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ألف، يقدم اجلزء الذي يتألف من اخلطة الربناجمية ومعلومات األداء الربناجمي عن طريق جلنة الربنامج  72/266من القرار  11** متشيا مع الفقرة 
 والتنسيق لكي تنظر فيه اجلمعية العامة.
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Arabic 

 Original: English  

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقينيجلنة خرباء مؤمتر وزراء 

 االجتماع األربعون 

  

 2022أيار/مايو  13 - 11داكار )حضوريا وعرب اإلنترنت(، 

 من جدول األعمال املؤقت* 6البند 

 قضايا نظامية
 

 2023امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 
 

 الصفحة                احملتويات 

 2، الربنامج الفرعي 9، الربنامج 11اجلزء الرابع، الباب  -أوال

 2**....2023االحتياجات املقترحة من املوارد املتصلة بالوظائف وغري املتصلة بالوظائف لعام 

 

 15، الربنامج 18اجلزء اخلامس، الباب  -ثانيا

 3**....2023االحتياجات املقترحة من املوارد املتصلة بالوظائف وغري املتصلة بالوظائف لعام 

 

 23اجلزء اخلامس، الباب  -ثالثا

 9 .................**…2023االحتياجات املقترحة من املوارد غري املتصلة بالوظائف لعام 
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 اجلزء الرابع -أوال

 التعاون الدويل ألغراض التنمية
 

 11الباب 

  دعم األمم املتحدة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

 

 9الربنامج 

  دعم األمم املتحدة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

 

 2الربنامج الفرعي 

 أفريقيا اليت نصبو إليها :2063دعم األمم املتحدة خلطة االحتاد األفريقي لعام 

 

 

االحتياجات املقترحة من املوارد املتصلة بالوظائف واملوارد غري املتصلة بالوظائف 
 2023لعام 

 

دوالر، وال تعكس أي تغري  841 900ما قدره  2023تبلغ املوارد املقترحة يف إطار امليزانية العادية لعام  11-1
  .1-11وترد تفاصيل إضافية يف اجلدول  .2022يف املوارد مقارنة باالعتماد املخصص لعام 

 

 1-11اجلدول 

 تطور املوارد املالية واملوارد املتصلة بالوظائف :2الربنامج الفرعي 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة( 

 

تقديرات عام  التغريات   
قبل ) 2023

إعادة تقدير 
 اإلنفاق 2021 وجه اإلنفاق (التكاليف

اعتمادات عام 
2022 

التعديالت 
 الفنية

الواليات 
 النسبة املئوية اجملموع غري ذلك اجلديدة/املوسعة

  651،9 -   - – –  651،9   690،1 وظيفة         

 190،0 -   - – – 190،0 157،5 املوارد غري املتصلة بالوظائف

  841،9 -  - – – 841،9  847،6 اجملموع

 

 )عدد الوظائف(

 بالوظائف حسب الفئةاملوارد املتصلة 
       

 4 – – – – – 4 الفئة الفنية والفئات العليا

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

 5 – – – – – 5 اجملموع
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 اجلزء اخلامس -ثانيا

 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية

 

 18الباب 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

 

 15الربنامج 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

 

االحتياجات املقترحة من املوارد املتصلة بالوظائف واملوارد غري املتصلة بالوظائف 
 2023لعام 

 

، مبا يف ذلك تفاصيل 2023املوارد املقترحة يف إطار امليزانية العادية لعام  2-18و 1-18ترد يف اجلدولني   18-1
 التغريات يف املوارد، حسب االقتضاء.

 

 77 416 000ما قدره  2023تبلغ موارد امليزانية العادية اإلمجالية غري املتصلة بالوظائف املقترحة لعام  18-2
دوالر قبل إعادة تقدير التكاليف، دون أن يعكس ذلك أي تغيري يف مستوى املوارد مقارنة باالعتماد املخصص 

وسيغطي مستوى املوارد املقترح تكاليف تنفيذ واليات اللجنة االقتصادية ألفريقيا بالكامل  .2022لعام 
 وبكفاءة وفعالية.

 

  1-18اجلدول 

 التطور اإلمجايل للموارد املالية حسب وجه اإلنفاق

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

تقديرات عام  التغريات    
قبل ) 2023

إعادة تقدير 
 اإلنفاق 2021 وجه اإلنفاق (التكاليف

اعتمادات عام 
2022 

التعديالت 
 الفنية

الواليات 
 النسبة املئوية اجملموع غري ذلك اجلديدة/املوسعة

  50 960،5  -   (1،2) – –  50 961،7   46 880،4 وظائف         

  4 536،2  0،3  13،8 – –  4 522،4   2 927،4 تكاليف املوظفني األخرى

 20،7 -     -  – – 20،7     - الضيافة

  1 097،8  -     -  – –  1 097،8  3 849،4 االستشاريون

746،2  اخلرباء =  207،2 2  – – 41،2  1،9  248،4 2  

  1 180،2  -     -  – –  1 180،2   911،0 سفر املوظفني

  6 726،1  2،6  169،8 – –  6 556،3   6 534،9 اخلدمات التعاقدية

  6 271،4  1،7  106،8 – –  6 164،6   5 670،0 مصروفات التشغيل العامة

  1 289،2  (6،5)   (90،3) – –  1 379،5   666،8 اللوازم واملواد

  2 527،8  (4،7)   (126،0) – –  2 653،8   2 930،2 األثاث واملعدات

 58،9 (42،1)   (42،9)   101،8 250،3 حتسني أماكن العمل
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تقديرات عام  التغريات    
قبل ) 2023

إعادة تقدير 
 اإلنفاق 2021 وجه اإلنفاق (التكاليف

اعتمادات عام 
2022 

التعديالت 
 الفنية

الواليات 
 النسبة املئوية اجملموع غري ذلك اجلديدة/املوسعة

 498،8 (12،5)   (71،2) – –  570،0   1 281،1 املنح واملسامهات         

     – –      -  غري ذلك

  77 416،0 -  - – – 77 416،0  72 647،8 اجملموع

 

 

  2-18اجلدول 

   إمجايل الوظائف املقترحة حسب الفئة والرتبة

 )عدد الوظائف(
 

 

 

 

تطور املوارد غري املتعلقة بالوظائف )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية(،  3-18يبني اجلدول  18-3
 حسب العنصر والربنامج الفرعي.

  

 

 

 

 الفئة

 

املعتمد لعام  
2022 

 

 2023املقترح 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 اجملموع الفرعي

   فئة اخلدمات العامة

   

 284 287  الرتبة احمللية

 – – رتبة موظفي اخلدمة امليدانية

 17 15 موظف فين وطين

 301 302 اجملموع الفرعي

 534 535 اجملموع
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 3-18اجلدول 
 العنصر والربنامج الفرعيالتطور اإلمجايل للموارد املالية حسب 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 امليزانية العادية (1) 
 

 اإلنفاق 2021 العنصر/الربنامج الفرعي (التكاليفإعادة تقدير قبل ) 2023تقديرات عام  التغريات   
 2022اعتمادات عام 

 الفنيةالتعديالت 
 اجملموع غري ذلك اجلديدة/املوسعةالواليات 

 املئوية النسبة

 497،3 – – – – – 497،3 84،2 أجهزة تقرير السياسات -ألف         

 التوجيه التنفيذي واإلدارة -باء
                       

427،7 7  451،6 8 – – - - - 451،6 8 

                              برنامج العمل -جيم

سياسات االقتصاد الكلي  -1
 واحلوكمة

               
254،5 2  335،6 3 – – - - - 335،6 3 

 التكامل اإلقليمي والتجارة -2
                 

785،9 2  016،0 3 – – - - - 016،0 3 

 تنمية القطاع اخلاص ومتويله -3
                       

543،9 4  659،1 2 – – - - - 659،1 2 

  4 494،1 - - - – – 4 494،1  1 025،1  البيانات واإلحصاءات -4

التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة  -5
 املوارد الطبيعية

               
556،4 2  025،8 3 – – - - - 025،8 3 

املساواة بني اجلنسني ومتكني  -6
 املرأة

               
190،6 3  980،3 – – - - - 980،3  

األنشطة دون اإلقليمية ألغراض  -7
 التنمية

                       
918،6 2         

األنشطة دون اإلقليمية يف  )أ(
 مشال أفريقيا

               
711،6 3  124،4 3 – – 

 

– 

 

– 

 

– 124،4 3 

األنشطة دون اإلقليمية يف  )ب(
 غرب أفريقيا

               
762،6 2  898،0 2 – – 

 

(9،6)  

 

(9،6)  (0،3) 888،4 2 

دون اإلقليمية يف  األنشطة )ج(
 وسط أفريقيا

             
139،8 15  838،2 3 – – 

 

– 

 

– 

 

– 838،2 3 

األنشطة دون اإلقليمية يف  )د(
 شرق أفريقيا

               
320،8 1  981،4 2 – – 

 

(1،7)  

 

(1،7)  (0،1) 979،7 2 

األنشطة دون  )هـ(
اإلقليمية يف اجلنوب 

 األفريقي

 
             

947،4 2  078،9 3 – – 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 078،9 3 

 15 909،6 (0،1)  (11،3)  (11،3) – – 15 920،9 15 139،8 7اجملموع الفرعي، الربنامج الفرعي 

 التنمية االقتصادية والتخطيط -8
               

564،5 2  401،3 1 – – – – – 401،3 1 

الفقر وعدم املساواة والسياسة  -9
 االجتماعية

               
920،6 2  955،2 2 – – - - - 955،2 2 

 37 777،0 - (29،3) (29،3) – – 37 788،3 35 502،5 اجملموع الفرعي، جيم

 الدعم الربناجمي -دال
             

633،3 29  678،8 30 – – 11،3 11،3 0،0 690،1 30 

 77 416،0 – – – – – 77 416،0  72 647،8              1اجملموع الفرعي, 

 

 

 



E/ECA/COE/40/10 

 
6/9  22-00392 
 

 املوارد اخلارجة عن امليزانية (2)

 

 العنصر/الربنامج الفرعي
 اإلنفاق 2021

   2022تقديرات عام 
 التغيريجمموع 

 املئويةالنسبة 

 2023عام تقديرات 

 – – –   – – أجهزة تقرير السياسات -ألف        

 190،0 (12،8) (28،0)   218،0 350،7 التوجيه التنفيذي واإلدارة -باء

        برنامج العمل -جيم

 610،2 100،0 610،2   – 188،0 سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة -1

 6 184،4 (16،4) (1 214،2)   7 398،6 6 618،9 التكامل اإلقليمي والتجارة -2

 1 524،4 381،2 1 207،6   316،8 373،4 تنمية القطاع اخلاص ومتويله -3

 2 425،8 49،0 798،2   1 627،6 1 293،8 واإلحصاءاتالبيانات  -4

التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد  -5
 2 095،1 (17،2) (433،9)   2 529،0 2 839،4 الطبيعية

 49،3 (48،7) (46،8)   96،1 20،3 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -6

        األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية -7

األنشطة دون اإلقليمية يف مشال  )أ(
 – – –   – 75،4 أفريقيا

األنشطة دون اإلقليمية يف غرب  )ب(
 100،0 (70،5) (238،7)   338،7 168،5 أفريقيا

األنشطة دون اإلقليمية يف وسط  )ج(
 –      152،7 أفريقيا

األنشطة دون اإلقليمية يف شرق  )د(
      –  أفريقيا

األنشطة دون اإلقليمية يف  )هـ(
 293،5 100،0 293،5   –  اجلنوب األفريقي

 393،5 16،2 54،8   338،7 396،6 7اجملموع الفرعي، الربنامج الفرعي 

 1 623،0 – –   1 623،0 860،7 التنمية االقتصادية والتخطيط -8

الفقر وعدم املساواة والسياسة  -9
 708،1 145،7 419،9   288،2 157،4 االجتماعية

 15 613،8 5،1 1 395،9   14 218،0 12 748،5 اجملموع الفرعي، جيم

 6 688،3 (0،7) (50،0)   6 738،3 4 304،2 الدعم الربناجمي -دال

 22 492،1 5،9 1 317،9   21 174،3 17 403،4 2اجملموع الفرعي, 

 99 908،1 1،3 1 317،9   98 590،3 90 051،2 (2( + )1)اجملموع 

 

 

املوارد املالية املقترحة املتعلقة بالوظائف )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية(، حسب  4-18يبني اجلدول  18-4
 العنصر والربنامج الفرعي.
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  4-18اجلدول 

 مجايل املوارد املالية املقترحة املتعلقة بالوظائف حسب العنصر والربنامج الفرعيإ

 )عدد الوظائف(

 امليزانية العادية (1)
 

  التغريات  

 العنصر/الربنامج الفرعي
املعتمد لعام 
 التعديالت الفنية 2022

الواليات 
 اجملموع غري ذلك اجلديدة/املوسعة

املقترح لعام 
2023 

 – – – – – – أجهزة تقرير السياسات -ألف       

  53 – – – – 53 التوجيه التنفيذي واإلدارة -باء

       العملبرنامج  -جيم

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

 22 – – – – 22 التكامل اإلقليمي والتجارة -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

       األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية -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، الربنامج الفرعي 

 – – – – – – التنمية االقتصادية والتخطيط -8

 21 – – – – 21 االجتماعيةالفقر وعدم املساواة والسياسة  -9

 248 – – – – 248 اجملموع الفرعي، جيم

 233 (1) (1) – – 234 الدعم الربناجمي -دال

 534 (1) (1) – – 535 1اجملموع الفرعي, 

 

 

 املوارد اخلارجة عن امليزانية (2)

 

 العنصر/الربنامج الفرعي
تقديرات عام 
2022    

جمموع 
 التغريات

تقديرات 
 2023عام 

 – –    – أجهزة تقرير السياسات -ألف       

 – –    – التوجيه التنفيذي واإلدارة -باء

  –    – برنامج العمل -جيم

 – –    – سياسات االقتصاد الكلي واحلوكمة -1

 10 –    10 التكامل اإلقليمي والتجارة -2

 – –    – تنمية القطاع اخلاص ومتويله -3

 4 –    4 البيانات واإلحصاءات -4
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 العنصر/الربنامج الفرعي
تقديرات عام 
2022    

جمموع 
 التغريات

تقديرات 
 2023عام 

 4 –    4 التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية -5       

 1 –    1 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -6

       األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية -7

 – –    – األنشطة دون اإلقليمية يف مشال أفريقيا )أ(

 – –    – أفريقيااألنشطة دون اإلقليمية يف غرب  )ب(

 – –    – األنشطة دون اإلقليمية يف وسط أفريقيا )ج(

 – –    – األنشطة دون اإلقليمية يف شرق أفريقيا )د(

 – –    – األنشطة دون اإلقليمية يف اجلنوب األفريقي )هـ(

 – –    – 7اجملموع الفرعي، الربنامج الفرعي 

 20 –    20 التنمية االقتصادية والتخطيط -8

 – –    – الفقر وعدم املساواة والسياسة االجتماعية -9

 39 –    39 اجملموع الفرعي، جيم

 32 –    32 الدعم الربناجمي -دال

 71 –    71 2اجملموع الفرعي, 

       

 605 (1)    606 (2( + )1)اجملموع 

 

 

  املوارد اخلارجة عن امليزانية

 

، تتلقى اللجنة االقتصادية ألفريقيا مسامهات من خارج (2) 4-18و (2)3-18على حنو ما يرد يف اجلدولني  18-5
، من املتوقع تلّقي 2023امليزانية، وهي تكمل موارد امليزانية العادية وتظل ضرورية لتنفيذ والياهتا. ففي عام 

وظيفة، دعما  71دوالر، إىل جانب  22 492 100موارد من خارج امليزانية )مسامهات نقدية( قدرها 
لألنشطة اخلارجة عن امليزانية. وتعزى الزيادة املتوقعة بصفة رئيسية إىل االحتياجات اإلضافية من اخلرباء 

 22،5االستشاريني، واخلدمات االستشارية واجتماعات أفرقة اخلرباء. ومتثل املوارد اخلارجة عن امليزانية نسبة 
 ياجات اللجنة االقتصادية ألفريقيا. يف املائة من جمموع احت

 

وُتعبَّأ معظم املوارد اخلارجة عن امليزانية من خالل اتفاقات ثنائية بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا واملؤسسات  18-6
ون واملنظمات العاملية واإلقليمية املعنية بالتنمية األفريقية. وستخصص املوارُد يف املقام األول لتمويل أنشطة التعا

التقين وبناء قدرات الدول األعضاء يف اجملاالت التالية ذات األولوية: دعم الربنامج املعجل املتعلق بالتسجيل يف 
احلالة املدنية واإلحصاءات احليوية؛ وإنشاء صندوق إعداد القيادات النسائية األفريقية؛ وتعزيز التجارة فيما بني 

شارية إلدارة األراضي يف أفريقيا؛ وتنفيذ سياسات إمنائية قادرة على البلدان األفريقية؛ وتعزيز القدرات االست
؛ وبناء القدرات املتعلقة بترتيبات جتارية أفريقية 2023-2019التكيف مع تغري املناخ يف أفريقيا خالل الفترة 

لتجارة احلرة شاملة ومنصفة؛ وتعميق التكامل التجاري واالقتصادي األفريقي من خالل التشغيل الفعال ملنطقة ا
القارية األفريقية؛ ودعم تنمية القطاع اخلاص؛ وجتميع شراء األدوية واملنتجات األساسية وتعزيز اإلنتاج احمللي 

 للمستحضرات الصيدالنية.
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 اجلزء اخلامس -ثالثا
 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية

 23الباب 

 الربنامج العادي للتعاون التقين

 2023االحتياجات املقترحة من املوارد غري املتصلة بالوظائف لعام  

ُيستخدم الربنامج العادي للجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم البلدان األفريقية يف مساعيها لتنمية قدراهتا بغرض  23-1
، متشيًا مع حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة من خالل التعجيل بالتحول اهليكلي يف أفريقيا

أفريقيا  :2063، وخطة االحتاد األفريقي لعام 2030األولويات والرؤية املبينة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
 اليت نصبو إليها، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا )نيباد(، وغريها من اخلطط اإلمنائية املتفق عليها دوليًا. 

التنمية ) 15امج العادي للتعاون التقين على حنو يستكمل أنشطة الربنامج وسُتنفذ األنشطة يف إطار الربن 23-2
. ولذلك، ستفذ اللجنة االقتصادية ألفريقيا خدماهتا يف جمال تنمية القدرات (االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

السياسايت، واخلدمات من خالل تعزيز أوجه التآزر على نطاق كامل املنظومة، واملبادرات االستراتيجية، واحلوار 
 االستشارية يف جمال السياسات، وتنمية املهارات، وتيسري احلصول على املعارف وإدارهتا.

كما جتسده براجمها الفرعية التسعة، ينتظم يف  ويف هذا الصدد، فإن برنامج عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 23-3
مة والتنمية االقتصادية والتخطيط؛ والتكامل مخسة جماالت مواضيعية هي: سياسات االقتصاد الكلي واحلوك

اإلقليمي والتجارة؛ وتنمية القطاع اخلاص ومتويله؛ والبيانات واإلحصاءات؛ وتغري املناخ والبيئة وإدارة املوارد 
 الطبيعية؛ واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفقر وعدم املساواة والسياسات االجتماعية.

 1-23اجلدول 
 اإلمجايل للموارد املالية حسب وجه اإلنفاقالتطور 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

__________ 

  التغريات   

 

2021  
 اإلنفاق

 النسبة املئوية املبلغ 2022اعتمادات عام 
2023  
 التقديرات

      

  3 288،7 – –  3 288،7  2 001،4 تكاليف املوظفني األخرى 

  1 336،3 – –  1 336،3  2 593،0 االستشاريون واخلرباء 

     - – –     -  3،0 سفر املمثلني 

 323،7 – – 323،7 335،0 السفر يف مهام رمسية 

 350،8 – – 350،8  614،1 اخلدمات التعاقدية 

     - – –     - 438،1 مصروفات التشغيل العامة

     -  – –     -     -  اللوازم واملواد

     - – –     -  10،0 األثاث واملعدات

  2 632،2 – –  2 632،2  1 121،2 الزماالت واملنح واملسامهات

  7 931،7 – –  7 931،7  7 115،9 اجملموع       


