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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط

 والتنمية االقتصادية األفريقيني

 االجتماع التاسع والثالثون 

  

 2021آذار/مارس  17-19أديس أبابا )حضوريا وعرب االنترنت(، 

 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

  قضايا نظامية
 

 

 

 2022امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
 اجلزء الرابع

  التعاون الدويل ألغراض التنمية
 11الباب   
 يادعم األمم املتحدة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريق  
 9الربنامج   
 دعم األمم املتحدة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا  

 اجلزء اخلامس
 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية

 18الباب 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

 15الربنامج 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

 23الباب 
 التقينالربنامج العادي للتعاون 
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 الصفحات            احملتويات

  اجلزء الرابع

 3.....…................................………………… التعاون الدويل ألغراض التنمية

 11الباب 

 3.........…..…………………دعم األمم املتحدة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

 9الربنامج 

 3........……………………ة من أجل تنمية أفريقيادعم األمم املتحدة للشراكة اجلديد

 3.........**2022ة بالوظائف لعام صلة بالوظائف وغري املتصلاالحتياجات املقترحة من املوارد املت

 اجلزء اخلامس

 4.......…...…...........................………………التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية

 18الباب 

 4..…....…………………………………فريقياأ تماعية يفالتنمية االقتصادية واالج

 15الربنامج 

 4..…........………………………………التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

 4..........**2022ة بالوظائف لعام صلة بالوظائف وغري املتصلاالحتياجات املقترحة من املوارد املت
 4.…...........................................…………………… نظرة عامة

 4.............................................................2022امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 23الباب 

 9........……………………………….………...الربنامج العادي للتعاون التقين

 9......…**2022ئف لعام ة بالوظاصلة بالوظائف وغري املتصلاالحتياجات املقترحة من املوارد املت

 

  

                                                      

ألف، يقّدم اجلزء الذي يتألف من االحتياجات من املوارد املتصلة بالوظائف وغري املتصلة بالوظائف  266/72 من القرار 11متشيا مع الفقرة  * *
 عن طريق اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية لتنظر فيه اجلمعية العامة.
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 اجلزء الرابع
 التعاون الدويل ألغراض التنمية

 11الباب 

  دعم األمم املتحدة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

 9الربنامج 

  دعم األمم املتحدة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

 2022ة بالوظائف لعام صلتة بالوظائف وغري املصلاالحتياجات املقترحة من املوارد املت

 2الربنامج الفرعي 

 التنسيق والدعم اإلقليميان للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
 

دوالر، ما يعكس زيادة قدرها  1 061.500 بلغا قدرهم 2022غ موارد امليزانية العادية املقترحة لعام بُلَت 11-1
هذه . وُتعزى 1-11ل إضافية يف اجلدول وترد تفاصي .2021ام ع اتدوالر مقارنة باعتماد 359.200

إىل هذه  ُأسندوقد  .2020الزيادة إىل اخنفاض تكلفة الوظائف اخلمس عند حساب االعتمادات األولية لعام 
يف املائة يف كانون  50 بلَغالذي لوظائف امعدل شغور مرتفع جداً بناء على معدل شغل  الوظائف

، ُشغلت مجيع الوظائف وستظل مشغولة بالكامل يف 2020من عام غري أنه اعتبارًا   .2019األول/ديسمرب 
 وما بعده.  2021عام 

  1-11-اجلدول 

 ة بالوظائفصلتطور املوارد املالية واملوارد املت :2الربنامج الفرعي 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 التغيريات
 

2020 
 اإلنفاق

2021 
 االعتمادات

التعديالت 
 التقنية

ت الواليا
 اجلديدة/
 املوسعة

الفئات 
 النسبة املئوية اجملموع األخرى

2022 
ات التقدير

)قبل إعادة 
 تقدير التكاليف(

 املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية
 833.7 75.7 359.2 359.2 – – 474.5 880.3 ائفوظموارد متصلة ب

 182.8 – – – – – 182.8 136.3 ائفوظة بمتصلوارد غري م
 1 016.5 54.6 359.2 359.2 – – 657.3 1 016.6 موعاجمل

         موارد متصلة بالوظائف حسب الفئة

 4 – – – – – 4  الفئة الفنية والفئات العليا

 1 – – – – – 1  اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا

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

 18لباب ا

 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

 15الربنامج 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

 2022االحتياجات املقترحة من املوارد املتصلة بالوظائف وغري املتصلة بالوظائف لعام 

 حملة عامة

، مبا يف ذلك توزيع 2022حة لعام موارد امليزانية العادية املقتر 3-18 إىل 1-18ترد يف اجلداول من  18-1
 التغيريات يف املوارد، حسب االقتضاء.

 

  1-18اجلدول 

  املوارد املالية

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اإلنفاق 2020  

 التقنيةالتعديالت  االعتمادات 2021 التكاليف(تقدير )قبل إعادة التقديرات  2022 التغيريات
 املئويةالنسبة  اجملموع األخرىالفئات  وسعةامل اجلديدة/الواليات 

 51 916.9  -  - - - -  51 916.9  47 230.2 وظائف         
 4 255.4 (0.7) (28.3) (28.3) - -  4 283.7  2 274.8  تكاليف املوظفني األخرى

 19.4 - - - - - 19.4 1.5 الضيافة
 1 152.2 (0.1) (1.1) (1.1)  - - 1 153.3  2 639.8  االستشاريون

 2 073.3 (4.0) (86.7) (86.7) - - 2 160.0 368.6 اخلرباء
 - - - - - -  - 265.0 سفر املمثلني

 1 178.1 (4.3) (53.0) (53.0) - - 1 231.1 406.5 سفر املوظفني
 6 128.9 (11.6) (807.7) (807.7) - -  6 936.6  8 705.5 خدمات تعاقدية

 5 728.4 9.1 477.2 477.2 - -  5 251.2  3 903.6 مصروفات تشغيل عامة
 1 481.8 (3.3) (50.8) (50.8) - -  1 532.6  625.8 اللوازم واملواد

 2 474.3 (4.8) (125.1) (125.1) - -  2 599.40  4 503.5 األثاث واملعدات
 - 52.9 218.0 أعمال التشييد والتعديل والصيانة

 

 - 
 

42.7 42.7 80.7 95.6 
 489.2 (8.9) (48.0) (48.0) - -  537.2   2 518.6 ح واملسامهاتاملن

 76 993.5 (0.9) (680.8) (680.8)  - - 77 674.3  73 661.2 اجملموع 
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  2-18اجلدول 

  املوارد املتصلة بالوظائف

 

التكاليف،  دوالر قبل إعادة تقدير 76 993 500ما قدره  2022تبلغ موارد امليزانية العادية املقترحة لعام  18-2
 .2021 تماد املخصص لعاميف املائة( مقارنة باالع 9.0دوالر )أو  680 800ما يعكس نقصانا صافيا قدره 

مدت يف أعقاب تعّلم املنظمة اليت اعتُ  ‘‘البناء بشكل أفضل ةإعاد ’’تطبيق تدابري  إىلاملوارد يف تغري ال عزىوي
وقد  .19 العمل هبا إىل حد ما بعد جائحة كوفيد تواصلممارسات وأساليب عمل جديدة وأكثر كفاءة قد ي

ليف املوظفني األخرى، وسفر املوظفني، واخلرباء االستشاريني، الكفاءة من خالل ختفيض تكا زيادة أمكن
واالحتياجات من اللوازم واملواد، واألثاث وبعض أنواع املعدات، واخلدمات التعاقدية، واملنح والتربعات. 

 .وناجعا وفعاالتنفيذا كامال  األفريقياالقتصادية املقترح على تنفيذ والية اللجنة املوارد وينص مستوى 

 أدناه. 4-18و 3-18 ولنيرد توزيع املوارد يف اجلدوي 18-3

 

 الوظائف الثابتة الفئة
ميزانية عادية 

2021 

 التغيريات
2022 
 التعديالت التقنية املقترحة

واليات ال
 اجملموع الفئات األخرى اجلديدة/املوسعة

       الفئة الفنية والفئات العليا
 1 – – – – 1 كيل األمني العامو

 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 اجملموع الفرعي
 – – – – – – فئة اخلدمات العامة

 – – – – – – الرتبة الرئيسية
 – – – – – – فئة اخلدمات العامة )الرتب األخرى(

 – – – – – – فئة اخلدمات األمنية
 – – – – – – اجملموع الفرعي

 –      الفئات األخرى
 – – – – – 287 الرتبة احمللية

 – – – – – - رتبة موظفي اخلدمة امليدانية
 15     15 موظف فين وطين
 302     302 اجملموع الفرعي

 535     535 اجملموع
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  3-18اجلدول 

 تطور املوارد املالية حسب مصدر التمويل والعنصر والربنامج الفرعي

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 ميزانية عادية (1) 

 

 2022 التغيريات  
التقديرات )قبل 
إعادة تقدير 
  التكاليف(

 2021 اإلنفاق 2020
 ماداتاالعت

التعديالت 
 التقنية

الواليات 
 اجلديدة/
 املوسعة

الفئات 
 النسبة املئوية اجملموع األخرى

 460.7 (2.6) (12.5) (12.5) - - 473.2 175.1 أجهزة تقرير السياسات -ألف         

 8 629.2 (0.5) (43.8) (43.8) - - 8 673.0 8 264.9 التوجيه التنفيذي واإلدارة -باء

         امج العمل برن -جيم

 3 449.5 (0.3)  (11.8)  (11.8) - -  3 461.3   2 115.8  سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة -1

  3 128.0  (0.2)  (5.3) (5.3) - -  3 133.3 3 253.2  التكامل اإلقليمي والتجارة -2

 2 783.4   (0.3)  (8.2) (8.2) -  -  2 791.6  2 361.1 تنمية القطاع اخلاص ومتويله -3

  4 599.7 (0.3)  (13.4) (13.4) - -  4 613.1  6 189.6 البيانات واإلحصاءات -4

التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة  -5
 3 123.4 3.5 106.4 106.4 - -  3 017.0  2 965.6 املوارد الطبيعية

  990.5  (0.7) (7.4) (7.4) - - 997.9    900.0   املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -6

  15 904.5  (0.9) (143.9) (143.9) - -  16 048.4  669.2.8 13 األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية -7

  1 283.9  (2.6)   (34.8) (34.8) - -  1 318.7  1 320.5 التنمية االقتصادية والتخطيط -8

سة الفقر وانعدام املساواة والسيا -9
 3 072.5   (0.3) (10.3) (10.3) - -  3 082.8 2 787.1 االجتماعية 

 38 335.4 (0.3) (128.7) (128.7) -  -  38 464.1  35 562.2 اجملموع الفرعي، جيم 

 29 568.2 (1.6) (495.8) (495.8) - - 30 064.0  29 659.1 دعم الربامج -دال

 76 993.5  (0.9)   (680.8)  (680.8)   - - 77 674.3  73 661.3  1 ،اجملموع الفرعي 
 

 

 املوارد اخلارجة عن امليزانية  (2) 
 

 
   التقديرات 2021 اإلنفاق 2020

جمموع 
 التغيريات

 التقديرات 2022 النسبة املئوية
 -     - - أجهزة تقرير السياسات -ألف     

 174.4 - -   174.4 348.9 التوجيه التنفيذي واإلدارة -باء
        برنامج العمل  -جيم

 1 017.2 100.0 1 017.2   - 126.8 سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة -1
 3 433.6 (58.2) (4 776.8)   8 210.4 4 021.5 التكامل اإلقليمي والتجارة -2
 663.2 16.8 95.5   567.7 48.4 تنمية القطاع اخلاص ومتويله -3
 1 089.3 (13.8) (174.9)   1 264.2 771.5 البيانات واإلحصاءات -4
التكنولوجيا وتغري املناخ والبيئة وإدارة  -5

 2 077.6 (43.7) (1 614.7)   3 692.3 1 872.8 املوارد الطبيعية
 224.7 (79.7) (881.5)   1 106.2 239.4 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -6
 1 197.6 36.9 322.6   875.0 736.0 ميةاألنشطة دون اإلقليمية ألغراض التن -7
 1 623.0 - -   1 623.0 1 585.5 التنمية االقتصادية والتخطيط -8
الفقر وانعدام املساواة والسياسة  -9

 1 590.5 43.8 484.3   1 106.2 (0.1)  االجتماعية

 6 822.8 - -   6 822.8 5 873.7 دعم الربامج -دال
 19 913.9 (21.7) (5 528.3)   25 442.2 15 624.4 2 ،اجملموع الفرعي 
 96 907.4 (6.0) (6 209.1)   103 116.5 89 285.7 (2و1)اجملموع  
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  4-18اجلدول 

 تطور املوارد املتصلة بالوظائف حسب العنصر والربنامج الفرعي

 ميزانية عادية (1)

 

    الوظائفالتغيريات يف    

 2020 
 املوافق عليهاالوظائف 

 التقنيةالتعديالت 
 

 املوسعة اجلديدة/الواليات 
 اجملموع األخرىالفئات 

2021 
 املقترحة

 

 - - - - - - أجهزة تقرير السياسات -ألف

 53 - - - - 53 التوجيه التنفيذي واإلدارة -باء

       برنامج العمل  -جيم

 25 - - - - 25 سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة -1

 22 - - - - 22 يمي والتجارةالتكامل اإلقل -2

 18 - - - - 18 تنمية القطاع اخلاص ومتويله -3

 36 - - - - 36 البيانات واإلحصاءات -4

 20 - - - - 20 التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية -5

 6 - - - - 6 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -6

 غراض التنميةاألنشطة دون اإلقليمية أل -7
 األنشطة دون اإلقليمية يف مشال أفريقيا )أ(

 األنشطة دون اإلقليمية يف غرب أفريقيا )ب(
 األنشطة دون اإلقليمية يف وسط أفريقيا )ج(
 األنشطة دون اإلقليمية يف شرق افريقيا )د(

 األنشطة دون اإلقليمية يف اجلنوب األفريقي (ھ)

 
19 
18 
23 
20 
20 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
19 
18 
23 
20 
20 

 - - - - - - التنمية االقتصادية والتخطيط -8
 37 - - - - 21 الفقر وانعدام املساواة والسياسة االجتماعية -9

 248 - -   248 اجملموع الفرعي جيم: برنامج العمل

 234 - - - - 234 دعم الربامج -دال

 535     535 (1)اجملموع الفرعي 

 

 املوارد اخلارجة عن امليزانية (2)

 

 التقديرات 2020 
 التقديرات 2021

 - - أجهزة تقرير السياسات  -ألف
 1 1 التوجيه التنفيذي واإلدارة  -باء

 36 35 برنامج العمل  -جيم

 31 31 دعم الربامج  -دال

 67 66 (2)اجملموع الفرعي 

 602 601  (2( + )1)اجملموع 
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  جة عن امليزانيةموارد خار

، تتلقى اللجنة االقتصادية ألفريقيا مسامهات من (2) 4-18و (2)3-18على حنو ما يرد يف اجلدولني  4-18
، يتوقع 2022لتنفيذ والياهتا. ويف عام  ضروريةتظل تكمل موارد امليزانية العادية ووهي خارج امليزانية، 

دوالر، مبا يف ذلك موارد  19 913 900درها موارد من خارج امليزانية )تربعات نقدية( ق احلصول على
وظيفة، لدعم األنشطة اخلارجة عن امليزانية. ويعزى االخنفاض املتوقع باألساس إىل تراجع  67متصلة بـ 

شاركة. ومتثل من أجل املاالفتراضية  اتاملنص اخلرباءاستخدام زيادة نظرا إىل االحتياجات املتعلقة بالسفر 
 يف املائة من جمموع احتياجات اللجنة االقتصادية ألفريقيا.  20.6يزانية املوارد اخلارجة عن امل

وُتعبَّأ معظم املوارد اخلارجة عن امليزانية من مصادر ثنائية مبوجب اتفاقات بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا  18-5
لتمويل  يف املقام األول املواردُ  خصصواملؤسسات واملنظمات العاملية واإلقليمية املعنية بالتنمية األفريقية. وست

قدرات الدول األعضاء يف عدد من اجملاالت ذات األولوية، مثل دعم الربنامج  بناءأنشطة التعاون التقين و
عداد القيادات األفريقي إلصندوق ال؛ وإنشاء واإلحصاءات احليوية املعجل املتعلق بالتسجيل يف احلالة املدنية

 البلدان األفريقية؛ وتعزيز القدرات االستشارية إلدارة األراضي يف أفريقيا؛ النسائية؛ وتعزيز التجارة فيما بني
؛ وبناء 2023-2019وتنفيذ سياسات إمنائية قادرة على التكيف مع تغري املناخ يف أفريقيا خالل الفترة 

يف أفريقيا تعميق التكامل التجاري و ؛القدرات من أجل ترتيبات شاملة للجميع ومنصفة يف التجارة األفريقية
من خالل تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تفعيال ناجعا لدعم التكامل االقتصادي. ودعم تنمية 

 القطاع اخلاص؛ وجتميع شراء األدوية واملنتجات األساسية واإلنتاج الصيدالين احمللي.
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 2022امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 اجلزء اخلامس

 قليمي ألغراض التنميةالتعاون اإل

 23الباب 

 الربنامج العادي للتعاون التقين

 الربنامج العادي للتعاون التقين: التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

ُيستخدم الربنامج العادي للتعاون التقين التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم البلدان األفريقية يف جهودها  23-1
دعم لية القدرات. وهتدف هذه اجلهود إىل حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة الرامية إىل تنم

، 2030لتعجيل بالتحول اهليكلي يف أفريقيا، متشيًا مع األولويات والرؤية املبينة يف خطة التنمية املستدامة لعام ا
فريقيا، وغريها من اخلطط اإلمنائية ، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أ2063وخطة االحتاد األفريقي لعام 

 املتفق عليها دوليًا. 

التنمية االقتصادية املتعلق ب 15نفذ األنشطة يف إطار الربنامج العادي للتعاون التقين الستكمال الربنامج وسُت 23-2
لتآزر واالجتماعية يف أفريقيا. ولذلك ستقدم اللجنة خدماهتا لتنمية القدرات على النحو التايل: تعزيز أوجه ا

اخلدمات االستشارية تقدمي احلوار بشأن السياسات، وعقد مبادرات استراتيجية، وووضع على نطاق املنظومة، 
 ، وتنمية املهارات، وتيسري املعارف واإلدارة.يةالسياسات

، يةويف هذا الصدد، ُتجمََّع أعمال الربامج الفرعية التسعة للجنة االقتصادية ألفريقيا يف مخسة جماالت مواضيع 23-3
التكامل اإلقليمي  ،سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة والتنمية االقتصادية والتخطيط؛ وثانيا ،هي: أوالو

تغري املناخ والبيئة وإدارة املوارد  ،البيانات واإلحصاءات؛ ورابعا ثا؛ وثالمتويلهوالتجارة وتنمية القطاع اخلاص و
 املرأة، والفقر، وعدم املساواة، والسياسة االجتماعية.املساواة بني اجلنسني ومتكني  ،الطبيعية؛ وخامسا
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  2022االحتياجات املقترحة من املوارد املتصلة بالوظائف وغري املتصلة بالوظائف لعام 

 1-23اجلدول 

 االحتياجات من املوارد حسب وجه اإلنفاق

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 

 

 

____________ 

 

  التغيريات   

 
2020 
 اإلنفاق

2021 
 النسبة املئوية املبلـغ عتماداتاال

2022 
 التقديرات

      

 3 103.2 - - 3 103.2 1 570.1 تكاليف املوظفني األخرى
 1 162.1 (0.0) (0.1) 1 162.2 2 162.2 االستشاريون واخلرباء

 - - - - - سفر املمثلني
 321.3 0.0 0.1 321.2 327.3 السفر يف مهام رمسية

 238.2 - - 238.2 571.1 تعاقديةالدمات اخل
 - - - - 197.3 مصروفات تشغيل عامة

 - - - - 4.6 اللوازم واملواد
 - - - - 161.7 األثاث واملعدات

 2 315.8 - - 2 315.8 1 489.4 الزماالت واملنح واملسامهات
 7 140.6 - - 7 140.6 6 483.6 اجملموع


