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التغيريات التنظيمية األخرية يف
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
مذكرة من األمينة التنفيذية

أوال -

السياق العام

 -1يف أوائل عام  ،2018أطلقت أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا عملية إعادة
اهليكلة اليت كانت تتمحور أساسا حول الرؤية املتمثلة يف حتقيق ’’أفكار من أجل
أفريقيا مزدهرة‘‘ .وكانت اإلصالحات انبعة من احلاجة إىل زايدة أتثري اللجنة يف خطة
التحول األفريقية بنموذج اسرتاتيجي للتنفيذ يهدف إىل (أ) مواءمة أنشطة اللجنة مع
الطلبات واألولوايت املتغرية للدول األعضاء ،مبا يتماشى مع خطة التنمية املستدامة
لعام  2030وخطة االحتاد األفريقي لعام ’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘؛ (ب)
وسد الفجوة يف جمال التنمية عن طريق تعزيز وبناء حتالفات شبكية جديدة ،والعمل
بطريقة شاملة وتعاونية؛ (ج) وتعزيز الشراكات التقليدية وإقامة شراكات اسرتاتيجية
جديدة داخل القارة وعلى الصعيد العاملي يف إطار االلتزامات العاملية يف جمال
السياسات .ويف هذا الصدد ،قدمت األمينة التنفيذية مذكرة ( )E/ECA/CM.39/7إىل
الدورة التاسعة والثالثني للجنة/ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
األفريقيني بيَّنت األساس املنطقي إلعادة التنظيم إىل جانب التغيريات التنظيمية
* .E/ECA/COE/39/1

E/ECA/COE/39/21

والربانجمية الرئيسية.
 -2لقد شرعت األمم املتحدة ،خالل عام  ،2017يف عملية إصالح عميقة،
وردت يف تقرير األمني العام الصادر يف شهر متوز/يوليه  2017بشأن ’’إعادة تنظيم
منظومة األمم املتحدة اإلمنائي من أجل حتقيق خطة عام  :2030كفالة مستقبل أفضل
للجميع‘‘ ( ،)A/72/124-E/2018/3وتقرير املتابعة الذي أع ّده يف كانون األول/ديسمرب
 .)A/72/684-E/2018/7( 2017وكما ذكر األمني العام يف أول تلك التقارير ،فإن
اإلصالح يهدف إىل إنشاء ’’منظومة إمنائية لألمم املتحدة تفي ابلغرض من أجل
خطة عام  ‘‘.2030وقد أوضحت عملية اإلصالح على الصعيد اإلقليمي منذ ذلك
احلني املزااي اليت تقدمها منظومة األمم املتحدة اإلمنائية اإلقليمية .كما أعادت تنظيم
طريقة عملها والكيفية اليت حتشد هبا أصوهلا لدعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة.
 -3ويف سياق تفعيل عملييت اإلصالح املزدوجتني املذكورتني أعاله يف اللجنة
االقتصادية ألفريقيا بعد حنو ثالث سنوات من التنفيذ وتعزيز املكاسب احملققة من
توجه اللجنة الربانجمي املعاد تشكيله ،نُظمت عدة جوالت من املشاورات داخل فريق
اإلدارة العليا للقيادة ،وبني قطاع عريض من موظفي اللجنة ،وكذلك مع شركائها
التقليديني ،وهو ما أدى إىل إجراء التعديالت الالزمة اليت ال ميكن أن تكون هلا تكلفة
لزايدة األثر.
 -4ويكمن الغرض من هذه املذكرة املوجزة يف إطالع الدورة السنوية للجنة/ملؤمتر
الوزراء على التطورات األخرية اليت تتطلب من األمانة إجراء تغيريات تنظيمية طفيفة
من اجل حتسني اتساق وصورة ووضوح تفاعالت اللجنة مع وكالة االحتاد األفريقي
للتنمية ،وللعمل مع االحتاد األفريقي بطريقة أكثر مثالية وفعالية ،والتكيف مع عملية
اإلصالح اإلقليمي يف دعم تنفيذها بشكل أفضل ،وكذلك إلعادة تكييف اهليكل
الربانجمي للربانمج الفرعي للجنة املسؤول عن قيادة خطتها بشأن تغري املناخ والبيئة
وإدارة املوارد الطبيعية.

اثنيا -

املالمح البارزة للتغيريات التنظيمية

 -5يف ضوء املشاورات املستفيضة داخل اللجنة وخارجها ،جرى إدخال بعض
التغيريات التنظيمية الطفيفة الواردة إبجياز أدانه:

ألف -

املنرب التعاوين اإلقليمي ألفريقيا ،والعمل مع وكالة االحتاد األفريقي
للتنمية ،والدعم املنسق املقدم للمنسقني املقيمني/األفرقة القطرية
التابعة لألمم املتحدة

 -6خالل السنتني اللتني انقضتا منذ إعادة هيكلة اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،كان
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اإلصالح اإلقليمي لألمم املتحدة الرامي إىل تسخري األصول اإلقليمية ملنظومة األمم
املتحدة اإلمنائية من أجل حتقيق خطة عام  2030جيري على قدم وساقَّ .
وقدم األمني
العام لألمم املتحدة يف تقريره لعام  2019بشأن تنفيذ االس ـ ـتعراض الش ـ ـ ـ ـامل
للسـ ـياسـ ـ ـات الذي جيري كل أربع س ـنوات لألنشطة التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة
( )A/74/73-E/2019/4املرفوع إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة،
حتول رئيسية لتوجيه إعادة توصيف األصول اإلقليمية
توصيات يف مخسة جماالت ُّ
وهيكلتها من جديد على املدى الطويل .وجيري تنفيذ هذه التوصيات يف مخس مناطق،
مبا فيها منطقة أفريقيا.
 -7ويكمن أحد اجلوانب الرئيسية لتوصيات األمني العام يف إنشاء املنرب التعاوين
اإلقليمي ،الذي يستوعب مجيع آليات التنسيق السابقة (آلية التنسيق اإلقليمية ألفريقيا
وجمموعة األمم املتحدة اإلقليمية للتنمية املستدامة) يف إطار واحد يوفر آلية تعاون
صمم املنرب
داخلية خفيفة ومرنة ملنظومة األمم املتحدة على الصعيد اإلقليمي .وقد ُ
التعاوين اإلقليمي ألفريقيا لتحقيق املستوى األمثل مما هو موجود ،وضمان التنسيق،
وتعزيز التعاون واملشاركة يف إنشاء األصول ،فضال عن االستخدام األمثل لألصول،
عرب كياانت منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيد اإلقليمي .ومن املتوقع أيضا
أن جيلب املنرب القيادة واملساءلة والوضوح يف األهداف واألنشطة والنتائج على الصعيد
اإلقليمي على نطاق املنظومة دعما إلجراءات األمم املتحدة على الصعيد القطري.
وستُقدَّم اخلدمات إىل املنرب من خالل أمانة مشرتكة تكون اللجنة االقتصادية ألفريقيا
عضوا فيها ،إىل جانب املكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع ملكتب تنسيق األنشطة اإلمنائية
لألمم املتحدة واملكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي.
يربز أيضا من اإلصالح اإلقليمي اجلاري يف األمم املتحدة والتقييم األويل
 -8وما ُ
لإلصالحات املؤسسية األخرية اليت قامت هبا اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،هو احلاجة
إىل حتسني الطابع املؤسسي لتماسك وآتزر وتنفيذ عمل اللجنة مع وكالة االحتاد
األفريقي للتنمية ،والعمل مع مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا ،ومن خالل فرقة
العمل املشرتكة بني اإلدارات املعنية ابلشؤون األفريقية .وينطبق األمر نفسه أيضا على
احللقة الوصل بني اللجنة واملكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع ملكتب تنسيق األنشطة
اإلمنائية لألمم املتحدة يف العمل مع مكاتب املنسقني املقيمني يف منطقة أفريقيا بطريقة
أكثر تنسيقا ومنهجية.
 -9واستجابة هلذه التغيريات املتصلة ابإلصالح ،كان ال بد من إعادة معايرة
الرتتيبات املؤسسية داخل اللجنة وحتسينها لضمان تنفيذ اجلزء املتعلق هبا ضمن املهام
املتصلة ابألمانة املشرتكة للمنرب التعاوين اإلقليمي ألفريقيا ،فضال عن الدعم املنسق
على الصعيد املؤسسي لوكالة االحتاد األفريقي للتنمية ،تنفيذا فعاال .ومتشيا مع مبدأ
التنسيق املركزي للقضاء على تشتت املسؤولية والسلطة ،اختذت األمينة التنفيذية قرارا
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إبدماج األجزاء الثالثة -دعم اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوكالة االحتاد األفريقي للتنمية،
واألمانة املشرتكة للمنرب ،وتنسيق الشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة -يف إطار
لإلبالغ قائم على ركيزة واحدة.
 -10وتشمل التغيريات التنظيمية اليت أُدخلت نقل قسم الشراكة اجلديدة من أجل
تنمية أفريقيا من شعبة التكامل اإلقليمي والتجارة ،مبواردها من الوظائف وغري املتعلقة
ابلوظائف ،إىل شعبة التخطيط االسرتاتيجي والرقابة واإلبالغ ،وترسيخه كوحدة داخل
قسم املعايري وضمان اجلودة القائم .وأعيدت تسمية الوحدة لتصبح ’’وحدة دعم
االتساق على نطاق املنظومة‘‘ ،وجرى توسيع نطاق مهام القسم وأُعيدت تسميته
ليصبح ’’قسم االتساق وضمان اجلودة على نطاق املنظومة‘‘.
 -11وقام القسم اجلديد بتوسيع واليته ليتوىل العناصر الثالثة التالية :دعم األمانة
املشرتكة للمنرب التعاوين اإلقليمي ألفريقيا ،ووكالة االحتاد األفريقي للتنمية ومكتب
املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا ،وتنسيق عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع املنسقني
املقيمني/األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة .والقسم مسؤول عن ضمان االتساق
والتعاون الداخليني (ربط املنرب) وتنسيق الدعم الذي تقدمه اللجنة على نطاق املنظومة
لوكالة االحتاد األفريقي للتنمية (ربط منرب االحتاد األفريقي واألمم املتحدة) .ويتوىل
القسم أيضا مسؤولية تيسري التعاون يف عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع املنسقني
املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية ،من خالل قائمة بلدان الرتكيز اخلاصة ابللجنة
يف جمال خطوط اخلدمات.
 -12وستعمل التغيريات على ترشيد استخدام املوارد مع احلفاظ على سالمة املهام
وضع الوحدة يف شعبة التخطيط االسرتاتيجي والرقابة
املرتابطة بطبيعتها .وسيضمن ُ
واإلبالغ وجود جهة تنسيق واحدة ومدخال واحدا لتنسيق التفاعالت مع وكالة االحتاد
األفريقي للتنمية ،وجتنب التشتت واالزدواجية ،فضال عن حتقيق فوائد من حيث
الكفاءة والقيمة املضافة .وستكفل الوحدةُ اجلديدة أيضا االتساق الداخلي على نطاق
اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن طريق إلغاء نظام العمل املنعزل ،وستساعد على تعزيز
الروابط األفقية مع املهام األخرى للشعب ،مثل التخطيط والرصد واإلبالغ.

ابء -

التكنولوجيا وتغري املناخ والبيئة وإدارة املوارد الطبيعية
 -13تعد شعبة التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية عنصرا ابلغ األمهية
للجنة االقتصادية ألفريقيا فيما يتعلق بتنفيذ خطة عام  2030وخطة عام .2063
ويتمثل اهلدف العام للشعبة يف النهوض ابلتنمية الشاملة للجميع واملستدامة ،من خالل
تعزيز قدرة الدول األعضاء على مواجهة تغري املناخ ،ودعم االنتقال إىل االقتصاد
األخضر من خالل االستخدام احلصيف للموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على تسخري
التكنولوجيات اجلديدة واالبتكار.
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 -14وقد تغري تشكيل الشعبة يف مراحل خمتلفة ،حيث ارتبط ذلك بتوافر املوارد
واحتياجات املنظمة ككل .وبدا أن إعادة التنظيم املقرتحة أمر ال بد منه بعد االنتهاء
من تنفيذ الربامج يف قسم املوارد الطبيعية السابق ،وهو ما أدى إىل استنفاد القدرات
يف هذا القسم .وكان ذلك أيضا استجابة لوضع هوية أقوى للشعبة.
 -15وهتدف عملية إعادة التنظيم إىل االستفادة من القدرات القائمة وتوفري إطار
للنمو واإلسهام يف املستقبل يف األهداف العامة للجنة االقتصادية ألفريقيا .وال هتدف
إعادة التنظيم إىل إحداث تغيريات جذرية ،بل تركز على النتائج الرئيسية اليت تسعى
الشعبة إىل إجنازها بطريقة أكثر مشوال .كما تعكس الرغبة يف أن تكون قادرة على
االستجابة بفعالية للتحدي الذي تفرضه جائحة كوفيد  19على املنظمة ،لتتمكن من
إعادة توجيه الدعم بفعالية أكثر حنو ’’إعادة البناء بشكل أفضل‘‘ ابلنسبة للدول
األعضاء.
 -16وقد سبق أن نُظمت الشعبة يف ثالثة أقسام هي( :أ) مركز السياسات املناخية
يف أفريقيا؛ (ب) وقسم االقتصاد األخضر والتكنولوجيا واالبتكار؛ (ج) وقسم املوارد
الطبيعية .وبينما ستظل الشعبة مقسمة إىل ثالثة أقسام ،أُعيد تنظيم هذه األقسام على
النحو التايل( :أ) املركز األفريقي للسياسات املناخية؛ (ب) وقسم االقتصاد األخضر
واألزرق؛ (ج) وقسم االبتكار والتكنولوجيا.
 -17ومت تعزيز مكتب املدير للتصدي ملواضيع متعددة القطاعات تشمل الشعبة
أبكملها ،ويتضمن هذا إدارة املوارد الطبيعية ،اليت مل ُتعد قسما ،ولكن الشعبة ككل
هي اليت تتوىل تنفيذ دور ذلك القسم ومهمته بتوجيه من مكتب املدير.
 -18ويسعى هذا النهج أيضا إىل تعزيز تنسيق األنشطة املتصلة مبنتدى أفريقيا
اإلقليمي للتنمية املستدامة ،ليس فقط يف إطار شعبة التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة
املوارد الطبيعية ،بل أيضا على نطاق اللجنة االقتصادية ألفريقيا.
 -19وقد أُعيد ،على وجه التحديد ،تشكيل الشعبة على النحو التايل:
مكتب املدير :سيتوىل مجيع أنشطة الشعبة ووظائفها .وقد أُعيد
(أ)
تعيني املوظفني السابقني يف شعبة املوارد الطبيعية يف مكتب املدير من أجل تقدمي
النواتج املتعلقة ابلعمل السابق للقسم ،وذلك ابلربط مع القدرات املتاحة يف مجيع
أقسام الشعبة .ويتمثل اهلدف أيضا يف تعزيز القدرة االسرتاتيجية للمكتب فيما يتعلق
بتعبئة املوارد ،وتعزيز اإلبالغ ،وحتسني أداء الشعبة يف جمال االتصال؛
املركز األفريقي للسياسات املناخية :يتمتع املركز بسجل حافل
(ب)
يف تنفيذ املشاريع ذات التأثري القوي ،والقيادة يف املسائل املتعلقة بتغري املناخ يف القارة
األفريقية .ويف سياق ندرة املوارد املتاحة ،يتمثل اهلدف يف تعزيز الوظائف األساسية
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املتاحة يف إطار امليزانية العادية لتحسني اليقني التنظيمي .ويف الوقت نفسه ،سيجري
تعزيز ’’توسيم‘‘ املركز األفريقي للسياسات املناخية كمركز للسياسات من أجل إجياد
موارد إضافية؛
قسم االقتصاد األخضر واألزرق :سيواصل القسم قيادة عملية
(ج)
منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة ومتابعتها ابلتعاون مع الشركاء داخل الشعبة
وعلى نطاق اللجنة االقتصادية ألفريقيا .وسيواصل تقدمي الدعم لالنتقال إىل مناذج
اقتصادية أكثر استدامة يف الدول األعضاء .وجتدر اإلشارة إىل أن االقتصاد األزرق هو
تعبري عن مفهوم االقتصاد األخضر يف البيئة البحرية .وهبذه الصفة ،ستكون مهام
االقتصاد األزرق مشمولة أيضا يف أعمال القسم .ويف األجل املتوسط إىل الطويل،
يتمثل اهلدف يف تعزيز القدرة التقنية املتاحة يف الشعبة لتلبية االحتياجات احملددة
املتصلة ابالقتصاد األزرق؛
قسم االبتكار والتكنولوجيا :جرى فصل قسم التكنولوجيا عن
(د)
قسم االقتصاد األخضر ،ليعكس واقع أنواع املشاريع واألعمال اليت جيري القيام هبا.
ويظل اهلدف الشامل املتمثل يف تسخري التكنولوجيا لتلبية احتياجات التنمية املستدامة
هدفا أساسيا ،وميكن لقسم فردي أن يسهم بشكل أكثر جدوى يف املبادرات اليت
تشمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أبكملها ،مبا يف ذلك ’’مركز التميز الرقمي‘‘.
وسيواصل قسم االبتكار والتكنولوجيا تركيز عمله على تسخري االبتكار ملواجهة
حتدايت االستدامة والتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

اثلثا -

االستنتاجات واخلطوات التالية

 -20مبا أن اإلصالح عملية مستمرة ،ستواصل أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا توفري
القيادة املشرتكة لتنفيذ توصيات األمني العام يف أفريقيا يف جمال النهوض ابإلصالح
اإلقليمي .وسيواصل عمل اللجنة أيضا االسرتشاد بتنفيذ ’’إطار العمل املشرتك بني
االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتنفيذ خطة عام  2030خطة عام  ،‘‘2063وهو
ما سيساهم يف إقامة شراكة وتنسيق قويني بني منظمات األمم املتحدة ومفوضية االحتاد
األفريقي يف سبيل حتقيق خطة التنمية األفريقية بطريقة مجاعية.
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