٠٠٩نـوفمرب   / يف تـشرين الثـاين     اليت عقـدت  آللية  ل
جزءاً ال يتجزأ مـن اللجنـة        ،ادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي    خمصصني من اللجنة االقتص   

 مفوضية االحتاد األفريقي واجلماعـات االقتـصادية   تشاركفضالً عن ذلك،  . االقتصادية ألفريقيا 
 مـصرف التنميـة األفريقـي والبنـك     شـأهنا يف ذلـك شـأن   ، ها يف أنـشطت مـشاركة فاعلـة  اإلقليمية  
 أربع مناسبات أثناء الفترة قيـد االسـتعراض، برئاسـة نائـب األمـني               لية يف اآل اجتمعتو .الدويل
 . يف رئاستهارئيس أو نائب رئيس مفوضية االحتاد األفريقيومشاركة العام 

 الـــيت تعمـــل ياكـــل األساســـيةاهلتنميـــة وتنـــسق اللجنـــة االقتـــصادية ألفريقيـــا جمموعـــة   - ٢٥
امليــاه، والطاقــة،  : ، وهــيالفرعيــةجمموعاهتــا األربــع  األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا    خــالل  مــن

 اجملموعة دعماً كبرياً للمجلس الـوزاري       قدمتو .وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والنقل   
لالحتاد األفريقي، مـن خـالل املـساعدة يف وضـع           تابع  ، وهو حمفل وزاري     األفريقي املعين باملياه  

ــسياسات  ــاه ال ــة باملي ــسيقها، وكــذلك صــياغة اســترات  املتعلق ــاه  وتن ــشأن املي  .يجيات مــشتركة ب
فــر الــدعم لنــشر دمت املــساعدة أيــضاً جلمــع األمــوال مــن أجــل مرفــق امليــاه األفريقــي، ووُ  وقُــ

 تقرير تنميـة املـوارد املائيـة يف أفريقيـا، والرؤيـة             إصدار منشورات من قبيل   املعلومات عن طريق    
 -من أجل التنميـة االقتـصادية      االستخدام العادل واملستدام للمياه      ٢٠٠٥األفريقية للمياه لعام    

دمت املـساعدة أيـضاً     وعلـى الـصعيد دون اإلقليمـي، قُـ        . واليوميـة األفريقيـة للميـاه     ،  االجتماعية
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جماعـات االقتـصادية اإلقليميـة واملنظمـات املعنيـة          التابعـة لل   املعنية باملياه لتعزيز قدرة الوحدات    
ويف  .تشاد وحوض حبـرية فكتوريـا     حوض حبرية    يتمنظمبأحواض األهنر والبحريات على غرار      

 ومــصادرها هتــا علــى إمكانيــة احلــصول علــى الطاقــة وكفاء    تركــز االهتمــام ميــدان الطاقــة،  
ــة للطاقــة لعــام      .املتجــددة ــة األفريقي ــدعم إىل مفوضــية االحتــاد األفريقــي إلعــداد الرؤي وقــدم ال
 شـبكات  بـني     بالطاقة تتـراوح   ةجريت دراسات عن مسائل هامة متعلق     ، أُ أعموبصفة  . ٢٠٢٥

مرفـق  بإنـشاء    التنميـة األفريقـي      فمـصر قيام  و،   املستدام حيائيالوقود األ ، وتنمية   الطاقة الريفية 
ويف  .ظم عدد من أنـشطة التـدريب للعـاملني يف هـذا القطـاع      وُن .من أجل متويل الطاقة النظيفة    

ات لــدعم  علـى اختـاذ إجـراء   تركــز االهتمـام جمـال تطـوير تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،      
شراكة اجلديـدة   الـ  املوضوعة يف إطار   اهلياكل األساسية قصرية األجل بشأن    التنفيذ خطة العمل    

وسـاعدت اجملموعـة يف صـياغة خطـة العمـل اإلقليميـة األفريقيـة بـشأن                  .من أجل تنمية أفريقيـا    
 بـشأن  ٢٠٠٩ اجتمـاع قمـة االحتـاد األفريقـي لعـام            إسـهامات فنيـة يف    اقتصاد املعرفـة وقـدمت      

وهــي   . “حتــديات التنميــة وآفاقهــا : تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف أفريقيــا”وضــوع م
نولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت تنفيــذ مــشروع تنــسيق الــسياسات املتعلقــة بتكلتتعــاون حاليــاً 

ــا يف ــدان      .أفريقي ــا املعلومــات واالتــصاالت البل ــة بتكنولوجي ــة املعني وســاعدت اجملموعــة الفرعي
 وركـز   .القمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات        ة على املـشاركة يف مناسـبات عامليـة مـن قبيـل            األفريقي

العمل يف ميدان النقل على توفري الدعم لتنفيذ برنامج سياسات النقل يف بلدان أفريقيـا جنـوب                 
. الصحراء الكربى وقرار ياموسوكرو بـشأن حتريـر إمكانيـة الوصـول إىل أسـواق النقـل اجلـوي        

 مفوضـية االحتـاد األفريقـي، والـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة                  هـذه اجملموعـة     أعضاء يشملو
  األمـم املتحـدة    أفريقيا، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ومـصرف التنميـة األفريقـي، ومنظمـة           

، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واملنظمـة البحريـة الدوليـة، واالحتـاد الـدويل               لألغذية والزراعة 
وبرنــامج األمــم ، يــةم، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتن  الــسلكية والالســلكيةلالتــصاالت

املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة،                
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية، ومنظمـة األمـم           

نظمـة الـصحة    مكتب االتـصال اإلقليمـي مل     العاملي، و تحدة للتنمية الصناعية، واالحتاد الربيدي      امل
، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد       عامليـة ومنظمة التجـارة ال    ، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية،    العاملية

 . اجلوية، والبنك الدويل

 أعـضاء هـذه     ويـشمل  وكمـة، وعـة احل  ويتوىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تنـسيق جمم         - ٢٦
ــي اجملموعــة ــا يل ــدة   :  م ــشراكة اجلدي ــا،  مــن مفوضــية االحتــاد األفريقــي، وال ــة أفريقي أجــل تنمي

واجلماعــات االقتــصادية اإلقليميــة، ومــصرف التنميــة األفريقــي، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا،  
ار اخلاص لشؤون أفريقيا، وإدارة الـشؤون االقتـصادية         وصندوق النقد الدويل، ومكتب املستش    
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 يف االحتـاد    واالجتماعية، وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان، ومكتـب األمـم املتحـدة لالتـصال               
 يف مكتـب األمـم املتحـدة لـدى االحتـاد            حاليـاً املدمج   (األفريقي التابع إلدارة الشؤون السياسية    

 التـابع إلدارة عمليـات      ألفريقي يف ميدان حفظ الـسالم      وفريق تقدمي الدعم لالحتاد ا     ،)األفريقي
 ومفوضـية األمـم   ،)املدمج أيضاً يف مكتب األمم املتحدة لـدى االحتـاد األفريقـي     (حفظ السالم 

 ومـن خـالل   .األمم املتحدة للتجارة والتنميـة، والبنـك الـدويل    املتحدة حلقوق اإلنسان، ومؤمتر  
بـدء العمـل بآليـة اسـتعراض     من أجـل  شراكة اجلديدة  عمل هذه اجملموعة، قدم دعم كبري إىل ال       

بغـرض  خـرباء   لل قاعـدة بيانـات       وفرت اجملموعـة   وكذلك .لبلدان األفريقية األقران يف عدد من ا    
ــسابع     .عمليــات االســتعراضإجــراء املــساعدة يف  ــد مــن املــساعدة لعقــد املنتــدى ال وقــدم املزي

شـارك فيـه رؤسـاء      حيـث   ،  “أفريقيـا  يف   بنـاء دولـة قـادرة     ” عللحوكمة يف أفريقيـا عـن موضـو       
ة الـسياسية   احلوكمـ : وهلـذه اجملموعـة جمموعتـان فرعيتـان        .الدول والعاملون يف وسائط اإلعالم    

 .وإدارة شؤون الشركات

 املـساعدة إىل الـشراكة اجلديـدة      والتنمية الريفية وتقدم جمموعة الزراعة واألمن الغذائي        - ٢٧
للربنــامج مــن خــالل مــا تــوفره مــن دعــم  د األفريقــي مــن أجــل تنميــة أفريقيــا ومفوضــية االحتــا 

تنفيـذ الربنـامج عـن طريـق        باإلسـراع    عدت اجملموعـة يف   اسـ و .الشامل لتنمية الزراعة يف أفريقيا    
مــا بــني  والتجــارة فياهلياكــل األساســية حتــسني تنظــيم امليــاه وتنميــة   إىلترمــي اختــاذ إجــراءات
ــ .البلــدان األفريقيــة ستــصالح األراضــي، وخفــض خــسائر مــا بعــد   دمت املــساعدة أيــضاً الوقُ

اجملموعــة الــدعم لعقــد القمــة  ووفــرت  . مــشاركة املــرأة يف االقتــصاد الريفــي زيــادة و،احلــصاد
ــا، وكــذلك    الســتثنائيةا ــذائي يف أفريقي ــشأن األمــن الغ ــادرة جتمــع دول    لالحتــاد األفريقــي ب مب

ــة الزراعــة و   ــصحراء لتنمي ــساحل وال ــة ال ــاطق الريفي ــة  يف املن ــمنطق ــادرة مفوضــية  ال ساحل، ومب
االحتاد األفريقـي لتـسخري املعلومـات املناخيـة ألغـراض التنميـة، ومـؤمتر القمـة املعـين باألمسـدة،                     

اجلـدار األخـضر    ب املتعلقـة ، واملبـادرة    األراضـي واملبادرة األفريقية لسياسات األراضي وإصـالح       
. الـساحل منطقة  حر يف   مشروع أنشئ ملكافحة تدهور التربة والتص      وه، و  الكربى يف الصحراء 

الـصندوق الـدويل    ينـوب عنـها     اجملموعة و تنسيق   ألغذية والزراعة األمم املتحدة ل  منظمة  تتوىل  و
مفوضــية االحتــاد  : مــا يلــي بــصفة أعــضاءوتــضم هــذه اجملموعــة .يف تنــسيقهاللتنميــة الزراعيــة 

اإلقليمية، واللجنـة   األفريقي، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، واجلماعات االقتصادية          
االقتصادية ألفريقيا، والوكالة الدولية للطاقة الذريـة، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة،                 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للعلم والتربيـة والثقافـة، ومنظمـة األمـم                

الالجئني، وبرنامج األغذيـة العـاملي،      ن  وؤاملتحدة لش املتحدة للتنمية الصناعية، ومفوضية األمم      
 . والبنك الدويل،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية
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 توسـع احلـضري    جمموعـة البيئـة والـسكان وال       تنسيق األمم املتحدة للبيئة     برنامجوىل  تيو  - ٢٨
الـشراكة اجلديـدة    : اجملموعة هم   وأعضاء .مفوضية االحتاد األفريقي بصفتها منسقاً مشاركا      مع

أجــل تنميــة أفريقيــا، واجلماعــات االقتــصادية اإلقليميــة، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا،        مــن 
واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، وبرنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية، وصــندوق األمــم    

وتوفر هـذه اجملموعـة الـدعم لربنـامج املـدن            .املتحدة للسكان، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية     
 يسعى إىل تعزيـز قـدرة املـدن األفريقيـة            الذي مة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا      املستدا

 الدعم ملبادرة الـشراكة اجلديـدة       كذلكاجملموعة  وتوفر   - على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
مـن أجـل     البيانـات    إلعـداد  الـشراكة اجلديـدة      املساعدة إىل أيضا  قدمت اجملموعة   و. بشأن البيئة 

ــة، حتقيــق األهــداف الــيت حــددهتا لنفــسها يف جمــاالت الــسكان   يفد التقــدم احملــرز رصــ  ، والبيئ
الـوزاري األفريقـي املعـين بالبيئـة، وللجماعـات           ووفرت الدعم لعقد املـؤمتر    . ياحلضرالتوسع  و

 العمـل إلعـداد خطـة     كل من هـذه اجلماعـات       االقتصادية اإلقليمية، يف إطار اجلهود اليت تبذهلا        
أيضاً حنو إنـشاء مرفـق البيئـة األفريقـي، وهـو آليـة لتمويـل                ساعدة  امل دمتوقُ .اخلاصة هبا  البيئية

 مفوضــية االحتــاد كــبرية إىلوقــدمت مــساعدة . خطــة العمــل البيئيــة للــشراكة اجلديــدة مبــادرة 
تنفيــذ االتفاقــات ب  قيــام الــدول األعــضاء واجلماعــات االقتــصادية اإلقليميــة األفريقــي مــن أجــل

ومن خالل عمـل املـؤمتر الـوزاري األفريقـي املعـين بالبيئـة، وبالتعـاون                 .تعددة األطراف البيئية امل 
 لوضـع اخلطـط واملـشاريع    كبريةمع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، قدمت اجملموعة إسهامات  

 .املناخ ن تغريأ موقف أفريقي مشترك بشصياغةاملناخية دون اإلقليمية و

جتماعية والبشرية مفوضية االحتاد األفريقـي بـصفتها منـسقاً،          وتضم جمموعة التنمية اال     - ٢٩
 اللجنـة االقتـصادية     : وبـصفة أعـضاء    وصندوق األمم املتحدة للسكان بـصفته منـسقاً مـشاركاً،         

 ا، واجلماعات االقتصادية اإلقليميـة، ومنظمـة      قيألفريقيا، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفري      
 والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة،  غذيــة والزراعــة،لأل األمــم املتحــدة

عــين بفــريوس نقــص املناعــة    واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك امل      
اإليدز، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للعلم والتربية والثقافـة،            /البشرية

ن، ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، ومنظمـة األمـم              وصندوق األمم املتحدة للسكا   
املتحدة للطفولة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي                    
للمرأة، وبرنامج األغذية العاملي، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، ومنظمـة الـصحة                  

ــة للملك  ــة، واملنظمــة العاملي ــة العاملي ــة الفكري ــة   .ي ــديها ســت جمموعــات فرعي ــصحة : ، هــيول ال
اإليـدز واملالريـا والـسل واألمـراض املعديـة األخـرى؛            /افحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        ومك
  واحلمايـــةالرعايـــة االجتماعيـــةوالتنميـــة؛ و والـــشؤون اجلنـــسانيةالتعلـــيم واملـــوارد البـــشرية؛ و
ويـستند عمـل اجملموعـة بقـدر         .لرياضـة والثقافـة   او؛  العمل والعمالـة  وجتار بالبشر؛   الامكافحة  و
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مكافحـة فـريوس نقـص      منـها    مفوضية االحتاد األفريقـي يف جمـاالت         تعدها الربامج اليت    إىلكبري  
 وتنميـة املـوارد البـشرية، وإعـداد الـسياسات      ،عمـل الاإليدز، واستحداث فـرص   /املناعة البشرية 
 منجزات مـستهدفة حمـددة بوضـوح    نتتضم خطة عمل مشتركة    أعدت اجملموعة و. االجتماعية

. علــى أســاس أولويــات مفوضــية االحتــاد األفريقــي والــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا 
ــدعم لعــدد مــن  اجملموعــة ووفــرت  ــدياتال ــة الدوليــ املنت ــشأن ة احلكومي ــسياسات مبــا فيهــا  ب  ال

ــة اخلــرباء     ــيم، وجلن ــوزراء الــصحة والتعل ــة األفريمــؤمترات االحتــاد األفريقــي ل ــة حبقــوق  قي  املعني
الـيت قـدمت فيهـا     اجملـاالت األخـرى   مـن و. بطة املـدعني العـامني يف أفريقيـا   الطفل، واجتماع را 

وإعـداد البيانـات لرصـد        للـربامج اإلقليميـة تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت          اجملموعة الدعم 
واسـتراتيجية   لألطفـال،    أفريقيـا املالئمـة   من أجل   عمل  املكاسب اليت سجلت يف إعالن وخطة       

وسـاعدت اجملموعـة    . العنف ضد املـرأة والناجيـات منـه   ضحايااالحتاد األفريقي املتكاملة لدعم   
 إليـه ي تـستند    ذالـ  عية اخلـاص هبـا    امفوضية االحتاد األفريقي على وضع إطار السياسات االجتم       

اد األفريقـي  يف تعمـيم مبـادرات االحتـ   اجملموعـة  وسـاعدت    .براجمها املتعلقة بالتنميـة االجتماعيـة     
 احلـــد تعجيـــلجتـــار بالبـــشر، والعلـــى غـــرار برنـــامج املتطـــوعني الـــشباب، ومحلـــة مكافحـــة ا 

ــن ــة         م ــريوس نقــص املناع ــن ف ــة م ــن الوقاي ــع م ــا، واســتفادة اجلمي ــات النفاســية يف أفريقي الوفي
 .اإليدز والسل واملالريا/البشرية

يـــا يف إطـــار الربنـــامج م والتكنولوجووتـــشمل اإلجنـــازات الـــيت حققتـــها جمموعـــة العلـــ  - ٣٠
املـساعدة  جيـا و  وم والتكنول والعشري لبنـاء القـدرات رصـد خطـة عمـل الـشراكة اجلديـدة للعلـ                

 والـشراكة  الحتاد األفريقـي ل التابعة  للعلوم والتكنولوجيا املوحدة األفريقية وضع خطة العمل   يف
بــادرت إىل ؛ ويف وضــع الــسياسة املتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا اجملموعــة وســاعدت  .اجلديــدة

 والتكنولوجيـا اإلحيائيـة؛   تعليم العلوم واهلندسـة لتوعية بشأن حقوق امللكية الفكرية؛ وعززت      ا
 منظمـة   ضطلعوتـ  .وقدمت الدعم لإلجراءات الراميـة إىل وقـف نـزوح الدمغـة وعكـس اجتاهـه               

مفوضـية  :  مـا يلـي    وتـضم اجملموعـة   . دور منسق اجملموعـة   لعلم والثقافة ب  وا للتربيةاألمم املتحدة   
االحتــاد األفريقــي، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، والــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا،   
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدوليـة، ومكتـب            

ألمــم املستــشار اخلــاص لــشؤون أفريقيــا، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، وبرنــامج ا   
ــة الــصناعية،       ــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنمي املتحــدة اإلمنــائي، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئ
ــابع      ــا الت ــة املعــين باالبتكــار والتكنولوجي ــصادية واالجتماعي ومركــز ماســترخيت للبحــوث االقت

  .نظمة العاملية للملكية الفكريةجلامعة األمم املتحدة، ومنظمة الصحة العاملية، وامل
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وتنـوب  وينسق مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا جمموعة الدعوة واالتـصاالت،             - ٣١
مفوضـية  :  ما يلي   يف عضويتها   اجملموعة هوتضم هذ  . يف تنسيقها   اللجنة االقتصادية ألفريقيا   عنه

االحتاد األفريقي، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، واجلماعـات االقتـصادية اإلقليميـة،              
رة شؤون اإلعالم، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية، وبرنـامج األمـم املتحـدة               وإدا

اإليــدز، ومفوضــية األمــم املتحــدة لـــشؤون     /املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البـــشرية     
الالجــئني، ومنظمــة األمــم املتحــدة للعلــم والتربيــة والثقافــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،   

ــم املتحــدة       ومنظمــة األ ــة، وصــندوق األم ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــة، وبرن مــم املتحــدة للطفول
 .ومصرف التنميـة األفريقـي    ،  للسكان، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، والبنك الدويل       

أنـشطة النـشر الـيت تـضطلع هبـا إدارة شـؤون         خـالل    الكثري مـن عمـل هـذه اجملموعـة مـن             زويرب
الـيت  ) Africa Renewal(تـصادية ألفريقيـا، وال سـيما جملـة أفريقيـا اجلديـدة       اإلعالم واللجنة االق

 وأخبـار الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة             )٢١انظـر الـصفحة      (تنشرها إدارة شؤون اإلعـالم    
ــوم اللتــ     ــا الي ــة أفريقي ــدة مــن أجــل تنمي ــا والــشراكة اجلدي ــة االقتــصادية  انأفريقي  تنــشرمها اللجن

وفـضالً   . القـراء وتنـشر يف خمتلـف املواقـع الـشبكية           إىل آالف  نشوراتاملوترسل هذه   ألفريقيا،  
ــالم،         ــاملني يف وســائط اإلع ــدت للع ــيت عق ــة يف االجتماعــات ال ــك، أســهمت اجملموع عــن ذل
واجملتمــع املــدين، ومنظمــات القطــاع اخلــاص، وصــانعي الــسياسات، للتوعيــة بــربامج الــشراكة   

ووافقـت هـذه    . االتـصاالت بـشأن هـذه الـربامج       اجلديدة أو لتحسني استراتيجيات املعلومات و     
 بغــرضاجملموعــة مــؤخراً علــى اســتراتيجية مــشتركة إلنــشاء نظــام جلمــع املعلومــات ونــشرها     

 الدعوة واالتصال وتعزيزهـا دعمـاً لالحتـاد األفريقـي وبرناجمـه اخلـاص بالـشراكة                  أنشطة تبسيط
السـتراتيجيات الـدعوة    بـسيط والتولكفالـة املزيـد مـن التنـسيق         . اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا     

 منظومـة األمـم املتحـدة، تقـرر         كيانـات واالتصاالت جلميع جمموعات آليـة التنـسيق اإلقليميـة و         
 التنسيق اإلقليمية، ومفوضية االحتاد األفريقـي، ووكالـة         جمموعاتكل من   ل منسق اتصال    تعيني

 واجلماعـات االقتـصادية     ،االتخطيط والتنسيق التابعـة للـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـ               
  . لتيسري التعاون وأوجه التآزر،اإلقليمية

م واألمـن،   الجمموعـة الـس   تنـسيق    مم املتحـدة لـدى االحتـاد األفريقـي         مكتب األ  ويتوىل  - ٣٢
الــشراكة اجلديــدة : واألعــضاء هــم.  املــشاركوتقــوم مفوضــية االحتــاد األفريقــي بــدور املنــسق  

 ، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا  ،االقتــصادية اإلقليميــة  واجلماعــات ،أجــل تنميــة أفريقيــا   مــن
 ومكتـب دعـم     ، واملنظمـة الدوليـة للـهجرة      ، ومنظمة العمـل الدوليـة     ،ومنظمة األغذية والزراعة  

 ،اإليــدز/ وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  ،بنــاء الــسالم
ــة   ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــامج ،وبرن ــائي  وبرن ــشؤون  ،األمــم املتحــدة اإلمن ــسيق ال  ومكتــب تن

 ، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان          ، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     ،اإلنسانية
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.  ومنظمـة الـصحة العامليـة   ، وبرنامج األغذيـة العـاملي  ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني   
 واألمـن باالحتـاد   هيكـل الـسالم  : فرعيـة الـثالث   الا عن طريق أنـشطة جمموعاهتـ      اجملموعة عملتو

ويرتكـز  . األفريقي؛ والتعمري والتنمية بعد انتهاء الـرتاع؛ وحقـوق اإلنـسان والعدالـة واملـصاحلة              
عمل اجملموعة على اختصاصاهتا اليت وضعت داخليا، واليت تشمل تقدمي الدعم لتفعيـل هياكـل                

ساعدة التقنيــة ألعمــال جملــس الــسالم واألمــن م واألمــن يف االحتــاد األفريقــي؛ وتــوفري املــالالــس
التابع لالحتاد األفريقـي؛ ومجـع ونـشر املعلومـات عـن أنـشطة الـسالم واألمـن الـيت يـضطلع هبـا                        

 احلكمـاء، التـابعني لالحتـاد    فريـق  االحتياطيـة األفريقيـة و     وةاالحتاد األفريقي؛ وتقـدمي الـدعم للقـ       
بــني جملــس الــسالم واألمــن وغــريه  ايل لالتــصال األفريقــي؛ وتــوفري الــدعم الــتقين واملــادي واملــ  

هيئات االحتاد األفريقي وكذلك مع اجملتمـع املـدين؛ واملـساعدة علـى تنفيـذ سياسـة الـتعمري                من
ــادرة      ــة والتنميــة بعــد انتــهاء الــرتاع، الــيت يتبعهــا االحتــاد األفريقــي، وكــذلك يف جمــال املب املعني

  وقـد قُـــدم قـدر كــبري مـن الــدعم يف   .ة اخلفيفـة لغـام األرضـية واألســلحة الـصغرية واألســلح   باأل
إدارة عمليات حفظ السالم؛ ووضع نظم ومؤشرات اإلنذار املبكر؛ ومبادرات منع الرتاعـات؛             
وبناء قدرات الوساطة؛ وتقوية وتعميق النظم الدميقراطية، ال سيما عن طريق إجـراء انتخابـات      

موعة التدريب عن طريق بـرامج اإلحلـاق   وقدمت اجمل . حرة ونزيهة وشفافة يف البلدان األفريقية     
دراسية؛ وقدمت مـوظفي املـساعدة التقنيـة؛ ومنحـت مـواد            اللقات  احلعمل و الوتنظيم حلقات   

  .ومساعدة مالية؛ وساعدت على وضع وتقوية نظم املعلومات واالتصاالت
ــصناعة والتجــار         - ٣٣ ــة ال ــسيق جمموع ــصناعية تن ــة ال ــم املتحــدة للتنمي ــة األم ــوىل منظم ة وتت

ء وأعــضا. والوصــول إىل األســواق، كمــا تقــوم اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا بــدور نائــب املنــسق
 جلماعـات مفوضية االحتاد األفريقي، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا، وا          :  هم اجملموعة

الذريـة،  االقتصادية اإلقليمية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقـة            
ــة،       ــة، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــة، ومركــز التجــارة الدولي ومنظمــة العمــل الدولي
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة                     

التنميـة  مـصرف   يـة، و  والعلم والثقافة، ومنظمة التجارة العامليـة، واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكر            
ألفريقــي والــشراكة اجلديــدة مفوضــية االحتــاد ااجملموعــة وســاعدت . األفريقــي، والبنــك الــدويل

أجل تنمية أفريقيا على تنسيق املواقف التفاوضية اإلقليمية بـشأن املـسائل التجاريـة يف إطـار                  من
ــا والبحــر      ــاد األورويب ودول أفريقي ــني االحت ــصادية ب ــشراكة االقت ــات ال  الكــارييب واحملــيط  اتفاق

اهلادئ، وكذلك جولة الدوحة، وال سيما بشأن قضايا الوصول إىل األسواق فيما خيص الـسلع               
كمــا أولــت اهتمامــا خاصــا بالتــدابري الراميــة إىل مــساعدة البلــدان األفريقيــة . الزراعيــة األفريقيــة

لتنافـسية ملنتجاهتـا،    على التنويع لالبتعاد عـن االعتمـاد علـى الـسلع األساسـية، وحتـسني القـدرة ا                 
وقــد دعمــت بنــشاط الدراســة االستقــصائية جلــودة اهلياكــل األساســية   . وزيــادة القيمــة املــضافة
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األفريقية، وبرنامج رفـع مـستوى الـصناعة وحتـديثها، وبرنـامج التجـارة اإلقليمـي جملموعـة دول                   
  .فريقياأل شرق أفريقيا، وبرنامج دعم التجارة للسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب

وميكن على ذلك أن نـرى أن الكـثري قـد حتقـق يف املنظومـة بأكملـها، عـن طريـق آليـة                      - ٣٤
الفرعيــة، لــدعم أفريقيــا ومؤســساهتا اإلقليميــة ودون وجمموعاهتــا التنــسيق اإلقليميــة وجمموعاهتــا 

ة وجـرى التعهـد مبـوارد ماليـ    . اإلقليمية يف جهودها من أجل السالم واألمن واحلوكمة والتنمية        
ومادية كبرية؛ وجرى اختـاذ إجـراءات لتـدعيم القـدرات املؤسـسية والبـشرية؛ وجـرى تكثيـف                   
جهود الدعوة لدى اجملتمع الدويل دعما لربامج أفريقيـا وأولوياهتـا؛ وقُــدمت املـساعدة لتـدعيم                 

.  جهود لتحسني تنسيق اإلجراءات لتحقيق زيـادة التـأثري والفعاليـة           تصياغة السياسات؛ وُبـذل  
ــشراكة     وأُقي ــود حتـــسني الـ ــبرية يف جهـ ــرى، ســـامهت مـــسامهة كـ ــشارية أخـ مـــت آليـــات استـ

، وهبـدف   ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ويف  . االستراتيجية بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي          
 رئــيس ومفوضــية االحتــاد األفريقــي، اشــتركتــدعيم الــشراكة االســتراتيجية بــني األمانــة العامــة  

يف إطالق قوة العمل املـشتركة بـني األمـم           ، العام األمنيون بينغ،   امفوضية االحتاد األفريقي، ج   
ســبتمرب / أيلــول٢٨وعقــب ذلــك، يف  . املتحــدة واالحتــاد األفريقــي املعنيــة بالــسالم واألمــن     

ــدعم       ٢٠١٠ ــسالم، وال ــات حفــظ ال ــسياسية، وعملي ــشؤون ال ــام لل ــد وكــالء األمــني الع ، عق
  يفألمــن، أول اجتمــاع لقــوة العمــل املــشتركة امليــداين، ومفــوض االحتــاد األفريقــي للــسالم وا 

 ملناقـشة الـشراكة     سـنويا  واتفقوا على وضع خطة عمل، وعلى عقـد اجتمـاع مـرتني           . نيويورك
الرتاعـات والوسـاطة، ودعـم       االستراتيجية بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف جمـاالت منـع          

  ).١٠ الفقرة ،A/65/510-S/2010/514انظر (حفظ السالم، وإعادة البناء عقب انتهاء الرتاع 
) بـني املكاتـب  (ونظمت األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي أربعـة اجتماعـات تـشاورية              - ٣٥

؛ ٢٠٠٨سـبتمرب  / دار، إثيوبيـا، يف أيلـول  حبـر بشأن منع الرتاعات وإدارهتا، وذلـك يف كـل مـن      
ديـــــسمرب /ل؛ ويف أديـــــس أبابـــــا يف كـــــانون األو٢٠٠٩فربايـــــر /ويف نيويـــــورك، يف شـــــباط

ــران  ؛٢٠٠٩ ــه/ويف غــابوروين يف حزي ــر  ومتــش. ٢٠١٠ يوني ــواردة يف تقري  يا مــع التوصــيات ال
، جـرى   )١٦ الفقـرة    ،A/64/359-S/2009/470 (٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلـول  ١٨املؤرخ   العام   األمني

توســيع نطــاق املــشاركة يف االجتماعــات بــني املكاتــب ليــشمل احلــوار قــضايا حفــظ الــسالم،   
وساهم أيضا ممثلـون مـن إدارة عمليـات حفـظ الـسالم             .  والشؤون اإلنسانية  وحقوق اإلنسان، 

ــشؤون        ــسيق ال ــا ومكتــب تن ــشؤون أفريقي ــشار اخلــاص ل ــداين ومكتــب املست ــدعم املي وإدارة ال
املتحــدة لــشؤون الالجــئني يف أحــدث   اإلنــسانية ومفوضــية حقــوق اإلنــسان ومفوضــية األمــم   

الجتماعـات أيـضا ممثلـون للجماعـات االقتـصادية          وساهم يف تلك ا   . االجتماعات بني املكاتب  
 واشـتركت  ٢٠١٠يونيـه   / اجتماع بني املكاتب يف بوتـسوانا يف حزيـران         آخراإلقليمية، وُعـقد   

  ).١١ الفقرة ،A/65/510-S/2010/514 انظر(يف استضافته اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي 
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ــران١٨ويف   - ٣٦ ــه / حزي ــى التوصــية ،٢٠١٠يوني ــاء عل ــر   بن ــواردة يف تقري ــام األمــني ال  الع
)A/64/762(مكتــب األمــم  الــذي أنــشأت مبوجبــه،٦٤/٨٣٥ اجلمعيــة العامــة القــرار ، اختــذت 

ويتمثـل هـدف املكتـب يف حتـسني الـشراكة بـني األمـم املتحـدة                 . املتحدة لدى االحتاد األفريقي   
ة مـن األمـم املتحـدة       واالحتاد األفريقي يف جمال السالم واألمن، وتـوفري مـشورة منـسقة ومتـسق             

 علـى املــدى  الطويـل، والـدعم   املـدى إىل االحتـاد األفريقـي بـشأن كـل مـن بنـاء القــدرات علـى        
القصري، وترشيد وجـود األمـم املتحـدة يف أديـس أبابـا ليـصبح أكثـر فعاليـة مـن حيـث التكلفـة                    

ــي        ــاد األفريقـ ــدة إىل االحتـ ــم املتحـ ــساعدة األمـ ــدمي مـ ــاءة يف تقـ ــر كفـ ــسه، (وأكثـ ــع نفـ  املرجـ
 - ، عــني األمــني العــام الــسيد زخــاري موبــوري٢٠١٠ أغــسطس/ آب١٨ويف ). ١١ الفقــرة

 هـي مكتـب األمـم املتحـدة لالتـصال           -وجـرى إدمـاج ثالثـة مكاتـب         . مويتا رئيـسا للمكتـب    
لدى االحتاد األفريقي، وفريق تقـدمي الـدعم لالحتـاد األفريقـي يف ميـدان حفـظ الـسالم، وفريـق              

نــشئ كتــب الــذي أُامل ضــمن -عثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال  األمــم املتحــدة للتخطــيط لب
  . املكتب اجلديدإىل واليات ووظائف هذه الكيانات الثالثة نقلحديثا، وجرى 

  
  النتائج  -رابعا   

ــدرات    وجــودتوصــل االســتعراض إىل    - ٣٧ ــاء ق ــامج العــشري لبن ــل للربن الحتــاد ا دعــم هائ
ــع مؤســسات مفوضــية االحتــاد    ــرار تلــك املؤســسات  األفريقــي، مــع  األفريقــي مــن مجي ــأن إق  ب

ومتثلـت إحـدى الـصعوبات الرئيـسية        . الكاملة مل تتحقـق حـىت اآلن      الربنامج ومزاياه   إمكانيات  
.  يف سـياق اإلطـار  “بنـاء القـدرات   ”اآلراء بني أصحاب املصلحة بشأن ما يشكل        اختالف  يف  

. خالهلـا حتـسني القـدرات     وتوصل االستعراض إىل أن هناك مبادرات عديـدة خمتلفـة ميكـن مـن               
دورات تنظـيم    وتطـوير املـوظفني عـن طريـق          ، ورفع مستوى املهـارات    ،ويشمل ذلك التدريب  

ــة     ــصرية أو متوســطة أو طويل ــة ق ــارات    . األجــلرمسي ــان حتــسني اإلشــراف اإلداري أو زي وك
. ف املــوظفني ملــستويات األداء املتزايــدة التعقيــد يف الوظــائ إلعــدادالدراســة ســبال فعالــة أيــضا  

ن حتديــد عوائــق أومــن شــ.  ذلــك يف األمهيــةال تقــل عــنوتوجــد طــرق أخــرى لبنــاء القــدرات 
اإلنتاجية غـري املتـصلة بـاملوظفني، مثـل نقـص املمارسـات والقواعـد واللـوائح اإلداريـة، واختـاذ                     

  .ة على القدرة املؤسسيةي أن يؤثر تأثريا إجيابيا للغا،تدابري مالئمة لتصحيحها
 عن آراء مفادها أنـه، يف عـدد مـن اجملـاالت الـيت قـدمت فيهـا املـساعدة                     وجرى التعبري   - ٣٨

 بالقيـد اإلضـايف املتمثـل يف القـدرة االسـتيعابية يف مؤسـسات               اصـطدمت اإلدارة  حلل املـشكلة،    
ــه مفوضــية االحتــاد األفريقــي يف إدارة األمــوال     . االحتــاد األفريقــي  ــذي أحرزت ولكــن التقــدم ال

وواصل موظفو مفوضـية    . ضح اجلهود اليت ُتـبذل ملعاجلة تلك الثغرات      واملساءلة أمام املاحنني يو   
االحتاد األفريقـي الزيـارات التعريفيـة إىل مكاتـب األمـم املتحـدة، والـيت مـن شـأهنا، إىل جانـب                       



A/65/716
S/2011/54

 

20 11-21189 
 

ويشكل قـرار إدارة عمليـات حفـظ الـسالم بتركيـز        . التدريب، أن تساعد على حتسني قدراهتم     
دريب، وحتديدا على تـدريب املـدربني للمؤسـسات املـستفيدة،           أنشطتها لبناء القدرات على الت    

  .مثاال جيدا على معاجلة هذه املشكلة
الحتـاد  اويف الوقت احلاضر، تشكل العناصر القائمة من الربنامج العشري لبناء قدرات              - ٣٩

األفريقــي جمــرد إطــار وضــعت مفوضــية االحتــاد األفريقــي لــه معــامل ميكــن فيهــا ملنظومــة األمــم    
 مــساعدة مفوضــية االحتــاد إىلتوجــه مواردهــا علــى حنــو منــسق ومركــز أن حــدة يف أفريقيــا املت

ومنـذ التوقيـع علـى اإلعـالن،        . األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليميـة علـى حتـسني قـدراهتا          
ُيـــنتظر إقامــة ذلــك الربنــامج كمجموعــة مــن األنــشطة الــيت ســيجري القيــام هبــا بغــرض حتقيــق   

يكـــن ونظـــرا لعـــدم وجـــود ذلـــك الربنـــامج، مل . لعـــشري لبنـــاء القـــدراتالربنـــامج اأهـــداف 
 دعمــا لالحتياجــات اإلمنائيــة ملؤســسات االحتــاد  حمــددة األهــدافالــسهل القيــام مببــادرات  مــن

أن يـساعد علـى تقويـة الـدور القيـادي      حمـددة  ومن شأن اعتمـاد برنـامج لـه أهـداف          . األفريقي
وُوجِـد أيـضا أن هنـاك حاجـة إىل    . يذ الربنامج العشري  ملفوضية االحتاد األفريقي فيما خيص تنف     

حتسني املشاركة مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية كجزء من اسـتراتيجية اللبنـات الـيت يتبعهـا                
االحتــاد األفريقــي، وال ســيما يف جمــال التنميــة، ويــشمل ذلــك جمــاالت الطاقــة وامليــاه واهلياكــل  

  . يف جمال السالم واألمناألساسية، إضافة إىل التعاون اجلاري
 تلـك اجملموعـات؛   ةومما جيعل التعاون فيما بني اجملموعات صعبا أسلوب تنظيم منظومـ      - ٤٠

جتانـسا  هنا أن جتعـل أنـشطة اجملموعـات أكثـر           أومن األمور احلامسة األمهية إقامة ترتيبات مـن شـ         
ومـع  .  التنـسيق اإلقليميـة     يقدم إىل آليـة    متجانسوأن توائم التقارير اليت تقدمها يف تقرير واحد         

أن اجملموعات قد كثفت جهودها املبذولة لوضع خطط أعمـال بنـاء علـى اخلطـة االسـتراتيجية                
، والتوجيـه االسـتراتيجي لوكـاالت التخطـيط         ٢٠١٢-٢٠٠٩ملفوضية االحتاد األفريقي للفترة     

زال  فمـا    ،٢٠١٣-٢٠١٠، للفتـرة    والتنسيق التابعة للـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا             
 مفوضــية االحتــاد  وكــذلك بــنيحتــسني التنــسيق بــني هيئــات األمــم املتحــدة املــشاركة،  يــتعني 

  .واجلماعات االقتصادية اإلقليميةاألفريقي 
ومع أن بعض الشواغل قد أُثريت فيما خيص التنسيق بـني مؤسـسات مفوضـية االحتـاد                   - ٤١

 يف إطـار اسـتعراض الربنـامج العـشري           تعيني منسق ملفوضية االحتـاد األفريقـي        يشكل األفريقي،
وميكن توسيع نطاق ترتيبـات التنـسيق املماثلـة لتـشمل أعمـال آليـة               . خطوة يف االجتاه الصحيح   

ــا    ــة هل ــات التابع ــة واجملموع ــسيق اإلقليمي ــا ســ  التن ــو م ــسفر    يعاجل ق، وه ــة بال ــوارد املرتبط ــود امل ي
وعلـى نفـس املنـوال،    . عـات ينجم عنها من اخنفاض مستوى احلضور يف اجتماعـات اجملمو    وما

  .ملختلف اجملموعاتاملقدم إدماج وتبسيط الدعم اإلداري بقدر اإلمكان ينبغي 
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وقد تبني أن املعلومات عن الربنامج العشري ضعيفة جدا على وجه العمـوم، ال سـيما                 - ٤٢
يف داخل مؤسسات االحتاد األفريقي، وبذلك تقل فرص اسـتفادهتا اسـتفادة كاملـة مـن الـدعم                   

 من العمـل للتـرويج للربنـامج العـشري          أكرب كثريا ولذلك ينبغي القيام بقدر     . ائل الذي يقدم  اهل
وعلـى سـبيل املثـال، أحيانـا تقـدم مقترحـات مـن مفوضـية االحتـاد                  . األطراف املعنية مجيع  لدى  

األفريقي لطلب الدعم بعد أن تكون خطط عمل هيئات األمم املتحدة وميزانياهتا قـد ُوضـعت                
ـــمدت ــت املناســب      . واعُت ــك املقترحــات يف الوق ــصاعب يف االســتجابة لتل ــك م ــشكل ذل . وي

يزيـد صـعوبة تلـك املـشكلة أن هيئـات األمـم املتحـدة ومؤسـسات االحتـاد األفريقـي ذات                       ومما
  .الصلة هلا دورات خمتلفة لوضع الربامج وامليزانيات

  
  التوصيات واملالحظات  -خامساً  

لتعــاون بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي يف وقــت  اعُتمــد اإلعــالن بــشأن تعزيــز ا  - ٤٣
ومنـذ اعتمـاد الربنـامج      . التصدي لألزمات يف أفريقيا   جمال  تعززت فيه قيادة االحتاد األفريقي يف       

العـشري لبنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي، سـاعد الربنـامج يف تعزيـز التعـاون بـني األمـم املتحــدة            
وساعد الربنـامج أيـضا يف حتـسني        . ة االستراتيجية بني املنظمتني   واالحتاد األفريقي ومتتني الشراك   

التفاعل بني أمانيت املنظمتني على خمتلف املستويات، ال سيما فيما يتعلق بالقـضايا االسـتراتيجية               
وهنـاك اتفـاق عـام يف كـل مـن منظومـة األمـم املتحـدة                 . طويلة األجل املتـصلة بالـسالم واألمـن       

ليمية ودون اإلقليمية بأن اخلربة املكتسبة من الـسنوات الـثالث األوىل            واملؤسسات األفريقية اإلق  
من أنشطة الـدعم ملؤسـسات االحتـاد األفريقـي ميكـن أن تـشكل أساسـا جيـدا لتعزيـز التجـانس                       

  .وزيادة الفعالية من حيث التكلفة بغية حتقيق كامل إمكانات الربنامج العشري
ة التنـسيق يف تنفيـذ دعـم بنـاء قـدرات االحتـاد              وأحث مجيع اجلهات املعنية على مواصل       - ٤٤

ومـن املناسـب    .  أعـاله  ٣٩ و   ٣٧األفريقي يف خمتلف اجملـاالت علـى النحـو احملـدد يف الفقـرتني               
من حيث التوقيـت واملالئـم اآلن أن تتـوخى الـدورة املقبلـة آلليـة التنـسيق اإلقليميـة عقـد دورة            

باالقتران مع عمليـة تعزيـز جمموعـة الـدعوة     مواضيعية بشأن الربنامج العشري يكون من شأهنا،     
  .واالتصاالت، أن تساعد يف الترويج للربنامج

خـالل   وجيري تنفيذ الربنامج من   . لعشريومل تتم املوافقة على املوارد لتنفيذ الربنامج ا         - ٤٥
ترشيد املوارد البـشرية واملاليـة الـيت تتعـرض للـضغط بالفعـل وهياكـل كيانـات األمـم املتحـدة،                      

وقــد تــضررت بالفعــل جهــود التنفيــذ نتيجــة لعــدم  . عــاون مــع مؤســسات االحتــاد األفريقــيبالت
  .امج العشري نتيجة لغياب املواردوجود برنامج عمل حمدد جيدا للربن
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ومن املمكن ملعاجلة نقص املوارد واحلاجة إىل هياكـل التنفيـذ الكافيـة أن حتـسن كـثريا                    - ٤٦
وأدعو مجيع الشركاء وأصـحاب املـصلحة،       . امج العشري اجلهود الرامية إىل بلوغ أهداف الربن     

 ملـشاركة كيانـات األمـم املتحـدة يف    مبا يف ذلك الدول األعضاء، إىل دعم تعبئة املوارد الالزمـة       
ومـن شـأن تـوافر املـوارد الكافيـة      . تنفيذ الربنامج العشري، ال سيما أمانة آلية التنسيق اإلقليمية       

  .لة للجماعات االقتصادية اإلقليمية يف آلية التنسيق اإلقليميةأن ميكن أيضا من املشاركة الفعا
ــني دورات الربجمــة والتخطــيط ملفوضــية االحتــاد         - ٤٧ ــدر اإلمكــان، ب ــسيق، بق ــي التن وينبغ

ــرة      ــتراتيجية للفتـ ــة االسـ ــشمل اخلطـ ــا يـ ــي، مبـ ــات ٢٠١٣-٢٠٠٩األفريقـ ، ودورات اجلماعـ
تحـــدة مـــن خـــالل أنـــشطة اجملموعـــات االقتـــصادية اإلقليميـــة، مـــع دورات منظومـــة األمـــم امل

ة مــن حتديــد األنــشطة الــيت تتفــق     واجملموعــات الفرعيــة بغيــة متكــني كيانــات األمــم املتحــد      
وينبغــي وضــع برنــامج . اخلطــط الــسنوية لتنفيــذ براجمهــا وإدمــاج تلــك األنــشطة وتنفيــذها  مــع

 االقتــصادية العمــل هــذا الــذي يرمــي إىل تنميــة قــدرات مفوضــية االحتــاد األفريقــي واجلماعــات
اإلقليمية انطالقا من إطار الربنامج العشري وتزويده بأنشطة حمددة بوضوح، ونـواتج متوقعـة،               

  .وأطر للرصد والتقييم، وحتديد املوارد الالزمة لتنفيذه
ــة األمــم املتحــدة ملفوضــية االحتــاد األفريقــي، ينبغــي مراعــاة اإلطــار        - ٤٨ ويف دعــم منظوم

لشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا الذي أيدتـه الـدورة العاديـة      االستراتيجي لتنمية قدرات ا   
الرابعة عشرة جلمعية االحتـاد األفريقـي، وكـون أن الوكالـة املعنيـة بـالتخطيط والتنـسيق التابعـة                     

ويف إطــار آليــة . للــشراكة اجلديــدة مدجمــة اآلن بالكامــل يف هياكــل االحتــاد األفريقــي وعملياتــه
بغي للجنة االقتصادية ألفريقيـا، بالتنـسيق مـع مكتـب األمـم املتحـدة لـدى                 التنسيق اإلقليمية، ين  

االحتــاد األفريقــي، مواصــلة تــويل القيــادة يف العمــل مــع مؤســسات االحتــاد األفريقــي يف تنفيــذ    
 وضــع برنــامج علــى النحــو احملــدد  الربنــامج العــشري، خاصــة فيمــا يتعلــق بــاجلهود الراميــة إىل 

  .هذا االستعراض يف
سم الشراكة بني األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي، الـيت تقـوم علـى رؤيـة مـشتركة                   وتت  - ٤٩

وميزة نسبية، بأمهية حيوية للجهود املشتركة الـيت تبـذهلا املنظمتـان لتحقيـق الـسالم واالزدهـار                  
وسيعتمد جناح الربنامج العـشري بقـدر كـبري علـى قيـادة مفوضـية االحتـاد                 . املستدامني ألفريقيا 

وملكيتها له ومدى الفعالية اليت تنفذ هبا منظومة األمم املتحدة مهـام الـدعم اإلقليمـي                األفريقي  
وإزاء هـذه اخللفيـة، ينبغـي تـشجيع       . اليت تقوم هبا مبوجب والياهتا متشيا مع أولويـات املفوضـية          

ــق نتــائج        ــا ينحــو إىل حتقي ــة اجلهــود، وهــو م ــراجمهم لتفــادي ازدواجي ــسيق ب ــشركاء علــى تن ال
كن لتعيني إدارة الشؤون االقتصادية التابعة ملفوضية االحتاد األفريقي بصفتها جهـة            ومي. عكسية

تنسيق لعمليـة االسـتعراض أن تكـون مفيـدة يف حـشد الـدعم للربنـامج العـشري وزيـادة تعزيـز             
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وينبغـي مـد نطـاق ممارسـة الرئاسـة املـشتركة بـني األمـم                . قيادة املفوضية للربنامج وملكيتـها لـه      
  .م واألمن إىل اجملموعات األخرىاد األفريقي اليت اعتمدهتا جمموعة السالاملتحدة واالحت

وينبغي تكريس االجتماع السنوي آللية التنـسيق اإلقليميـة ملـسائل الـسياسات العامـة،                  - ٥٠
وتلقي تقارير عن األدوات التنفيذية لآللية، وهي اجملموعات واجملموعات الفرعيـة، واسـتعراض     

ويف هذا السياق، أرحـب باملمارسـة الـيت اعتمـدت           . شاد وتوجيه شاملني  عملها، وتزويدها بإر  
حــديثا واملتمثلــة يف تكــريس جلــسة يف كــل اجتمــاع آلليــة التنــسيق اإلقليميــة ملوضــوع يتــسم     

  .مهية ملؤسسات االحتاد األفريقيباأل
، )A/65/152-S/2010/526(وكما أشـرت يف تقريـري عـن أسـباب الـصراع يف أفريقيـا                  - ٥١
 توسيع نطـاق أنـشطة الربنـامج العـشري تـدرجييا مبـا يتجـاوز جمـال تركيزهـا األويل علـى                       ينبغي

وال ميكــن حتقيــق الــسالم الــدائم والتنميــة املــستدامة يف أفريقيــا إال إذا  . مــسائل الــسالم واألمــن
اعتمدنا، يف دعمنا ملؤسسات االحتاد األفريقي، هنجا شامال يدمج بني األنشطة املتعلقة مبـسائل              

وهبـذه الـروح دعـوت إىل تعزيـز         . الم واألمن واملسائل االقتـصادية واالجتماعيـة واإلنـسانية        الس
فرقة العمل املشتركة بني اإلدارات والوكاالت واملعنية بالشؤون األفريقيـة والـيت يوجـد مقرهـا                

  .يف نيويورك
وفيمــا يتــصل باســتعراض األنــشطة الــيت تتخــذ كــل ثــالث ســنوات مــن أجــل تنفيــذ         - ٥٢
  .٢٠١٣امج العشري، أعتزم تقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة وجملس األمن يف عام الربن
ــامج العــشري يف عــام     - ٥٣ ، شــهد التعــاون بــني األمــم املتحــدة   ٢٠٠٦ومنــذ اعتمــاد الربن

واالحتاد األفريقي زيـادة غـري مـسبوقة يف التفاعـل يف خمتلـف اجملـاالت ذات االهتمـام املـشترك،                     
ومـع إقرارنـا بأنـه قـد مت إجنـاز الكـثري يف العالقـة بـني                  .  واألمن والتنمية  خاصة يف ميدان السالم   

املتحــدة، ينبغــي لنــا أن نــستفيد املنظمــتني، وهــو مــا يتفــق مــع الفــصل الثــامن مــن ميثــاق األمــم 
املكاسب احملققة حىت اآلن بغية مواصلة التصدي للتحـديات املـشتركة املتمثلـة يف مـساعدة                 من

وأود اغتنام هذه الفرصة ألتوجه بالـشكر إىل        . السالم واالستقرار الدائمني  ع ب أفريقيا على التمت  
مجيع الرجال والنساء العـاملني يف إدارات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا وبراجمهـا وصـناديقها علـى                   

. تفانيهم الدؤوب لدعم أفريقيا واالحتاد األفريقي ومؤسساته يف التغلـب علـى تلـك التحـديات               
عن امتناين ملفوضية االحتاد األفريقي، حتت قيادة الرئيس جان بينـغ، علـى   وأود أيضا أن أعرب  

ما تبذله من قصارى اجلهود لتعزيز التعاون وحتقيق اهلدف املتمثـل يف أن تـنعم أفريقيـا بالـسالم                   
  .واالستقرار واالزدهار

  


