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 الفصل األول 

 مقدمة بقلم األمين التنفيذي
 

 
د     -1 ى ال دم إل ي، المق تقرير الحال ي ال ورة يغط

ية     يط والتنم ية والتخط ر وزراء المال ن لمؤتم األربعي
 إلى  2006مايو  / االقتصادية األفريقيين، الفترة من أيار     

باط  براير  / ش تقدم    .2007ف تقرير ال تعرض ال  ويس
ادية    نة االقتص ل اللج رنامج عم يذ ب و تنف رز نح المح
تائج التي تم تحقيقها               م الن ى أه يز عل يا، مع الترآ . ألفريق

داده وفق نسق             وهو أول ت    ر سنوي للجنة يجري إع قري
توجه     س ال رزة، ويعك تائج المح راز الن ى إب تند إل يس

 . االستراتيجي الجديد للجنة
 
من     -2 تهاللي يتض ل االس ذا الفص ب ه ى جان وإل

ية ول رئيس ة فص تقرير ثالث ي . ال ل الثان ناول الفص يت
نة  ة اللج ا أمان ي اضطلعت به األنشطة واإلجراءات الت

يذ  رض تنف ات  بغ رارات واإلعالن ررات والق المق
ائر      نة وس يرة للج دورة األخ تمدتها ال ي اع ية الت الرئيس

وقد شهد العام الماضي    . أجهزة االستعراض ذات الصلة   
ار   ي ُاقترحت لتصحيح مس ير الت ن التداب د م يذ العدي تنف
اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومن ضمنها التدابير الرامية       

ي        برامج وتحس ز ال ى تعزي . ن عمليات اإلدارة والتسيير   إل
نظمة  ل الم ى جع ية إل ير بصفة أساس ذه التداب وتهدف ه
ية في تصديها لما                اءة ومصداقية وأهم ية وآف ثر فعال أآ
دول األعضاء من تحديات موجودة بالفعل أو            ه ال تواجه
ية    داف اإلنمائ يق األه ال تحق ي مج يما ف ئة والس ناش

ات الشراآة الجديدة لتنمية       ية وأولوي ). نيباد( أفريقيا  لأللف
وقد مكنتنا عملية تصحيح المسار من استبصار وتصميم        
اد        ع االتح راآة م ز الش ى تعزي دف إل تراتيجيات ته اس
نظمات دون    ي والم ية األفريق ي ومصرف التنم األفريق
ات  رى ومؤسس تحدة األخ م الم ئات األم ية وهي اإلقليم

ومما ينطوي على نفس القدر من األهمية . بريتون وودز
ع   أنه نا م يق عالقات ك لتعم ة آذل نا الفرص ت ل ا أتاح

ناء  ن، ولب رآائنا الثنائيي ن ش ية م ة الرئيس المجموع
م       ن لدع ن آخري ن محتملي ع مانحي دة م ات جدي عالق

ة وفق ما تضمنته            نا القادم خطة أعمال  أنشطتنا وبرامج
 . 2009 – 2007اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 
ت   -3 اء الن دول األعض تقبلت ال د اس ية وق ائج األول

ي جرت عام             ية تصحيح المسار الت  بحماس  2006لعمل
أعربت عنه في محافل شتى، منها الدورة األخيرة للجنة         

ام    ؛  واجتماعات مجموعة السفراء األفريقيين        2006لع
في األمم المتحدة في نيويورك وجنيف؛ وفي وقت الحق 

في (في مؤتمر رؤساء دول وحكومات اإلتحاد األفريقي        
يهم  انجول في تموز          قمت ن في ب  2006يوليه  /  المعقودتي

ي     انون الثان ي آ ا ف س أباب ي أدي ناير / وف ).  2007ي
وبرزت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بعد تصحيح مسارها       

ال        ام وفع وي وه يان ق واللجنة مؤهلة اآلن أآثر من      . آك
ي       بر إقليم ا آمن طالع بدوره ى لالض ت مض أي وق

مدافع عن قضية تنمية    للحوار حول السياسات العامة وآ     
يا  ك أعربت الدول األعضاء مجددًا           . أفريق فضًال عن ذل

عن عمق ارتباطها باللجنة االقتصادية ألفريقيا نظرًا لما        
ة خالقة ونهج استباقي وهي               تها من رؤي ه أمان يزت ب تم
ير    ية تتغ ية وإقليم ئة عالم ار بي ي إط ياجاتهم ف ي احت تلب

 . باستمرار
 
دم الفصل الثالث        -4 بيانًا بأهم اإلنجازات التي   ويق

رنامج العمل لفترة السنتين              – 2006تحققت في إطار ب
ذي يشمل مواضيع مثل       2007 الشؤون المالية  ‘ 1’: ، ال

ادية؛  ية االقتص ية ‘ 2’والتنم ي والتنم ن الغذائ واألم
تدامة؛  ة؛    ‘ 3’المس م واإلدارة العام ؤون الحك ‘ 4’وش

ي     م والتكنولوج ات والعل خير المعلوم راض  وتس ا ألغ
ية؛    تعاون االقتصادي والتكامل اإلقليمي؛      ‘ 5’التنم ’وال

ية؛   ‘ 6 ي التنم رأة ف انية ودور الم ية ‘ 7’والجنس والتنم
ية؛  ال   ‘ 8’االجتماع ي المج ية ف طة دون اإلقليم واألنش

ي؛    والتخطيط اإلنمائي   ‘10’واإلحصاءات؛   ‘ 9’اإلنمائ
تقرير الضوء على           .  واإلدارة ذا الفصل من ال  ويسلط ه

تقدم       ا وال طالع به م االض ي ت ية الت طة الرئيس األنش
يق األهداف المتوخاه والنتائج التي تم              المحرز نحو تحق
يها أنشطة المتابعة المتصلة بنتائج              ا ف يها، بم التوصل إل

ن      دورة التاسعة والثالثي ويغطي الفصل الثالث أيضًا     .  ال
لطًا الضوء                ية، مس ئات الفرع ه الهي ذي قامت ب العمل ال

ى  تماعات عل نها اج ي تمخضت ع ية الت القضايا الرئيس
ية المعقودة خالل         ة للمكاتب دون اإلقليم ئات اإلداري الهي

نة ذه الس دار   .  ه نة إص ذه الس ازات ه م إنج ن أه وم
نون   ي المع ور الرئيس ن  " المنش ادي ع تقرير االقتص ال

يا  ذي أصبح أآثر أهمية بفضل ترآيزه بصورة        " أفريق ال
ايا   ى القض ثر عل ثفة أآ تاج مك اط اإلن لة بأنم .  المتص

يا،      ادي ألفريق تعراض األداء االقتص ن اس ًال ع وفض
ام        ي من المقرر أن        2007سترآز طبعة ع تقرير، الت  لل

نويع     ألة ت ى مس ر، عل اد المؤتم ناء انعق ي أث ق ف تطل
ية  ادات األفريق نويع   . االقتص ى أن الت تقرير إل ير ال ويش

ي شهده               ع الت وة الدف ى ق ا نمو  أمر أساسي للمحافظة عل
وُّل       ى تح و إل ا يدع رًا، آم ية مؤخ ادات األفريق االقتص
نمطي بغية جعل التنويع رآنًا أساسيًا من أرآان السياسة        
ى      ة عل نمو والمحافظ ريع ال يلة لتس ادية ووس االقتص

ية    ه العال ويهدف التقرير إلى المساهمة في حمل       . معدالت
دول األعضاء على اعتماد تدابير في مجال السياسات           ال

ن   ترم تجزأ م زءًا ال ي نويع بوصفه ج يق الت ى تحق ي إل
ية ية الوطن برامج اإلنمائ دم . السياسات وال د ُأحرز تق وق

ية     ورات الرئيس داد المنش بة إلع ابه بالنس ي مش إيجاب
ي،     تكامل اإلقليم تعلقة بال ورات الم ثل المنش رى م األخ
ي  رأة ف م ودور الم ؤون الحك تدامة، وش ية المس والتنم

 . التنمية
 
ي -5 ت  وف يارية أود أن الف طة المع ال األنش  مج

ي    دة الت رات العدي تماعات والمؤتم ى االج باهكم إل إنت
فة      ملت بص ي ش ام، والت ذا الع الل ه ة خ تها األمان نظم
ي   د ف ذي عق ي الخامس ال ية األفريق تدى التنم خاصة من

نوفمبر الماضي ورآز على دور الشباب  / تشرين الثاني  
ارة  ية الق ي تنم هامه ف ام وإس الل  .اله ت خ د أطلق  وق

المنتدى العديد من المبادرات الهامة، تضمنت إنشاء آلية        
 . لتفعيل ورصد تنفيذ ميثاق الشباب األفريقي

 
ومن المجاالت األخرى التي آان ألنشطتنا فيها  -6

باد،    بادرة ني ى م ناه إل ذي قدم م ال ك الدع وظ ذل ر ملح أث
ران ال ية الستعراض األق ية األفريق ى اآلل يما إل ي والس ت

تراتيجيين      رآاء االس د الش فنا أح يها بوص ارآنا ف . ش
وعملت اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع الدول األعضاء،        

باد وسائر الشرآاء في عام          ة ني  بغية اإلبقاء   2006وأمان
ارها     ي مس ة ف ية المحوري ذه العمل ى ه . عل



 
 مقدمة بقلم األمين التنفيذي
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وفي هذا السياق أيضًا نجحت اللجنة االقتصادية ألفريقيا        
طالع بم ي االض يم ف ي تنظ دة ف ة رائ ؤوليتها آوآال س

تحدة   ـم الم االت األمـ نوية لوآ ية الس اورات اإلقليم المش
ي  رين الثان ي تش يا ف ي أفريق ة ف بر / العامل ، 2006نوفم

بغية االتفاق على طرائق لتعزيز آلية التشاور لدعم تنفيذ         
 . مبادرة نيباد على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

 
ره ل       -7 دم ذآ ا تق يس سوى القليل من المجاالت     وم

ى  ا األعضاء عل نة دوله يها اللج ي ساعدت ف دة الت العدي
تقبل أفضل     ناء مس ويمكن اإلطالع على تفاصيل أآثر . ب

ة  فوعة بقائم ا، مش م االضطالع به ي ت عن األنشطة الت
ع      ي الموق ك، ف لة بذل نواتج ذات الص من ال تتض
بكة   ى ش يا عل ادية ألفريق نة االقتص ي للج اإللكترون

 .www.uneca.orgاإلنترنت 
 
ناول الفصل الرابع من هذا التقرير           -8 يرًا، يت وأخ

بل       ن ق يذها م ري تنف ي يج ة الت وات الهام بعض الخط
برامج   م ال ين تقدي يا لتحس ادية ألفريق نة االقتص اللج
رها؛ ومن أمثلة ذلك المبادرات التي تستهدف      ز أث وتعزي

ة أن تتسم م              يم، وآفال ع مستوى الرصد والتقي نتجات رف

ين   ية؛ وتحس الجودة العال رفة ب ال المع ي مج نة ف اللج
ال     تخدام الفع ز االس رفة؛ وتعزي ية للمع اإلدارة الداخل

 . للموارد من خارج الميزانية
 
ويحدوني أمل في أن يكون في هذا التقرير وما          -9

دى    يم م ى تقي ارئ عل ن الق ا يعي ات م ن معلوم ه م يحوي
 اللجنة، وما تتسم به     فائدة وجدوى األعمال التي تقوم بها     

 . من آفاءة وتحدثه من أثر
 

دول األعضاء سوف               -10 ة من أن ال ى ثق ي لعل وإن
 . تستمر في دعمنا في هذه الجهود

 

 عبد اهللا جانيه  
 وآيل األمين العام لألمم المتحدة 

 واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا 
 2007مارس / آذار
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 انيالفصل الث
ن      رًا ع درت مؤخ ي ص رارات الت ررات والق تابعة المق م

 اللجنة والهيئات األخرى ذات الصلة 
 
 
 

ن  -11 عة الثالثي ا التاس ي دورته نة ف تمدت اللج اع
ار  ي أي ودة ف ايو /المعق رارات  2006م ن الق ددًا م ، ع

ادية     نة االقتص ار اللج حيح مس أن تص ررات بش والمق
ا  ية اإلحص ي تنم ا ف ية، ودوره يا، األفريق ي أفريق ءات ف

ير   أن تيس يط، وبش ادية والتخط ية االقتص د التنم ومعه
ويقدم هذا الفصل استعراضًا    . سياسات العمالة في أفريقيا   

ي اضطلعت بها             ا لإلجراءات واألنشطة المحددة الت عام
ي  واردة ف لة ال ام ذات الص تجابة لألحك ة لالس األمان

 .القرارات والمقررات
 
نة اال -1 ار اللج قتصادية تصحيح مس

 ألفريقيا
 

ترة المحددة من              -12 يذي خالل الف ن التنف اتخذ األمي
ار  ايو   /أي  حتى اآلن عدد ًامن األنشطة والتدابير،       2006م

ة   نة، شملت ثالث ار اللج يف بتصحيح مس ي إطار التكل ف
يكلة      ادة اله ات، وإع برامج واألولوي د ال ي تحدي اد ه أبع

يات التن  ز العمل ية، وتعزي ية والتنظيم ية المؤسس ظيم
ة م      . واإلداري ي ت طة الت ة لألنش ات الكامل ِرد المناقش وت

ا في ثالث وثائق هي        تصحيح مسار  ‘ 1’: االضطالع به
يا   ادية ألفريق نة االقتص ية    -اللج وارد اإلقليم خير الم تس

ية  يا اإلنمائ ات أفريق اء بأولوي ال  ‘ 2’؛ للوف ة أعم خط
يا للفترة          ‘ 3’و 2009 -2007اللجنة االقتصادية ألفريق

ب دون    ز دور المكات ن تعزي ام ع ن الع ر األمي تقري
 .اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا

  
 تحديد البرامج واألولويات

 
بعد أن أجرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تحليًال        -13

ي تواجهها أفريقيا والفرص            ية الت تحديات اإلنمائ يًا لل متأن
تاحة أمامها وفي ضوء الميزة النسبية للج        نة، اعتمدت  الم

يًا أآثر تنظيمًا أعيد بموجبه ترآيز مجاالت           يكًال برامج ه
ن     ي بابي ر ف ث تنحص برامج بحي ات ال تمام وأولوي اه

 تعزيز التكامــل) أ(رئيسيين هما 
 
 

) ب( و اإلقليمي دعمًا لرؤية االتحاد األفريقي وأولوياته،   
تحديات     ة ال ة ومواجه يا الخاص ياجات أفريق ية احت تلب

 .ناشئةالعالمية ال
 

ويتم تنفيذ برنامج العمل من خالل عشرة برامج     -14
ية ن     : فرع ادية، األم ية االقتص تمويل والتنم تجارة، ال ال

ة،  م واإلدارة العام تدامة، الحك ية المس ي والتنم الغذائ
ات، تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية،        المعلوم
نظور   ي، الم تكامل اإلقليم ادي وال تعاون االقتص ال

طة دون ال ية، األنش ي التنم رأة ف اني ودور الم جنس
ا،       ية وإدارته يط التنم ية، تخط ة التنم ي خدم ية ف اإلقليم

ية   ية االجتماع اءات، والتنم داد   . اإلحص م إع د ت وق
نتين   ترة الس ترحة لف ية المق ية البرنامج  -2008الميزان

 .  بحيث يتجلى فيه هذا التوجه البرنامجي الجديد2009
 

توج -15 تند ال ى ويس ًا إل د أيض ي الجدي ه البرنامج
تزاٍم بجعل اللجنة االقتصادية ألفريقيا منظمًة تقوم على         ال
ير        عيد التفك ى ص ية عل ة طليع تل مكان رفة وتح المع

نطقة   ي الم ي ف بادرة    . اإلنمائ ت م رض، ُأطلق ذا الغ وله

رفة تهدف إلى تعزيز أوجه التآزر بين جميع            إلدارة المع
 المستمر لمعايير األداء    البرامج الفرعية وضمان التحسن   

وارد  ل الم ى جع دوره عل اعد ب ا سيس ة، مم والخدم
ث         ارة بحي ية الق ى تنم يرًا عل يمة وتأث ثر ق ية أآ المعرف
تمدها الدول                ي تع ى نوعية السياسات الت ك عل نعكس ذل ي

ية    ادية اإلقليم ات االقتص اء والجماع ذا  . األعض ي ه وف
ى              يا عل تعميق الصدد، ستعمل اللجنة االقتصادية ألفريق

بكات   اهد والش ية والمع ات األفريق ع الجامع ا م  تعاونه
ادية      بحوث االقتص ات ال اد مؤسس يل اتح ن قب ية م البحث

 .األفريقية
 

 إعادة الهيكلة المؤسسية والتنظيمية
 

ادية     -16 نة االقتص د للج ي الجدي يكل التنظيم إن اله
ًا مع أولويات برامجها على نحو ما              يا ينسجم تمام ألفريق
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ي  تجلى ف نتين   ي ترة الس ية لف ة البرنامج  -2008 الخط
نة   2009 ية للج عب البرنامج إن للشُّ ي ف ، وبالتال

يا اختصاصات واضحة، ومسؤوليات         االقتصادية ألفريق
اءلة ضمن  لطاتها وتخضع للمس ارس س ددة وهي تم مح

الم      وقد اسُتكملت عملية إعادة التنظيم     . أطر واضحة المع
ي في آب    وزيع الموظفين   بإعادة ت  2006أغسطس  /الهيكل

ى الشُّعب الجديدة والمكاتب دون اإلقليمية على أساس          عل
ار   ي إط ارات وف ن المه وب م زيج المطل ا يقتضيه الم م

تاحة ية الم وارد الميزان زة  . م ن األجه يق بي م التوف ا ت آم
ل     ن أج د م ي الجدي توجه البرنامج ية وال ية الدول الحكوم

ز االتساق بين اللجنة االقتصادية ألفريقي       ا واألجهزة تعزي
ي   رى ف ية األخ نظمات اإلقليم ية للم ية الدول الحكوم

ي    اد األفريق يما االتح يا، والس ثر   . (أفريق ِرد وصٌف أآ وي
تفصيًال الستعراض األجهزة الحكومية الدولية في مذآرة 

 ).منفصلة ُتعرض على الدورة الحالية للجنة
 

ى      يا عل ادية ألفريق نة االقتص ور اللج ز حض تعزي
عيد دون اإل ي الص ب    -قليم ل المكات ة عم يذ خط  تنف
 دون اإلقليمية

 
ى    -17 نة عل ار اللج حيح مس ية تص نطوي عمل وت

جانب آخر هو تعزيز حضور اللجنة االقتصادية ألفريقيا        
ى      طة عل يذ األنش بر تنف ي، ع عيد دون اإلقليم ى الص عل
بر    ارية؛ وع ات االستش يما الخدم زي، الس و المرآ نح

افية  وارد إض ل م ك(تحوي ي ذل ا ف ونبم ى )  موظف إل
ية  ب دون اإلقليم يق   . المكات روري تحق ن الض وم

ادية     نة االقتص ات اللج ب خدم يًا لتقري زية ميدان الالمرآ
اعدة       م المس ية وتقدي ة فعال ا، وآفال ن عمالئه يا م ألفريق
اعدة   ذه المس َل ه دول األعضاء جع ب ال ية طل ية لتلب الفن

يزاً    ثر ترآ فيذ وُيعَطى في هذا المقام اهتمام خاص لتن        . أآ
ب دون    ز دور المكات ن تعزي ام ع ن الع ر األمي تقري
ى       دم إل ذي ُق يا، ال ادية ألفريق نة االقتص ية للج اإلقليم

ية العامة في أيلول    سبتمبر الماضي، وتقييٍم أجراه / الجمع
 .2004مكتب خدمات الرقابة الداخلية في عام 
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ية تنف  يا   دون اإلقليم ادية ألفريق نة االقتص رنامج اللج يذ ب
ي  م الفن م الدع ي، وتقدي عيد دون اإلقليم ى الص عل
م  ز ودع ية، وتعزي ادية اإلقليم ات االقتص للجماع
تخدام     ددة، واس ية المح برامج دون اإلقليم ات وال األولوي
ى     رفة عل ز إلدارة المع ية آمراآ ب دون اإلقليم المكات

را    ة الش ي، وإقام عيد دون اإلقليم ات  الص ع الجه آات م
ة المعنية في سبيل دعم العمل الذي يقوم به االتحاد            الفاعل

 .األفريقي على الصعيد دون اإلقليمي
 تقوية العمليات التنظيمية واإلدارية

 
إن المكتب الجديد للتخطيط االستراتيجي وإدارة       -19

البرامج، بوصفه جناحًا تابعًا لمكتب األمين التنفيذي، حل 
يق   ب تنس ل مكت طلع   مح برامج ليض ات وال  السياس

ي،    تعاون الفن ية، وال برامج والميزان بمسؤولية تخطيط ال
وإدارة المشاريع ورصدها، ضمن إطار إداري قائم على        

يق النتائج   ويشمل مكتب األمين التنفيذي أيضًا وحدة      . تحق
مان      ية، وض ات الخارج بطة بالعالق ام المرت نى بالمه ُتع

تعل   رفة وال ودة، وإدارة المع يق   الج ران، وتنس ن األق م م
ي يل الميدان ادة . التمث ة األخرى إلع ومن الجوانب الهام

تعزيز إدارة   راءات ل تحداث إج ية اس يكلة التنظيم اله
 .الموارد البشرية والعمليات اإلدارية األخرى

 
 تعزيز الشراآات لمضاعفة األثر اإلنمائي 

 
االت     -20 ارة، ووآ ات الق ن مؤسس تعاون بي إن ال

تح م الم اد  األم يٌّ إليج ٌر أساس ن أم رآاء اإلنمائيي دة والش
ية    ب ازدواج اق وتجن ة االتس ة، وآفال وارد الالزم الم

ناء ودعم الشراآات الفاعلة مع           . األنشطة  إن ب ي ف وبالتال

تجزأ من التوجه االستراتيجي             نظمات أخرى جزء ال ي م
يا  ادية ألفريق نة االقتص ت   . للج ا برح رض، م ذا الغ وله

ادية أل نة االقتص رآائها  اللج ع ش ا م زز تعاونه يا تع فريق
دد    رآاء ج ع ش اون م ات تع يم عالق ن، وتق التقليديي
ية الدولية              نظمات الحكوم ن الم دًا من بي ن، وتحدي محتملي

يا  ية ألفريق ية    -الرئيس رف التنم ي، مص اد األفريق  االتح
ائر      ية، وس ادية اإلقليم ات االقتص ي، والجماع األفريق

رآاء  تحدة، والش م الم االت األم ن، فضًال عن وآ الثنائيي
ياز  ز االمت ية ومراآ ات البحث ذه . المؤسس ًا له ودعم

( سنوات   3الشراآات، أعدت األمانة خطة أعماٍل لفترة         
، ترآز على أوجه الترابط بين أولوياتها        )2009 -2007

رآاء   طة الش ات وأنش تقبلية وأولوي طتها المس وأنش
افة    ي، إض اد األفريق ية االتح ة مفوض يين وخاص الرئيس

بب        إ ة بس وارد الالزم ئة الم دة لتعب ج جدي د ُنُه ى تحدي ل
يا المتوقع أن يزيد على             تماد اللجنة االقتصادية ألفريق اع

 .الموارد الخارجة عن الميزانية
 

اد األفريقي ومصرف التنمية           -21 تعاون مع االتح ال
م مؤخرًا توطيد العالقة القائمة منذ زمن بعيد       :األفريقي   ت

ادية   نة االقتص ن اللج اد    بي ة واالتح ن جه يا م  ألفريق
رى       ة أخ ن جه ي م ية األفريق ي ومصرف التنم األفريق
نظمات       ن الم ترآة بي ة المش يط األمان ادة تنش ل إع بفض

ثالث ادية   . ال نة االقتص رت اللج ك، أج ى ذل افة إل إض
ن من أجل                لة من المشاورات مع المنظمتي يا سلس ألفريق

تعاون فيما بينها يستند إلى تكام           اٍر لل د إط ل األنشطة  تحدي
في مختلف المجاالت اإلنمائية مع الترآيز بصفة خاصة          

ي  ا يل ى م نظور   : عل تجارة؛ الم ي وال تكامل اإلقليم ال
زراعة؛ سياسات األراضي            رأة؛ ال ن الم الجنساني وتمكي
ا يشمل              ناء المؤسسات؛ بم م وب تدامة؛ الحك ية المس والتنم

رفة    اءات وإدارة المع الم، اإلحص ناء الس زمع . ب وُت
ا وارد     الجه ئة الم ية تعب اف إمكان ثالث استكش ت ال

االت       ي المج روعات ف برامج والمش يذ ال ترآة لتنف المش
 .المذآورة

 
 دخلت اللجنة :التعاون مع وآاالت األمم المتحدة   -22

نَّاء مع عدٍد من وآاالت               يا في حواٍر ب االقتصادية ألفريق
د      ثف يسترش اوٍن مك ة تع رض إقام تحدة بغ م الم األم

اهمٍ  رة تف اق     بمذآ يعزز اتس تأنٍّ، س ياغتها ب ت ص  تم
ا األمم المتحدة في أفريقيا      ي تضطلع به وقد . األنشطة الت

تم بالفعل االتفاق على بعض األنشطة المحددة التي يمكن         
يذها في إطار الشراآة مع عدد من الوآاالت، تتضمن       تنف
اهم بشأن تنمية القدرات مع برنامج األمم       رة تف رام مذآ إب

تحدة اإلنما تجارة     الم نظمة ال ي، وم نك الدول ي، والب ئ
 .العالمية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

 
طة       -23 يق أنش ي تنس ثلة ف تها المتم ب والي وبموج

يا       ية أفريق دة لتنم راآة الجدي م الش تحدة لدع م الم األم
باد ( ، اتخذت اللجنة االقتصادية ألفريقيا خطوات نحو         )ني

اور اإلقليمي  ية التش م تنشيط آل االت األم ع وآ ي تجم الت
توى        ين مس ية تحس ًا بغ يا مع ي أفريق ة ف تحدة العامل الم
وم به من عمٍل جماعي على                ا تق ية في م االتساق والفعال

د تم تنشيط اآللية    . الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي       وق
ٍم     م دع ل تقدي ن أج ا م تابعة له تلفة ال ات المخ والمجموع

ثر فعالية وآفاءة لبرنامج نيبا      د في إطار برنامج العشر     أآ
 .سنوات لبناء القدرات الذي ينفذه اإلتحاد األفريقي

 
ًا   -24 يا أيض ادية ألفريق نة االقتص ارك اللج وتش

ؤون   يذية للش نة التنف ل اللج ي عم طة ف ارآة نش مش
ية ومختلف مجموعاتها، وستعمل         االقتصادية واالجتماع
م على تحسين مستوى مشارآتها في اآلليات القطرية لألم

برمجة  يات ال تحدة وعمل ام المنسق  (الم ك نظ ي ذل ا ف بم
ترك  ري المش يم القط يم والتقي م  / المق ل األم ار عم إط

ية      تحدة للمساعدة اإلنمائ ذا األمر مزيد من        ). الم نح ه وُم
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ين    ى تحس ية إل ام الرام ن الع بادرة األمي زخم بفضل م ال
 .مستوى االتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة

 
تعاون -25 ن ال رآاء الثنائيي ع الش ن  : م زيد م م الم  ت

يد على الشراآات الثنائية المتنامية للجنة االقتصادية      التأآ
يا بانعقاد      في أديس أبابا مؤخرًا، التي طاولة الكبار ألفريق

جمعت آبار صانعي السياسات األفريقيين ونظراءهم من 
بلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان           ال

ى تحسين سياسات إدارة الموارد          االقت يز عل صادي للترآ
ن  د م ادي والح نمو االقتص ة ال يا لكفال ية ألفريق الطبيع

ر  ية تصحيح مسار اللجنة أيضًا             . الفق د تمخضت عمل وق
رآاء       ية للش ة األساس ع المجموع تعاون م يق ال ن تعم ع
يف      ل تكث يا، ويتواص ادية ألفريق نة االقتص ن للج الثنائيي

ناء شراآا ود لب تملة الجه ات مانحة مح ع جه دة م ت جدي
 .أخرى مثل البرازيل والصين والهند

 
بع    -2 ائية لتت درات اإلحص ز الق تعزي

ية     داف اإلنمائ يق األه و تحق تقدم نح ال
 لأللفية في أفريقيا
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ية  ية أللف داف اإلنمائ يق األه و تحق تقدم نح بع ال ي تت ف
يًا، اعتمد            واأله  يها دول تفق عل ية األخرى الم داف اإلنمائ

ي    رارًا ف يا ق ادية ألفريق نة االقتص ر وزراء اللج مؤتم
ار    ي أي ودة ف يرة المعق ه األخ ايو / دورت ب 2006م  يطل

بموجبه من األمانة مساعدة الدول األعضاء على تعزيز           
يانات ووضع مقاييس لألداء             ع الب ا في مجال جم . قدراته

ذا  تجابًة له ن    واس ددًا م ة ع ت األمان ب، أطلق  الطل
دة لإلحصاءات  عبة جدي اء ُش نها إنش ن بي بادرات، م  -الم

ته      ثل أولوي ذي تتم اءات ال ي لإلحص ز األفريق المرآ
بحوث وتقديم الدعم في مجال بناء       الرئيسية في إجراء ال
توى         ع مس ل رف ن أج اء م دول األعض ى ال درات إل الق

ا ي  ية بم ية والنوع ث الكم ن حي يانات م يل الب دم تحل خ
رارات المستنيرة في مجال القضايا           السياسات وصنع الق

 .االجتماعية واالقتصادية
 

بلدان      -27 ية لل درات المؤسس ز الق يعزز المرآ س
اءات      تخدام اإلحص نيف واس ع وتص ى جم ية عل األفريق
مل      ا يش ية، بم ير الدول ًا للمعاي ية وفق يدة النوع الج

داف ا    يذ األه د تنف تمدة لرص رات المع ية المؤش إلنمائ
ية داف  . لأللف د األه ية رص م لعمل م الدع وسيواصل تقدي

ريق الخبراء          ية من خالل مشارآته في ف ية لأللف  اإلنمائ
داف     رات األه ي بمؤش االت المعن ن الوآ ترك بي المش
ية لأللفية الذي تشرف على تنظيم اجتماعاته إدارة          اإلنمائ

تحدة   م الم ية لألم  عالوة. الشؤون االقتصادية واالجتماع
ادية   ؤون االقتص تعاون إدارة الش ك، ت ى ذل عل
يط       يا والمح ادية آلس نة االقتص ع اللج ية م واالجتماع
ئة السادسة من    يذ مشروع في إطار الف ى تنف ادي عل اله
درات      ز ق دف تعزي تحدة به م الم ي لألم اب اإلنمائ الحس
بع التقدم              ى تت ية عل ية واإلقليم ة اإلحصائية الوطن األنظم

 .داف اإلنمائية المتفق عليها دوليًاالمحرز في تحقيق األه
 

ويضطلع المرآز أيضا بمسؤولية تنفيذ اإلطار          -28
درات     ناء الق د لب ي الجدي ي المرجع تراتيجي اإلقليم االس
تماد     ي اع بلدان ف م ال يا، ودع ي أفريق ائية ف اإلحص
اءات  ية اإلحص يذها لتنم ية وتنف تراتيجيات الوطن . االس

ذا الصدد، يقوم المرآز حالي        ًا بترآيز جهوده على    وفي ه
ام    ية لع ابات الوطن ام الحس تكمال نظ ع (، 1993اس م

واإلعداد لجولة  ) 2008التخطيط إلدخال نظام جديد عام      
ام  بلدان     2010ع ي ال اآن ف كان والمس تعدادات الس  ل

 .األفريقية
 
ي  -3 د األفريق تعراض أداء المعه اس

 للتنمية االقتصادية والتخطيط
 

ا   -29 رغم من اإلنج ى ال د عل ا المعه ي حققه زات الت
م     بيل دع ي س يط ف ادية والتخط ية االقتص ي للتنم األفريق
نة     تها اللج ي بذل ود الت يا والجه درات أفريق ية ق تنم
تعزيزه، ظل المعهد يواجه            رًا ل يا مؤخ االقتصادية ألفريق
بوط     راء اله ياته ج ي االضطالع بعمل ة ف صعوبات جم

ي تق ية الت اهمات المال توى المس ي مس تمر ف ا المس دمه
دول األعضاء    م يكن للقرارات التي اتخذها مؤتمر        . ال ول

 التي أعلنها خالل تاللجنة االقتصادية ألفريقيا وااللتزاما
ير يذآر على التخفيف من حدة هذه        السنوات األخيرة تأث

م  .  الصعوبات ة لألم ة تابع ات مماثل ن أن مؤسس ي حي ف
بحر     نطقة ال ية وم ريكا الالتين د أم ثل معه تحدة، م الم
ي للتخطيط االقتصادي واالجتماعي ُيَزوَّد بموارد    الكاريب
ة لألمم المتحدة، ما زال               ية العادي يرة من الميزان ية آب مال
تلقى   يط ي ادية والتخط ية االقتص ي للتنم د األفريق المعه

ياته  يه لالضطالع بعمل دودًا ال يكف ًا مح ل . عون ن أج وم
ادة تنشيط المعهد         ذه الصعوبات وإع يف من حدة ه  التخف
حتى يتسنى له أن ينهض بواليته، اعتمدت دورة مؤتمر     
ام    ي ع ودة ف يا المعق ادية ألفريق نة االقتص وزراء اللج

راء   2006 يذي إج ن التنف ن األمي يه م ب ف رارًا تطل  ق
ذا      ر به م تقري د وتقدي يات المعه تعمق لعمل تعراض م اس

 . 2007الشأن إلى الدورة األربعين للجنة في عام 
 

ذا   -30 تجابة له يذي    واس ن التنف ف األمي ب، آل الطل
ن بإجراء هذه العملية           ريقًا من المستعرضين الخارجيي . ف

اعدة   ي مس تعراض ف ذا االس ي له ثل الغرض النهائ ويتم
ى  ب عل ي التغل يط ف ادية والتخط ية االقتص د التنم معه
نه من التصدي للتحديات             ية وتمكي ية الحال صعوباته المال

ي ال الت اء باآلم ه والوف ة أمام تلف الماثل يه مخ ا عل  يعلقه
ة غرض آخر لالستعراض هو        . أصحاب المصلحة    وثم

ية      ي للتنم د األفريق ود المعه ن وج دف م يح اله توض
ه في إطار بنية                نوط ب دور الم االقتصادية والتخطيط وال
معاهد التدريب في أفريقيا، بغية ضمان استمرار اإليمان        
ي    م السياسي والمال ى الدع ة حصوله عل ته، وآفال بأهمي

دول األعضاء ال ن ال ينظر  . الزم م ذا الصدد، س ي ه وف
ع  د م اون المعه يق تع رائق توث ي ط تعراض ف االس

اد األفريقي         يما االتح نظمات األخرى، والس وسُيرفع . الم
ر فريق االستعراض إلى الدورة الحالية للجنة للنظر          تقري

 .فيه
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 متابعة المقررات بشأن العمالة -4
 

ثون علما بضرورة   أخذت الدورة التاسعة والثال     -31
ة في السياسات اإلنمائية واالقتصادية الكلية          اج العمال إدم

يذ خطة عمل واغادوغو             ية وتسهيل تنف ، )2004(الوطن
ي  ان ف ى اإلنس ز عل ي ترآ تدامة الت ية المس لضمان التنم

ارة  إلى جانب ذلك، شجعت الدورة اللجنة االقتصادية       . الق
ع شرآائها اإلقل تعاون م ى ال يا عل دًا ألفريق ن، وتحدي يميي

ية، لتعزيز صوغ             نظمة العمل الدول اد األفريقي وم االتح
ة من خالل عقد           ى العمال ية ترآز عل رامج إنمائ يذ ب وتنف
ية للعمالة في سياق خطة عمل واغادوغو          تديات إقليم . من

يا        ادية ألفريق نة االقتص همت اللج ك، أس وء ذل ي ض وف
ية التي         ية في االجتماعات دون اإلقليم ات فن  عقدها بورق
نظمة العمل الدولية             ٍم من م اد األفريقي بدع وآان . االتح

تعراض     ية اس تماعات دون اإلقليم ذه االج ن ه دف م اله

ى صعيد القارة               اٍر عل ى وضع إط ية إل تراحات الرام االق
ي     ة ف تعلقة بالعمال برامج الم ات وال امل السياس أن تك بش

يا من  . أفريق ن ض تماعات م ذه االج ج ه تكون نوات وس
ي سينظر فيها االجتماع األفريقي اإلقليمي         المواضيع   الت

ي   ا ف ي أديس أباب ده ف رر عق ية المق ل الدول نظمة العم لم
ان ريل /نيس ن 2007أب ل م يه آ ارك ف تماع يش و اج ، وه

اد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا آشريكين         . االتح
ي    اد األفريق ن االتح تكون م ٍل ت رقة عم كيل ف م تش د ت وق

ادية ألفريقيا ومنظمة العمل الدولية بهدف   واللجنة االقتص 
ناول إنشاء              ي تت ية الت ة المفاهيم استعراض مسودة الورق
رنامج   يعها لتضم ب يتم توس ة، س ي للعمال تدى اإلقليم المن
ي  ية األفريق رف التنم ي ومص تحدة اإلنمائ م الم األم

ومن المقرر إطالق مبادرة المنتدى     . آشريكين مؤسسيين 
 . 2008يناير /ول شهر آانون الثانياإلقليمي للعمالة بحل
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 الفصل الثالث 
 اإلنجازات والنواتج الرئيسية للبرامج واألحداث 

 الخاصة واالجتماعات
 

 
ذا الفصل الضوء على إنجازات اللجنة            -32 يسلط ه

يا في إطار المواضيع الفرعية العشرة          االقتصادية ألفريق
ة للعناصر الرئيسية لبرنامج عملها   وترد في هذا  .المكون

ما خالل العام، أي الفصل أيضًا نتاتج حدثين خاصين ُنظِّ       
ائدة    تماعات الم امس واج ي الخ ية األفريق تدى التنم من

ام     ي ع دت ف ي انعق يرة الت ن  2007الكب ًال ع  فض
 .اجتماعات الهيئات الفرعية

 
ال     -1 ي مج ية ف ازات الرئيس اإلنج

 األنشطة البرنامجية
 

 ة االقتصاديةالتجارة والمالية والتنمي
 

ز السياسات اإلنمائية وصوغ البرامج عن         -33 تعزي
يا     طريق البحث   تقرير االقتصادي عن أفريق يهدف   :ال

يا، وهو المنشور الرئيسي            تقرير االقتصادي عن أفريق ال
ية       تائج الرئيس ر الن ى نش يا، إل ادية ألفريق نة االقتص للج
ادية    نة االقتص ا اللج طلع به ي تض ث الت طة البح ألنش

ياألف تندوي .ريق تقرير س ى ال ائل  إل برز المس  مواضيع ت
تراتيجية     واغل االس ن الش بر م ي تعت ئة الت بة الناش بالنس

ية لل يا  في تنم تقرير موضوعي      .  أفريق ناول ال د أن ت وبع
ام  ي ع ر ف بطالة والفق ات رأس 2005ال  وموضوع تدفق

ام        ال في ع  لموضوع  2007، سُتكرس طبعة      2007الم
ية اق التنم نويعالتعجيل بآف يا عن طريق الت ي أفريق  . ف

ية  بلدان األفريق ع ال رورة أن تض تقرير ض د ال ويؤآ
نويع اقتصاداتها من أجل تعجيل              استراتيجيات محددة لت
ادية    دمات االقتص ام الص عفها أم ن ض د م نمو والح ال
ير فرص العمل              اعدة توف ية، فضًال عن توسيع ق الخارج

رته ال   ا أق و م ى نح املة عل ية الش مان التنم دورة وض
ثالثون  عة وال ام     .التاس ي دورة ع تقرير ف در ال وسيص

 . للجنة2007
 

ز القدرات على المفاوضات التجارية على        -34 تعزي
قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا العديد  :الوطنيالصعيد 

دد من  ي ع تجارية ف درات ال ناء الق م ب ات لدع من الخدم
اء بلدان األعض ثال  .ال بيل الم ى س ت قفعل دم

ن ب ل  ة اللج ات تدري ية  تعزيز خدم درات التحليل  الق
للموظفين والخبراء التجاريين الوطنيين في مجال تطبيق       
تدام      ث المس تكاملة والتحدي تجارة الم ي لل ل العالم الح

زراعة يالت   /لل نظام التحل ي ل زان الجزئ اذج االت نم
تجارية  ات ال ى    .والمعلوم يات عل ذه المنهج اعد ه وتس

ار االتف   ادف آلث يل اله ى   التحل تجارية عل ات ال اق
ية  ادات الوطن ادية    .االقتص نة االقتص رت اللج ووف

ات     ي للسياس ز األفريق ريق المرآ ن ط يا، ع ألفريق
تكاملة      ارية الم ات االستش ل الخدم تجارية، وبفض ال

ا              تابع له يف ال ا مكتب جن ي يقدمه ية الت التدريب , األقاليم
تجارة      نظمة ال دى م ن ل ين األفريقيي ة المفاوض لمجموع

يات الخاصة بمنظمة            العالم  يف في مجال العمل ية في جن
  .التجارة العالمية والمسائل ذات الصلة بالتجارة

 
د أُ   -35 نشئ المرآز األفريقي للسياسات التجارية      وق

ام      ة آندا استجابة للمطالب          2003في ع  بدعم من حكوم
دة للحكومات األفريقية للمساعدة التقنية ذات الصلة         الجدي

تجارة  دف   .بال درات    واله ز ق و تعزي ز ه ام للمرآ الع
برامج       ات وال وغ السياس ى ص ية عل ات األفريق الحكوم
ن   بر م در أآ ارآة بق يذها، والمش يلها وتنف تجارية وتحل ال
تعددة      ية والم تجارية الثنائ ات ال ي المفاوض ية ف الفعال

راف  ةاألط تمع وآفال اص والمج اع الخ ارآة القط  مش
ي مشارآة نشطة في هذه المفاوضات     قد أفضت و .المدن

ة       تائج ملحوظ ى ن ز إل ا المرآ ي بذله ود الت د  .الجه فق
درات على المفاوضات التجارية في عدد من           تعززت الق
تباقية والبناءة            ك مشارآتها االس ى ذل دل عل ا ت بلدان آم ال

تعددة األطراف       ية والم تجارية الثنائ  .في المفاوضات ال
رح عدد البلدان األفريقية ال        ا ب ي اآلن بنشاط ف  مشارآة  وم

نظمة      ة لم ة الدوح ار جول ي إط تجارية ف ات ال المفاوض
د  رتفع بق ية ي تجارة العالم بررال ة  . أآ ًا لجول وخالف

أوروغواي للمفاوضات التجارية، أصبحت بلدان أفريقية      
ات      ية للمفاوض ة الحال ي الجول ة ف طة للغاي يرة نش آث
ن     د م م العدي الحها وتقدي ن مص اع ع ي الدف تجارية وف ال

ان وأج ائق للج تجارة الوث نظمة ال ي م تفاوض ف زة ال ه
  .العالمية
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 األمن الغذائي والتنمية المستدامة
 

فها   -36 يا، بوص ادية ألفريق نة االقتص ت اللج نظم
ر     تائج مؤتم يذ ن ز تنف ير وتعزي ة بتيس ية مكلف نة إقليم لج
ة العالمي للتنمية المستدامة، اجتماعًا للجنة األفريقية          القم

ا في ذلك        تدامة بم ية المس  اجتماعات التنفيذ اإلقليمية    للتنم
ق اآلراء       ال تواف دول أعم روع ج ي استعرضت مش الت
دورة وضع السياسات الخامسة عشرة للجنة              األفريقي ل

ا في أيار         تدامة المزمع انعقاده ية المس . 2007مايو /التنم
ية    يغة النهائ ع الص دد وض ادية بص نة االقتص واللج

ال المذآور بالتشاور مع أ          صحاب لمشروع جدول األعم
 .المصلحة

 
ًا تقنيًا آبيرًا في            -37 وقدمت اللجنة االقتصادية دعم

ر وزاري   ات لمؤتم م الخدم ير وتقدي ال التحض مج
ي     اد األفريق يين لالتح ة رئيس ري قم راآة /ومؤتم الش

يا        ية أفريق دة لتنم باد (الجدي تعلق آلها  ) ني برنامج ال بتنفيذ   ت
ية الزراعية األفريقي الشامل     في وبوصفها عضوًا .للتنم

ة األفريقي لألسمدة الذي انعقد       ية لمؤتمر القم اللجنة التقن
ران   ي حزي ا ف ي أبوج يه /ف نة  2006يون ت اللج ، دع

نهج   ي ب الن المعن تماد اإلع ى اع ادية إل االقتص
تعاون ي،   /ال ن الغذائ ال األم ي مج ي ف تكامل اإلقليم ال

در      مدة بق ير األس ل لتوف رفق تموي اء م بر وإنش أآ
ن نللمزارعي ول   األفريقيي ي الحص هم ف ادة فرص  وزي

ة تكلفة معقول يها ب ًا  .عل ة أيض ر القم ا إعالن مؤتم ودع
ع     يق م تعاون الوث ى ال راحة إل ادية ص نة االقتص اللج
ي     ية األفريق ي ومصرف التنم اد األفريق ية االتح مفوض
يذ     تابعة تنف أن م ية بش ادية اإلقليم ات االقتص والجماع

ر  ية لش رافق إقليم اء م راراته القاضية بإنش ع ق اء وتوزي
تاج األسمدة على الصعيدين الوطني           ز إن األسمدة، وتعزي
نطقة  مدة داخل الم ي األس تجارة ف رويج ال ي، وت واإلقليم
د      مدة ورص تطوير األس ي ل ل أفريق رفق تموي اء م وإنش

 .تنفيذ اإلعالن وتقييمه
 

ي    -38 ي لألراضي ف الدور الرئيس نها ب ترافًا م واع
الم  اء الس يا وإرس ي أفريق ية ف لت التنم ن، واص  واألم

بادرة  ي الم م ف دور حاس نة االقتصادية االضطالع ب اللج
ادية     نة االقتص ي واللج اد األفريق ن االتح ترآة بي المش

ي   ية األفريق يا ومصرف التنم ات وألفريق ية بسياس المعن
إلى دعم جهود وتسعى المبادرة بصفة خاصة  .األراضي

ية، وإد     ية الزراع لة بالتنم رامجها ذات الص باد وب ارة ني
ار في مرحلة ما بعد               ادة اإلعم ناء السالم، وإع ئة، وب البي

آما . الصراع، ودعم اآللية األفريقية الستعراض األقران     
إلى تقديم الدعم  - بين جملة أمور أخرى  –تهدف المبادرة   

وارد   ئة الم ي وتعب ز التقن ناء وتعزي أن لب ق آراء بش تواف
ي   ي ف ة األراض ية لسياس بادئ توجيه اري وم ار ق إط

ياأ ي  .فريق د ه تعددة   أوق ارية الم ل االستش ة العم ت حلق
التي ُنظمت باالشتراك مع ألصحاب المصلحة  األطراف   

اد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي واستضافتها        االتح
 محفًال 2006مارس /اللجنة االقتصادية ألفريقيا في آذار   

ات      ائل والدعام أن المس ق آراء بش ى تواف ل إل للتوص
ي م ية ف ريق  الرئيس ة ط ال األراضي، ووضع خارط ج

ي ينبغي االسترشاد بها في             تشمل الخطوات الحاسمة الت
ية        درات المؤسس ناء الق رائق ب ار وط يذ إط ع وتنف وض
ع   وارد ووض ئة الم رورية لتعب راآات الض ة الش وإقام

يذه  ار وتنف ار   .اإلط ال اإلط توقع إآم ن الم اريوم   الق
ية القاري بادئ التوجيه ك الةوالم ي ذل ا ف ير  بم معاي

تماد ة األراضي واع أن سياس  والمؤشرات الواضحة بش
ية          بادئ التوجيه ذا اإلطار والم من جانب رؤساء دول      ه

ام    نهاية ع ي ب اد األفريق ة االتح ر قم ات مؤتم وحكوم
2008.  

 
 الحكم واإلدارة العامة

 

آثفت اللجنة االقتصادية ألفريقيا من تعاونها مع        -39
ي األفريق تمع المدن نظمات المج ية وبصفة خاصة عن م

ات العمل لبناء القدرات التقنية             طريق تنظيم مختلف حلق
دور هادف في               نظمات لتتمكن من االضطالع ب ذه الم له
ن     زء م ران آج تعراض األق ية الس ية األفريق ية اآلل عمل
ة    ع آفال تقرة م ية المس يق التنم م وتحق ز الحك ية تعزي عمل

يا     اءلة في أفريق ات    .الحرية والمس د أآدت حلق  العمل وق
أن      ذا الش ي ه ت ف ي أُُجري بحوث الت ت وال ي ُنظم الت
ضرورة تعزيز الحوار السياسي فيما بين جميع أصحاب     
ي   ة ف ارآة الفعال ي والمش ى الصعيد الوطن المصلحة عل
يذ  ران وتنف ية الستعراض األق ية األفريق ية اآلل يم عمل تقي

 .خطة العمل الوطنية
 

ران     -40 ية الستعراض األق ية األفريق واصلت   :اآلل
ريك   ا آش ًا لدوره يا وفق ادية ألفريق نة االقتص اللج
ران،  تعراض األق ية الس ية األفريق ي اآلل تراتيجي ف اس
ًا للوالية الممنوحة لها من جانب لجنة رؤساء الدول           ووفق
ذه    يقًا له اهمتها تحق باد مس تابعة لني يذ ال ات للتنف والحكوم

ة ل  ة العام اعدة لألمان م المس ة عن طريق تقدي ية الغاي آلل
بلدان       م لل م الدع ران وتقدي تعراض األق ية الس األفريق

  .األفريقية
 

ورات ذات    -41 ي والمنش م األفريق ر الحك تقري
ان   :الصلة ي األول آ م األفريق ر الحك يجة لنشر تقري نت

ى نطاق واسع بخبرة اللجنة االقتصادية                ليم عل ناك تس ه
يا في مجال بناء المؤسسات من أجل انتهاج الحكم            ألفريق
ى        بات عل دد الطل ادة ع ى زي ى إل ا أفض الح مم الص
ية األفريقية            تعلق باآلل ا ي الخدمات االستشارية، ومعظمه
ا    دول األعضاء بم ن ال ة م ران، المقدم تعراض األق الس

ي  تمع المدن نظمات المج يها م انون   .ف هر آ ي ش وف
 وحده استجابت اللجنة االقتصادية      2006ديسمبر   /األول

ة من هذه الطلبات   آناتج عرضي لدراساتها عن و .ألربع
ران     تعراض األق ية الس ية األفريق ا لآلل م ودعمه الحك
ية      ل دون إقليم ات عم ادية حلق نة االقتص ت اللج نظم

برلمانات، و اء ال انعيألعض ي ص ات، وممثل  السياس
ي عن دور أعضاء البرلمان في             نظمات المجتمع المدن م

ل   ط األج اق المتوس ار اإلنف ية إط ات   .عمل ت حلق وآان
ي     العم ة ف ارآة فعال يق مش ى تحق دف إل ورة ته ل المذآ

 .عملية إطار اإلنفاق المتوسط األجل وإدارتها بكفاءة
 

راض     يا ألغ م والتكنولوج ات والعل خير المعلوم تس
 التنمية

 
ية     -42 تدى التنم ا من ي حققه تائج الت وء الن ى ض عل

ات    يا المعلوم رس لتكنولوج ذي ُآ ي األول ال األفريق
اللجنة االقتصادية ألفريقيا تدعم     ما برحت    ،واالتصاالت 

ياآل األساسية الوطنية للمعلومات            ية اله بادرة تنم يذ م تنف
يتين ن رئيس االت بطريقتي ات  :واالتص وغ السياس ص

ات  يا المعلوم ي مجال تكنولوج ية ف وخطط العمل الوطن
يا      ية لتكنولوج ياآل األساس ية اله االت وتنم واالتص

تخدامها   االت واس ات واالتص نة  و .المعلوم ت اللج قدم
ام  ي ع ادية ف ات 2006االقتص ن الخدم د م  العدي

اء  ي دول أعض ت ثمان ي مكن ية الت ارية التقن االستش
ياآل        ية اله ط لتنم ع خط ي وض روع ف ن الش افية م إض
االت      ات واالتص يا المعلوم ية لتكنولوج ية الوطن األساس

 .وصوغ هذه الخطط وتنفيذها
 

يا جم -43 ادية ألفريق نة االقتص اعدت اللج ة وس اع
ة       ي للحكوم ا اإلقليم ع إطاره ي وض يا ف رق أفريق ش
اإللكترونية الذي وافق عليه مجلس وزرائها في اجتماعه        

ر  ث عش ة      .الثال ي للحكوم ار اإلقليم ع اإلط د ُوض وق
اعدة       ل المس يا بفض رق أفريق ة ش ية لجماع اإللكترون
ات   وارد السياس ية لم بكة العالم ار الش ي إط ة ف المقدم

تمويل     ية وب ة الكندية، والتعاون مع   اإللكترون من الحكوم
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ات   يا المعلوم ال تكنولوج ي مج ندية ف ة الفنل الحكوم
وتهدف وثيقة اإلطار إلى تقاسم المعلومات  .واالتصاالت

بر     يانات ع ق الب ائل تدف ال مس ي مج تعاون ف ز ال وتعزي
وارد     د الم اء، وحش ية واألخط ب االزدواج دود لتجن الح

ة  لحة الجماع ا  .لمص يقة اإلط مل وث ل  وتش ة عم ر خط
ى الفور        يذ اإلطار عل ى متوسطة األجل لتنف  .قصيرة إل

تخذ في المناطق                ة ت ية مماثل بادرات إقليم ناك أيضًا م وه
ية لكل من الجماعة االقتصادية لدول غرب              دون اإلقليم
يا    ط أفريق نقدية لوس ادية وال ة االقتص يا والجماع أفريق

 . واتحاد المغرب العربي
 

تاج معلومات عن       -44 م إن  الموارد المعرفية ذات    وت
. 2006الصلة بالتنمية ونشرها على نطاق واسع في عام    

) باللغة الفرنسية(وتم إعداد برنامجين على أشرطة فيديو     
آفالة حصول "  بعنوان 2006في تشرين الثاني نوفمبر      

ى  يع عل االتالجم ات واالتص يا المعلوم " تكنولوج
ول "و ير حص ية تيس تمعات المحل ى تكنولو المج يا  عل ج

ات  االتالمعلوم ة ال: واالتص حاب آفال ن أص وار بي ح
لحة ال نالمص ر  و".متعددي م نش دد 12ت كل ع ي ش ًا ف

راآة    هرية لش رة الش ي النش ي ف بوع أو إلكترون مط
تعزيز     يا ل ي أفريق االت ف ات واالتص يا المعلوم تكنولوج
راآة    اء الش ن أعض يما بي ات ف م المعلوم ية تقاس  .عمل

ذه األوُن رت ه داد ش ى نطع بكة  عل بر ش ع ع اق واس
رة  تماعات مباش ريق اج ن ط ت وع ام  . اإلنترن ي ع وف

ي  2006 ات األفريق تمع المعلوم بادرة مج ع م تل موق  اح
ات    يا المعلوم ال تكنولوج ي مج ات ف مل معلوم ذي يش ال
ة      وارد خاص ية وم ات جغراف االت ومعلوم واالتص
نة        ع اللج ن مواق ن بي ي م ز الثان بات المرآ بالمكت

ي  ادية ألفريق ي تُ  االقتص ت الت بكة اإلنترن ى ش ى ا عل حظ
بر عدد من ال       ، أي بعد الموقع الرئيسي للجنة      متصلينبأآ

غ عدد         2 273 199المتصلين بالموقع   االقتصادية، إذ بل
بة  11( ن نس ة م ي المائ لين ب ف نة  المتص ع اللج ل مواق ك

ى شبكة اإلنترنت         026 آما شهد الموقع  ) االقتصادية عل
ارة 405 دار   .زي م إص ن عددوت ي  ي كل إلكترون ي ش ف

ى حد سواء         من األعداد التي تصدرها شبكة    ومطبوع عل
يا باإلنترنت     " ط أفريق وهي شبكة ربع سنوية للبريد       " رب

ى        ي عل اء الوع ى إذآ ي إل ي ترم بوع واإللكترون المط
ي    ات الت أن اإلمكان ع بش ية األوس ة اإلنمائ اق الجماع نط
ال       ي مج االت ف ات واالتص يا المعلوم رها تكنولوج توف

يةال بعة  .تنم اء س م إنش تقرير ت مولة بال ترة المش ي الف وف
ائها   دد أعض تجاوز ع ية ي ة إلكترون رقة مناقش  500أف

 في المائة من مجموع أعضاء فريق المناقشة        16(عضو  
وتم تنظيم  ).الخاص بمبادرة مجتمع المعلومات األفريقي 

ية     تجات اإلعالم تخدام المن زز اس ارض تع ة مع أربع
ي  اء وع ي إذآ ت ف مي نجح رارات وراس انعي الق ص

 .السياسات في القارة
 

وفي مجال تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض        -45
نوان    يقة بع ادية وث نة االقتص دت اللج ية أع اء "التنم إنش

يا واالبتكار من أجل تحقيق التنمية          م والتكنولوج نظم العل
ساعدت على إثراء المناقشات في مؤتمر قمة       " المستدامة

اد األفر ياالتح انون الثان ي آ د ف ذي انعق ي ال ناير /يق ي
م   2007 تهاج العل ية الن يات رئيس تمد توص ذي اع  وال

 .والتكنولوجيا في البرامج اإلنمائية الوطنية في أفريقيا
 

 التعاون االقتصادي والتكامل اإلقليمي
 

باد  -46 رارات      : ني ائق والق ا برحت مختلف الوث  1م
ام    نذ ع يد  م ة   2002تع ى والي يد عل نة  التأآ اللج

يما بين الوآاالت             يا بوصفها المنسق ف االقتصادية ألفريق
                                                 

ثال ال الحصر         1 بيل الم ى س ريق األمين العام      : عل ي لف تقرير الثان ال
ية      دة لتنم راآة الجدي ي للش م الدول تقديم الدع ي ب اري المعن االستش

يا    دة التفتيش المشترآة عن تقييم اللجنة          )2006(أفريق ر وح ، وتقري
يا للدعم المق        : دم من منظومة األمم المتحدة لنيباد     االقتصادية ألفريق

 ).2004(إعادة التفكير في النهج الجماعي 

ة في أفريقيا من              تحدة العامل م الم تابعة لألم نظمات ال والم
وبناء على ذلك ذهبت اللجنة االقتصادية      . ادبأجل دعم ني    

ي     الفعل ف بارز ب ا ال از دوره ن إنج د م ى أبع يا إل ألفريق
يما بي    تعاون ف ز ال باد وتعزي يم ني د مفاه االت تحدي ن وآ

م       م الدع دور تقدي طلع ب باد لتض ًا لني تحدة دعم م الم األم
ير ال باد، أي تنسيق الدعم         كب ات ني يذ أولوي  والملموس لتنف

م  ية والحك ي مجاالت التنم ية (المؤسسي ف ية األفريق اآلل
ران  تعراض األق ي     ) الس ية ف ياآل األساس ية اله وتنم

  .أفريقيا
 

دم لنيبا     -47 في سياق  :دتنسيق الدعم المؤسسي المق
يا ُأدمجت  نة االقتصادية ألفريق ادة تشكيل اللج ية إع عمل
ية في البرنامج الفرعي المعني بالتكامل          باد الحال وحدة ني
نة   ز دور اللج تآزر وتعزي ه ال تعزيز أوج ي ل اإلقليم

باد       وأجرت    .االقتصادية في تنسيق الدعم اإلقليمي لني
دة  عبة الجدي تكامل اإلقليم (الش باد وال عبة ني ) يش

االت   ن وآ يما بي ية ف اورات اإلقليم ًا للمش استعراض
تحدة دعمًا لنبياد، وبصفة خاصة نظام             م الم نظومة األم م

ر       ية واألث ادة الفعال وتعاونت    .المجموعات من أجل زي
ل  ات عم يم حلق ي تنظ باد ف ة لني ة العام ع األمان عبة م الش
ن       زيد م ع الم ى وض ت إل درات أفض ناء الق لب

تراتيجيات الرام باد االس ات ني يذ أولوي ى تنف ي  .ية إل وف
ي رين الثان بر /تش نة االقتصادية 2006نوفم دت اللج  عق

يا  ن     ألفريق ية بي اورات اإلقليم ابع للمش تماع الس االج
ي   اد األفريق ية االتح تحدة ومفوض م الم االت األم وآ
ية   رف التنم ية ومص ادية اإلقليم ات االقتص والجماع

ى    ي إل يات ترم تمد توص ذي اع ي ال ز ) أ (:األفريق تعزي
ات؛     ام المجموع يط نظ يق وتنش ز ) ب(التنس وتعزي

ن األمم     ) ج(التنسيق دون اإلقليمي؛       وتحسين التنسيق بي
ية؛   ية األفريق ات اإلقليم تحدة والمؤسس د و) د(الم رص

يمها؛    تائج وتقي راءات والن ـ(اإلج وارد  ) ه ئة الم وتعب
   .لتعزيز القدرات

 
ياآل األساسية اإلقليمية   -48 ية اله يعوق قصور  :تنم

يا       تكامل اإلقليمي في أفريق ياآل األساسية ال ويرمي   .اله
ى        ال إل ذا المج ي ه يا ف ادية ألفريق نة االقتص ل اللج عم
ل واتصاالت فعال ومتكامل        المساعدة في إنشاء نظام نق

يا  ي أفريق ادي ف تكامل الم ورة آأساس لل تكلفة ميس  .وب
ا      ا األعض اعدة لدوله ادية المس نة االقتص ت اللج ء وقدم

وارد   ة، وإدارة الم ات الطاق تعزيز مجمع اتها ل ومؤسس
ية  وارد المائ ثل الم ترآة م ية المش ي  .الطبيع ت ف وُنظم

انون األول مبر /آ ب 2006ديس ل للتدري ة عم  حلق
ة إلذآاء وعي               ة الذري ية للطاق ة الدول تعاون مع الوآال بال
ز        د تعزي أن فوائ ة بش اع الطاق ي قط يط ف براء التخط خ

ط المتكامل للموارد من أجل التنمية      تطبيق أدوات التخطي  
 .المستدامة للطاقة الزهيدة الكلفة

 
 

تكامل اإلقليمي وترشيد الجماعات االقتصادية       -49 ال
ية  ن         :اإلقليم تكامل بي ة أن ال ه بصورة عام لم ب من المس

يق  ي لتحق امل الرئيس بر الع ية يعت ادات األفريق االقتص
ية االجتماعية   وقد  .في القارةاالقتصادية المستدامة  -التنم

 ألفريقيا من دعمها لهذه العملية      ةآثفت اللجنة االقتصادي     
ية  ثالثة أسس رئيس ًا ل ي  ) أ( :وفق يق البحث التحليل تعم

ير واإلجراءات الضرورية في              د التداب ى تحدي الرامي إل
تكامل     ز ال ى تعزي ية إل ة الرام ات العام ال السياس مج

ي؛  ات أو) ب(اإلقليم رام اتفاق ير إب أن اتف وتيس يات بش اق
دود؛    رة للح ايا العاب أن   ) ج(القض ق آراء بش ناء تواف وب

 .التكامل اإلقليمي والمنافع العامة اإلقليمية العابرة للحدود
 

وقدمت اللجنة االقتصادية مساهمات في إعداد           -50
ية لمؤتمر قمة االتحاد األفريقي             ات التقن د من الورق العدي

يا، في تمو             انجول، غامب د في ب ذي انعق  2006يوليه  /زال
ذي وضع األسس لقرار مؤتمر القمة            القاضي بتعليق وال

دة    ية الجدي ادية اإلقليم ات االقتص تراف بالجماع  .االع
تكامل      يم ال ن تقي تقرير ع ن ال ية م بعة الثان زت الط ورآ
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اإلقليمي في أفريقيا التي صدرت في بانجول ، غامبيا في 
وز يه / تم ات 2006يول يد الجماع رورة ترش ى ض  عل
ى درجة من                اال ى أدن ية من أجل الحد إل قتصادية اإلقليم

ى       وارد إل تخدام الم ن اس تفادة م ائف واالس ل الوظ تداخ
أقصى درجة من أجل تعزيز المنظمات الحكومية الدولية    

 . 
 

وارد      -51 ية الم اص بتنم ي الخ تقرير األفريق ال
ية ي      :المائ ي وتكنولوج ج علم ى نه يا إل تاج أفريق تح

وار      يم الم تها    متماسك لتقي ية وتنمي واستجابة لذلك  . د المائ
وارد    ية الم اص بتنم امل الخ تقرير األول الش در ال ص

، ومن المتوقع أن يكون     2006المائية في أفريقيا في عام      
ى أساس البيانات والمؤشرات               ذي ُأعد عل تقرير ال ذا ال ه
الرسمية المستقاة من المنظمات ذات الصلة بمثابة النظام        

تقدم ال  د ال يوي لرص رؤية    الح يذ ال ال تنف ي مج رز ف مح
ية األخرى مثل             تحديات الدول ياه ومعالجة ال ية للم األفريق

وشارآت وآاالت األمم   . تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية   
ية      ات الوطن ياه والمؤسس اع الم ي قط ة ف تحدة العامل الم
ية فضًال عن األجهزة العلمية              الموارد المائ ذات الصلة ب

في إعداد التقرير األفريقي    وأصحاب المصلحة اآلخرين     
ته        ي طبع ه ف ذي وج ية ال وارد المائ ية الم اص بتنم الخ
ى نظر واضعي السياسات وصانعي القرارات إلى         األول
ية الموارد المائية وآفاقها في أفريقيا مع مراعاة             ة تنم حال
رًا في مجالي العلم والتكنولوجيا،             ذي حدث مؤخ تقدم ال ال

تحدة ال   م الم ريق األم ق ف د خل االت  وق ن الوآ ترك بي مش
ياه  ية الم تقرير العالمي لتنم ن ال ياه صلة بي ي بالم والمعن
ن      ية لتمكي الموارد المائ اص ب ي الخ تقرير األفريق وال
ن        ثري م ائل وال م اله ي الك ارآة ف ن المش يا م أفريق
ية والتكنولوجية وقواعد البيانات المتاحة           ارف العلم المع

الم المتقدم النمو من             ير في الع در آب أجل االستفادة من   بق
دف     يا به م والتكنولوج ال العل ي مج ق ف ذي تحق تقدم ال ال
وارد المائية وإدارتها في أفريقيا وبصفة خاصة           ية الم تنم
ثل  ية م ية الرئيس ية والبيئ ير المائ ألغراض رصد المعاي
ور       ي وتده نوع اإلحيائ تها والت ياه ونوعي ية الم آم

 . األراضي
 

اد -52 ن والمع ائل التعدي اج مس يةإدم ي التنم : ن ف
يا حلقة عمل عن قضية             نظمت اللجنة االقتصادية ألفريق
ية االقتصادية      ية واستراتيجيات التنم المجموعات المعدن

ره  ات  85حض اص والجامع اع الخ ن القط ارآًا م  مش
نظمات المجتمع المدني وآبار واضعي السياسات من         وم
ب  ية والتخطيط االقتصادي وطل ن والمال وزارات التعدي

ا ة إلطالع  المش ل بصورة دوري ة العم يم حلق رآون تنظ
رري السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة على          مق
ية في مجال استغالل المعادن وتنميتها في            ائل اليوم المس
باد   بادرة ني ار م ي إط دول األعضاء وبصفة خاصة ف ال

 . للتطوير المكاني
 

 تعزيز النهوض بالمرأة 
 

ادية الخدم  -53 نة االقتص ت اللج دورة قدم ات لل
ت     ي قدم ية الت رأة والتنم ية بالم نة المعن ة للج الخامس

ن     تابعة بيجي تراتيجية م يذ اس أن تنف ياتها بش  10+ توص
المبادئ "على أساس وثيقة أعدتها اللجنة االقتصادية عن        

يذية الخاصة بتنفيذ الوثيقة الختامية وآفاق          ية التنف التوجيه
ن  ل بيجي نهاج عم د لم تعراض العق تابعة : اس ن م + بيجي

10 ." 
 

 حلقة عمل دون  2006يوليه  / وُنظمت في تموز   -54
مال         ي ش اء ف دول األعض تزويد ال س ل ي تون ية ف إقليم
ى وضع  اعدها عل ي تس األدوات الضرورية الت يا ب أفريق
ى    ية إل ا الرام بذل جهوده يل ب ية للتعج ل وطن خطط عم
اق    ية وآف يقة الختام ي الوث ددة ف تزامات المح اء باالل الوف

تق  ن      المس ك أنشأت       . 10+بل لمؤتمر بيجي ى ذل عالوة عل

اللجنة االقتصادية ألفريقيا بالتعاون مع البرنامج اإلقليمي 
م   برنامج األم تابع ل يا ال ب أفريق ين لمكت ايا الجنس لقض
يكون  ية ل رأة األفريق وق الم ي مرصد حق تحدة اإلنمائ الم
يل   اء الوعي وتحل ن أجل إذآ يانات م امًال للب مصدرًا ش

يانات  راء  الب ي إلث عيد الوطن ى الص تخدامها عل واس
ة ورسم السياسات             المناقشات في مجال السياسات العام

ليمة يقة  . الس داد وث ريعة  " إع ب الس نونة " المكاس المع
ية    رأة األفريق وق الم د حق اء مرص ارآة   :إنش بر مش تعت

االت األخرى لصنع   ال السياسي والمج ي المج رأة ف الم
رارات  دء تش        الق د ب وال يزال . غيل المرصد أول نشاط بع

رص       ن ف يعية ع ات مواض راء دراس ًا إلج ل جاري العم
يل األرض       ن قب وارد م ى م ول عل ي الحص رأة ف الم

تمان  ائق التي أعدت باستخدام         . واالئ ذه الوث وستستخدم ه
ية التي ُأعدت على أساس الدليل األفريقي           تقارير الوطن ال

اء الوع               أدوات دعوة إلذآ ية آ دور الجنسين في التنم ي ل
 .بشأن قضايا الجنسين الرئيسية

 
 ُأدرجت في التقرير عن المرأة      2006وفي عام     -55

ي ُأعدت  ية الت تائج الدراسات الوطن ية خالصة ن األفريق
ى أساس الدليل األفريقي لدور الجنسين في التنمية في           عل
نا فاصو وتونس  ن وبورآي ندا وبني يا وأوغ آل من إثيوب

ا    يا وغان نوب أفريق يا وج قر  وتنزان يرون ومدغش والكام
يحات       . ومصر  زال يخضع لتنق ذي ال ي تقرير ال برز ال وي

رائدة  ية ال بلدان األفريق ي ال رأة ف ورة الم رية ص تحري
تزامات        يذ االل ال تنف ي مج ية ف وات الرئيس دد الفج ويح
ين  ال قضايا الجنس ي مج يًا ف يًا وإقليم يها دول تفق عل . الم

تقرير أن القطاع االجتماعي شهد مر         احل أداء  ويكشف ال
يق المساواة بين الجنسين           غير أن  . حاسمة في مجال تحق

ن   تكافؤ بي يق ال ال تحق ي مج بلدان ف األداء االقتصادي لل
طاً  زال متوس ين ال ي ذا األداء بالضعف  . الجنس م ه ويتس

ي  ال السياس ي المج ديد ف دروس  . الش وء ال ى ض وعل
يا في توسيع            تفادة شرعت اللجنة االقتصادية ألفريق المس

ية  دور الجنسين في التنمية ليشمل             عمل يل األفريقي ل  الدل
يا،      ر، وناميب رأس األخض ي ال دان ه ة بل يل أربع الدل

 . والسنغال، وغامبيا
 

 األنشطة دون اإلقليمية ألغراض التنمية 
  

يا على الصعيد           -56 ود اللجنة االقتصادية ألفريق جه
األنشطة ) أ: (دون اإلقليمي هي جهود ذات شقين وتشمل       

ي  ز قدرات الدول األعضاء على مواءمة          الرام ى تعزي ة إل
ية  ياآل األساس تجارة واله االت ال ي مج ات ف السياس

ي؛    ن الغذائ زراعة واألم رية وال درات البش ) ب(والق
ات      درات الجماع ز ق ى تعزي ية إل طة الرام واألنش
ية    ية الدول نظمات الحكوم ية والم ادية اإلقليم االقتص

ية ودون اإلقليمية بما    األخرى على تنسيق البرامج اإلقليم    
باد ورصد هذه البرامج وتنفيذها         يها ني وفي هذا الصدد  . ف

ل  ات عم ات لحلق ية الخدم ب دون اإلقليم ت المكات قدم
ية  ية الدول براء الحكوم ان الخ دورات لج تعددة ول د . م وق

: خلصت هذه الدورات إلى توصيات للدول األعضاء هي
و أف ) أ( ى نح تجيب عل يم لتس م التعل ل نظ ل تعدي ض

ل؛    بات سوق العم ي تحد  ) ب(لمتطل اذ الخطوات الت اتخ
ى       ية عل ات الزراع ية واإلعان ات الغذائ ر المعون ن أث م

ي؛    ار الحواجز      ) ج(األمن الغذائ إجراء دراسات عن آث
نطقة؛              تجارة داخل الم ى ال ية عل تعزيز ) د(غير الجمرآ

ك    ي ذل ا ف ية بم ل التنم ن أج ية م وارد المال ئة الم تعب
را  ارآة الفق ي  مش اع المال ي القط ذه   . ء ف ل ه دف آ وته

يق    ي تحق اء ف دول األعض اعدة ال ى مس يات إل التوص
 . األهداف اإلنمائية لأللفية

 
ية ونشرت تقارير          -57 وأعدت المكاتب دون اإلقليم

اء     دول األعض ي لل ادي واالجتماع ن األداء االقتص ع
آما نظمت  . وافقت عليها لجان الخبراء الحكومية الدولية      

تب أحداثًا خاصة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه المكا
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ي      ية ف تراتيجية للتنم ية االس ئة ذات األهم ايا الناش القض
ية     ناطق دون اإلقليم ى سبيل المثال ُنظم في وسط    . الم فعل

حاب    يه أص ارك ف تثمارات ش ن االس دث ع يا ح أفريق
نطقة دون      ي الم يون ف ون الرئيس لحة المؤسس المص

ية    لرئيسية لهذا الحدث اعتماد    وآانت الحصيلة ا    . اإلقليم
نطقة دون  ي الم تثمارات ف زيادة االس ريق ل ة ط خارط

ية تكامل اإلقليمي . اإلقليم اء مرصد ال وحظي أيضًا إنش
يا بدعم مماثل من جانب الدول األعضاء             في شمال أفريق
وغيرها من أصحاب المصلحة، آما ساعد المرصد على        

تكامل اإلقلي    يات ال ال عمل ي مج ي ف ادة الوع ي  زي ي ف م
 . المنطقة دون اإلقليمية

 التخطيط اإلنمائي واإلدارة    
 

ية والتحليلية            -58 ارات التقن ى المه تقار إل يشكل االف
ي    ة ف ورة فعال ات بص م السياس ام رس يرة أم بة آب عق

يا  ام     .  أفريق د األفريقي للتنمية      2006وفي ع  درَّب المعه
نة االقتصادية ألفر  تابع للج يط ال يا االقتصادية والتخط يق

ن الحكوميين ممن هم في منتصف         95 بار الموظفي  من آ
ات     اء والجماع دول األعض ي ال ية ف ياتهم الوظيف ح

ية ادية اإلقليم ه . االقتص ي تواج ية الت كلة الرئيس والمش
ية    ية لتلب ارج الميزان ن خ وارد م ئة م ي تعب د ه المعه
اعدة القدرات البشرية في              ى التعجيل بتوسيع ق الحاجة إل

 . ريقية المعنية بالسياسات االقتصاديةالمؤسسات األف
 

ررت الدورة التاسعة والثالثون للجنة أنه من         -59 وق
ي   ية ينبغ ن أداء دوره بفعال د م ن المعه ل تمكي أج
ياآله وقدراته ومن ثم العمل على تعزيزها       .  استعراض ه

تعراض    ر االس يقدم تقري تعراض وس ري االس د ُأج وق
 . للدورة األربعين

 
 اض التنمية اإلحصاءات ألغر

 
العديد      -60 يا ب ادية ألفريق نة االقتص طلعت اللج اض

درات المكاتب الوطنية على رصد             زيادة ق من األنشطة ل
ية   ية لأللف داف اإلنمائ يق األه تقدم المحرز صوب تحق ال

تفق عليها دولياً            ية الم ات اإلنمائ وآان . وغيرها من الغاي
يز الرئيسي لهذه األنشطة التي ُأنجزت في م      جاالت الترآ

ع المعلومات اإلحصائية وتجهيزها وتحليلها ونشرها         جم
ألداء  رات وإحصاءات ل ى وضع مؤش ن . عل زء م وآج

نون     تكرر المع ور الم در المنش يانات ص ر الب ية نش عمل
ية لإلحصاءات ية األفريق د واالحول ي مجل ام  ف ي ع د ف ح

ور   2006 ذا المنش تعمال ه ير اس نة  .  لتيس أت اللج وأنش
يان     اعدة الب ات اإلحصائية اإلقليمية وعززتها على أيضًا ق

ضوء تقييم شامل لالحتياجات في مجال البيانات من أجل 
ير مصدر مرجعي في مجال البيانات اإلحصائية عن          توف
يه       الع عل تخدمون اإلط تطيع المس ية يس بلدان األفريق ال

 . مباشرة
 

اء      -61 ي إنش ًا ف ادية أيض نة االقتص اعدت اللج وس
ة  يانات للجماع اعدة ب ياق دول غرب أفريق . االقتصادية ل

نة االقتصادية   يانات واصلت اللج ع الب تعلق بجم يما ي وف
ائية      ب اإلحص ع المكات ات م م المعلوم تعاون وتقاس ال
يها   ا ف ية بم ادية اإلقليم ات االقتص ية والجماع الوطن
ة    ي والجماع نوب األفريق ية للج ة اإلنمائ الجماع

رآة لشرق  االقتصادية لدول غرب أفريقيا والسوق المشت      
ي    نوب األفريق يا والج ا(أفريق رب  ) آوميس اد المغ واتح

ي  تعلق بالتنسيق اإلحصائي نظمت اللجنة          . العرب يما ي وف
ية     ي لتنم ي الثان تدى األفريق رآاؤها المن ادية وش االقتص

ية في شباط        وطلب .  2006فبراير  /اإلحصاءات األفريق
ية   رف التنم ادية ومص نة االقتص ن اللج تماع م االج

ي  األفري ائية ف درات اإلحص ناء الق ية ب يق عمل ي تنس ق
تراتيجي يذ اإلطار المرجعي اإلقليمي االس يا وتنف . أفريق

ي حققتها اللجنة االقتصادية            ومن اإلنجازات األخرى الت
ث   نوي الثال تماع الس اري لالج س االستش يم المجل تنظ

يا  ي أفريق اءات ف نة  . لإلحص س اللج ث المجل وح
عب  اء الش ى إنش ادية عل رى  االقتص رة أخ ائية م ة اإلحص

رآاء    يات ش راز توص ية وإب الموارد الكاف زويدها ب وت
ا        رنامج عمله ذت هذه التوصيات آجزء     . اللجنة في ب وُنف

 . من عملية تصحيح مسار اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 

دول     -62 م لل ادية الدع نة االقتص ت اللج وقدم
 لتعدادات 2010األعضاء في سياق التحضير لجولة عام 

اآن  ال كان والمس ندوة    .  س يم ال ي تنظ اهمت ف ا س آم
ية عن تنمية اإلحصاءات عن طريق تنظيم سلسلة     األفريق
براء    رقة الخ تماعات أف ية واج ل التدريب ات العم ن حلق م
تعاون مع الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة والجماعة           بال
ية       ة اإلنمائ يا والجماع رب أفريق دول غ ادية ل االقتص

 . للجنوب األفريقي
 

 التنمية االجتماعية 
 

ادة    -63 ن إع زء م ادية، آج نة االقتص وضعت اللج
الج    ية يع ية االجتماع ن التنم يًا ع رنامجًا فرع تها، ب هيكل
يل    ية وتحل ية لأللف األهداف اإلنمائ لة ب ايا ذات الص القض
ناول قضايا السكان والهجرة والصحة           ر ورصده ويت الفق

دز وال  رية واإلي ناعة البش ص الم يروس نق ة وف عمال
وقدمت اللجنة االقتصادية الدعم التقني لعملية        . والشباب 

م      ام لألم ن الع تقرير األمي ي ل نظور اإلقليم داد الم إع
ام    ية لع ية والتنم رة الدول ن الهج تحدة ع . 2006الم

يا في                وشارآت اللجنة أيضُا في صوغ مساهمات أفريق
ي       ية الت رة الدول أن الهج ترحة بش ية المق ة العالم السياس

تمد رين األول   اع ي تش ة ف ية العام توبر / تها الجمع أآ
2006 . 

 
اد   -64 ع االتح ادية م نة االقتص ارآت اللج وش

ية األفريقي في تنظيم           االجتماع األفريقي ومصرف التنم
ر   ن الفق د م تراتيجيات الح ي باس ام المعن ي الع األفريق

ية لأللفية       يذ األهداف اإلنمائ  2006مارس  /  في آذار  وتنف
وفي إطار متابعة هذا االجتماع العام      . في القاهرة، مصر   

ن     يما بي ارف ف م المع ادية تقاس نة االقتص رت اللج يس
ن       د م تراتيجيات الح يدان اس ي م ين ف براء الممارس الخ

 15وعن طريق عمليات التحقق من المعارف في        .  الفقر
براء      ن الخ يما بي ية ف ات اإللكترون يًا والمناقش دًا أفريق بل

 اللجنة االقتصادية بقدر آبير     الممارسين أنفسهم، ساهمت  
ز الحوار في مجال السياسات العامة، وصوغ               في تعزي

 .السياسات وتنفيذها في الدول األعضاء
 

يذ  -65 يا تنف ادية ألفريق نة االقتص لت اللج وواص
أنشطتها ذات الصلة ببرنامج تعجيل عالج فيروس نقص        
المناعة البشرية واإليدز في آل من بورآينا فاصو وغانا         

يقو لة     . موزامب طة ذات ص نة بأنش طلعت اللج ا اض آم
ناعة البشرية واإليدز             يروس نقص الم ية بف باللجنة المعن

م في أفريقيا    وقد ساهم تقاسم المعارف عن طريق      . والحك
تة   ل س نظم آ ت ت ي آان ية الت ارية اإلقليم رقة االستش األف
يل      برنامج تعج مولة ب بلدان المش يها ال ارك ف هر وتش أش

ص المناعة البشرية واإليدز وشرآاؤها     عالج فيروس نق   
يما يلي   تحسين اإلدارة بالنسبة للمصابين بفيروس     ‘ 1’: ف

ناعة البشرية واإليدز؛        والتعاون بقدر أآبر   ‘ 2’نقص الم
حة        ات الص دز ومؤسس ة اإلي ات مكافح ن رابط يما بي ف

ة؛    ادة فرص المصابين في الحصول على        ‘ 3’العام وزي
ير مضادات فيروس       ‘ 4’ات النسخ العكسي؛    العالج بعقاق

زيد من تقوية وتعزيز الشراآات بين القطاعين العام          والم
وتعزيز قدرات ‘ 5’والخاص فيما يتعلق بتعجيل العالج؛   

 .نظم الرعاية الصحية بأسرها
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دى التنمية ، أصبح منت1999منذ إنشائه في عام  -66
اللجنة االقتصادية األفريقي، وهو مبادرة تقودها 

، منبرًا فعاًال يستخدمه أصحاب المصلحة ألفريقيا
المتعددون لبحث االستراتيجيات الملموسة الالزمة لتنمية 

(وُخصص المنتدى األول . أفريقيا ولنقاشها واعتمادها
لموضوع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت، ) 1999
فيروس نقص المناعة لموضوع ) 2000(ني والثا

لموضوع التكامل ) 2002(، والثالث اإليدز و البشرية
وقّدمت هذه . لموضوع الحكم) 2004(اإلقليمي، والرابع 

المنتديات، من ضمن ما قدمت، مساهمات بارزة في 
مجال وضع السياسات الوطنية المتعلقة بتكنولوجيا 

ء أفريقيا، وإعداد المعلومات واالتصاالت في جميع أنحا
فيروس نقص برنامج لبحث اآلثار الكلية التي يخلفها 

 في أفريقيا وذلك في إطار لجنة اإليدز والمناعة البشرية
 فيروس نقص المناعة البشريةاألمين العام المعنية ب

 وشؤون الحكم في أفريقيا، ووالدة االتحاد اإليدزو
منظمة األفريقي الجديد بإطاره االستراتيجي من رحم 

الوحدة األفريقية السابقة، واستحداث اإلطار التقني لتقييم 
 .  البلدان في إطار اآللية األفريقية الستعراض األقران

 
 إلى 17وُعقد المنتدى الخامس في الفترة من  -67
 وآان موضوعه  2006نوفمبر /  تشرين الثاني19

، وتفّضل "الشباب والقيادة في القرن الحادي والعشرين"
وره السيد آوفي عنان، حينئٍذ األمين العام لألمم بحض

وُعقدت جلسة . المتحدة، الذي ألقى الخطاب االفتتاحي
لتبادل اآلراء ضمت شبابًا ومجموعة مختارة من 
الزعماء السياسيين من ضمنهم رئيس سويسرا ونائب 
رئيس جمهورية تنزانيا ورئيس وزراء إثيوبيا ورئيس 

. ئيس وزراء آندا السابقوزراء غينيا االستوائية ور
وضمت الجهات الرئيسية التي تعاونت على عقد المنتدى 
االتحاد األفريقي واليونيسيف واليونسكو ومنظمة العمل 
الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم 
المتحدة للسكان وبرنامج متطوعي األمم المتحدة 

المنظمة ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان و
الدولية للهجرة ومصرف التنمية األفريقي ومنظمة 
الفرنكوفونية الدولية والمجلس البريطاني ومؤسسة 
ليونارد شيشاير ووزارة التنمية الدولية في المملكة 

وحضر المنتدى ممثلون عن . المتحدة وحكومة هولندا
 .  خمسين دولة أفريقية وخمٍس وثالثين منظمة دولية

 
ف المباشر من المنتدى الخامس تنفيذ وآان الهد -68

 الصادر 60/2أحكام قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 الذي ُطلب فيه من 2005أآتوبر / في تشرين األول

اللجان اإلقليمية تهيئة منبر إلجراء مشاورات ونقاشات 
إقليمية مع الدول األعضاء ووآاالت األمم المتحدة 

يا بشأن المسائل الرئيسية والمجتمع المدني وشباب أفريق
التي تؤثر في الشباب وذلك بغرض تقييم التقدم المنجز 

 . في مجال تحقيق أهداف برنامج العمل العالمي للشباب
 

) 1: ( وتشمل النتائج البارزة للمنتدى ما يلي -69
إطالق ميثاق الشباب لالتحاد األفريقي مع تعهد 

ى الصعيدين المشارآين بدعم تطبيق الميثاق وتنفيذه عل
أآد مجددًا مشروع بيان توافق ) 2(الوطني واإلقليمي؛ 

اآلراء، الذي أصبح اآلن في صيغته النهائية، على 
االلتزامات التي تعهد بها قادة االتحاد األفريقي في 

 بوضع سياسات 2006يونيو / بانجول في حزيران
وُأوصى البيان، من  . وطنية خاصة بالشباب وتنفيذها

وضع برنامج أفريقي لتبادل ) أ: ( بما يليجملة أمور، 
إدراج فرٍع خاٍص بالشباب األفريقي في ) ب(الشباب؛ و

تعزيز ) ج(برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ و
دور الرياضة في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية في    

تشكيل هيئة من المتطوعين الشباب ) د(أفريقيا؛ و
 إطاٍر لوضع ميثاق الشباب استحداث) هـ(األفريقيين؛ و

إعداد خطة عمل مشترآة  ) و(األفريقي موضع التنفيذ؛ و
 . لمتابعة مرحلة ما بعد المنتدى

 
وحتى اآلن، بلغ عدد الشرآاء المتعاونين الذين  -70

قّدموا مساهماتهم إلعداد خطة العمل المشترآة المتعلقة 
 وتجسد خطة . بالشباب والتنمية في أفريقيا سبعَة شرآاء

اللجنة العمل الخاصة بالشباب األفريقي التي اقترحتها 
 االستراتيجية الجديدة المتمثلة في االقتصادية ألفريقيا

العمل عن آثب مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة 
وترمي .  الرئيسيين، بخاصة واالتحاد األفريقي والشباب

هذه الخطة المقترحة إلى تحقيق ثمانية أهداف رئيسية 
رفع مستوى تمثيل الشباب في جميع ) 1: (وهي

 التي تضم أصحاب اللجنة االقتصادية ألفريقيااجتماعات 
المصلحة وتنسيق جميع أنشطة مرحلة ما بعد المنتدى 
الخامس بحيث تندرج في إطار مسؤوليات شعبة واحدة  

تعزيز قدرة ) 2(؛ واللجنة االقتصادية ألفريقيامن ُشعب 
ارآة بفعالية في صنع المنظمات الشبابية على المش

دعم ) 3(السياسات على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛ و
تبني السياسات التي ُتحسن صحة شباب أفريقيا 

دعم عمالة ) 4(ورفاههم، مع الترآيز على الشابات؛ و
الشباب وانخراطهم في مزاولة المشاريع التجارية في 

دعم  ) 5(مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ و
في مجال إعداد برنامٍج لشباب ) ونيباد(تحاد األفريقي اال

) 6(أفريقيا عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ و
إطالع شباب أفريقيا بفرص العمل وفرص تنظيم  
المشاريع التي سُتولدها منافسات آأس العالم لكرة القدم 
المزمع إقامتها تحت رعاية االتحاد الدولي لكرة القدم في  

االستفادة إلى أقصى حد من الهجرة ) 7( و؛2010عام 
تعزيز دور ) 8(الداخلية والدولية ألغراض التنمية؛ و

 . شباب أفريقيا في بناء السالم وحل الصراعات
 

إدارة موارد أفريقيا الطبيعية لتحقيق : طاولة الكبار
 النمو وتخفيف حدة الفقر

 
اللجنة  هي مبادرٍة صممتها " طاولة الكبار" -71

 للترويج، في إطار غير رسمي، دية ألفريقيااالقتصا
لحواٍر صريح وبناء بين آبار صانعي السياسات 
األفريقيين و نظرائهم في منظمة التنمية والتعاون في 

لهذا العام " طاولة الكبار"وُعقدت . الميدان االقتصادي
بالتعاون مع مصرف التنمية األفريقي واالتحاد األفريقي 

 في أديس أبابا، بغرض دفع 2007فبراير /  شباط1في 
النقاشات التي تتناول مواجهة التحدي المتمثل في جعل 
استخراج الموارد الطبيعية نعمًة لتنمية أفريقيا بدًال من 

 .أن تكون نقمة عليها
 

وأشار المجتمعون إلى أن قارة أفريقيا، رغم   -72
امتالآها آميات هائلة من احتياطي العالم من الذهب 

وغيرهما من المعادن الثمينة، فهي تمتلك أيضًا والبالتين 
وبناء . أعلى معدالت الفقر من بين مناطق العالم األخرى

على ذلك، دعا المجتمعون البلدان األفريقية إلى إجراء 
اإلصالحات السياسية واالقتصادية الالزمة لوضع 
اقتصاداتها على درب التنمية المستدامة التي ال تستثني 

ن يعمل الشرآاء الخارجيون على االستثمار أحدًا، وإلى أ
في قطاع الموارد الطبيعية عبر تقديم المساعدات 

 . وتخفيف عبء الديون وفتح األسواق
 

وفي مجال اإلصالحات، شدد المجتمعون على  -73
تعزيز اآللية األفريقية الستعراض ) 1: (أهمية ما يلي

ة األقران وتوسيع نطاقها بحيث تشمل اإلدارة السليم
للموارد الطبيعية بما في ذلك تبني الشفافية في إنفاق 
اإليرادات، آمؤشر رئيسي من مؤشرات أسلوب الحكم، 
ووضع مدونات سلوك ومبادئ توجيهية تحكم استغالل 
الموارد الطبيعية، ال سيما في مجاالت السالمة والصحة 

تعزيز مشارآة المجتمعات المحلية في ) 2(والبيئة؛ و
علقة بالموارد الطبيعية، والعمل على آفالة المشاريع المت

اإلنصاف بين األجيال وذلك بعدة وسائل من بينها 
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التجهيز المحلي لتحسين خصائص الموارد المحلية 
وقيمتها المضافة، وتشجيع المساهمات المحلية في حقل   
الموارد الطبيعية، واستثمار ما تعود به الموارد الطبيعية 

جيال القادمة وغيرها من من ثروات في صناديق األ
تمتين قدرة البلدان األفريقية ) 3(األنشطة المستدامة؛ و

على التفاوض والمساومة، وسن مجموعة جديدة من 
القوانين والنظم الخاصة بالموارد الطبيعية لتأمين

 مصلحة البلدان األفريقية بشكل أفضل، ودعمها بقواعد 
عدنية بيانات جيولوجية موثوقة وحصر للموارد الم

وإقامة روابط قابلة لالستمرار بين المشاريع المتعلقة 
) 4(بالمعادن وتطوير الهياآل األساسية المحلية؛ و

تعزيز دور أصحاب المصلحة المتعددين في رصد التقّيد 
تمتين ) 5(باألحكام المتعلقة بحماية البيئة وإنفاذها؛ و

القدرة على إدارة الموارد الطبيعية عبر التعّلم من 
ألقران في ما بين صناع السياسات، وهيئات الرقابة ا

والمشّرعين، والمسؤولين عن صياغة القوانين؛  
ومواءمة القوانين والمعايير والنظم في جميع البلدان 
األفريقية؛ ووضع ُنهج عابرة للحدود لمعالجة المشاآل 

 . البيئية
 

وحضر هذا االجتماع أحد عشر بلدًا أفريقيًا   -74
عو المستوى من البلدان األعضاء في وممثلون رفي

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
ومنظمات إقليمية ودولية من بينها البنك الدولي 

وخلصوا إلى أنه لكي تسهم . وصندوق النقد الدولي
موارد أفريقيا المعدنية في تسريع النمو وتخفيف حدة 

وارد في الفقر، ينبغي إدراج مسائل استغالل هذه الم
صلب برامج تخفيف حدة الفقر وتطوير الهياآل 

 . األساسية
 
 النتائج الرئيسية الجتماعات الهيئات   -3

للجنة االقتصادية  الفرعية التابعة 
، بما فيها اجتماعات لجان   ألفريقيا

 الخبراء الحكومية الدولية
 

ُيقدم هذا الجزء الفرعي موجزًا للمسائل التي  -75
جتماعات التي عقدتها الهيئات نوقشت في مختلف اال

الفرعية، وأبرزها االجتماعات التي عقدتها لجنة الخبراء 
للجنة االقتصادية الحكومية الدولية منذ الدورة األخيرة 

 . ، أو ما تعتزم عقده منهاألفريقيا
 

االجتماع العاشر للجنة الخبراء الحكومية الدولية 
 لشرق أفريقيا

  
كومية الدولية لشرق عقدت لجنة الخبراء الح -76

أفريقيا اجتماعها العاشر في بوجومبورا، بوروندي، في 
:  تحت عنوان2006مايو /  أيار5 إلى 2الفترة من 

تعزيز آفاق تخفيف حدة الفقر والنمو من أجل السالم 
؟ 2ما هو طريق المستقبل بالنسبة لشرق أفريقيا: والتنمية

تماعية واستعرض المجتمعون األوضاع االقتصادية االج
السائدة في المنطقة دون اإلقليمية وتدارسوا عددًا من 
المسائل اإلنمائية المحددة، من بينها االستراتجيات  
والسياسات الالزم اعتمادها لتخفيف حدة الفقر؛ 
والتحديات التي تحول دون بلوغ األهداف اإلنمائية 
لأللفية ومفهوم قرية األلفية؛ ومسألة األمن الغذائي مع 

يز بشكل محدد على برنامج األلفية الزراعي الترآ
 . ألفريقيا؛ والتعاون في مجالي التنمية وتوزيع الطاقة

 
آما ُنظمت ثالث حلقات تدريب جماعية غطت   -77

منظمة مواضيع معّينة مثل المفاوضات التجارية مع 
العالمية وآفاق جولة الدوحة عقب اجتماع هونغ التجارة 

لخاصة باللجنة االقتصادية آونغ؛ و قواعد البيانات ا
ألفريقيا والنظم اإلحصائية؛ واستخدام دليل التنمية 

اللجنة األفريقي المرتبط بنوع الجنس الذي أعدته 
 آوسيلة إلدخال المتغيرات المتعلقة االقتصادية ألفريقيا

 .      بنوع الجنس في ُنظم المحاسبة والميزانية الوطنية
     

ُأنجز التقرير المتعلق بهذا االجتماع بعد الدورة األخيرة       2                                                 
 . 2006مايو / للجنة التي ُعقدت في أيار 
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اع االقتصادية  و في ما يتعلق باألوض -78
االجتماعية في المنطقة دون اإلقليمية، أوصت اللجنة 
بأن يتمحور اإلطار الجديد لالقتصاد الكلي فيما يتصل 
بتخفيف حدة الفقر حول ضرورة بلوغ األهداف اإلنمائية 

وحثت الدول األعضاء على . لأللفية في هذه المنطقة
ة في الترآيز بشكل خاص على اعتماد ُنهج متكامل للتنمي

القطاع الريفي والهياآل األساسية الريفية ونظام الرعاية  
 . الصحية

 
أّما بالنسبة لبرنامج األلفية الزراعي ألفريقيا،  -79

فقد دعا المجتمعون الحكومات إلى ترويج الخطط 
المجتمعية لجمع المياه وبرامج الري المنخفضة التكلفة 
ج وزراعة أنواع جديدة من المحاصيل لزيادة إنتا

وللتخفيف من عراقيل التوزيع، أوصى . األغذية
المجتمعون بإعادة فتح التعاونيات في المناطق الريفية  

وأشار المجتمعون مع .  وإنشاء مرافق تسويق حديثة 
القلق إلى نصيب الزراعة الضئيل من الميزانيات 
الوطنية، وحثوا الحكومات على تنفيذ خطة عمل نيباد 

لة إحداث زيادة آبيرة في المبالغ المتعلقة بالزراعة، لكفا
ودعا . المخصصة في الميزانية للزراعة وتنمية الريف

المشارآون في االجتماع مصرف التنمية األفريقي 
والمؤسسات المتعددة األطراف األخرى والشرآاء 
الثنائيين إلى دعم البرامج والمشاريع الرامية إلى تنمية 

ية الريفية المتكاملة الزراعة وتحقيق األمن الغذائي والتنم
 . في المنطقة دون اإلقليمية

 
االجتماع الخاص للجنة الخبراء الحكومية الدولية 

 لشمال أفريقيا
 

عقدت لجنة الخبراء الحكومية الدولية لشمال   -80
أفريقيا اجتماعًا خاصًا في مراآش، المملكة المغربية، 

، تمهيدًا لالجتماع الرئيسي 2007فبراير /  شباط21في 
. الذي ستعقده اللجنة في أعقاب مؤتمر الوزراء هذا

وآان الغرض من االجتماع الخاص هو قيام مكتب 
اللجنة بالنظر والبت في بعض المسائل الهامة التي من 

 . المقرر لفت انتباه الجهاز التشريعي الرئيسي إليها
 

واستعرض المجتمعون اإلنجازات الكبرى التي  -81
2007؛ وبرنامج عمل عام 2006حققها المكتب في عام 

؛ ونتائج منتدى تنمية شمال أفريقيا المتعلقة بالتجارة 
ألغراض النمو وخلق الوظائف؛ والمواضيع واألولويات 

؛ والتقدم  2009 – 2008المقترحة لبرنامج عمل الفترة 
.  المحرز في مجال إنشاء المرصد المعني بالتكامل

 والفترة 2007واعتمد المجتمعون برنامجي عمل عام 
، وبخاصة القرارات والتوصيات 2009 – 2008
الصادر في ) 2007(تقديم إعالن مراآش ) أ: (التالية

منتدى تنمية شمال أفريقيا إلى الدورة األربعين لمؤتمر 
وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين؛ 

تشجيع اعتماد سياسات وبرامج ابتكارية في ) ب(و
عليم والتدريب فضًال عن استحداث أدوات مجالي الت

إحصائية لدعم الدراسات االجتماعية واالقتصادية التي 
حشد ) ج(تتناول األداء في المنطقة دون اإلقليمية؛ و

الدعم إلى بلدان المنطقة دون اإلقليمية لكي تتمكن من 
تنفيذ الخطة اإلنمائية الدولية، بما فيها األهداف اإلنمائية 

) د( تنفيذ أنشطة المتابعة ذات الصلة بها؛ ولأللفية عبر
تكثيف الجهود لدفع خطة التكامل اإلقليمي قدمًا وترجمة 
أهداف نيباد واستراتجياتها إلى برامج ومشاريع قابلة 
للتنفيذ في المنطقة دون اإلقليمية، وذلك بالتعاون الوثيق 

رفع مستوى ) هـ(مع اتحاد المغرب العربي؛ و
براء المواضيعية التي تعقدها لجنة اجتماعات فريق الخ

الخبراء الحكومية الدولية لتصبح بمرتبة اجتماعات 
 . وزارية تعقد عند االقتضاء

 

االجتماع الثالث عشر للجنة الخبراء الحكومية     
 الدولية للجنوب األفريقي   

  
عقدت لجنة الخبراء الحكومية الدولية للجنوب  -82

تسريع : " شعاراألفريقي اجتماعها الثالث عشر تحت
: التنمية في أفريقيا لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية

ويعكس ". التحديات وطريق المستقبل للجنوب األفريقي
اختيار هذا الموضوع هواجس الكثيرين إزاء التحديات 
المستحكمة التي تواجهها التنمية في أفريقيا في هذا 
 الوقت الذي نقترب فيه من منتصف الطريق بين عامي

وترآزت مناقشات الخبراء على أثر  . 2015 و 2000
سياسات االقتصاد الكلي في مجال خلق الوظائف 
والعالقة بين األمرين، وعلى دور القطاع الخاص في  

 . بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية
 

وإقرارًا منها بالتحديات المذآورة أعاله، قّدمت  -83
اعها الثالث عشر لجنة الخبراء الحكومية الدولية في اجتم
بما أن معظم ) أ: (توصيات عديدة، من بينها ما يلي

سكان الجنوب األفريقي يقيمون في المناطق الريفية، فال 
بد ألي جهد يبذل لمعالجة الفقر من أن يضع حدًا للتفاوت 
الموجود في توزيع الموارد الذي ما زال يهّمش سكان 

 الموارد الريف، وذلك عبر زيادة إمكانية حصولهم على 
اإلنتاجية مثل التمويل واألدوات والمواد الزراعية؛ 
واإلفادة من األراضي وتحسين الهياآل األساسية في 

ينبغي للحكومات استغالل اتساع هامش ) ب(الريف؛ و
التحرك في الميزانية الناجم عن ارتفاع معدالت النمو 
من أجل ضخ المزيد من الموارد في القطاعات 

سيما الالزم منها لرفع نوعية التعليم االجتماعية، ال 
والرعاية الصحية، وتحسين مصادر المياه ومرافق 
الصرف الصحي ومصادر الطاقة
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ينبغي إيالء ) ج( البديلة، خاصة في المناطق الريفية؛ و
المزيد من االهتمام على المواد الخام إلضفاء قيمة 

يلزم على ) د(إضافية، وضرورة تنويع االقتصاد؛ و
مات توفير القيادة الالزمة لحفز جميع أصحاب الحكو

المصلحة على أن يؤدي آل منهم دوره التام لتحقيق 
 . األهداف اإلنمائية لأللفية

 
االجتماع الحادي عشر للجنة الخبراء الحكومية 

 الدولية لشرق أفريقيا
 

من المقرر أن تعقد لجنة الخبراء الحكومية  -84
الحادي عشر في الفترة الدولية لشرق أفريقيا اجتماعها 

: " ، تحت شعار2007أبريل / نيسان20 إلى 16من 
." تمويل التنمية والتخفيف من حدة الفقر في شرق أفريقيا 

وبحث المجتمعون حالة االقتصاد الكلي في بلدان 
المنطقة دون اإلقليمية إلى جانب التقدم المحرز في 
القطاعين اإلنتاجي واالجتماعي وقطاع الهياآل 

اسية، مع ترآيزهم على العوائق التي يواجهها األس
تمويل التنمية وآفاقه، وأشاروا إلى أنه رغم الزيادة 

اإلجمالي، إّال أن الناتج المحلي الملحوظة لمعدالت نمو 
هذه الزيادة لم ُتترجم إلى تحسن في األحوال المعيشية 

آما أشار المجتمعون إلى .  لسكان المنطقة دون اإلقليمية
ما تبذل جهود آثيفة لجذب االستثمارات األجنبية أنه بين

المباشرة، ال يعار أي اهتمام لضرورة حشد االستثمارات 
الداخلية التي تعتبر أآثر استدامة من غيرها، والتي من 

وبناء . شأنها أن تمكن القارة من التحكم في تنمية نفسها
على ذلك، بحث المجتمعون النموذج الذي مفاده أن 

 الموارد المحلية واألجنبية وامتالك عمليات حشد
المهارات الالزمة لتمويل التنمية وحسن استغاللها ُيشكل 

 .   شرطًا ال بد منه لقهر الفقر
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 الفصل الرابع
 تعزيز عملية تنفيذ البرامج وآثارها

  
 في عام  اللجنة االقتصادية ألفريقيااعتمدت  -85

بادرات  عددًا من التدابير وشرعت في تنفيذ م2006
جديدة لتعزيز فعاليتها وآفاءتها الداخلية وعملية تنفيذ 

وترآز طريقة العمل الجديدة التي تعتمدها . برامجها
اللجنة حاليًا على النتائج واآلثار التي يجري تحقيقها عبر 

تحسين عملية تجميع البرامج وعملية ) أ: (ما يلي
 ؛ )وتبسيطها(تمتين النظم والعمليات ) ب(إدارتها؛ و

تعزيز ) د(إدارة المعارف والتعلم من األقران؛ و) ج(و
 . الشفافية في إدارة الموارد الخارجة عن الميزانية

 
وُيتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحديد   -86

مسؤوليات مدراء البرامج بصورًة أآثر وضوحًا، 
وتحسين مستوى فعالية وسرعة تحقيق النواتج المتوخاة 

لتالي أن تؤدي إلى رفع الدول تحسينًا بارزًا، وبا
األعضاء والشرآاء والعمالء اآلخرين من مستوى 

ويتمثل . اللجنة االقتصادية ألفريقياتقديرهم لما تقدمه 
الهدف الطويل األجل في جعل اللجنة لجنة أآثر ترآيزًا 
وقوة، وأشد فعالية في شراآتها مع المنظمات األخرى،  

 . عضاء فيهاوأآثر استجابة الحتياجات الدول األ
 
 تعزيز عملية تنفيذ البرامج عبر - 1

 تحسين تجميعها وإدارتها  
 

، آجزء اللجنة االقتصادية ألفريقياعمدت  -87
حيوي من عملية تصحيح مسارها، إلى إعادة ترآيز 
أنشطتها وإعادة تجميعها بشكل واضح واستراتيجي 
لتحويلها إلى مجموعات من البرامج أآثر اتساقًا بغية 

ة األثر الذي تترآه، فاعتمدت ممارسات وعمليات زياد
إدارية جديدة لتحقيق المزيد من الفعالية وتحسين آلية 

وُعدِّل تشكيل فريق اإلدارة العليا بحيث . صنع القرارات
يضم عددًا أآبر من المسؤولين، آما ُشكلت لجنة تنفيذية 
معنية بمسائل اإلدارة والميزانية في إطار  آفالة الشفافية 
واإلنصاف لدى تخصيص الموارد، ولتتولى متابعة  
طريقة استخدام موارد الميزانية العادية والموارد 

آما ُشكلت لجان دارية . الخارجة عن الميزانية وتقييمها
 . مختلفة تعمل آل منها على صياغة اختصاصاتها

 
تحسين عملية تنفيذ البرامج عبر تعزيز المكاتب  -88

ير األمين العام المتعلق بتعزيز  شدد تقر: دون اإلقليمية
للجنة االقتصادية دور المكاتب دون اإلقليمية التابعة 

 تشديدًا خاصًا على أن تكون هذه المكاتب بمثابة ألفريقيا
شرآاء مميزين للجماعات االقتصادية اإلقليمية، ودعا 
إلى إبرام اتفاقات شراآة معها تتناول برامج متعددة 

، يجري تعزيز هذه المكاتب وفي هذا الصدد. السنوات
عبر تزويدها بمزيد من الموارد البشرية والمالية وتقديم 
الخدمات االستشارية اإلقليمية، لكي تتمكن من تأدية 
مهامها الموسعة المتمثلة في تلبية الطلبات المتنامية على 
. المساعدات التي ترد من الجماعات االقتصادية اإلقليمية

األمانة العامة إلى هذه ونقلت بعض الوظائف من 
 – 2008وصمم برنامج العمل المقترح للفترة . المكاتب
 بطريقة تكفل أقصى قدر ممكن من التآزر بين 2009

 . الُشعب الفنية والمكاتب دون اإلقليمية
 
  تبسيط العمليات الداخلية والنظم    - 2
 

التخطيط االستراتيجي والميزنة والرصد  -89
مكتب تنسيق السياسات والبرامج ُأعيد تنشيط : والتقييم

عبر زيادة مسؤولياته وأعيدت تسميته فأصبح يدعى 
وألغراض . مكتب التخطيط االستراتيجي وإدارة البرامج

تحقيق االتساق والمزيد من الفعالية في التخطيط 
االستراتيجي والميزنة وإدارة البرامج، تم نقل مهمُة 

. ى هذا المكتبالميزنة وإدارة أنشطة التعاون التقني إل
وسيتم على نحو أآثر انتظامًا استخدام خطط تنفيذ 
البرامج والتقارير الفصلية الستعراض أداء البرامج من 

 . ضمن وسائل ترقية أداء اللجنة
 

تحسين تنفيذ البرامج وتعزيز آثارها من خالل   -90
اللجنة   تعتمد النتائج التي تقدمها :التحقق من الجودة
 إلى الجماعات االقتصادية اإلقليمية يااالقتصادية ألفريق

والدول األعضاء اعتمادًا شديدًا على مدى جودة
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واستفادت اللجنة من .  النواتج التي يمكنها تحقيقها
ممارسات المؤسسات اإلنمائية األخرى التي تستند إلى  
المعارف، فبدأت تطبق عمليات موحّدة مدرجة في 

 تتوخاه من مبادئ توجيهية واضحة، لضمان جودة ما
نواتج من حيث صلتها باحتياجات العمالء وتلبيتها لهذه 
االحتياجات وتوقيتها، وفعاليتها ودرجة مشارآة 

وأصبح مسؤولو . أصحاب المصلحة في هذا المجال
األفرقة ومدراؤهم مسؤولين اآلن عن التقّيد بهذه  
العمليات وعن ضمان الجودة؛ وستعزَّز مساءلُتهم هذه 

ومن المقرر الشروع . ئهم بصورة منهجيةعبر تقييم أدا
في اعتماد معايير واضحة ومنهجية موضوعية متفق 
عليها بغرض التمكن من قياس مستوى الجودة ورصد 

 . اتجاهاتها
 

تخضع هذه  : العمليات الرئيسية األخرى -91
العمليات حاليًا للمراجعة ويجري النظر في وسائل 

ي مقترحات التخطيط والرصد المستخدمة حاليًا وف
وتشتمل هذه الوسائل . جديدة، لتحسين إدارة البرامج

المبادئ التوجيهية العملية إلدارة البرامج؛ : على ما يلي
وإدارة عمليات السفر في مهام رسمية؛ واالتفاقات 
اإلدارية؛ وإدارة الخدمات االستشارية اإلقليمية؛ وإدارة 

من حساب التنمية؛ واإلدارة االستراتيجية للموارد 
الموظفين؛ وإدارة الطلبات المخصصة؛ وإدارة شؤون 

 . اللجنة االقتصادية ألفريقياالمستشارين في 
 

بدأ تنفيذ عدد من المبادرات  : الموارد البشرية -92
اللجنة الرئيسية في مجال إدارة الموارد البشرية لتمكين 

 من اإلفادة من مواردها البشرية االقتصادية ألفريقيا
 وفي الوقت نفسه تقديم النتائج على نحو بأمثل الطرق،
وتشتمل هذه المبادرات على إعادة هيكلة . سريع وفعال

قسم خدمات الموارد البشرية وتدريب الموظفين لبناء 
جسور الثقة وآفالة الخضوع للمساءلة وإمكانية 

 . االنتصاف داخليًا
 

  إدارة المعارف والتعلم من األقران  -3
 

 مبادرة تصادية ألفريقيااللجنة االقوضعت  -93
إدارة المعارف والتعلم من األقران خصيصًا لدعم تحقيق 
الفعالية والكفاءة في تنفيذ ما تقدمه من منتجات في مجال 

وستمضي اللجنة، عبر اإلدارة الفعالة . المعارف
للمعارف، في تحسين أدائها وتعزيز مستوى تقديم 

ي،  الخدمات وأنشطة التوعية على الصعيد العالم

وستكثف جهودها لكي تتحول إلى مستودع للمعلومات 
اللجنة االقتصادية وستقدم . المتعلقة بالتنمية في أفريقيا

 نواتج بارزة، وتدعم اآللية األفريقية الستعراض ألفريقيا
األقران ومبادرة التعلم من األقران، وستصدر دراسات 
وأبحاثًا عن السياسات العامة يدفعها الطلب، وستعزز 

وتعتزم اللجنة . جمع البيانات واإلحصاءات واستخدامها
أن تقوم، على نحو تدريجي، بإعادة تنظيم عملياتها 

ُترآز المرحلة . الداخلية والخارجية عبر ثالث مراحل
األولى على العمليات الداخلية إلرساء األساس الذي  
ترتكز عليه منظمة قائمة على المعارف، بما في ذلك 

ألدوات الالزمة إلدارة المعارف، اقتناء النظم وا
. والقدرات من الموارد البشرية وطرائق الربط الشبكي

وترآز المرحلة الثانية على تقديم الخدمات المعرفية 
وستحسَّن طبيعة . بالعمل عن آثب مع الشرآاء والعمالء

ما ُتقدمه اللجنة من منتجات وخدمات لدعم التنمية في  
لمرحلة إقامة حلقة للتغذية آما ستبدأ في هذه ا. أفريقيا

 اللجنة االقتصادية ألفريقياالمرتدة تربط بين طريقة تقديم   
وفي المرحلة الثالثة، . للخدمات وطرائق عملها الداخلية

ترمي اللجنة إلى تهيئة نفسها على نحو آامل لتصبح 
مرآزًا للخبرة الرفيعة يضطلع بدور قيادي في مجال 

جنة، عن طريق شراآاتها  وتأمل الل. التنمية األفريقية
وعالقاتها مع العمالء، أن تحتل الصدارة في مجال الفكر 
اإلنمائي والبرامج اإلنمائية وذلك في مجاالت تدخلها 

وقد قطع تنفيذ المرحلة األولى من هذه  . األساسية
المبادرة شوطًا متقدمًا في حين أن العمل على المرحلتين 

 . الثانية والثالثة لم يبدأ بعد
 

وتتواءم أنشطة التعلم من األقران تواؤمًا آبيرًا   -94
 المتعلقة بإدارة اللجنة االقتصادية ألفريقيامع أنشطة 
وُيضطلع بهذه األنشطة في سائر المجموعات . المعارف

جماعات "المواضيعية؛ وسينطوي ذلك على تشكيل 
ستوفر لصناع السياسات وأصحاب " اهتمام مشترك

صعيدين اإلقليمي ودون المصلحة اآلخرين على ال
اإلقليمي منتديات يتبادلون فيها الخبرات في مختلف 

آما أن أفرقة التعلم من األقران التي تعتزم . مجاالتهم
 إنشاءها ستساعد على تحديد اللجنة االقتصادية ألفريقيا

أفضل الممارسات وآيفية اعتماد هذه الممارسات 
ن آتلة  لوضعها موضع التنفيذ، آما ستساعد على تكوي

وسيستعان أيضًا بأفرقة . حرجة من المعنيين بهذا المجال
التعلم من األقران لتحديد وتحسين األدوات المستخدمة 
في تحليل السياسات واعتمادها، وللقيام بشكل عام 
بتعزيز معارف المجموعات المواضيعية التابعة للجنة 

 . االقتصادية ألفريقيا وقدراتها
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د الخارجة عن  تعزيز إدارة الموار-4
 الميزانية

 
ُشكلت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة   -95

 لتتولى 2006أآتوبر /  تشرين األول13والميزانية في 
 ةمواصلة تعزيز الرقابة على إدارة اللجنة االستراتيجي

لمواردها الخارجة عن الميزانية وآفالة تخطيط الموارد 
وإدراجها في األساسية والموارد الخارجة عن الميزانية 
وستتولى هذه  . الميزانية وإدارتها على نحو متكامل

اللجنة مهمة اإلشراف على إدارة الموارد الخارجة عن 
الميزانية وطريقة تخصيصها، مع إيالء ذلك األمر نفس 
القدر من االهتمام الذي يولي لموارد الميزانية العادية، 

 على والعمل على توزيع الموارد الخارجة عن الميزانية
األولويات االستراتيجية توزيعًا عادًال، والتشجيع على 

 . تنفيذ برامج متعددة التخصصات
 

وثمة مبادرات أخرى ُتتخذ لتعزيز القدرة   -96
المؤسسية على إدارة الموارد وتحسين جدوى تخطيط  

 : الموارد المالية، وهي تشتمل على ما يلي
 

برنامج التعلم ومنح الشهادات الخاص   -97
اللجنة االقتصادية رغبة من : لصناديق االستئمانيةبا

 في إدارة الصناديق االستئمانية على نحو فعال  ألفريقيا
ومجد وإشاعة فهم أفضل لما يلزم اعتماده من سياسات 
عامة وإجراءات، بدأت ُتنفذ برنامجًا خاصًا بالصناديق 
االستئمانية للتعلم ومنح الشهادات لفائدة مدراء البرامج 

هم من األشخاص المعنيين بعمليات الصناديق وغير
وترمي هذه المبادرة الجديدة إلى تعزيز  . االستئمانية

المساءلة والشفافية والفعالية في استخدام الموارد التي 
وُصممت هذه المبادرة خصيصًا . ُتقدمها الجهات المانحة

لتوعية الموظفين على نحو آاف بما على اللجنة من 
ة، والتحقق من استيعابهم للسياسات مسؤوليات ائتماني

واإلجراءات المعتمدة، وامتالآهم معلومات متعلقة 
بالموارد المتوافرة إلدارة الصناديق االستئمانية إدارة 

. وبدأت األعمال األولية لتنفيذ هذا البرنامج. فعالة
ويتوخى وضع هذا البرنامج موضع التطبيق بحلول 

 . 2007ديسمبر / آانون األول

البوابة اإللكترونية الخاصة بالجهات المانحة   -98
البوابة اإللكترونية هي آناية  : ألفريقياللجنة االقتصادية 

عن تطبيق من تطبيقات اإلنترنت مخصص لتوفير 
المعلومات التي تطلبها آل من الجهات المانحة 
والشرآاء بشأن إدارة أنشطة الصناديق االستئمانية  

جهات المانحة والشرآاء من وستتمكن ال. التابعة للجنة
االتصال بهذه البوابة عن بعد واإلطالع على المعلومات 
الهامة ذات الصلة بصناديقهم وعلى األنشطة األخرى  

وستشتمل المعلومات . للصناديق االستئمانية التابعة للجنة
البيانات : المقرر توفيرها على هذه الشبكة على ما يلي

ق االستئمانية، والتقارير المالية غير المراجعة للصنادي
السنوية المتعلقة بالصناديق االستئمانية، والتقرير 

، وعرض موجز للجنة االقتصادية ألفريقياالسنوي 
للمشاريع التي ُتنفذ، والتقارير المرحلية والنهائية عن 

وبلغ العمل . المشاريع، وغير ذلك من المعلومات الهامة
وسيصبح جاهزًا على نظام هذه البوابة مرحلة متقدمة 

 . 2007يونيو / تمامًا لالستخدام بحلول حزيران
 

إدارة الصناديق االستئمانية ونظام تقديم  -99
 على اللجنة االقتصادية ألفريقياآثفت : التقارير عنها

امتداد السنتين الماضيتين جهودها الرامية إلى تحسين 
أشكال التقارير المالية والسردية المتعلقة بالمشاريع 

غير أن إعداد هذه التقارير لم . وعيتها وسرعة تقديمهاون
فأشكال . يخل من صعوبات جسيمة شاملة وعملية

التقارير الواردة في نظام المعلومات اإلدارية المتكاملة 
المعتمد على صعيد األمم المتحدة آكل، ال تتفق في آثير 
من األحيان مع األشكال المتفق عليها مع الجهات 

أدى إلى وجوب استحداث عمليات يدوية المانحة، مما 
ونصف آلية موازية إلنتاج التقارير المالية الدورية لكي 
تستخدمها الجهات المانحة واإلدارة الداخلية للجنة  

وال تتسم هذه العملية بالتعقيد فحسب . االقتصادية ألفريقيا
اللجنة لذلك بدأت . بل تستغرق وقتًا طويًال أيضًا

 تنشئ نظامًا بسيطًا ومرنًا يتكيف ااالقتصادية ألفريقي
واحتياجاتها، وهو نظام إدارة المعلومات المالية الذي 
سيحسن إدارتها الداخلية ورصدها للبرامج والمشاريع 
الممولة من موارد خارج الميزانية، ويجعل إنتاج 
التقارير المالية العادية والتقارير المتعلقة بالمشاريع أآثر 

 على هذا النظام بحلول نهاية عام وسينجز العمل. سالسة
2007 . 
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