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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
   جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط

 والتنمية االقتصادية األفريقيي 
 االجتماع احلادي واألربعون 

  

   2023آذار/مارس  17-15 أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(،
 )د( من جدول األعمال املؤقت 6البند 

  2024القضااي النظامية: اخلطة وامليزانية الربانجميتان املقرتحتان لعام 
 

وأداء الربانمج لعام   2024اخلطة الربانجمية املقرتحة لعام  
 2024املوجز وامليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  :2022

 :2022وأداء الربانمج لعام  2024اخلطة الربانجمية املقرتحة لعام  -الأو 
   املوجز

 مقدمة -ألف
خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، عاىن االقتصاد العاملي من سلسلة من الصدمات    - 1

جلائحة فريوس كوروان، واحلرب بني االحتاد الروسي وأوكرانيا، وآاثر  النامجة عن األزمة العاملية 
والعديد من الكوارث الطبيعية. وكان هلذه الصدمات أتثري ابلغ على النسيج   ،تغري املناخ

من احللول   االجتماعي والنمو االقتصادي للدول األفريقية األعضاء. وجيب إطالق جمموعة  
يف مبادئ االقتصاد الدائري، إذا أرادت القارة حتقيق    ةمتأصل  ة ينوعقلة  ن  ب، مصحوبة  بتكاريةاال

’’إفريقيا   :2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 
 اليت نصبو إليها‘‘.  

 

 E/ECA/COE/41/1    
     وامليزانية الربانجمية 2022، وأداء الربانمج لعام  2024هذه الوثيقة هي ملخص للخطة الربانجمية املقرتحة لعام ،

استعراض   شعبة ختطيط الربامج وامليزانيةتتوىل  اليت    ق، وهي الواثئ2024املقرتحة للجنة االقتصادية ألفريقيا لعام  
  .نصوصها كاملة
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إىل مساعدة الدول  2024وبناء على ما تقدم، يهدف الربانمج املقرتح لعام    -2
حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل توفري دعم مصمم  األعضاء على إحراز تقدم 

خصيصا لتزويدها مبا يتناسب من سياسات، وأطر، وتدريب، وتنمية للقدرات لتحقيق 
التحوالت الرئيسية اخلمسة املنصوص عليها يف اإلطار الربانجمي املتوسط األجل للجنة 

وستشمل األولوايت تعزيز  سياسات االقتصاد  (  1) .2025-2022االقتصادية ألفريقيا للفرتة  
الكلي، مبا يف ذلك مسائل التمويل املستدام، وإدارة الديون، والتفاعل مع مسائل احلوكمة؛  

والتصنيع املستدام    ؛وتعزيز  عملية تنفيذ االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
واحلد من الفقر؛ وتعزيز النمو الشامل واملرن  والتنويع االقتصادي، واستحداث فرص العمل،

من خالل العمل املناخي، واالنتقال العادل يف جمال الطاقة، واالقتصاد األخضر واألزرق،  
وتوافر البياانت والتحول الرقمي. وستعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا على توسيع نطاق  

لسياسات وغريهم من أصحاب  عملها املتعلق ابهلجرة ومتضي قدما يف إشراك صانعي ا
املصلحة يف التدريب والتعلم من األقران من خالل املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية  
والتخطيط. وستظل مبادئ التخطيط والتنفيذ املشرتكني فيما بني الربامج الفرعية توجه  

وارد البشرية تدخالت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بغية إحداث أقصى قدر من الزايدة يف امل
 واملالية واالرتقاء ابآلاثر والتغيريات اإلجيابية على مجيع املستوايت.

 التوجه العام - ابء
 والايت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومعلومات أساسية بشأهنا -1

تتوىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مسؤولية التشجيع على التنمية االقتصادية    - 3
واالجتماعية يف الدول األعضاء فيها، ودعم التكامل اإلقليمي فيما بني بلدان املنطقة،  
وتشجيع التعاون الدويل يف سبيل تنمية أفريقيا. وهذه الوالية مستمدة من األولوايت املنصوص  

جلمعية العامة ومقرراهتا ذات الصلة، مبا يف ذلك قرار اجمللس االقتصادي  عليها يف قرارات ا
 (.  25-ألف )د 671واالجتماعي 

، إىل جانب  االبتكاريةوتضطلع اللجنة بدور حاسم يف توفري جمموعات من احللول   - 4
ئمة  الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ابملشورة السياسياتية والتقنية القا تزويد

استنادا إىل األدلة، سعيا إىل تعزيز املرونة االجتماعية خصيصا على الطلب واملصممة 
وخطة عام   2030واالقتصادية للدول األعضاء وضمان حتقيق النتائج املتوخاة خلطة عام 

. وتدعم اللجنة تطوير قدرات حكومات دوهلا األعضاء يف جمال رسم وتنفيذ  2063

 
النهوض بتكامل أفريقيا على مجيع  :2زايدة االستثمارات يف اإلمكاانت البشرية؛ والتحول  :1التحول   (1)

تعزيز الصناعات واالقتصادات املنتجة  :4تعزيز االبتكار وأشكال الرتابط؛ والتحول  :3املستوايت؛ والتحول 
 احلفاظ على مؤسسات مستقرة وفعالة. :5املستدامة؛ والتحول 
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من خالل تنفيذ الربانمج العادي للتعاون التقين ومشاريع حساب    سياسات التنمية املستدامة
 األمم املتحدة للتنمية.

 2024االسرتاتيجية والعوامل اخلارجية لعام  -2

تركز اسرتاتيجية برانمج اللجنة االقتصادية ألفريقيا على التغيريات املفضية إىل   - 5
، ابستخدام  2063وخطة عام  2030التحول لتقدمي مسامهة قابلة للقياس يف خطة عام 

ج متكامل ومتماسك. وستواصل اللجنة، يف معرض سعيها ألداء واليتها، الرتكيز على  َن 
   :مخسة توجهات اسرتاتيجية هي

 نشر املعرفة لدعم عملية رسم السياسات بغية دفع خطة التنمية يف أفريقيا؛   )أ( 

تنويع االقتصادي وإجياد  لتسريع اليف جمال السياسة العامة وضع خيارات  )ب(
 فرص العمل الالزمة لتحقيق التحول يف أفريقيا؛  

تصميم وتنفيذ مناذج التمويل وتسخريها لتنمية األصول من املوارد البشرية   )ج( 
 واهلياكل األساسية املادية واالجتماعية؛

دعم األفكار واإلجراءات الكفيلة بزايدة تعميق التكامل اإلقليمي وتنمية  )د(
افع العامة اإلقليمية، مع الرتكيز على اإلدماج االجتماعي ومراعاة أوجه التآزر بني برامج  املن

 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا؛  

استجاابت  وضع موحَّد على الصعيد العاملي و أفريقي الدفاع عن موقف  )هـ( 
 إقليمية من ابب اإلسهام يف قضااي احلوكمة العاملية. 

، ستواصل اللجنة تيسري مهمة استكشاف واقرتاح أدوات متويل 2024 ويف عام - 6
ابتكارية وأدوات للحوكمة االقتصادية تعز ِّز تعبئة املوارد احمللية، ومعاجلة مسألة سداد خدمة 
الديون ابعتبار ذلك أحد التدابري الرئيسية للتخفيف من حدة الديون. وستشمل أنشطتها  

تعجيل بتفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، والتنمية  أيضا تقدمي دعم حمدد اهلدف لل
املستدامة لقطاعات اهلياكل األساسية، والطاقة، والزراعة واألراضي. وعالوة على ذلك،  
سيجري توجيه الدعم املقدم من اللجنة حنو زايدة االستثمارات يف العمل املناخي لتعزيز املرونة 

الدائري وتسخري االقتصادات اخلضراء والزرقاء يف سياق التنمية    الوطنية، والنهوض ابالقتصاد
املستدامة والقضاء على الفقر. وستواصل اللجنة أيضا أداء دورها املتمثل يف قيادة التحول 
الرقمي وتعزيز نظم البياانت والنظم اإلحصائية يف القارة، وستوسع نطاق عملها بشأن اهلجرة،  

 العادل. واإلدماج االجتماعي والنمو 

وستواصل اللجنة كذلك تعميم اإلرشادات والتوصيات يف جمال السياسة العامة،   - 7
آخذة يف احلسبان األحكام ذات الصلة للهيئات واملنابر احلكومية الدولية املعنية ابلسياسات 
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العامة، وستعزز التعاون بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية بغرض التنفيذ الفعال والعاجل 
تفاقات اإلقليمية يف سياق األطر املختلفة للشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي،  لال

مبا يف ذلك ما يتعلق منها ابلسالم واألمن. وسيواصل اإلطار الربانجمي املتوسط األجل للجنة 
تقدمي توجيهات استشرافية يف جمال التخطيط، جتمع بني كافة مسارات العمل اخلاصة بشعبها 

 اتبها دون اإلقليمية وابملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط. ومك

وفيما يتعلق ابلتعاون مع الكياانت األخرى على املستوايت العاملية واإلقليمية   - 8
والوطنية واحمللية، ستواصل اللجنة تعاوَنا الوثيق مع مفوضية االحتاد األفريقي وستبين على 

ائمة مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، واملصارف املركزية،  شراكاهتا االسرتاتيجية الق
واجلامعات، ومراكز الفكر، واملؤسسات البحثية األخرى، ومنظمات اجملتمع املدين، 
ومنظمات القطاع اخلاص، وتقيم شراكات جديدة يف إطار مساعيها إلحراز تقدم صوب  

 .  2063وخطة عام  2030حتقيق خطة عام 

علق ابلتنسيق واالتصال املشرتك بني الوكاالت، ستواصل اللجنة تعزيز وفيما يت - 9
التعاون يف جمال التنفيذ من خالل اختاذ مبادرات شاملة لعدة قطاعات تتقاطع مع األهداف 
والغاايت وتكفل إقامة روابط فعالة بني املنظورات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية. 

صة التعاون اإلقليمي ألفريقيا وحتالفاهتا القائمة على  وسينطوي ذلك العمل من خالل من
الفرص والقضااي، وكذلك تعزيز التعاون مع كياانت األمم املتحدة اإلقليمية، وإدارة الشؤون  
االقتصادية واالجتماعية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( واملنسقني املقيمني 

  2030از مسامهة منسقة تنسيقا أكرب يف سياق حتقيق خطة عام  واألفرقة القطرية لضمان إجن
 .  2063وخطة عام 

وتعمل اللجنة على إدماج املنظور اجلنساين يف أنشطتها التنفيذية ومنجزاهتا  - 10
تقدمي الدعم  6ونتائجها، حسب االقتضاء. فعلى سبيل املثال، سيواصل الربانمج الفرعي 

لجنة لضمان إدراج املنظور اجلنساين يف برامج عملها. وسيعزز  التقين للربامج الفرعية األخرى ل
الربانمج الفرعي أيضا قدرة الدول األعضاء، من خالل توفري الدعم التقين املصمم حسب  
احلاجة، واخلدمات االستشارية والتدريب العملي، يف جماالت املساواة بني اجلنسني، ومتكني  

قتصادي، ورايدة املرأة لألعمال، وتعميم املنظور النساء والفتيات، واإلدماج والتنوع اال
اجلنساين يف السياسات والربامج الوطنية. وسيكفل الربانمج الفرعي أيضا زايدة االتساق  
والتناغم بني األطر العاملية واإلقليمية والوطنية املعنية ابملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء  

 والفتيات.

األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة، ستواصل اللجنة ومتاشيا مع اسرتاتيجية  - 11
تنفيذ تدابري ترمي إىل كفالة إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك تدابري تتصل بتصميم 
الربامج، وتنفيذها وتقييمها كما تتصل ابلتدريب والسياسات املتعلقة ابجلوانب التنفيذية، مبا  

معقولة الطلبات املعنية وإجراء مشاورات مع يشمل اختاذ ترتيبات تستوعب بطريقة 
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األشخاص ذوي اإلعاقة. وعالوة على ذلك،  سيظل توفري املعدات املساعدة املتخصصة يف  
مباين مقر املنظمة يف أديس أاباب ويف املكاتب دون اإلقليمية متواصال بغية تعزيز التسهيالت  

 اخلاصة بذوي اإلعاقة.  

 2022أداء الربانمج يف عام  -3

 السياق العام )أ(

، وهو أول عام بعد اجلائحة، استأنفت اللجنة االقتصادية ألفريقيا  2022يف عام   - 12
األنشطة احلضورية، وأوفدت بعثات ُقطرية استطالعية وميدانية، وعقدت اجتماعات 
وفعاليات دون إقليمية وُقطرية حضورية وأخرى يف شكل جيمع بني املشاركة احلضورية واملشاركة  

، بعد  2022إىل ذلك، انعقدت، حضوراي يف داكار يف أاير/مايو  نرتنت. وابإلضافة إلعرب ا
ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية   2022توقف دام عامني، دورة عام 

األفريقيني، وهي فعالية نظامية رئيسية. وتواصل اللجنة تعميم الدروس املستفادة وأفضل  
تكيف معها، على النحو الذي فرضته جائحة  املمارسات فيما يتعلق بتعديل براجمها وال

، مبا يف ذلك االستعانة ابلتعلم اإللكرتوين، الذي أثبت أنه منصة انجحة ومفيدة 19-كوفيد
 للغاية أثناء اجلائحة.  

 حملات عن الربامج الفرعية  )ب( 

، املتعلق بسياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة، يف تعزيز  1ساهم الربانمج الفرعي   - 13
لرصد والتقييم للخطط اإلمنائية الوطنية وحتسني نوعية نظم اإلبالغ عن التخطيط اإلمنائي أطر ا

 الوطين. 

، املتعلق ابلتكامل اإلقليمي والتجارة، مساعدة الدول 2وواصل الربانمج الفرعي  - 14
األعضاء يف صياغة اسرتاتيجيات ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، من خالل دعمها  

يا وماليا على السواء، مبا ُيسهم يف التنفيذ الشامل للسياسات التجارية الوطنية ودون  تقن
 اإلقليمية، بغية تنويع االقتصادات املعنية، وإجياد فرص العمل، وتوليد النقد األجنيب.

، املتعلق ابلقطاع اخلاص واملالية، برانجما للمساعدة 3ووضع الربانمج الفرعي  - 15
يز قدرة املصارف املركزية على تقييم التطور احلايل ألسواق النقود واألسواق  التقنية هبدف تعز 

 املشرتكة بني املصارف وصياغة السياسات املناسبة ملواصلة تطويرها. 

، املتعلق ابلبياانت واإلحصاءات، مساعدة تقنية 4وقدم الربانمج الفرعي  - 16
وتشريعية إىل عدة بلدان، وهو ما مكنها من اعتماد أطر قانونية وتنظيمية لدعم نظم التسجيل 

 املدين وإحصاءات األحوال املدنية القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  



E/ECA/COE/41/18 

 
23-00293  6/27 

 

املتعلق ابلتكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية،   ،5ووضع الربانمج الفرعي   - 17
ابالشرتاك مع جلنة املناخ حلوض َنر الكونغو، أول بروتوكول منسق يف القارة حلصر انبعااثت  
الكربون ورصدها واإلبالغ عنها لدعم إنشاء سوق عالية النزاهة للكربون تضم الدول األعضاء 

وض َنر الكونغو. وأنشأت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أول سجل  يف جلنة املناخ حل 16الــــــ 
إقليمي للكربون يف أفريقيا للجنة املناخ، وشاركت يف إطالق مبادرة سوق الكربون األفريقية  
يف الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  

 املناخ. 

، املتعلق ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، مبادئ 6الفرعي  ووضع الربانمج - 18
توجيهية للسياسة العامة بغرض التعرف على أضعف الفئات وحتسني إدماج اقتصاد الرعاية  

 ، ونظ م حلقة عمل إقليمية بشأن هذه املسألة.19-يف سياسات التعايف من جائحة كوفيد

ابألنشطة دون اإلقليمية من أجل التنمية،  ، املتعلق7واضطلع الربانمج الفرعي  - 19
 ابألنشطة التالية يف إطار مكوانته املختلفة:

، املتعلق ابألنشطة دون اإلقليمية يف مشال أفريقيا، مساعدة 1العنصر  قدم   )أ( 
 تقنية لدعم ترقية إدارة الضرائب يف السودان؛

ب أفريقيا، عقد  ، املتعلق ابألنشطة دون اإلقليمية يف غر 2العنصر ويس ر  )ب(  
منتدى إقليمي لألعمال التجارية أدى إىل إنشاء منصة روابط األعمال التجارية يف غرب  
أفريقيا، وهي منصة رقمية تروج للمبادرات املعنية ابلتعامالت بني األعمال التجارية اليت 

 (؛  2022مسجل يف عام   100تستهدف رائدات األعمال ورواد األعمال الشباب ) 

، املتعلق ابألنشطة دون اإلقليمية يف وسط أفريقيا،  3العنصر وقدم   )ج( 
 املساعدة التقنية إلنشاء مركز امتياز أفريقي للبحث واالبتكار يف جمال البطارايت؛  

، املتعلق ابألنشطة دون اإلقليمية يف شرق أفريقيا، الدعم 4وقدم املكون  )د(
يف تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية   لرواندا وكينيا يف صياغة اسرتاتيجيات وطنية للشروع

 األفريقية يف هذين البلدين؛

، املتعلق ابألنشطة دون اإلقليمية يف اجلنوب األفريقي،  5العنصر وقدم  )هـ(  
الدعم التقين للدول األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي وأمانة اجلماعة يف تنشيط  

اعة، الذي مجع بني الوزارات والوكاالت واللجان  منصة كياانت التخطيط الوطين للجم
  16املسؤولة عن التخطيط اإلمنائي الوطين يف الدول األعضاء يف اجلماعة، البالغ عددها 

 دولة.
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، املتعلق ابلتنمية االقتصادية والتخطيط، التدريب ألعضاء  8ووفر الربانمج الفرعي   - 20
صادية ألفريقيا بشأن وضع مناذج لالقتصاد  شبكة االقتصاديني الشباب التابعة للجنة االقت

 الكلي، بغية متكينهم من تقدمي مسامهة نشطة يف التنبؤ االسرتاتيجي لبلداَنم. 

، املتعلق ابلفقر وعدم املساواة والسياسة االجتماعية،  9وساعد الربانمج الفرعي  - 21
ست مدن أفريقية، هي أكرا، وهراري، وايوندي، ولوساكا، وماسريو وكيغايل، يف تقدير 
انجتها احمللي اإلمجايل احلضري، وكانت نتائج هذه التقديرات حامسة يف توفري املعلومات 

 سات القائمة على األدلة.  الالزمة للتخطيط والسيا

 أنشطة التقييم  -4

اليت أجريت  التالية ابلتقييمات  2024اسرتشدت اخلطة الربانجمية املقرتحة لعام  - 22
 : 2022يف عام 

  :مكتـب خدمات الرقابة الداخلية قادهااليت التقييمات  )أ( 

 سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة؛   :1تقييم الربانمج الفرعي  ‘ 1’

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا:  قادهتااليت تقييمات املشاريع  )ب(

األفريقية )املركز  فيما بني البلدان تعزيز التجارة بشأن دعم خطة العمل  ‘ 1’
الرامية إىل تعزيز التجارة   ،(  املشروعمن  املرحلة الثالثة    - األفريقي للسياسات التجارية  

عتبارات  بني البلدان األفريقية، واحلد من الفقر، ودعم النتائج املراعية لال فيما
فرص العمل، وزايدة األمن  استحداثاجلنسانية، وحتقيق النمو االقتصادي، و 

 الغذائي؛

هبدف تعزيز  ، قياس األداء يف جمال التكامل اإلقليمي ورصده وحتسينه ‘ 2’
يف إطار التكامل اإلقليمي داخل مناطق قدرة دول أعضاء خمتارة على حتسني أدائها  
 أفريقيا وغرب آسيا وآسيا واحمليط اهلادئ؛  

أطر املساءلة والسياسات القائمة على األدلة يف جمال التخطيط اإلمنائي،   ‘ 3’
لتخطيط واإلحصاءات على لاألفريقية  الوطنية  ؤسسات  املاليت هتدف إىل تعزيز قدرة  

وكذلك مجع البياانت الالزمة   إدماج عملية وضع السياسات القائمة على األدلة، 
 ؛  هاوإنتاجميعها وجت لدعم التخطيط اإلمنائي

تعزيز قدرات موارد وخدمات املعلومات اجلغرافية املكانية يف بلدان أفريقية  ‘ 4’
خمتارة، هبدف تزويد بلدان خمتارة إبرشادات اسرتاتيجية بشأن كيفية تعزيز قدراهتا  
الوطنية يف جمال الوصول إىل املنتجات واخلدمات واحللول املمكنة القائمة على 

 لتخطيط القائم على األدلة؛ لاملعلومات املكانية واستخدامها 
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وبعدها، هبدف   19-بناء مرونة اقتصادية حضرية أثناء جائحة كوفيد  ‘ 5’
يف مجيع أحناء العامل على  منوذجية مدينة  16تعزيز قدرات احلكومات احمللية يف 

تصميم وتنفيذ ورصد االستجاابت االقتصادية واملالية املستدامة واملرنة والشاملة  
 لك خطط التعايف وإعادة البناء. ، وكذ19-لكوفيد

 : 2024ومن املقرر أن جُتري اللجنة االقتصادية ألفريقيا التقييمات اآلتية يف عام   - 23

تقييم الدعم الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف جمال بناء القدرات  )أ( 
 فيما يتعلق ابإلحصاءات اجلنسانية ونظم الرصد؛ 

 تقييم الدعم الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألطر التمويل الوطنية املتكاملة؛ )ب(

ة التنافسية  القدر يف تناول هج املبتكرة تقييم دعم اللجنة االقتصادية للن   )ج( 
للمؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة، وتعزيز التجارة والتصنيع الشامل يف اجلنوب 

 ؛  19-األفريقي يف سياق ما بعد جائحة كوفيد

تقييم الدعم دون اإلقليمي الذي تقدمه اللجنة االقتصادية إىل الدول األعضاء   )د(
 . يف شرق أفريقيا

 برانمج العمل - جيم
 سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة :1انمج الفرعي الرب  -1

لتحقيق حتول هيكلي ومنو شامل يف أفريقيا من خالل التخطيط اإلمنائي املعزز  - 24
والفعال، وحتليل سياسات االقتصاد الكلي، وتعزيز اإلدارة املالية للقطاع العام وحوكمته،  

 سيقوم هذا الربانمج الفرعي أساسا مبا يلي:

  2030الدول األعضاء يف تتبع التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عام دعم  )أ( 
أدوات ذات الصلة ابلسياسات مثل جمموعة أدوات التخطيط وضع و  2063وخطة عام 

واإلبالغ املتكاملة للجنة االقتصادية ألفريقيا، اليت مت تطويرها استجابة لطلب من الدول 
 هام خططها اإلمنائية الوطنية وتنفيذملساعدة البلدان يف تصميمصممة خصيصا األعضاء، 
 ورصدها؛

البلدان األفريقية من فئة أقل   خبروج تقدمي دعم مصمم خصيصا للتعجيل  )ب(
اسرتاتيجية لالنتقال السلس. وسيشمل ذلك دعم تنفيذ إعمال البلدان منوا، مبا يف ذلك 

عن التقدم واإلبالغ  2031-2022برانمج عمل الدوحة لصاحل أقل البلدان منوا للعقد 
 الذي حترزه أقل البلدان األفريقية منوا؛
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تعزز   سياسات   بناء قدرات الدول األعضاء على تصميم وتنفيذ أطرِّ  )ج( 
الشفافية واملساءلة يف إدارة املالية العامة، مبا يف ذلك إدارة الديون، وحتقيق االستفادة املثلى 

 من تعبئة املوارد وختصيصها لبناء القدرة على الصمود يف مواجهة الصدمات؛

عقد منابر للحوار بشأن السياسات املتعلقة ابملسائل املتصلة بسياسات   )د(
االقتصادية والتخطيط اإلمنائي واملسامهة يف تنظيم الدورة السنوية وكمة االقتصاد الكلي واحل

 ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني؛  

نشر منتجات معرفية ذات صلة ابلسياسات مدعومة ابلبحوث وأدوات  )هـ( 
لدعم عملية وضع سياسات   للنمذجة االقتصادية الكلية املبتكرة، لجنة االقتصادية ألفريقيالا

آاثر الصدمات اخلارجية على  ملواجهة مشفوعة بتوصيات وقعات توضع قائمة على األدلة و 
 النحو الذي تطلبه الدول األعضاء والشركاء. 

 التكامل اإلقليمي والتجارة :2الربانمج الفرعي  -2

األعضاء من خالل زايدة لتعزيز التعاون والتكامل اإلقليميني فيما بني الدول  - 25
التدفقات التجارية، وحتسني التصنيع، وزايدة االستثمار، سيقوم هذا الربانمج الفرعي أساسا 

 مبا يلي:

تقدمي اخلدمات االستشارية والدعم التقين إىل الدول األعضاء بشأن   )أ( 
األفريقية، بغية  الوصول إىل األسواق والفرص التجارية الناشئة عن منطقة التجارة احلرة القارية  

 ؛  إىل أدىن حد ممكن التقليل من اآلاثر السلبية احملتملة

يف جمال السياسة العامة   أدوات وصكوك ومبادئ توجيهيةطرح وضع و  )ب(
الفرص املتاحة للدول األعضاء دعما خلطة العمل من أجل  لتحديدالتقين الدعم قدمي وت

 تسريع التنمية الصناعية يف أفريقيا؛  

توفري التدريب، مع الرتكيز بشكل خاص على البلدان النامية غري الساحلية   )ج( 
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، فيما يتعلق بتنفيذ أطر التعاون اإلقليمي واسرتاتيجية التحول 

 ألفريقيا؛  الرقمي

لدول األعضاء واجلماعات لالتقنية    ةاخلدمات االستشارية واملساعد  تقدمي )د(
االقتصادية اإلقليمية بشأن التكامل اإلقليمي، وسياسات املنافسة الوطنية واإلقليمية والقارية،  

تجارة  مؤمتر األمم املتحدة للوسياسات امللكية الفكرية، وتدابري تيسري االستثمار، ابلتعاون مع  
 ؛  (األونكتاد) والتنمية

 االتفاق املؤسس  اخلدمات االستشارية والتدريب للمفاوضني بشأن   تقدمي )هـ( 
 .  نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف ضوء املرحلة الثانية من القضااي املتعلقة ابالتفاق مل
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 تنمية القطاع اخلاص ومتويله  :3الربانمج الفرعي  -3

تعزيز بيئة األعمال التجارية لالستفادة من دور القطاع اخلاص  يف سبيل  - 26
واستثماراته يف منو أفريقيا وحتوهلا االقتصاديني، وحتسني فرص ضمان حيازة األراضي، ال سيما  

القطاع اخلاص من متويل واستثمار ابتكاريني للهياكل  ما يقدمه ابلنسبة للمرأة، وتعزيز 
 راعة، سيقوم هذا الربانمج الفرعي أساسا مبا يلي:األساسية والطاقة واخلدمات والز 

منتجات معرفية مشفوعة بتوصيات يف جمال السياسة العامة ودعوة وضع  )أ( 
التعجيل ابلتنمية    سبلالدول األعضاء إىل االجتماع يف جماالت ذات أمهية خاصة، للنظر يف  

 الزراعية وحتويل النظم الغذائية؛ 

دعم الدول األعضاء يف تنفيذ إعالن االحتاد األفريقي بشأن املسائل   )ب(
 لقة ابألراضي يف أفريقيا وااللتزامات األخرى املرتبطة به؛ والتحدايت املتع

العمل مع مفوضية االحتاد األفريقي ووكالة االحتاد األفريقي للتنمية   )ج( 
التنمية األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية على تنفيذ اخلطة الثانية ذات  مصرف و 

 ا؛ األولوية لربانمج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقي

تطوير أفضل املمارسات  جمال ألفريقيا يف  املنشأ حلول حملية  ابتكار دعم )د(
 يف مناذج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛ 

 تعزيز التمكني االقتصادي واملايل للمرأة.  )هـ( 

 البياانت واإلحصاءات :4الربانمج الفرعي  -4

واإلحصاءات واملعلومات اجلغرافية املكانية لتعزيز إنتاج ونشر واستخدام البياانت  - 27
املوثوقة على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي من أجل وضع السياسات والقرارات القائمة  

 على األدلة، سيقوم هذا الربانمج الفرعي أساسا مبا يلي: 

دعم النظم اإلحصائية الوطنية األفريقية يف حتويل مناهج حوكمة البياانت  )أ( 
ونشرها لتستخدم يف اجملاالت  جتميعها ا من خالل رقمنة عملية مجع البياانت و وإدارهت

 اإلحصائية، مبا يف ذلك التعدادات وأنظمة التسجيل املدين؛ 

املمارسات فيما بني الدول أفضل توفري التدريب وإاتحة منابر لتبادل  )ب(
 األعضاء والوكاالت اإلحصائية التابعة لكل منها؛ 
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سداء املشورة يف جمال السياسات وبناء القدرات بشأن  دمج أنشطة إ )ج( 
البياانت واإلحصاءات واملعلومات اجلغرافية املكانية لدعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل 

 واإلبالغ عنهما؛  2063وخطة عام   2030رصد تنفيذ خطة عام 

املكانية والدعوة تعزيز التواصل بشأن اإلحصاءات واملعلومات اجلغرافية  )د(
 إىل استخدامهما.

 التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية  :5الربانمج الفرعي  -5

للنهوض ابلتنمية الشاملة للجميع واملستدامة من خالل تعزيز قدرة الدول األعضاء  - 28
واالقتصادات اخلضراء على تسخري التكنولوجيات واالبتكارات اجلديدة، واملوارد الطبيعية، 

والزرقاء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغري املناخ، سيقوم هذا الربانمج الفرعي أساسا مبا  
 يلي:

إجراء البحوث والتحليالت املتعلقة ابلسياسات، وتقدمي املساعدة  )أ(
التقنية واخلدمات االستشارية للدول األعضاء بشأن تصميم وتنفيذ السياسات املتعلقة 

 ا يلي:مب

 التكنولوجيات اجلديدة واالستثمار يف االبتكار والتحول الرقمي؛   ‘ 1’

السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط املتعلقة ابملعادن واليت تراعي اجلوانب  ‘ 2’
الصحية والبيئية واالجتماعية واملسائل املتصلة ابملساواة بني اجلنسني، متاشيا مع  

 مبادئ الرؤية األفريقية للتعدين؛

واالقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة  ( 2)االقتصاد الدائري  ‘ 3’
 والقضاء على الفقر، مبا يف ذلك إجراء االستعراضات الوطنية واحمللية الطوعية؛

األفريقية على التكيف مع البيئات احلاضنة  قدرة االقتصادات واجملتمعات و  ‘ 4’
 تغري املناخ وقابلية التأثر ابلكوارث والتنفيذ املتكامل لإلجراءات املتعلقة ابملناخ؛ 

منذجة اآلاثر االقتصادية لتغري املناخ واستثمارات القطاع اخلاص لتنفيذ  ‘ 5’
 املسامهات احملددة وطنيا؛

األولوية خلطط التحفيز من منح  التعايف املستدام من اجلائحة، مبا يف ذلك   ‘ 6’
 االقتصادي والروابط بني تغري املناخ واالقتصاد والقضااي الصحية. التعايف أجل 

 
 .(UNEP/EA.5/Res.11) 11/5مجعية األمم املتحدة للبيئة قرار   (2)

https://undocs.org/en/UNEP/EA.5/Res.11
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تقدمي املشورة الفنية ملفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية   (ب)
التخطيط املستدام وصياغة السياسات وحوكمة  اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية بشأن 

 االقتصاد األزرق مبا يتماشى مع اسرتاتيجية االحتاد األفريقي لالقتصاد األزرق يف أفريقيا؛ 

لتعلم من األقران واحلوارات بشأن السياسات وبناء  لعقد منتدايت  ( ج)
اإلقليمي األفريقي املعين   توافقات إقليمية لآلراء يف اجملاالت املذكورة أعاله، ال سيما املنتدى 

 ابلتنمية املستدامة؛

تقدمي الدعم لبناء قدرات الدول األعضاء والقطاع اخلاص واجملتمع املدين  (د)
 واألوساط األكادميية للمسامهة يف العملية التحضريية لالتفاق الرقمي العاملي. 

 املساواة بي اجلنسي ومتكي املرأة  :6الربانمج الفرعي  -6

لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف أفريقيا من خالل تسريع وترية تنفيذ  - 29
الدول األعضاء اللتزاماهتا العاملية واإلقليمية املتصلة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء 

دد، وتعزيز تنفيذها للسياسات والربامج والفتيات وإبالغها عما أحرزته من تقدم يف هذا الص
 الرامية إىل متكني النساء والفتيات، سيقوم هذا الربانمج الفرعي أساسا مبا يلي: 

اخلدمات االستشارية التقنية تقدمي السياسات و يف جمال إجراء حبوث  )أ( 
 القدرات بشأن القضااي املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ نمية وزايدة املعرفة وت

على التمكني  امساعد عامال ابعتباره الرتكيز على التحول الرقمي  )ب(
االقتصادي للمرأة يف سياق اسرتاتيجية االحتاد األفريقي بشأن التحول الرقمي وكذلك 

 ؛ 2024يف عام  املزمع عقدها االستعدادات لقمة املستقبل 

تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف   )ج( 
الربامج الفرعية للجنة على نطاق سياساهتا وبراجمها اإلمنائية القطاعية، وكذلك تقدمي الدعم 

 االقتصادية ألفريقيا؛ 

ا،  تنفيذ الدليل األفريقي للجنسانية والتنمية واملؤشر اجلنساين ألفريقي )د(
 ابلتعاون مع الشركاء، يف البلدان املتبقية اليت مل تنفذمها بعد؛

لدول األعضاء يف قياس التقدم احملرز واإلبالغ عن لتقدمي الدعم التقين  )هـ( 
حالة تنفيذ االلتزامات العاملية واإلقليمية، مبا يف ذلك االستعراض اإلقليمي إلعالن ومنهاج  

 عمل بيجني؛

آاثر تغري املناخ على النساء  بشأن ل املستمرين دعم البحث والتحلي )و( 
 القدرة على التكيف مع تغري املناخ.الكتساب  تمويل  الوالفتيات إلثراء مبادرات السياسات و 
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 بشأن األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية 7الربانمج الفرعي  -7

 األنشطة دون اإلقليمية يف مشال أفريقيا  :1العنصر  )أ(

العمل يف مشال أفريقيا من خالل تعزيز ستحداث فرص  لتهيئة بيئة مواتية السعيا   - 30
التنويع االقتصادي واإلدارة املالية والتكامل اإلقليمي وحتسني اإلدماج االقتصادي للعمال  

   :املهاجرين، سيقوم الربانمج الفرعي أساسا مبا يلي

ع سياسات واسرتاتيجيات وإصالحات قائمة على األدلة وتقدمي وض )أ( 
املساعدة الفنية فيما يتعلق ابلتنويع االقتصادي واإلدارة املالية وقدرة االقتصادات على  

 الصمود؛

تقدمي خدمات استشارية وعقد مشاورات دون إقليمية بشأن تنفيذ  )ب(
القارية األفريقية، ابلشراكة مع وزارات التجارة، واالحتاد  االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة  

 األفريقي، واالحتاد األورويب؛ 

تقدمي املساعدة الفنية والتدريب لبلدان أفريقية خمتارة يف جمال تعميم  )ج( 
 املسامهات االقتصادية للمهاجرين واالستفادة منها؛ 

املهارات جمال  يفاالجتاهات الدميوغرافية، والفجوة عن إجراء حبوث  )د(
الرقمية، واستحداث فرص العمل املنتج يف أفريقيا ابلتعاون مع كياانت األمم املتحدة والشركاء  

 اخلارجيني؛ 

ؤسسات  حتليل األنشطة الرامية إىل استحداث فرص العمل من خالل امل )هـ( 
 الصغرية واملتوسطة يف مشال أفريقيا، مع الرتكيز على االقتصاد األخضر.

 األنشطة دون اإلقليمية يف غرب أفريقيا  :2العنصر  )ب( 

سعيا للنهوض ابلتنمية الشاملة يف غرب أفريقيا من خالل تعزيز قدرة البلدان على  - 31
عتبار لدى وضع سياساهتا وعمليات االأخذ التحدايت املتصلة ابلديناميات الدميغرافية يف 

 انمج الفرعي أساسا مبا يلي:التخطيط لديها وحتقيق التكامل اإلقليمي، سيقوم الرب 

تكثيف العمل التحليلي وتوفري املعارف واألدوات والسياسات بشأن   )أ( 
قضااي  مبا يف ذلك من آاثر على التنمية املستدامة، ا ل الدميغرايف وما يتصل هبتسريع التحو  

والشيخوخة والظروف  ديناميات األسرة، واهلجرة واملهاجرين، والصحة والوفيات، من قبيل 
املعيشية، واملساواة بني اجلنسني، ومتكني النساء والفتيات، والشباب، والسالم املستدام، 

 والقدرة على الصمود يف غرب أفريقيا؛
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املشاركة يف حوارات رفيعة املستوى بشأن السياسات وتقدمي الدعم الفين   )ب(
ليمي، مبا يف ذلك تنفيذ االتفاق  وبناء قدرات الدول األعضاء بشأن قضااي التكامل اإلق

ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، وكذلك بشأن وضع أطر للميزنة تراعي العائد ؤسس امل
 الدميغرايف، مع الرتكيز بوجه خاص على متكني الشباب والنساء؛ 

االقتصادية  اجلماعة االستفادة من شراكتها االسرتاتيجية مع مفوضية  )ج( 
يقيا لدعم الدول األعضاء يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية األوىل لرؤية  لدول غرب أفر 

 . 2050اجلماعة 

 األنشطة دون اإلقليمية يف وسط أفريقيا  :3العنصر  )ج(

سعيا لتوسيع قطاعي التصنيع واخلدمات العالية القيمة، وزايدة حصة السلع  - 32
وتعميق سالسل القيمة اإلقليمية، وحتسني القدرة  التجارية واملصن عة يف جمموع الصادرات، 

التنافسية واإلنتاجية لالقتصادات احمللية هبدف تسريع التنويع االقتصادي والتحول اهليكلي 
 يف وسط أفريقيا، سيقوم الربانمج الفرعي أساسا مبا يلي: 

 بشأن:تقدمي املساعدة الفنية واخلدمات االستشارية إىل الدول األعضاء  )أ( 

صياغة وإعمال وتنفيذ خطط التنمية الوطنية واسرتاتيجيات التنويع  ‘ 1’
 االقتصادي مع الرتكيز على التجارة فيما بني بلدان وسط أفريقيا؛ 

منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية إىل  شأن  ترمجة اسرتاتيجياهتا الوطنية ب ‘ 2’
ابستخدام املعلومات عن الوصول  مشاريع وبرامج وإصالحات حمددة وقابلة للتمويل،  

 إىل األسواق والبياانت املتعلقة ابلفرص التجارية؛ 

شيا مع خطة النقل القائمة على احتويل ممرات النقل إىل ممرات إمنائية، مت ‘ 3’
 توافق اآلراء يف وسط أفريقيا؛ 

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألطر التنظيمية  ‘ 4’
 ل الرقمي؛زمة إلحداث التحو  الال

مواءمة الصكوك التجارية للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا   ‘ 5’
واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وصياغة خطة رئيسية موحدة للتنمية 

 الصناعية والتنويع االقتصادي لوسط أفريقيا؛

سط أفريقيا، يكون ي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف و وضع منوذج كل   ‘ 6’
 ال بتدريب املسؤولني الوطنيني يف الوحدات ذات الصلة على استخدامه؛مستكم  
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تدريب الدول األعضاء وأفرقة األمم املتحدة القطرية على استخدام جمموعة   )ب(
 للجنة االقتصادية ألفريقيا؛   ةأدوات التخطيط واإلبالغ املتكامل

مواصلة تطوير التعاون مع هيئات القطاع اخلاص والتحفيز على إجياد خطة  )ج( 
هداف من حيث اإلنتاجية والقدرة األلإلصالح تفضي إىل إحداث التغيريات الالزمة لبلوغ 

 التنافسية.  

 األنشطة دون اإلقليمية يف شرق أفريقيا  :4العنصر  )د(  

قليمي يف شرق أفريقيا عن طريق اإلتكامل مستوى أعلى من اللتحقيق سعيا  - 33
املضي قدما يف تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، وزايدة االستثمارات داخل  
املنطقة، وتسخري االقتصاد األزرق، وتعزيز السياحة اإلقليمية، سيقوم الربانمج الفرعي أساسا  

 مبا يلي:

قليمية، من خالل إنتاج تقدمي الدعم للبلدان واجلماعات االقتصادية اإل )أ( 
املعارف واملساعدة التقنية وبناء القدرات واحلوارات املتعلقة ابلسياسات، بشأن وضع 

نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وتنفيذها تنفيذا املتعلقة مباسرتاتيجياهتا الوطنية واإلقليمية 
والت والصكوك اليت مل يبت فيها  فعاال، وكذلك بشأن املفاوضات والرتتيبات املتعلقة ابلربوتوك

 نطقة؛ هذه املبعد بشأن 

املؤسسات الصغرية   ال سيما قدراتبناء قدرات القطاع اخلاص،  )ب(
 واملتوسطة، لالستفادة من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ 

املشاركة يف حوار السياسات وتوفري التدريب لتعزيز االستثمارات العابرة   )ج( 
 اخلدمات اللوجستية التجارية الفعالة من حيث التكلفة؛ للحدود و 

عقد منتدى دون إقليمي إلذكاء الوعي ابلقضااي املتعلقة ابالقتصاد   )د(
األزرق، مبا يف ذلك النقل عرب املمرات املائية الداخلية، وإمكاانت االقتصاد األزرق لتنويع  

 ألفريقية؛ السلع واخلدمات وتفعيل منطقة التجارة احلرة القارية ا

، على وضع مؤشرات ومجع 8و  5و   4العمل، ابلتعاون مع الربامج الفرعية   )هـ( 
البياانت واستخدام األدوات التحليلية لتقييم اإلمكاانت االجتماعية واالقتصادية والبيئية ملوارد  

 الدول األعضاء يف جمال االقتصاد األزرق؛ 

للسياحة وتنفيذ املبادئ   دعم الدول األعضاء يف وضع اسرتاتيجيات وطنية )و( 
شيا مع التوصيات الواردة يف اسرتاتيجية السياحة األفريقية، ا التوجيهية للسياحة احلضرية، مت

وتوفري التدريب للدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية على إنتاج إحصاءات 
 سياحية عالية اجلودة يف املنطقة دون اإلقليمية.
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 األنشطة دون اإلقليمية يف اجلنوب األفريقي  :5العنصر  )هـ(

سعيا لتعميق التكامل اإلقليمي وتعزيز القدرات على حتقيق التصنيع الشامل من   - 34
أجل احلد من الفقر ومن عدم املساواة يف اجلنوب األفريقي، سيقوم الربانمج الفرعي أساسا  

 مبا يلي:

مسائل التصنيع الشامل،    إجراء حبث وحتليل يف جمال السياسات يتناوالن  )أ( 
 والتكامل اإلقليمي والتجارة، وتنمية القطاع اخلاص، والفقر وعدم املساواة؛ 

لتعزيز التصنيع،  ات أدوات ومبادئ توجيهية يف جمال السياس طرح وضع و  )ب(
مبا يف ذلك القيمة املضافة والصناعة التحويلية وتطوير سالسل القيمة، على الصعيدين الوطين  

 ليمي يف اجلنوب األفريقي؛ودون اإلق

للجماعة اإلمنائية للجنوب  2050دعم الدول األعضاء يف تنفيذ رؤية  )ج( 
 ؛ 2030- 2020األفريقي وخطتها اإلمنائية االسرتاتيجية اإلرشادية اإلقليمية للفرتة  

التعاون مع الشركاء، مبا يف ذلك املكتب اإلقليمي لالحتاد األفريقي يف   )د(
واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، والسوق املشرتكة لشرق وجنوب  اجلنوب األفريقي، 

األفريقي للتصدير واالسترياد، ومجعيات القطاع  صرف التنمية األفريقي، واملمصرف أفريقيا، و 
 اخلاص وجمالس األعمال، وكذلك اجلامعات واملؤسسات البحثية، يف: 

تنفيذ اسرتاتيجية تعزيز قدرات الدول األعضاء على املضي قدما يف  ‘1’ 
(  2063-2015التصنيع وخارطة الطريق للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي )

- 2015والسياسة الصناعية للسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي )
 ( ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ 2030

وأدوات دعم مؤسسي وتعليمي لدعم القطاع اخلاص، مبا  إنشاء هياكل  ‘2’ 
متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة، لالستفادة من الرقمنة والعلوم  ؤسسات  يف ذلك امل

 والتكنولوجيا واالبتكار؛ 

بناء قدرات الدول األعضاء والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك املؤسسات   )هـ( 
، لتعزيز سياساهتا ملواجهة حتدايت  تضى احلالمقمتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة، حسب  

 وفرص االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر.
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 التخطيط االقتصادي والتنمية  :8الربانمج الفرعي  -8

سعيا لتعزيز التخطيط اإلمنائي للبلدان األفريقية وحتسني قدرهتا على صياغة وإدارة   - 35
للقطاع العام من أجل التحول اهليكلي والتنمية املستدامة، سيقوم الربانمج  سياسات فعالة 

 الفرعي أساسا مبا يلي: 

تدريب وجها لوجه وعرب اإلنرتنت يعتمد على التنمية القطاعية  وفري ت )أ( 
والوطنية واإلقليمية والتخطيط متوسط إىل طويل األجل للتعامل مع التأثري االجتماعي 

 وتغري املناخ واألزمات األخرى؛ 19-جائحة كوفيد عنالناجم  واالقتصادي 

م من األقران والتعاون فيما بني خمططي التنمية األفريقيني تعزيز أنشطة التعل   )ب(
عن طريق مجاعات من املمارسني، وإاتحة الوصول على نطاق واسع إىل مستودع املعرفة  

قيا، بسبل منها موجزات السياسات  الرقمي التابع له املعين بتطور التخطيط اإلمنائي يف أفري
 والورقات البحثية؛ 

العمل، ابلتعاون مع مكاتب املنسقني املقيمني والربامج الفرعية واملكوانت  )ج( 
األخرى والشركاء اخلارجيني، على تعزيز قدرة البلدان على رصد وتقييم مدى تنفيذ خطة عام 

اإلبالغ املتكاملة اليت  ابستخدام جمموعة أدوات التخطيط و  2063وخطة عام  2030
 وضعتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛  

تعزيز عملية توليد املعارف واإلثراء املتبادل وتبادل املعارف من خالل   )د(
منتجات البحوث وبرامج الزماالت واحللقات الدراسية اإلمنائية واحلوارات الرفيعة املستوى 

 بشأن السياسات؛ 

دعم إدماج القضااي اجلنسانية وتلك املتعلقة ابلشباب يف مجيع السياسات   )هـ( 
خصيصا. وستكون  هلذا الغرض العامة ذات الصلة من خالل برامج بناء القدرات املصممة 

قضااي أخرى مثل اإلدماج االجتماعي، ورايدة األعمال، والتوظيف، واالقتصاد األخضر يف  
من حدة الفقر، واالبتكار، والتحول الرقمي مشمولة هي    سياق التنمية املستدامة، والتخفيف

 األخرى.

 الفقر وعدم املساواة والسياسات االجتماعية :9الربانمج الفرعي  -9

قضاء على الفقر املدقع واحلد من عدم املساواة من خالل يف إطار العمل على ال - 36
واسرتاتيجياهتا املتعلقة ابالستثمار االجتماعي  إدخال الدول األعضاء حتسينات على سياساهتا  

الربانمج الفرعي أساسا مبا  هذا فرص العمل املنتج يف املناطق احلضرية، سيقوم  استحداثو 
 يلي:
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وتقدمي املساعدة التقنية، وتعزيز احلوار والتعلم  ،رف التحليليةاتطوير املع )أ( 
لقضاء  الكفيلة ابسرتاتيجيات الوطنية  اإلقليميني للدول األعضاء بشأن تصميم السياسات واال

 عدم املساواة، والتخفيف من حدة الضعف؛ أوجه على الفقر املدقع، واحلد من 

لدول األعضاء وتنظيم احلوار  لرف وتقدمي املساعدة التقنية اتوليد املع )ب(
 أفريقيا؛   والتعلم اإلقليميني بشأن االسرتاتيجيات اليت تعزز اهلجرة من أجل التنمية الشاملة يف

جمال  رف التحليلية وتقدمي املساعدة التقنية للدول األعضاء يف  اتطوير املع )ج( 
، مبا يف ذلك االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة  قليمياإها التفاقات العاملية وتقييماتنفيذ 

، وبرانمج عمل 2002لشيخوخة، لعام لواملنظمة والنظامية، وخطة عمل مدريد الدولية 
ر الدويل للسكان والتنمية، وإعالن أديس أاباب بشأن السكان والتنمية يف أفريقيا ملا بعد  املؤمت
 ، واخلطة احلضرية اجلديدة؛2014عام 

تعزيز معارف ومهارات الدول األعضاء من خالل تقدمي املساعدة التقنية   )د(
تعزيز التحضر املستدام الذي يعزز  من أجل وتيسري تعلم السياسات اإلقليمية واحلوار 

 فرص العمل واإليرادات والنمو االقتصادي.  استحداث

 خامتة -دال
وظيفتها يف عقد  نشر  2024ستواصل اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف عام  - 37

االجتماعات، من خالل توفري منصات متعددة األطراف ومتعددة أصحاب املصلحة؛  
عن ووظيفتها كم جمع  للفكر من خالل إجراء أحباث وحتليالت متعددة التخصصات 

 الوقت نفسه على تشجيع التعلم  تحدايت الرئيسية اليت تواجهها أفريقيا، مع العمل يف ال
والتنمية عن طريق األقران؛ ووظيفتها التشغيلية من خالل تقدمي املشورة والدعم املباشرين يف 
جمال السياسات إىل الدول األعضاء، مبا يف ذلك التعاون مع كياانت منظومة األمم املتحدة 

يف   للسياسة املعرفية الفنية مؤسسة بوصفها األخرى. وستواصل اللجنة تسخري ميزهتا النسبية 
حتويل األفكار إىل أفعال من الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي إىل الصعيدين الوطين  سبيل  

واحمللي من خالل تقدمي دعم مصمم خصيصا للدول األعضاء واجلماعات االقتصادية  
 اإلقليمية ومفوضية االحتاد األفريقي.  
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 2024الربانجمية املقرتحة لعام امليزانية  -اثنيا
 اجلزء الرابع -ألف

 التعاون الدويل ألغراض التنمية
 11الباب 

  دعم األمم املتحدة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 
 9الربانمج 

   دعم األمم املتحدة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

 2الربانمج الفرعي 
 ‘‘ أفريقيا اليت نصبو إليها’’  :2063االحتاد األفريقي لعام  دعم األمم املتحدة خلطة  

االحتياجات املقرتحة من املوارد املتصلة ابلوظائف وغري املتصلة ابلوظائف  
 2024لعام 

دوالر، وال تعكس أي  ألف  975ما قدره  2024ت بُلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  11-1
. وترد تفاصيل إضافية يف اجلدول 2023تغيري يف املوارد مقارنة ابالعتماد املخصص لعام 

11-1  . 

 : 1-11اجلدول 
 تطور املوارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف :2الربانمج الفرعي 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 
تقديرات عام  التغريات   

)قبل  2024
إعادة تقدير 
 اإلنفاق 2022 وجه اإلنفاق التكاليف(

اعتمادات عام 
2023 

التعديالت 
 الفنية

 الوالايت
 املئويةالنسبة  اجملموع غري ذلك اجلديدة/ املوسعة 

  766,3 – –  – – –  766,3  646,0 وظيفة         
املوارد غري املتصلة 

 208,7 161,0 ابلوظائف
– – 

–  
– 

– 208,7 

  975,0 – – – – – 975,0 807,0 اجملموع
 

 )عدد الوظائف( 
 

        املوارد املتصلة ابلوظائف حسب الفئة

 4 – – – – – 4 الفئة الفنية والفئات العليا
 1 – – – – – 1 فئة اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا

 5 – – – – – 5 اجملموع
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 اجلزء اخلامس  - ابء
 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية

 18الباب 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا 

 15الربانمج 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا 

املقرتحة من املوارد املتصلة ابلوظائف وغري املتصلة ابلوظائف  االحتياجات 
 2024لعام 

 . 2-18و 1- 18يف اجلدولني  2024ترد موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام    18-1

دوالر   84 221 800ما قدره  2024تبلغ موارد امليزانية العادية اإلمجالية املقرتحة لعام  18-2
مقارنة   يف، دون أن يعكس ذلك أي تغيري يف مستوى املواردقبل إعادة تقدير التكال

. وسيغطي مستوى املوارد املقرتح تكاليف تنفيذ والايت  2023ابالعتماد املخصص لعام 
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا تنفيذا كامال وانجعا وفعاال. 

  : 1-18اجلدول 
 التطور اإلمجايل للموارد املالية حسب وجه اإلنفاق 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 

  التغريات      
 2024تقديرات عام  

)قبل إعادة تقدير  
 التكاليف( 

اعتمادات عام   اإلنفاق  2022 وجه اإلنفاق 
2023  

التعديالت  
 الفنية 

الوالايت  
اجلديدة/  
 املوسعة 

 النسبة املئوية  اجملموع  غري ذلك

         
  55  154,6       – – – – – 55  154,6  53  185,0 وظائف 

تكاليف املوظفني  
 األخرى 

139,3  3  972,9  4 – – -50,0 -50,0 -1,0               922,9  4  

 22,7 – – – – – 22,7 4,7 الضيافة 
  1  189,5               2,4- 28,7- 28,7- – – 1  218,2 2  686,4          االستشاريون 

  2  532,5               0,1- 3,6- 3,6- – – 2  536,1 2  015,5 اخلرباء 
 – – – – – – – 3,1 سفر املمثلني  
  1  330,8               0,6- 7,8- 7,8- – – 1  338,6 2  058,6 سفر املوظفني 

  7  880,4               6,9 511,7 511,7 – – 7  368,7  7  305,5 اخلدمات التعاقدية 
مصروفات التشغيل  

  6  544,3               6,0- 418,1- 418,1- – – 6  962,4  5  420,9 العامة 



E/ECA/COE/41/18 

 

21/27  23-00293 
 

  1  033,5               18,7- 237,3- 237,3- – – 1  270,8 589,7 اللوازم واملواد 

  3  008,9               8,6 237,7 237,7 – – 2  771,2  2  624,7 األاثث واملعدات 
حتسني أماكن  

 64,5 – – – – – 64,5 33,8 العمل 

 0,7- 3,9- 3,9- – – 541,1  586,5 واملسامهات املنح  
                 

537,2  
 – – – – – – – 70,4 غري ذلك

   84  221,8        –   – – – –   84221,8   79  724,1 اجملموع
 

 
  : 2-18اجلدول 

    إمجايل الوظائف املقرتحة حسب الفئة والرتبة
 )عدد الوظائف(

 

     

املعتمد لعام   الفئة 
2023 

                                                                                                           
 2024املقرتح لعام 

   الفئة الفنية والفئات العليا 
 1 1 و أ ع 

 2 2 2-مد
 15 15 1-مد
 43 43 5-ف
 69 69 4-ف
 76 76 3-ف
 27 27 1/2-ف

 233 233 الفرعي اجملموع  
 284 284 الرتبة احمللية 

 – – رتبة موظفي اخلدمة امليدانية 
 17 17 موظف فين وطين 
 301 301 اجملموع الفرعي 
 534 534 اجملموع 

 

تطور املوارد غري املتعلقة ابلوظائف )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    3-18ويرد يف اجلدول    18-3
 عن امليزانية( حسب العنصر والربانمج الفرعي.
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 :  3-18اجلدول 
 التطور اإلمجايل للموارد املالية حسب العنصر والربانمج الفرعي

 امليزانية العادية (  1)  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
  
 التغريات   

تقديرات عام 
)قبل  2024

إعادة تقدير 
 اإلنفاق 2022 العنصر/الربانمج الفرعي التكاليف(

اعتمادات عام 
2023  

التعديالت 
 الفنية 

الوالايت 
اجلديدة/ 
 النسبة املئوية اجملموع غري ذلك املوسعة

 539,6 – – – – – 539,6 81,2 أجهزة تقرير السياسات -ألف         
 9 353,2 – – – – – 9 353,2 8 991,9 التوجيه التنفيذي واإلدارة -ابء

     – –   برانمج العمل -جيم
 3 729,0 – – – – – 3 729,0 3 913,8 سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة -1
 3 372,8 – – – – – 3 372,8 3 343,2 التكامل اإلقليمي والتجارة -2
 2 943,5 – – – – – 2 943,5 3 086,0 تنمية القطاع اخلاص ومتويله -3
 5 028,1 – – – – –  5 028,1 5 237,6 البياانت واإلحصاءات -4
 3 383,4 – – – – – 3 383,4 3 448,7 التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية -5
 1 096,7 – – – – – 1 096,7 809,5 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -6
     – –   األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية -7

 3 040,1 – – – – – 3 040,1 3 067,5 األنشطة دون اإلقليمية يف مشال أفريقيا )أ(
 3 042,6 – – – – – 3 042,6 2 644,2 األنشطة دون اإلقليمية يف غرب أفريقيا )ب(
 3 945,5 – – – – – 3 945,5 3 303,8 اإلقليمية يف وسط أفريقيااألنشطة دون  )ج(
 3 141,4 – – – – – 3 141,4 2 888,4 األنشطة دون اإلقليمية يف شرق أفريقيا )د(
 3 135,2 – – – – – 3 135,2 3 330,5 األنشطة دون اإلقليمية يف اجلنوب األفريقي )هـ(

 16 304,8 – – – – – 16 304,8 15 234,4 7اجملموع الفرعي، الربانمج الفرعي  
 1 536,6 – – – – – 1 536,6 1 344,1 التنمية االقتصادية والتخطيط -8
 3 304,4 – – – – – 3 304,4 2 529,4 الفقر وعدم املساواة والسياسات االجتماعية -9

 40 699,3 – – – – – 40 699,3 48 021,0 اجملموع الفرعي، جيم 
 33 629,7 – – – – – 33 629,7 31 704,3 الدعم الربانجمي -دال

 84 221,8 – – – – – 84 221,8 79 724,1 1اجملموع الفرعي،  
   

 املوارد اخلارجة عن امليزانية (2)
 

  العنصر/الربانمج الفرعي
2022 
 اإلنفاق

تقديرات عام 
 النسبة املئوية التغري 2023

تقديرات عام 
2024 

 – – – – –  أجهزة تقرير السياسات -ألف       

  التوجيه التنفيذي واإلدارة -ابء
 

752,5 113,0 – – 113,0 
       برانمج العمل -جيم

   سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة  -1
 

779,1    610,2 -290,4 -47,6 319,8 

  التكامل اإلقليمي والتجارة -2
 

681,9 5 010,4 5 
                                     

- 236,3 4 -84,6 774,1 
 401,3 40,7- 275,5- 676,8    تنمية القطاع اخلاص ومتويله  -3
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  العنصر/الربانمج الفرعي
2022 
 اإلنفاق

تقديرات عام 
 النسبة املئوية التغري 2023

تقديرات عام 
2024 

       142,5 1 
 1 247,4 50,5-  1 270,2 - 2 517,6 3 461,1  البياانت واإلحصاءات -4

  التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية -5
 

572,4 2 575,7 2 -38,4 -1,5 537,3 2 

   املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  -6
 

18,6 – – – – 
 – – – –     األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية -7

  مشال أفريقيا األنشطة دون اإلقليمية يف  )أ(
 

54,6 – – – – 

  األنشطة دون اإلقليمية يف غرب أفريقيا  )ب(
 

233,9 – – – – 

  وسط أفريقيا األنشطة دون اإلقليمية يف  )ج(
 

37,3 – – – – 

  األنشطة دون اإلقليمية يف شرق افريقيا )د(
 

21,0 140,0 -140 -100 – 

  اجلنوب األفريقي األنشطة دون اإلقليمية يف  )هـ(

 
37,5 – – – – 

  7اجملموع الفرعي، الربانمج الفرعي  
 

384,3 140,0 – – – 
 1 966,0 5,8 107,5 1 858,5 995,4   التنمية االقتصادية والتخطيط  -8
 2 000,0 274,8 1 466,4 533,6 -   الفقر وعدم املساواة والسياسات االجتماعية  -9

 9 246,0 34,1- 4 789,8 - 14 035,8 15 035,3  اجملموع الفرعي، جيم 

 3 927,7 11,4 401,3 3 526,4 2 603,4  الدعم الربانجمي -دال

 13 286,6 24,3- 4 275,6 - 17 562,3 18 391,2  2اجملموع الفرعي،  
 97 508,4 4,2- 4 275,6 -  101 784,1 98 115,3  اجملموع

  
املوارد املالية املقرتحة املتعلقة ابلوظائف )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة   4-18يبني اجلدول     18-4

 امليزانية(، حسب العنصر والربانمج الفرعي.عن 
 
 :  4-18اجلدول 

 إمجايل املوارد املالية املقرتحة املتعلقة ابلوظائف حسب العنصر والربانمج الفرعي
 )عدد الوظائف( 

 امليزانية العادية( 1)
 

  التغريات  

 العنصر/الربانمج الفرعي
املعتمد لعام 
 التعديالت الفنية 2023

الوالايت 
 اجملموع غري ذلك اجلديدة/ املوسعة

املقرتح لعام 
2024 

 – – – – – – أجهزة تقرير السياسات -ألف       
  53 – – – – 53 التوجيه التنفيذي واإلدارة -ابء

       برانمج العمل -جيم
 25 – – – – 25  سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة  -1
 22 – – – – 22 اإلقليمي والتجارةالتكامل  -2
 18 – – – – 18 تنمية القطاع اخلاص ومتويله -3
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  التغريات  

 العنصر/الربانمج الفرعي
املعتمد لعام 
 التعديالت الفنية 2023

الوالايت 
 اجملموع غري ذلك اجلديدة/ املوسعة

املقرتح لعام 
2024 

 36 – – – – 36 البياانت واإلحصاءات -4       
 20 – – – – 20 التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية -5
 6 – – – – 6 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -6
       اإلقليمية ألغراض التنميةاألنشطة دون  -7

 19 – – – – 19 األنشطة دون اإلقليمية يف مشال أفريقيا )أ(
 18 – – – – 18 األنشطة دون اإلقليمية يف غرب أفريقيا )ب(
 23 – – – – 23 األنشطة دون اإلقليمية يف وسط أفريقيا )ج(
 20 – – – – 20 األنشطة دون اإلقليمية يف شرق أفريقيا )د(
 20 – – – – 20 األنشطة دون اإلقليمية يف اجلنوب األفريقي )هـ(

 100 – – – – 100 7اجملموع الفرعي، الربانمج الفرعي 
 – – – – – – التنمية االقتصادية والتخطيط -8
 21 – – – – 21 الفقر وعدم املساواة والسياسات االجتماعية -9

 248 – – – – 248 اجملموع الفرعي، جيم

 233 - - – – 233 دعم الربامج -دال

 534 - - – – 534 1اجملموع الفرعي، 
 

 املوارد اخلارجة عن امليزانية( 2)
 

 العنصر/الربانمج الفرعي
تقديرات عام 
2023    

جمموع 
 التغريات

تقديرات 
عام 
2024 

 – –    – أجهزة تقرير السياسات -ألف       
 – –    – التنفيذي واإلدارةالتوجيه  -ابء

       برانمج العمل -جيم
 – –    – سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة -1
 4 –    4 التكامل اإلقليمي والتجارة -2
 4 –    4 تنمية القطاع اخلاص ومتويله -3
 6 –    6 البياانت واإلحصاءات -4
 4 –    4 املوارد الطبيعيةالتكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة  -5
 – –    – املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -6
       األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية -7

 – –    – األنشطة دون اإلقليمية يف مشال أفريقيا )أ(
 – –    – األنشطة دون اإلقليمية يف غرب أفريقيا )ب(
 – –    – اإلقليمية يف وسط أفريقيااألنشطة دون  )ج(
 – –    – األنشطة دون اإلقليمية يف شرق أفريقيا )د(
 – –    – األنشطة دون اإلقليمية يف اجلنوب األفريقي )هـ(

 – –    – 7اجملموع الفرعي، الربانمج الفرعي 
 20 –    20 التنمية االقتصادية والتخطيط -8
 – –    – املساواة والسياسات االجتماعيةالفقر وعدم  -9

 38 –    38 اجملموع الفرعي، جيم
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 العنصر/الربانمج الفرعي
تقديرات عام 
2023    

جمموع 
 التغريات

تقديرات 
عام 
2024 

 25 –    25 الدعم الربانجمي -دال       

 63 –    63 2اجملموع الفرعي، 
       

 597 -    597 (2( + )1اجملموع )
 

   املوارد اخلارجة عن امليزانية

(، تتوقع اللجنة االقتصادية ألفريقيا  2)   4-18و(  2)  3-18على حنو ما يرد يف اجلدولني   18-5
أن تستمر يف تلقي املسامهات النقدية والعينية اليت تكمل موارد امليزانية العادية. وابلنسبة  

  13  286  700، تقدر املوارد اخلارجة عن امليزانية )املسامهات النقدية( مببلغ  2024لعام  
(، وتكاليف  2)  4-18بني يف اجلدول  وظيفة، على النحو امل  63دوالر وستغطي تكاليف  

منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لدعم التكامل االقتصادي. وستدعم فعيل إنشاء وت
هذه املوارد أيضا تنمية القطاع اخلاص وشراء األدوية واملنتجات األساسية واإلنتاج الصيدالين  

أمريكي أساسا إىل إَناء   دوالر  4 275 600احمللي. ويعزى االخنفاض املتوقع البالغ 
االتفاقات املوقعة مع خمتلف شركاء التمويل للمنح املتعلقة مبنطقة التجارة احلرة القارية  
األفريقية، مثل تلك املقدمة من كندا واالحتاد األورويب وحكومة الدامنرك وبوفيه سوزان  

ال يوجد    ، وابلتايل 2023منحة يف عام    24منحة نشطة، تنتهي    39طومسون. ومن بني  
. إال أن جهود تعبئة املوارد جارية هبدف توقيع اتفاقات منح 2024دخل متوقع يف عام 

يف املائة من جمموع احتياجات اللجنة   13,6جديدة. ومتثل املوارد اخلارجة عن امليزانية 
 االقتصادية ألفريقيا. 

ثنائية مبوجب اتفاقات بني اللجنة  وتُعبَّأ معظم املوارد اخلارجة عن امليزانية من مصادر  18-6
االقتصادية ألفريقيا واملؤسسات واملنظمات العاملية واإلقليمية املعنية ابلتنمية األفريقية.  

ل املوارد يف املقام األول أنشطة التعاون التقين وبناء قدرات الدول األعضاء يف عدد وستموَّ 
ذ الدول األعضاء السرتاتيجيات إدارة من اجملاالت ذات األولوية، مبا يف ذلك ما يلي: تنفي

الديون من أجل ختفيف عبء ديوَنا وحتسني تصنيف سنداهتا السيادية؛ وإجراء البحوث 
والتحليالت املتعلقة بتطوير سوق أفريقية موحدة للنقل اجلوي؛ ووضع مناهج دراسية بشأن  

لة للمعلومات اجلغرافية إدارة األراضي يف أفريقيا؛ وتقدمي املساعدة التقنية لوضع أطر متكام
املكانية على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛ ودعم مسامهة أفريقيا يف االستجابة لتحدايت 
املناخ ومسامهة الدول األعضاء يف مفاوضات املناخ من خالل البحوث وحتليل السياسات  

السكان،  وورش العمل وتدابري التدريب؛ وبناء القدرات يف جماالت اهلجرة الدولية وتنمية 
وتعزيز قدرات السياسات يف جمال التحضر والتنمية، واألنشطة املتصلة خبطة عمل مدريد  
الدولية املتعلقة ابلشيخوخة؛ ومنذجة االقتصاد الكلي لواضعي السياسات واخلرباء األفارقة؛  
ودعم الربانمج املعجل املتعلق ابلتسجيل يف احلالة املدنية واإلحصاءات احليوية؛ وتعزيز 
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لقدرات االستشارية إلدارة األراضي يف أفريقيا؛ وتطوير أطر اخلصوصية ومحاية البياانت يف  ا
تنفيذ نظام اهلوية الرقمية يف أفريقيا؛ وبناء القدرات املتعلقة برتتيبات جتارية أفريقية شاملة   
ومنصفة؛ وتعميق التكامل التجاري يف أفريقيا من خالل التنفيذ الفعال لالتفاق املنشئ  

 ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.   

 اجلزء اخلامس  - جيم
 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية

 23الباب 
 الربانمج العادي للتعاون التقين  

 2024االحتياجات املقرتحة من املوارد غري املتصلة ابلوظائف لعام 
ُيستخدم الربانمج العادي للتعاون التقين للجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم البلدان األفريقية    23-1

يف جهودها لتنمية قدراهتا بغرض حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة من  
خالل التعجيل ابلتحول اهليكلي يف أفريقيا، متاشيا مع األولوايت والرؤية املبينة يف خطة  

أفريقيا اليت نصبو  ’’ : 2063، وخطة االحتاد األفريقي لعام 2030ية املستدامة لعام التنم
، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وغريها من اخلطط اإلمنائية املتفق عليها ‘‘ إليها
   .دوليا

أنشطة الربانمج  وستُنفذ األنشطة يف إطار الربانمج العادي للتعاون التقين على حنو يستكمل     23-2
)التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا(. ولذلك، ستقدم اللجنة خدماهتا يف جمال    15

تنمية القدرات من خالل تعزيز أوجه التآزر على نطاق كامل املنظومة، واملبادرات 
االسرتاتيجية، واحلوار السياسايت، واخلدمات االستشارية يف جمال السياسات، وتنمية  

 ارات، وتيسري احلصول على املعارف وإدارهتا. امله

ويف هذا الصدد، فإن برانمج عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا، كما جتسده براجمها الفرعية    23-3
التسعة، ينتظم يف مخسة جماالت مواضيعية هي: سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة والتنمية 

لتجارة وتنمية القطاع اخلاص ومتويله؛ والبياانت  االقتصادية والتخطيط؛ والتكامل اإلقليمي وا
واإلحصاءات؛ وتغري املناخ والبيئة وإدارة املوارد الطبيعية؛ واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

 والفقر وعدم املساواة والسياسات االجتماعية.
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 :  1-23اجلدول 
 التطور اإلمجايل للموارد املالية حسب وجه اإلنفاق 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 

 

 

________________ 

 

 

  التغريات   

 
2022  
  اإلنفاق

اعتمادات عام 
 النسبة املئوية املبلغ 2023

2024 
  التقديرات 

      
  3 587,2 – –  3 587,2  2 539,8 تكاليف املوظفني األخرى 

  1 627,1 – –  1 627,1  1 940,0 االستشاريون واخلرباء 
     –                  – –     –                   – سفر املمثلني 

 416,5 – – 416,5 558,7 السفر يف مهام رمسية 
 434,9 – – 434,9 178,1 اخلدمات التعاقدية 

     –                  – –     –                  330,3 مصروفات التشغيل العامة
     –                  – –     –                  1,9 اللوازم واملواد

     –                  – –     –                  49,0 األاثث واملعدات
  3 241,0 – –  3 241,0 2 203,8 الزماالت واملنح واملسامهات

  9 306,7 – –  9 306,7  7 801,6 اجملموع       


