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 موجز تنفيذي
 

نتين        ترة الس ات لف ترح واألولوي ل المق برنامج العم امل ل دف الش بلدان   2009-2008      اله اعدة ال و مس  ه
ية اجتماعية تتوفر لهما                   األفريق  و اقتصادي وتنم يق نم ى تحق ؤدي إل رامج ت يذ سياسات وب ى صياغة وتنف ية عل

ا هو متوخى في الشراآة الجديدة ألجل تنمية أفريقيا                             ر وفق م ى الحد من الفق يد عل تدامة، مع التأآ فرص االس
ردة في إعالن األلفية وفي نتائج مؤتمرات       بما فيها األهداف الوا   . ، واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً     )نيباد(

 .األمم المتحدة الرئيسية واالتفاقات الدولية
 

ية تصحيح مسار اللجنة االقتصادية ألفريقيا التي تبناها مؤتمر وزراء                       تائج عمل ى ن برنامج إل ذا ال     ويرتكز ه
ن في واغادوغو في أيار              ية االقتصادية األفريقيي ية والتخطيط والتنم ، وإلى الخطة البرامجية    2006يو  ما/ المال

نتين      ترة الس ر األمين العام المعنون               2009-2008لف ى تقري ة، وإل ية العام رتها الجمع تعزيز المكاتب : " التي أق
 .2009-2007وخطة أعمال اللجنة االقتصادية ألفريقيا " دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا

 
ر          ية للفق ثل في رسم استراتيجيات تعزيز                   ولتخفيض المعدالت العال تحدي المتم نطقة تواجه ال دان الم إن بل ف

اواة وتحقيق التكامل بين اقتصاداتها للتغلب على القيود والتجزئة                راعاة المس نمو مع م فالعولمة تنطوي على   . ال
. ة واالستثمار بعض المخاطر بالنسبة للبلدان األفريقية بيد أنها يمكن أن تجلب منافع، والسيما في مجالي التجار               
 .ومن العناصر التي تضطلع بدور أساسي في مواجهة هذه التحديات تقوية المؤسسات وآليات الحكم

 
ترح يرتكز إلى دعامتين مواضيعيتين هما تعزيز التكامل                       رنامج العمل المق إن ب تحديات ف ذه ال     وللتصدي له

يا وا ة ألفريق ياجات الخاص ية االحت ي تلب اعدة ف ي والمس ا، اإلقليم ي تواجهه ية الت تحديات العالم دي لل لتص
ي    ية ه رامج فرع رة ب ار عش ي إط يذها ف ي يجري تنف طة الت ية االقتصادية،  : واألنش تمويل والتنم تجارة وال ال

ة؛ تسخير المعلومات والعلم والتكنولوجيا                   يدة واإلدارة العام تدامة؛ واإلدارة الرش ية المس واألمن الغذائي والتنم
ية؛ وال     تعاون االقتصادي والتكامل اإلقليمي والجنسانية ودور المرأة في التنمية؛ واألنشطة دون  ألغراض التنم

ية   راض التنم ية ألغ وِّن(اإلقليم ون    : 1المك يا، المك مال أفريق ي ش ية ف طة دون اإلقليم طة دون : 2األنش األنش
يا، المكون          ية لغرب أفريق األنشطة دون اإلقليمية   : 4وناألنشطة دون اإلقليمية في وسط أفريقيا، المك      : 3اإلقليم

ون  يا، المك رق أفريق ي ش ي  : 5ف نوب األفريق ي الج ية ف طة دون اإلقليم ي واإلدارة؛ )األنش يط اإلنمائ ؛ والتخط
 .واإلحصاء؛ والتنمية االجتماعية

 
تند األنشطة المقترحة إلى مطالب أعربت عنها الدول األعضاء واالتحاد األفريقي والجماعات اإلقليمية                   وتس

يا                  بية للجنة االقتصادية ألفريق يزة النس ى الم برنامج دعمًا لنقاط   . الرئيسية في مختلف المحافل وإل وسيعطي ال
وارد، وضمان التماسك، وإقامة التآزر،                         بية باالستعمال االستراتيجي لشراآاته من أجل تسخير الم ه النس قوت

ود   ية الجه ب ازدواج ى ش    . وتجن تماد عل نة االع ل اللج ذا، ستواص ي    وله اد األفريق ع االتح ة م راآاتها القائم
ية والقطاع الخاص ي األفريق تمع المدن نظمات والمج ي وم ية األفريق تكون . ومصرف التنم ك س فضًال عن ذل

ذي          ر ال ية، األم ادية اإلقليم ات االقتص ن للجماع رآاء متميزي ثابة ش زها بم د تعزي ية بع ب دون اإلقليم المكات
 .تضمن برامج متعددة السنواتسينطوي على توقيع اتفاقات شراآة ت

 
وزاري أن ينظر في برنامج العمل المقترح واألولويات وأن يصدق عليهما                  رجى من المؤتمر ال وسيقدم .     وي

ى جانب موجز المالحظات والتعديالت الصادرة عن مؤتمر وزراء اللجنة االقتصادية ألفريقيا           برنامج إل ذا ال ه
ؤون اإلدار ارية لش نة االستش ى اللج رانإل ي حزي ية ف يه / ة والميزان ية 2007يون ي الميزان نظر ف ندما ت  ع

 . ألمانة األمم المتحدة بأسرها التي سيتقدم بها األمين العام2009-2008البرامجية المقترحة لفترة السنتين 



E/ECA/COE/26/12 

 

 
 استعراض عام  -ألف

 
وارد أدناه إلى البرنامج             رنامج العمل ال تند ب ماعية في أفريقيا للخطة ، التنمية االقتصادية واالجت   14يس

نتين       ترة الس ى عاتق اللجنة االقتصادية        . 2009 -2008البرامجية لف برنامج الفرعي عل ذا ال ع مسؤولية ه وتق
 . ألفريقيا

 
وتنفيذ سياسات وبرامج                      صياغة       األفريقية على              مساعدة البلدان                للبرنامج في              عام   يتمثل الهدف ال              
االقتصادي المستدام والتنمية االجتماعية، مع التأآيد بصفة                                                        و   تحقيق النم         من شأنها أن تؤدي إلى                      مناسبة        

شراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا واألهداف                                           ، حسبما هو مرتأى في ال                     من الفقر        د   الح  خاصة على          
اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، ونتائج مؤتمرات                                                                                                  

 .1992واتفاقاتها الدولية منذ عام                           األخرى       لمتحدة الرئيسية                األمم ا      
 
ــ   من ق     مستمدة      البرنامج         والية      و    ،  )25 - د ( ألف      671ي   ـــ  رار المجلس االقتصادي واالجتماع                            ـ

وقد صيغت هذه الوالية بمزيد من التفصيل في عدد                                             . بموجبه اللجنة االقتصادية ألفريقيا                              المجلس         أ الذي أنش       
االقتصادية ألفريقيا                   ادي واالجتماعي وفي قرارات اللجنة                                ــ   العامة والمجلس االقتص                     من قرارات الجمعية                 

 وقد انبثقت واليات أخرى عن                            ).31 -د    ( 809 و ) 29 -د    (779 و ) 27 - د  (726 و  )26 -د   ( 718
مر    الشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وعن نتائج ومقررات المؤتمرات العالمية ومن بينها نتائج مؤت                                                                                           

 . 2005القمة العالمي لعام                   
 

، استعرض األمين التنفيذي الجديد للجنة االقتصادية ألفريقيا االتجاهات                                                               2006وفي أوائل            
االستراتيجية، والبرامج، والهيكل التنظيمي، والعمليات التنظيمية واإلدارية للجنة بهدف تعديل أوضاعها                                                                                              

وقد جرى بحث النتائج الرئيسية                              . قيا على نحو أفضل                لكي تتسنى االستجابة للتحديات الناشئة أمام أفري                                              
لعملية االستعراض في االجتماع السنوي لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين،                                                                                                

 844، الذي أيد تماما، بموجب قراره                                2000مايو      / المنبثق عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا المعقود في أيار                                                  
وعالوة على ذلك، اعتمد مؤتمر قمة                                 . قتراحات الجديدة الداعية إلى تعديل أوضاع اللجنة                                             ، اال    )39 -د   (

 Assembly/AU/Dec.14((، مقررا         2006يوليه       /تموز     2 و    1االتحاد األفريقي المعقود في بانجول، يومي                                         
(VII(                                                                              أوضاعها          ، رحب فيه بالتزام األمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا بتعزيز اللجنة وتعديل 

لمعالجة التحديات اإلنمائية التي تصادفها أفريقيا، وأعاد تأآيد دور اللجنة باعتبارها مؤسسة رئيسية                                                                                                
في أفريقيا لمساعدة وتيسير أعمال االتحاد األفريقي والجماعات                                                            المتحدة          األمم    ضرورية من مؤسسات                  

راآة بين لجنة االتحاد األفريقي                              ودعا مؤتمر القمة، بوجه خاص إلى تعزيز الش                                       . االقتصادية اإلقليمية                  
 .االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي                                       اللجنة       و 
 

وفي عدد من البلدان،                     . وإحدى السمات الرئيسية في هذه التحديات هي شدة تفشي الفقر في أفريقيا                                                                     
على نسبة في             وتوجد بمنطقة أفريقيا أ                      .  االقتصادية بفعل الصراعات العنيفة                                 -تعطلت التنمية االجتماعية                         

العالم ممن يعيشون على دوالر واحد أو أقل يوميا، وأفريقيا هي القارة الوحيدة التي ال تسير في مسار                                                                                              
ولذلك       . 2015يؤدي إلى تلبية هدف إعالن األلفية المتمثل في خفض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام                                                                           

فقر، تحديا يتمثل في وضع استراتيجيات                                      تواجه البلدان األفريقية، وهي تسعى إلى تقليل معدالت شيوع ال                                                         
عملية لتعزيز النمو المقترن باإلنصاف وتحقيق التكامل بين اقتصاداتها للتغلب على القيود التي يفرضها                                                                                              

آما تمثل العولمة مخاطر للبلدان األفريقية، ولكنها يمكن أيضا أن تعود عليها بالمنافع، ال سيما في                                                                                              . التجزؤ     
آما أن تقوية المؤسسات وآليات اإلدارة الرشيدة يمكن أن تؤدي دورا رئيسيا                                                                     . ار  مجالي التجارة واالستثم                     

 .في قهر هذه التحديات                   
االقتصادية ألفريقيا المزدوج، باعتبارها ذراعا إقليميا لألمم المتحدة وجزءا من                                                                            اللجنة        ودور       

سهام الملموس في جهود الدول                            المشهد المؤسسي اإلقليمي في أفريقيا يهبها مزايا نسبية فريدة تمكنها من اإل                                                                       
وقوة تلك اللجنة مستمدة من دورها بوصفها الوآالة الوحيدة من وآاالت                                                               . األعضاء لمعالجة هذه التحديات                         

المكلفة بالعمل على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي لتسخير الموارد وحشدها لخدمة                                                                                  المتحدة          األمم    
ن مناظير االتحاد األفريقي والشراآة الجديدة من أجل تنمية                                                         وهذا أمر شديد األهمية أل                      . أولويات أفريقيا               

وهذه الميزة النسبية تتجلى أيضا في دور اللجنة القيادي في                                                          . أفريقيا إقليمية ودون إقليمية في المقام األول                                            
 .المشترك بين الوآاالت المقدم للشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا                                                                المتحدة          األمم    تنسيق دعم          

اللجنة ودورها يتسقان ويتكامالن مع والية االتحاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي،                                                                               ووالية        
وثمة تفهم في أفريقيا لقيام االتحاد األفريقي بتوفير اإلطار                                                         . المنظمتان القاريتان األخريان، ومع دوريهما                                        

ف التنمية األفريقي بدور                        االقتصادية ألفريقيا بدور الذراع التقني ويقوم مصر                                              اللجنة        السياسي بينما تقوم                   
وسيزداد تعزيز التعاون بين المنظمات الثالث بفضل المواءمة بين آلياتها                                                                 . الممول والداعم المالي                    

ومن المقرر أيضا تعزيز دور                            . المؤسسية وإحياء أمانة مشترآة لتعزيز البرمجة المشترآة لألنشطة                                                            
اء متميزين للجماعات االقتصادية اإلقليمية، األمر                                              المكاتب دون اإلقليمية التابعة للجنة لجعلها بمثابة شرآ                                                    

 .الذي سينطوي على توقيع اتفاقات شراآة تتضمن برامج متعددة السنوات                                                              
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 2صفحة 

 

 

 بعد تعديل أوضاعها هو استعمال ميزتها                                       2009-2008والهدف العام المتوخى للجنة في فترة                                    
ولتحقيق نمو وتنمية مستدامين وسترآز                                    النسبية لدعم الجهود القارية الهادفة إلى قهر التحديات الراهنة                                                           

 :االتجاهات البرنامجية على الرآنين اآلتيين                                      
 

وقد أآدت البلدان                     . تعزيز التكامل اإلقليمي لدعم رؤية االتحاد األفريقي وأولوياته                                                          )أ ( 
األفريقية دومًا رغبتها في إحكام التكامل ألجل جني الثمار المرتبطة بذلك، التي من قبيل                                                                                    

حجم، وتقليل تكاليف المعامالت االقتصادية، وتحسين وصالت الهياآل                                                            وفورات ال         
االقتصادية ألفريقيا على إجراء البحوث وتحليل                                           اللجنة       ولذلك، سترآز              . األساسية       

السياسات العامة المتعلقة بقضايا التكامل االقتصادي وبناء القدرات وتقديم المساعدات                                                                                   
تكامل اإلقليمي، باإلضافة إلى العمل على إنجاز                                            التقنية إلى المؤسسات التي تقود عملية ال                                     

 .مجموعة واضحة من األنشطة والمبادرات عبر الحدود                                             
 

ومن المسّلم به عموما أن                        . تلبية احتياجات أفريقيا الخاصة والتحديات العالمية الناشئة                                                       )ب ( 
يف    ألفريقيا احتياجات خاصة، تشمل اجتذاب الموارد المالية للتنمية، والتوصل إلى تخف                                                                            

لعبء الديون، واستغالل الفرص التجارية، وإضافة القيمة بفضل اإلنتاج، ومكافحة                                                                      
وهذه االحتياجات تتسم أيضا                        . فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، وتعليم شعوبها                                               

ويمثل برنامج الشراآة الجديدة من أجل                                     . بأهمية خاصة في سياق بيئة عالمية سريعة التغير                                            
 عن االتحاد األفريقي إطارا حسن التصميم لمعالجة التحديات اإلنمائية                                                                تنمية أفريقيا المنبثق                   

،   2005التي تواجه القارة، وقد أعادت الجمعية العامة، في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام                                                                                
تأآيد أهمية الدعم المتماسك للبرامج التي وضعها قادة أفريقيا في إطار الشراآة الجديدة                                                                                

 .من أجل تنمية أفريقيا                    
 

االقتصادية ألفريقيا سينشآن بفضل عشرة برامج فرعية                                                اللجنة       والرآنان اللذان يستند إليهما عمل                                  
ُمعاد ترتيبها لتفادي ازدواج المهام الوظيفية، وتعزيز أوجه التكامل، وإزالة مظاهر عدم االتساق، والقيام                                                                                                  

السياسة التجارية                 : مواضيع التالية            وترآز البرامج الفرعية على ال                          . بالتشديد الالزم على القطاعات الهامة                                 
والمالية واالقتصادية؛ واألمن الغذائي والتنمية المستدامة؛ واإلدارة الرشيدة واإلدارة العامة؛ وتسخير                                                                                                
المعلومات والعلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛ والتعاون االقتصادي والتكامل اإلقليمي؛ والجنسانية                                                                                              

ية االجتماعية؛ واألنشطة دون اإلقليمية المضطلع بها ألغراض التنمية؛                                                             ودور المرأة في التنمية؛ والتنم                            
 .واإلحصاء؛ والتخطيط اإلنمائي واإلدارة                                 

  
االقتصادية ألفريقيا منظمة مستندة إلى                                    اللجنة      وستقوم االتجاهات البرنامجية على االلتزام بجعل                                             

ء شبكة من الباحثين والممارسين وصناع                                      المعرفة تمثل طليعة الفكر اإلنمائي في المنطقة وقوة دافعة ورا                                                       
وستسهل مبادرة إدارة المعارف عالقات التآزر                                           . السياسة المشارآين في إنتاج المعارف وتقاسمها وتعميمها                                                     

الشاملة للبرامج الفرعية وسيستند إليها التحسن المستمر في معايير األداء والخدمة التي ستؤثر بدورها                                                                                              
 .ة من الدول األعضاء واللجان االقتصادية اإلقليمية                                            إيجابيا على السياسات المعتمد                            

 
االقتصادية ألفريقيا بعد تعديل أوضاعها إلى تحقيق نتائج يمكن تحديدها ونتائج                                                                          اللجنة        وستسعى         

إحراز تقدم نحو تحقيق األهداف                              : ومن أهم النتائج المرجوة                     . ذات مؤشرات إنجاز واضحة وقابلة للقياس                                    
 ذلك مكافحة الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ وزيادة التكامل اإلقليمي؛ وتنمية                                                                             اإلنمائية لأللفية، بما في                    

القطاعات اإلنتاجية بما في ذلك زيادة إضافة القيمة؛ وزيادة االندماج في االقتصاد العالمي؛ وتحسين                                                                                             
 .سياسات االقتصاد الكلي وتحقيق اإلدارة االقتصادية الرشيدة                                                      

 
م النتائج الشاملة للقطاعات في برنامج عمله بأسره، ال سيما                                                       وسيستمر عمل اللجنة في دع                        

بمواصلة تعميم مراعاة الشواغل الجنسانية في شتى البرامج الفرعية، ودعم التدابير المتصلة بتحسين                                                                                              
وقد طلبت          . اإلدارة، والتنمية الملموسة عقب الصراع، وزيادة االستناد إلى حقوق اإلنسان في نهج التنمية                                                                                   

 أن يقدم إليها في دورتها الحادية والستين خطة عمل                                                    60/235في قرارها            العام       األمين     إلى     عامة       ال   الجمعية      
االقتصادية ألفريقيا استنادا إلى توصيات مكتب خدمات                                               للجنة       شاملة من أجل تعزيز المكاتب اإلقليمية                                     

اإلقليمية ألغراض التنمية                        ، األنشطة دون              7ونتيجة لهذا القرار تم تنقيح البرنامج الفرعي                                          . الرقابة الداخلية               
 . الذي أصبح اآلن يتمحور حول خمسة مكونات منفصلة                                           

  
االقتصادية ألفريقيا بالنتائج المتوقعة، وذلك بتطوير الخدمات التي تقدمها في                                                                         اللجنة        وستفي        

مجاالت توليد المعارف وتقاسمها والربط بينها؛ والدعوة وبناء توافقات اآلراء؛ وخدمات المشورة                                                                                        
ولذلك، ستواصل اللجنة إجراء البحوث وتحليل السياسات لدعم صنع القرارات المستنير                                                                                . اون التقني          والتع     

ووضع السياسات العامة في المنطقة والمساعدة في عملية بناء توافقات اآلراء بشأن المبادرات الدولية                                                                                                
ين القدرة اإلقليمية                    آما ستستعمل خدمات إسداء المشورة بناء على الطلب للمساعدة على تحس                                                                . الرئيسية       
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وستكفل اللجنة جودة نواتجها بإدراج عمليات ضمان الجودة في                                                        . على تصميم السياسات اإلنمائية وتنفيذها                                     

وهذا سيكفل المطابقة لمقتضى الحال، واالستجابة الحتياجات العمالء، والمساءلة                                                                          . نموذج أدائها            
 .يختص بالتقيد بالعمليات والمعايير المقررة                                         فيما    

 
طي البرنامج دعما لنقاط قوته النسبية باالستعمال االستراتيجي لشراآاته من أجل تسخير                                                                                 وسيع     

ولهذا، ستواصل اللجنة                      . الموارد، وضمان التماسك، وإقامة عالقات التآزر، وتجنب ازدواج الجهود                                                                 
ادية     االعتماد على شراآاتها القائمة مع االتحاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي واللجان االقتص                                                                                    

وفي الوقت ذاته، ستجرى اتصاالت نشطة                                  . اإلقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص األفريقي                                                      
االقتصادية ألفريقيا، وذلك لجمع األموال وتقاسم الخبرات                                                     اللجنة      مع الشرآاء الثنائيين الذين دعموا عمل                                    

الحاليين من البلدان المتقدمة، ستساهم                                    وباإلضافة إلى التعاون مع الشرآاء                                  . واالشتراك في أداء الخدمات                        
اللجنة في التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبتوسيع نطاق شراآاتها الفعالة لتشمل بلدانًا نامية أخرى في                                                                                                    

 .المنطقة      
 

العاملة في أفريقيا بفضل اجتماعات      المتحدة   األمموسيجري تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين وآاالت        
وتدعو إليها اللجنة دعما ألولويات الشراآة الجديدة من أجل          المتحدة   األمملتي تضم وآاالت    التشاور اإلقليمي ا   

ية أفريقيا   وستواصل اللجنة المشارآة في أعمال اللجنة التنفيذية المعنية بالشؤون االقتصادية واالجتماعية،   . تنم
ياق      ي س يذي ف ي والتنف ك السياس مان التماس ية لض بارها األداة الرئيس ي  باعت ة العالم ر القم تائج مؤتم ا . ن آم

يانات مجموعة                  ذا الصدد مع آ تتعاون اللجنة في ه م س اإلنمائية فيما يختص بتقوية الصالت بين       المتحدة   األم
 . المتحدةاألمماألنشطة المعيارية والتنفيذية لمنظومة 

 
ا    نتين الس ترة الس يفة من ف ادة طف نتين زي ترة الس ترحة لف نواتج المق دد ال د زاد ع  2007 -2006بقة وق

بلغ    ترحًا لفترة السنتين الحالية         483لي ًا مق وعلى الرغم  .  في المائة  16، أي بزيادة قدرها     2009 – 2008 ناتج
درات في مجال التنمية اإلحصائية ولمعالجة قضايا التنمية                       ن إضافيين لتحسين الق ن فرعيي من إنشاء برنامجي

يا فإن عدد النواتج         شطة المقترحة لألقسام الفنية لم يشهد إال زيادة طفيفًة، حيث بلغت           األن/ االجتماعية في أفريق
ولذا، فإن الزيادة في العدد الكلي . 2007 -2006 لفترة السنتين   192 مقابل   2009- 2008 لفترة السنتين    227

بلغ        نواتج التي ت يها في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة لتعزيز دور                    16لل نظر إل ة ينبغي ال  مكاتبها   في المائ
 .دون اإلقليمية في االضطالع بعدد آبير من األنشطة التنفيذية ضمن إطار تقديم برنامج عمل اللجنة

 
د تم استبعاد جميع النواتج التي آان لها أثر هامشي، أو تم استبدالها بنواتج أخرى آاستجابة مباشرة                   وق

تحديات الناشئة على الصعيد العالم             ياجات اللجنة الخاصة وال وتستند األنشطة المقترحة للفترة الحالية     .  يالحت
ي    ية ف ي والجماعات االقتصادية الرئيس اد األفريق دول األعضاء، واالتح نها ال ت ع ي أعرب بات الت ى الطل عل

 . مختلف المنتديات، آما تستند إلى الميزة النسبية للجنة االقتصادية األفريقية
 

نجزات الرئيسية المتوقعة للبرن     اه الم رد أدن امج إلى جانب مؤشرات اإلنجاز لفترة السنتين والموارد وت
يذي واإلدارة          رنامج العمل والتوجيه التنف ة في إطار ب اه اإلطار العام لجميع هذه     . الالزم ويوضح الجدول أدن

 .اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز
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 إطار اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز لكل مكوِّن 
 

عدد مؤشرات 
 ازاإلنج

عدد اإلنجازات 
 المتوقعة

 المكِّون
 التوجه واإلدارة التنفيذية البرامج الفرعية  
 التجارة والتمويل والتنمية االقتصادية -1 5 7
 األمن الغذائي والتنمية المستدامة -2 4 4
 اإلدارة الرشيدة واإلدارة العامة -3 1 1
راض     -4 3 3 يا ألغ م والتكنولوج ات والعل خير المعلوم  تس

 التنمية
 التعاون االقتصادي والتكامل اإلقليمي -5 3 4
 الجنسانية ودور المرأة في التنمية -6 2 2
 األنشطة دون اإلقليمية ألغراض لتنمية -7 2 2
 األنشطة دون اإلقليمية لشمال أفريقيا: 1        المكون 3 6
 األنشطة دون اإلقليمية لغرب أفريقيا:  2       المكون 3 6
 األنشطة دون اإلقليمية لوسط أفريقيا:  3       المكون 3 6
 األنشطة دون اإلقليمية لشرق أفريقيا:  4       المكون 3 6
 األنشطة دون اإلقليمية للجنوب األفريقي:  5       المكون 3 5
 التخطيط اإلنمائي واإلدارة -8 1 1
 اإلحصاء -9 2 2
 التنمية االجتماعية -10 2 3
 المجموع 40 60
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 برنامج العمل -باء
 

    التجارة والتمويل والتنمية االقتصادية- 1البرنامج الفرعي 
 

ية االقتصادية    تمويل والتنم تجارة وال عبة ال ؤولية ش برنامج تحت مس ذا ال ع ه د جرت صياغة . يق وق
برنامج الفرعي            ى ال تنادًا إل رنامج العمل اس برنامج     : 1ب -2008ة لفترة السنتين     من الخطة البرامجي     14من ال

2009 . 
 

يق مزيد من النمو االقتصادي المطرد، بتعزيز سياسات االقتصاد الكلي والسياسات            : الهدف  المساهمة في تحق
 .القطاعية والتجارة الدولية والشؤون المالية

 
 اإلنجازات المتوقعة مؤشرات اإلنجاز

ادة)  أ( دد زي ات، ال ع بع سياس ي تت بلدان الت
  ت، تؤدي إلى تحقيق المزيد من النمو؛واستراتيجيا

  : مقاييس األداء   
 10: 2005-2004:      خط األساس
 15: 2007-2006:     التقديرات
  20: 2009 -2008:     الهدف

ين  )أ( ميم   تحس ى تص اء عل دول األعض درة ال ق
سياسات سليمة لالقتصاد الكلي وُأطر مؤسسية أفضل        

يذها ورصدها، من أجل تحقي        ق التنمية المستدامة   وتنف
ات الشراآة الجديدة من أجل تنمية              تفق مع أولوي ا ي بم

 أفريقيا؛

زيادة عدد البلدان األفريقية التي تتبنى مواقف       )ب(
تجارة      لة بال ائل المتص أن المس تنارة بش ثر اس أآ
ية      تجارة العالم نظمة ال تعلقة بم ائل الم والمس

  والمفاوضات المتعلقة باتفاقات الشراآة؛
 : قاييس األداء م  

 4: 2005-2004:      خط األساس
 6: 2007-2006:     التقديرات
  8: 2009 -2008:     الهدف

درة البلدان األفريقية على االشتراك       تحسين  )ب( ق
ية      ية واإلقليم تجارة الثنائ ات ال ي مفاوض ية ف بفعال

 والمتعددة األطراف؛

ؤولين   )جـ( دد المس ادة ع ) أصحاب المصلحة(زي
تفيدون من أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا        الذي  ن يس

ارف   تعمال المع عهم اس نون أن بوس ن يبي الذي
يذ   ع وتنف نة لوض م اللج رتها له ي وّف ارات الت والمه

  السياسات والبرامج التجارية والمالية؛
 :  مقاييس األداء   

 60: 2005-2004:      خط األساس
 100: 2007-2006:     التقديرات

  150: 2009 -2008: هدف    ال

ات  )جـ( يذ السياس داد وتنف ى إع درة عل ادة الق زي
ك      ية، وذل تمويل التنم تعلقة ب تجارية والم برامج ال وال

 لتعزيز القدرة التنافسية الدولية؛

نة  )  د( طة اللج ن أنش تفيدة م بلدان المس دد ال ع
تعمال      عها اس ن أن بوس ي تبي يا الت ادية ألفريق االقتص

ارا  ارف والمه عبة  المع ن ش اعدة م بة بمس ت المكتس
تابعة للجنة االقتصادية           ية االقتصادية ال تجارة والتنم ال
.ألفريقيا أو أنها قد استعملت تلك المعارف والمهارات  

 : مقاييس األداء     
 صفر: 2005-2004:      خط األساس
 2: 2007-2006:     التقديرات
  5: 2009 -2008:     الهدف

درة  )  د( ادة الق ات    زي يذ السياس ميم وتنف ى تص عل
درة        تعزيز الق ية ل ئة موات ئ بي ي تهي برامج الت وال
ن       يرها م ناعية وغ ات الص ية للقطاع ية الدول التنافس
دول    تفيد ال ي تس ية لك تجة األفريق ات المن القطاع

 .األعضاء من العولمة

 
  العوامل الخارجية

 
تتبنى الدول  ‘ 1’: نجازاته المتوقعة شريطة أن   من المتوقع أن يحقق هذا البرنامج الفرعي جميع أهدافه وإ          

ية موقفًا داعمًا لجهود اللجنة وتساعدها مساعدة تامة في إدماج السياسات                   األعضاء وصانعي السياسات الوطن
ية؛              ية الوطن اتها اإلنمائ نمو في سياس ة لل أن يفي الشرآاء اإلنمائيون بالتزاماتهم التي قطعوها مثال         ‘ 2’الداعم

ة  ي خط ك ف ية؛  ذل الن األلف يري وإع ق آراء مونت ية، وتواف ة الثمان ل مجموع رآاء ‘ 3’عم ون الش أن يك
اإلنمائيون الدوليون والجماعات اإلنمائية الدولية على استعداٍد الستكمال برنامج عمل الدوحة اإلنمائي بأنشطة              

 . ةأن ال تتدهور بيئة االقتصاد الكلي والبيئة السياسية العالمي‘ 4’تعزز التنمية؛ 
 

 النواتج 
 

 : 2009 -2008سيتم تقديم النواتج التالية خالل فترة السنتين  
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 ): الميزانية العادية(تقديم الخدمات الفنية للهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء  )أ ( 

 
ية ‘1’ ئات التداول ائق الهي تطورات  : وث ن ال وزاري ع ر ال ى المؤتم ا إل ران يقدم تقري

يا االقتصادية واالج ي أفريق يرة ف ية األخ ام (تماع ي ع د ف ام 2008واح ي ع د ف  واح
 ؛)2009

ة  ‘2’ براء مخصص رقة خ تماعات ألف ة اج ية  : أربع ي عمل يا ف ارآة أفريق ز مش تعزي
؛ جني ثمار اتفاقات الشراآة االقتصادية    )2009( مفاوضات منظمة التجارة العالمية      

ية والسياسات المالية في البلد         )2008( ل التنم ؛ االقتصاد  )2009(ان األفريقية   ؛ تموي
 ؛ )2008(الكلي والقدرة اإلنتاجية والنمو في أفريقيا 

 
 ): الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى  )ب( 

 
تكررة    ‘1’ تقرير االقتصادي ألفريقيا   : المنشورات الم  وواحد في 2008واحد في عام (ال

 ؛ )2009عام 
تكررة       ا ‘2’ تطورات األخيرة داخل منظمة التجارة العالمية       ): 6( لمنشورات غير الم ال

ية      بلدان األفريق ى ال تملة عل ا المح ادية  )2009(وآثاره راآة االقتص ات الش : ؛ اتفاق
تحديات والفرص     (؛ تمويل التنمية والسياسات المالية في البلدان األفريقية         )2008(ال

وذج اقتصادي يراعي األ       )2008 (هداف اإلنمائية لأللفية لبلدان أفريقية مختارة        ؛ نم
 ؛ )2008(؛ القضايا التي تؤثر في أقل البلدان األفريقية نموًا )2008

ية    ‘3’ واد التقن اإلسهام بأوراق في المؤتمر العالمي لألوضاع والتوقعات االقتصادية         : الم
 ؛ )2009 وواحدة في عام 2008واحدة في عام (

ات ال ‘4’ م الخدم االت تقدي ن الوآ ترك بي تماع المش ية لالج ية : فن بلدان األفريق ات ال توقع
 ؛)2009 وواحد في عام 2008واحد في عام " (لينك"الرئيسية فيما يتصل بمشروع 

اد األفريقي                   ‘5’ ن االتح ن المشترك بي الدعم الوظيفي لمؤتمر وزراء الصناعة األفريقيي
ت     م الم نظمة األم يا وم ادية ألفريق نة االقتص ناعية  واللج ية الص يدو(حدة للتنم ) (يون

 ؛ )2008
 

 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(التعاون التقني  )جـ     (
  

ات دراسية وحلقات عمل وندوات     (التدريب الجماعي      ‘1’ ندوتان تستمر آل منهما  ): حلق
ام لخمسين موظفًا تتناوال المؤتمر السنوي لالقتصاديي            ة أي دة ثالث ن األفريقيين الذي   لم

ية األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا                 نظمه بصفة مشترآة مصرف التنم واحد (ي
 ): 2009 وواحد في عام 2008في عام 

زماالت  ‘2’ ثات ألساتذة زائرين، وزمالء ومتدربين داخليين لزيادة القدرات           : ال خمس بع
 عالمية وتمويل التنمية؛ في القضايا اإلنمائية وتحليل السياسات تشمل التجارة ال

ية عن      ‘3’ دول األعضاء والجماعات االقتصادية اإلقليمية           : مشاريع ميدان درات ال ناء ق ب
ى زيادة نصيب أفريقيا في التجارة العالمية          من خالل المرآز األفريقي للسياسات     (عل

تجارية اد      )ال ات االقتص واؤم سياس يق ت ى تحق اء عل دول األعض درات ال ز ق ؛ تعزي
ي؛    ز أو إنشاء وحدات في الدول األعضاء والجماعات االقتصادية اإلقليمية            الكل تعزي

 .   لبناء القدرات التقنية في مجال تحليل السياسات االقتصادية
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   األمن الغذائي والتنمية المستدامة-2البرنامج الفرعي 
 

ية ا                        ى عاتق شعبة األمن الغذائي والتنم برنامج الفرعي عل ذا ال ع مسؤولية ه تدامة تق د جرت   . لمس وق
برنامج الفرعي              ى ال تنادًا إل رنامج العمل اس برنامج      2صياغة ب ترة السنتين          14 من ال  من الخطة البرامجية لف

2008- 2009. 
 

 وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والبرامج التي تأخذ في        ،قدرة الدول األعضاء على صياغة    تعزيز  :   الهدف 
 .راعة و والبيئة بغية تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا بين الزالتآزراالعتبار عالقات 

  
 اإلنجازات المتوقعة مؤشرات اإلنجاز

ط      )  أ( ا خط ي له اء الت دول األعض دد ال ادة ع زي
ط  تدامة، وخط ية المس ية للتنم تراتيجيات وطن واس

تراتيجيات ك واس ي ذل ا ف رى، بم ية أخ  وطن
ترابط استراتيجيات الحد من الفقر، تتضمن عالقات ال   

 .والبيئةبين الزراعة 
 

 :مقاييس األداء    
 

 15: 2005-2004:     خط األساس
  20: 2007-2006:     التقديرات
 30: 2009 -2008:     الهدف

ع    )  أ( ى وض ية عل درة الوطن ين الق يذ،تحس  ، وتنف
ي   أخذ ف ات ت بارسياس ن  االعت ترابط بي ات ال  عالق

ط   ي الخط تخدامها ف ئة الس زراعة والبي ال
تدامة، والخطط         و ية المس ية للتنم االستراتيجيات الوطن

رى ية األخ تراتيجيات الوطن ن واالس يق األم  لتحق
 .الغذائي والتنمية المستدامة

 
 

 العوامل الخارجية
 

ه المتوقعة بناًء على االفتراضات التالية                     ه وإنجازات برنامج الفرعي أهداف توقع أن يحقق ال )  أ: (من الم
دول األع      ضاء والجماعات االقتصادية اإلقليمية بأدوارها آشرآاء أآفاء في جهود اللجنة الرامية            أن تضطلع ال

ة  برامج الهادف تراتيجيات وال يذ السياسات واالس ي مجال صياغة وتنف ية والبشرية ف درات المؤسس تعزيز الق ل
تدامة؛   ية المس ي والتنم ن الغذائ يق األم بادئ ) ب(لتحق تزمة بالم اء مل دول األعض ل ال ات أن تظ  واالولوي

واردة في إعالن األلفية                     يها األهداف ال ا ف يًا، بم يها دول تفق عل ية الم باد واألهداف اإلنمائ بادرة ني ة لم المحوري
 .ونتائج مؤتمرات األمم المتحدة الرئيسية واالتفاقات الدولية المعنية باألمن الغذائي والتنمية المستدامة

 
 النواتج 

 
 :2009 -2008خالل فترة السنتين سيتم تقديم النواتج التالية  

 
 ): الميزانية العادية(تقديم الخدمات للهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء )     أ (  

 
تدامة     "1" ية المس ي والتنم ن الغذائ نة األم ة للج دورة السادس ية لل ات الفن م الخدم تقدي

 ؛)2009(واجتماع التنفيذ اإلقليمي األفريقي 
ائق الهيئا   "2" ثالثة تقارير تقدم إلى لجنة األمن الغذائي والتنمية المستدامة         : ت التداولية وث

ية الزراعية األفريقي الشامل             : عن  رنامج التنم يذ ب ؛ حالة األمن الغذائي    )2009(تنف
يا  ي أفريق تدامة   )2009(ف ية المس ية للتنم ة العالم ر القم تائج مؤتم يذ ن تابعة تنف (؛ م

 ؛ )2009
رقة      "3" رصد وتقييم التقدم المحرز في مجال التنمية        : الخبراء المخصصة   اجتماعان ألف

يا        تدامة في أفريق ية األعمال التجارية           )2009(المس ز التصنيع الزراعي وتنم ؛ تعزي
 ؛)2008(الزراعية 

 
 ):الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية(األنشطة الفنية األخرى  )ب( 

 
 ؛)2009(تقرير التنمية المستدامة ألفريقيا : المنشورات المتكررة "1"  

تكررة   "2" ير الم ورات غ ية    ): 4(المنش ثورة الزراع ي ال ات ف ز ألفضل الممارس موج
ية  ي التصنيع الزراعي   )2008(األفريق ام والخاص ف ن الع ن القطاعي راآات بي ؛ ش

ية    تجارية الزراع ال ال يا     )2008(واألعم ي أفريق رية ف توطنات البش ة المس (؛ حال
ئة)2009 تجارة والبي ن ال ا بي روابط م يا : ؛ ال بة ألفريق ة بالنس (القضايا ذات األولوي
 ؛ )2009

اص  "3" دث خ ام      : ح ن الع ن القطاعي راآات بي ي بالش توى المعن يع المس تماع الرف االج
 ؛ )2009(والخاص في التصنيع الزراعي واألعمال التجارية الزراعية 

 ؛ )3009(خاصة باألسواق الزراعية األفريقية قاعدة البيانات ال: المواد التقنية "4"
 

 ):الموارد الخارجة من الميزانية/الميزانية العادية(التعاون التقني  )جـ( 
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دوات         (التدريب الجماعي      "1" ات عمل ون ات دراسية وحلق حلقة عمل تستمر لمدة    ): حلق

ن وصانعي السياس    ن الموظفي ردًا م تين ف ية لس بة البيئ ن المحاس ام ع ة أي (ات خمس
تراتيجية    )2008 ية واالس ر المؤسس ن اُألط ام ع ة أي دة خمس تمر لم ل تس ة عم ؛ حلق

 ؛ )2009(للتنمية المستدامة لستين فردًا من الموظفين وصانعي السياسات 
ية المستدامة             "2" ود البيولوجي ألغراض التنم تطوير الوق ترويج ل ية؛ ال المشاريع الميدان

م اإل  ي دع درات ف ناء الق يا؛ ب ي أفريق ي ف ات األراض ال سياس ي مج الحات ف ص
تعزيز الحقوق في مجال األراضي وزيادة اإلنتاجية               ية ل ة الرام واإلصالحات اإلداري
ا يشمل إنشاء مرفق إلكتروني على شبكة اإلنترنت ُيعنى                    يق األمن والسالم بم وتحق

 .بسياسات األراضي وإدارتها في أفريقيا
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 اإلدارة العامة  اإلدارة الرشيدة و-3البرنامج الفرعي 
  

ة  م واإلدارة العام عبة الحك ؤولية ش برنامج الفرعي تحت مس ذا ال ع ه رنامج . يق د جرت صياغة ب وق
 .2009 -2008 من الخطة البرامجية لفترة السنتين 14 من البرنامج 3العمل استنادًا إلى البرنامج الفرعي 

 
دف ز : اله ات تعزي يدممارس م الرش تمع،  الحك ات المج يع قطاع ك  لجم ي ذل ا ف ي وبم تمع المدن اع  المج القط

 .تنمية القطاع الخاص ودور المجتمع المدني، ودعم عملية اآللية األفريقية الستعراض األقرانالخاص و
 

 اإلنجازات المتوقعة   مؤشرات اإلنجاز
ادة )   أ( ادية   زي ات االقتص بلدان والجماع دد ال ع

 في  ق أفضل الممارسات والسياسات   اإلقليمية التي تطبِّ  
د    ير بع ان والتعم وق اإلنس ي وحق م الديمقراط الحك
ية        ياق عمل ي س ية ف ر اإلنمائ راع واألط تهاء الص ان

 ؛اآللية األفريقية الستعراض األقران
 

 : مقاييس األداء    
 3: 2005-2004:      خط األساس
 5: 2007-2006:     التقديرات
 10: 2009 -2008:     الهدف

 

سسية والتنظيمية على الحكم تحسن القدرات المؤ  )   أ(
الم   ناء الس ان وب وق اإلنس مان حق ي وض الديمقراط
يذ االلتزامات وتحقيق             ية من تنف دول األفريق ن ال لتمكي
راآة  ك الش ي ذل ا ف ية، بم ية والدول داف اإلقليم األه

ية     ل تنم ن أج دة م يا أالجدي ية  فريق ية األفريق واآلل
الن   ن إع توخاة م داف الم ران واأله تعراض األق  الس

 األلفية؛

راءات   )ب( تنبط إج ي تس بلدان الت دد ال ادة ع زي
يذ سياسات وبرامج في القطاع العام          تشمل وضع وتنف
ا يسفر عن تواتر اإلبالغ            فافية مم لتحسين األداء والش

 عن الموارد العامة وتحسين استعمالها؛
 

 : مقاييس األداء    
 5: 2005-2004:      خط األساس
 8: 2007-2006:     التقديرات
 12: 2009 -2008:     الهدف

 

ز    )ب( ى تعزي ية عل بلدان األفريق درة ال ادة ق زي
ى   يطرة عل ؤولية، والس عور بالمس جيع الش األداء وتش
اءلة، والشفافية في أوساط          برامج والمشاريع، والمس ال

 خدمتها المدنية ومؤسساتها العامة؛

تمد      )جـ( ي تع بلدان الت دد ال ادة ع جزي ية نه  إنمائ
 . في صياغة السياسات وتنفيذهاآيةتشار

 
 : مقاييس األداء   

 4: 2005-2004:      خط األساس
 8: 2007-2006:     التقديرات
 12: 2009 -2008:     الهدف

ام    )جـ( ن الع ن القطاعي راآات بي ز الش تعزي
ات  ياغة السياس ي ص ي ف تمع المدن اص والمج والخ

.م الخدماتوالبرامج اإلنمائية وتنفيذها وآذلك في تقدي
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 العوامل الخارجية

 
تراض أن                        ى اف توقعة عل ه الم ه وإنجازات برنامج الفرعي أهداف ذا ال توقع أن يحقق ه تكون ) أ:( من الم

ال     ي مج الحات ف ية واإلص الحات المؤسس راد اإلص ل باط تعداد ألن تواص ى اس ية عل ات الوطن الحكوم
ن       لحة اآلخري حاب المص ع أص وار م ي ح ل ف ات وأن تدخ يات     السياس ي العمل ارآتهم ف م ومش ول دوره  ح

ي؛                 ى الصعيد الوطن أن تكون الدول األعضاء ملتزمة     ) ب(الديمقراطية واالقتصادية وفي إدارة الشرآات عل
فافية والمحاسبة، وبإنشاء                            م، وبوجود قطاع خاص يتسم بالش يم الحك ياس وتقي ية ق رفع مستوى الوعي بأهم ب

رات   ير ومؤش لوك ومعاي د س راءات وقواع ن   إج الغ ع اءلة واإلب ن للمس ن العموميي لرصد خضوع الموظفي
ة؛   وارد العام تخدام الم ـ(اس ية   ) ج ية األفريق ها لآلل اع أنفس تعدة إلخض ية مس ات الوطن ون الحكوم أن تك

 .الستعراض األقران وأن تستمر في ذلك
 

 النواتج
 

 : 2009 -2008سيتم تقديم النواتج التالية خالل فترة السنتين  
 

 ): الميزانية العادية(يم الخدمات للهيئات الحكومية الدولية ولهيئات الخبراء تقد )أ ( 
 

 ؛ )2008(تقديم الخدمات الفنية للدورة األولى للجنة الحكم والمشارآة الشعبية  ‘1’  
1: "تقريران يقدمان إلى لجنة الحكم والمشارآة الشعبية عن       : وثائق الهيئات التداولية   ‘2’

 ؛)2008(تطوير القطاع الخاص في أفريقيا " 2"اربة الفساد والحكم الرشيد ومح" 
رقة الخبراء المخصصة      ‘3’ ة اجتماعات ألف (تأثير اللجنة األفريقية لمحاربة الفساد : ثالث

تكرة وأفضل الممارسات في مجال إصالح القطاع الخاص              )2008 اليب المب (؛ األس
 ؛ )2009(لخاص ؛ فرص مزاولة األعمال التجارية وتنمية القطاع ا)2009

 
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى  )ب( 

 
تكررة  ‘1’ ورات الم ث    : المنش ي الثال م األفريق ر الحك ن  )2009(تقري ر ع ؛ تقري

 ؛)2009(االستعراض المشترك لفعالية التنمية 
تكررة        ‘2’ ر لج       ): 5(المنشورات غير الم ية وأث يم فعال اد األفريقية       تقي ة الفس (ان محارب

تكرة في إصالحات القطاع العام        )200 اليب المب ؛ )2009(أفضل الممارسات   : ؛ األس
ى      م عل طة الحج غيرة والمتوس ية الص تجارية األفريق اريع ال درات المش ز ق تعزي

ية   تجارة الدول رص ال ن ف تفادة م ية  )2009(االس تثمارات وتنم رص االس ز ف ؛ تعزي
ي أف يا القطاع الخاص ف ية )2009(ريق ية اآلل بلدان الخاضعة لعمل ارن لل يل مق ؛ تحل

 ؛)2009(األفريقية الستعراض األقران 
دين والمحاضرات   ‘3 ’ زيارات المصحوبة بمرش ارض وال دين  : المع ع مرش ان م زيارت

ن على تعزيز وتسخير الفرص المتاحة          ال األفريقيي ادة رجال األعم درات ق تعزيز ق ل
 ؛ )2009 وواحدة في 2008احدة في و(في األسواق العالمية 

ات    ‘4’ ية ومجموع ية الحائط ومات البيان ائق والرس رات وصحائف الحق بات والنش الكتي
 موجز الحكم القطري؛: األدوات اإلعالمية

ي   ‘5’ ية القطاع الخاص ف تثمار وتنم تعزيز فرص االس ي ب تدى المعن حدث خاص المن
 ؛ )2009(أفريقيا 

 ترويجية عن أفضل ممارسات منظمات المجتمع المدني؛مواد : المواد التقنية ‘6’
 
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية (التعاون التقني  )جـ(
 

ندوات         (التدريب الجماعي      ‘1’ ات العمل وال ات الدراسية وحلق ة عمل واحدة    ): الحلق حلق
رها     ام يحض ة أي دة ثالث تمر لم ناء الق   20تس ن ب بًا، ع ًا تقري م  موظف درات لدع

يا   ي أفريق م ف دة )2008(المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحج ل واح ة عم ؛ حلق
رها  يم       15يحض ى تقي ي عل تمع المدن نظمات المج درات م تعزيز ق بًا ل ًا تقري  موظف

 ؛ )2009(ورصد الفساد وأثره في التنمية االقتصادية 
زماالت  ‘2’ ن وزمالء ومتدربين داخليين          : ال اتذة زائري ة أس لتعزيز القدرات الوطنية   ثالث

 في قضايا الحكم، وتعزيز منظمات المجتمع المدني ومؤسسات اإلدارة العامة؛
ية    ‘3’ تقدم المحرز في مجال الحكم الرشيد في أفريقيا؛              : المشاريع الميدان يم ال رصد وتقي

ية المشاريع التجارية الصغيرة                   ية التشارآية؛ دعم تنم ية التنم ز الشراآات لعمل تعزي
ام الرئيسية ومنظمات المجتمع                 والمت م الع درات مؤسسات الحك ناء ق وسطة الحجم؛ ب

تارة من بين البلدان الخارجة من الصراع؛ دعم اآللية األفريقية          دان مخ ي في بل المدن
 .الستعراض األقران
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   تسخير المعلومات والعلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية-4البرنامج الفرعي   
 

ب         ذا ال ع أنشطة ه  من  14 من البرنامج    4رنامج الفرعي، التي صيغت استنادًا إلى البرنامج الفرعي            تق
نتين          ترة الس ى عاتق شعبة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت والعلوم   2009-2008الخطة البرامجية لف  ، عل

 .والتكنولوجيا
 

دف ز و: اله ن   تعزي ات، فضال ع ي للمعلوم تمع أفريق بقاء لمج ات ال ير مقوم تحداتوف ى وضع اس درة عل ث ق
 .سياسات وبرامج مناسبة للعلم والتكنولوجيا وتكييف تلك السياسات والبرامج وتنفيذها

 
 اإلنجازات المتوقعة مؤشرات اإلنجاز

ادة   )  أ( البلدان التي وضعت سياسات وخططا     عدد   زي
االت  ات واالتص ي للمعلوم يكل األساس ية لله وطن

  ؛لهيكل األساسي للبيانات المكانيةلو
 : مقاييس األداء    

 18: 2005-2004:      خط األساس
 26: 2007-2006:     التقديرات
  30: 2009 -2008    الهدف

ين )  أ( ياغة تحس ى ص ية عل بلدان األفريق درات ال ق
يذ سياسات واستراتيجيات شاملة تراعي الف        رق واوتنف

ن الجنسين يقصد منها تسخير المعلومات ألغراض          بي
 ؛التنمية

 
دد   ‘1’)  ب( ادة ع ية ودون زي بادرات الوطن  الم

ك البرامج النموذجية            ا في ذل ية، بم ية واإلقليم  ،اإلقليم
  ؛مة لتسخير المعلومات ألغراض التنميةمَّالمص

 : مقاييس األداء    
 17: 2005-2004:      خط األساس
 24: 2007-2006:     التقديرات
 30: 2009 -2008:     الهدف

 
د ‘ 2    ’ ادة ع اء    زي ى إنش درة عل ناء الق اريع ب د مش

ى  ات عل اد المعلوم ي اقتص عيد الوطن ن الص ل م آ
  ؛اإلقليميالصعيد دون اإلقليمي والصعيد و

 : مقاييس األداء    
 17: 2005-2004:      خط األساس
 24: 2007-2006:     التقديرات
 29: 2009 -2008:     الهدف

 

بل ن يتحس)  ب( ات الاس ى المعلوم الع عل ط
 آل من الصعيد  االستفادة منها ألغراض التنمية على      و

 ؛اإلقليميالصعيد دون اإلقليمي والصعيد الوطني و
 
 
ُ 

ذت       )جـ( عت ونف ي وض بلدان الت دد ال ادة ع زي
ن     يا م العلم والتكنولوج لة ب رامج متص ات وب سياس

  .خالل أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 : مقاييس األداء    

 10: 2005-2004:      خط األساس
 18: 2007-2006:     التقديرات
 26: 2009 -2008:     الهدف

ميم     )جـ( ى تص اء عل دول األعض درة ال ين ق تحس
م  تعزيز العل لة ب رامج متص ات وب يذ سياس وتنف
يا المناسبين لمعالجة التحديات واألولويات       والتكنولوج

 .اإلنمائية ألفريقيا

 
 العوامل الخارجية

 
توقع أن ي       برنامج الفرعي أهدافه وإنجازاته المتوقعة على افتراض أن            من الم ذا ال تواصل ) أ: ( حقق ه

ا؛    إحدى أولوياته يا آ وم والتكنولوج ات واالتصاالت والعل يا المعلوم ية إدراج تكولوج ات الحكوم ) ب(السياس
اعل الرئيسية وأصحاب المصلحة على الصعيد الوطني                  م بمشارآة العناصر الف  ودون  يواصل الشرآاء دعمه

 .اإلقليمي والعالمي
 

 النواتج
   
 : 2009-2008سيتم تقديم النواتج التالية خالل فترة السنتين   

 
 ): الميزانية العادية(تقديم الخدمات للهيئات الحكومة الدولية وهيئات الخبراء  )أ( 
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  تقديم الخدمات الفنية للدورة األولى للجنة المعلومات اإلنمائية والعلوم  ‘1’
 ؛)2009(التكنولوجيا و   
ية ‘2’ ئات التداول ائق الهي وم : وث ية والعل ات اإلنمائ نة المعلوم ى لج دم إل ر يق تقري

 ؛)2009(والتكنولوجيا؛ 
تكارية  العلوم والتكنولوجيا والنظم: ثالثة اجتماعات ألفرقة الخبراء المخصصة  ‘3      ’ االب

يا  ية أفريق ية )2008(لتنم ارية التقن نة االستش تمع ؛ اللج بادرة مج ية بم ية المعن األفريق
 ؛ )2009 وواحدة عام 2008واحدة في عام (المعلومات األفريقي 

  
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/ الميزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى  )ب( 

 
تكررة  ‘1’     ورات الم ية       : المنش ات اإلنمائ يذ السياس ي تنف رفة ف ات المع تكار واتجاه االب

 ؛)2008(نية الوط
تكررة  ‘2’     ير الم ورات غ رفة  ): 4(المنش اد المع ية القتص ية والتنظيم ر القانون (األط

يا       ) 2008 رق أفريق ة ش ربة مجموع يا؛ تج وم والتكنولوج طة العل يذ أنش ؛ 2008تنف
يا   ي أفريق رفة ف ي اقتصاد المع يا ف وم والتكنولوج ات 2009دور العل ز للسياس ؛ موج

العلوم والتكنولوجيا في أفريقيا          والمؤسسات واإلدارة وا    2009(لممارسات الخاصة ب
 ؛)

رات  ‘3’     والت والمحاض ارض والج الل  : المع ات خ انعي السياس ان لص معرض
ية عن استخدام موارد وخدمات المعلومات           2008واحد في عام (االجتماعات الرئيس

 ؛)2009وواحد في عام 
ائق وال    ‘4’    حائف الحق رات وص بات والنش ة    الكتي ية ومجموع ية الحائط ومات البيان رس

ية اد   : األدوات اإلعالم ايا اقتص ن قض ف ع ات وأوراق مواق زات للسياس داد موج إع
 المعرفة؛

االت     ‘5          ’   ن الوآ ترآة بي تماعات المش ية لالج ات الفن م الخدم تابعة   : تقدي نة م تماع لج اج
 ؛)2009(مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات 

ية  ‘6          ’   واد التقن ية     : الم يانات األساس ات الب ن مجموع ية ع يانات مكان د ب ع قواع وض
ياآل األساسية اإلقليمية                 يا المعني باله نة االقتصادية ألفريق والمواضيعية لمرآز اللج

 األفريقية للبيانات الجغرافية المكانية؛
 

 ):رجة عن الميزانيةالموارد الخا/الميزانية العادية (التعاون التقني  )جـ( 
 

ي  ‘1’    ب الجماع ندوات(التدري ل وال ات العم ية وحلق ات الدراس ية ): الحلق ة دراس حلق
ام يحضرها            ة أي دة ثالث ًا عن اُألطر القانونية والتنظيمية القتصاد        25تستمر لم  موظف

رفة  رها      )2009(المع ام يحض ة أي دة خمس تمر لم ل تس ة عم ن  15؛ حلق ًا ع  موظف
 ؛)2009(وجيا ونظم االبتكار لتنمية أفريقيا العلوم والتكنول

زماالت  ‘2’     خمسة أساتذة زائرين وزمالء ومتدربين داخليين لتعزيز القدرات الوطنية          : ال
راض      يا ألغ وم والتكنولوج االت والعل ات واالتص يا المعلوم تخدام تكنولوج ى اس عل

 التنمية االجتماعية واالقتصادية؛
ية  ‘3’    اريع الميدان ع     : المش يا م ي أفريق رفة ف اد المع ات واقتص تمع المعلوم ز مج تعزي

ئة     ات الناش ى االتجاه يز عل رات،    (الترآ ية، والمؤش ية لأللف داف اإلنمائ األه
ية،       ياآل األساس ي، واله تكامل اإلقليم االت، وال ات واالتص يات المعلوم وتكنلوج

ية وقضايا االقتصاد الرقمي،                ية والتنظيم نظم القانون يقات، وال ا إلى ذلك   والتطب ؛ )وم
يا؛   وم والتكنولوج االت والعل ات واالتص يا المعلوم ي لتكنولوج ز أفريق اء مرآ إنش
انعي     رفة لص ير المع م توف ات لدع بكة المعلوم ية وش ية اإللكترون بة األفريق المكت
بكات   ة الش تعزيز مواءم ي ل ي األفريق ار المرجع ر اإلط ن؛ تطوي ات األفريقيي السياس

ن  الجيوديسية في أفريقيا؛ درات في مجال العلوم والتكنولوجيا واإلبتكارات في       ب اء الق
 .أفريقيا لتطوير الروابط بينها وبين البحوث والتنمية االقتصادية
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  والتكامل اإلقليمي  التعاون االقتصادي-5 الفرعي البرنامج 

 
تكامل اإلقليمي   باد وال بادرة ني م م اتق قس ى ع برنامج الفرعي عل ذا ال ع ه ر. يق د ب د ُأع ل وق نامج العم

 ).2009-2008 من الخطة البرامجية لفترة السنتين 14 من البرنامج 5استنادًا إلى البرنامج الفرعي 
 

تعاون االقتصادي الفعال فيما بين الدول األعضاء وتعزيز عملية التكامل اإلقليمي في أفريقيا    :الهدف  ز ال تعزي
تجاري والمادي فيما بين بلدان أفريق           تكامل ال تعزيز ال يا، مع التشديد بوجه خاص على تنمية الهياآل األساسية         ب

 .والموارد الطبيعية
 

  المتوقعةاإلنجازات  اإلنجازمؤشرات
ي   )أ( بلدان الت دد ال ادة ع واءمزي ية ت اتها الوطن  سياس

يات  ا لالتفاق ي وفق تكامل اإلقليم يق ال ى تحق عيا إل س
 ؛ةوالبروتوآوالت المعتمد

 
 : مقاييس األداء      
 3: 2005-2004:  خط األساس    

 6: 2007-2006:     التقديرات
 8: 2009 -2008:     الهدف

 

ية  ) أ( درات الوطن ز الق تعلقة بتعزي ع الم وض
تجارة   ي ال ي مجال ات ف بلدان السياس ن ال يما بي ف

 ؛ألغراض التنمية والتكامل اإلقليمياألفريقية 

تمدها  ) ب( ي تع برامج الت ات وال دد السياس ادة ع  ،زي
نفذهاو ية و،ت بلدان األفريق ات ال ادية الجماع  االقتص

ية    ى   اإلقليم ز وتنمية الهياآل األساسية      وترمي إل  تعزي
ية و وارد الطبيع ة    و الم نافع العام ن الم يرها م غ

 .اإلقليمية
 

 : مقاييس األداء     
 15: 2005-2004:      خط األساس
 20: 2007-2006:     التقديرات
 25: 2009 -2008:     الهدف

 

درات ) ب( ادة الق يةزي تماد  الوطن ال اع ي مج  ف
ات ية  السياس ل تنم ن أج برامج م يذ ال ياآل وتنف  اله
ية و ية األساس وارد الطبيع نافع   الم ن الم يرها م وغ

ية   ة اإلقليم نى العام تى يتس ل   ح تجارة داخ ز ال  تعزي
 .المنطقة والتكامل اإلقليمي

 
 
 
 

 العوامل الخارجية
 

برنا          ذا ال توقع أن يحقق ه تراض أن       ي ى اف توقعة عل ه الم ه وإنجازات تكون الدول ) أ: (مج الفرعي أهداف
ى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون التأسيسي لالتحاد                 ية مصممة عل األعضاء والجماعات االقتصادية اإلقليم

ي؛    تم مواصلة اإلصالحات المؤسسية واإلصالحات على مستوى السياسات؛  ) ب(األفريق  تدعم وآاالت) جـ(ت
 .األمم المتحدة األخرى وسائر العناصر الفاعلة تنفيذ مبادرة نيباد والسيما مكونها المتصل بالهياآل األساسية

 
 النواتج

 
 :2009-2008سيتم تقديم النواتج التالية خالل فترة السنتين  

 
 ): الميزانية العادية(تقديم الخدمات للهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء  )أ( 

 
 ؛)2009(تقديم الخدمات الفنية للدورة السادسة للجنة التعاون والتكامل اإلقليميين  ‘1’   
ية      ‘2’    ئات التداول ائق الهي ان إلى لجنة التعاون والتكامل اإلقليميين عن        : وث ران يقدم : تقري

ية؛ تنفيذ التكامل اإلقليمي               بلدان األفريق ن ال يما بي تجارة ف تقدم  المحرز في مجال ال ال
 اسات وبرامج النقل؛وسي

ريق          ‘3’    تماع ف ية الج ات الفن م الخدم ية؛ تقدي ية الدول ئات الحكوم اعدة للهي م المس تقدي
 2008واحدة في عام (التنسيق السنوي بين مبادرة مياه أفريقيا ومبادرة طاقة أفريقيا     

 ).2009وواحدة في عام 
 

 ):ارد الخارجة عن الميزانيةالمو/الميزانية العادية( الخدمات الفنية األخرى )    ب( 
 

تكررة    ‘1’    تكامل اإلقليمي في أفريقيا       : المنشورات الم يم ال ؛ تقرير  )2009 -2008( تقي
 ؛)2008(تنمية مياه أفريقيا الثاني 

تكررة    ‘2’    ير الم ورات غ باد      ): 3(المنش ل ني ة عم نوات لخط س س تعراض الخم اس
نقل         : القصيرة األجل    ة وال ية الطاق ة تنم ؛ حالة تنفيذ قرار ياموسوآرو     )2009(حال
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تارة        دان مخ ز سالمة الطرق في أفريقيا؛ االستفادة من أفضل         )2008(في بل ؛ تعزي
 ؛)2009(الممارسات 

دث خاص ‘3’    وارد    : ح ية الم ية وتنم ياآل األساس ي اله تثمار ف ي باالس ر المعن المؤتم
 ؛)200(الطبيعية في أفريقيا 

 
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/نية العادية الميزا( التعاون التقني )  جـ( 
    
ي  ‘1’   ب الجماع دوات  (التدري ل ون ات عم ية وحلق ات دراس ية  ): حلق ل أقليم ة عم حلق

رها      ام يحض ة أي دة ثالث تمر لم دة تس ية    25واح بادرات تنم ن م با ع ًا تقري  موظف
 ؛)2008(الممرات واألماآن 

زماالت  ‘2’   ن، وزمال       : ال اتذة زائري ن داخليين لتعزيز القدرات في     خمسة أس ء ومتدربي
 قضايا التكامل اإلقليمي والهياآل األساسية وتنمية الموارد الطبيعية؛

مدونات السلوك األفريقية والمبادئ التوجيهية والمعايير إلدارة       : المشاريع الميدانية   ‘3’  
تكامل اإلقليمي على الصعيدين الوطني ودون ا               اج ال ية؛ إدم وارد الطبيع إلقليمي الم

يذ وتقييم برامج ومشاريع محددة ودعم             ر وتنف ى تطوي ارة بصفة خاصة إل مع اإلش
ية     بلدان األفريق ن ال يما بي تجارة ف ز ال باد؛ تعزي بادرة ني رة  (م تجارة الح ناطق ال م

ية    ؛ مرصد لمتابعة التكامل اإلقليمي في أفريقيا؛ تنفيذ سياسات   )واالتحادات الجمرآ
نقل ألفريقيا جن      رنامج ال وب الصحراء الكبرى؛ إنشاء آلية لتعزيز الحصول على        وب

 .الطاقة الريفية في أفريقيا؛ تطوير مراآز لتبادل المعلومات حول المياه األفريقية
 

   الجنسانية ودور المرأة في التنمية-6 الفرعي البرنامج
 

ذا ا                      ية االجتماعية المسؤولية عن ه تولى المرآز األفريقي لشؤون الجنسين والتنم برنامج الفرعي   ي ل
 . 2009-2008 من الخطة البرنامجية لفترة السنتين 14 من البرنامج 6الذي أعد استنادًا إلى البرنامج الفرعي 

 
 . في تحقيق النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في الدول األعضاءاإلسهام :الهدف

 
  المتوقعةاإلنجازات  اإلنجازمؤشرات

مراعاة  تي تطبق تعميم  زيادة عدد البلدان ال )أ(
 ؛ المنظور الجنساني في السياسات والبرامج الوطنية         

 : مقاييس األداء    
 صفر: 2005-2004:      خط األساس
 19: 2007-2006:     التقديرات

 20: 2009 -2008:     الهدف 

مراعاة المنظور الجنساني في          تعميم  زيادة ) أ(
ت الرامية   السياسات الوطنية والبرامج واالستراتيجيا      

 ؛  األلفية إعالن وتحقيق أهداف    رإلى الحد من الفق   

ادة عدد البلدان التي      ) ب( عتمد سياسات ترمي إلى    تزي
كوك   يات والص رارات واالتفاق يذ الق تنف
وق     تعلقة بحق ية الم ية والعالم بروتوآوالت اإلقليم وال

 .للمرأةالمقررة اإلنسان 
 

 : مقاييس األداء     
 صفر: 2005-2004:      خط األساس
 10: 2007-2006:     التقديرات
 15: 2009 -2008:     الهدف

دول األعضاء على تنفيذ ورصد           ) ب( درة ال تحسين ق
رارات  ياتالق بروتوآوالت واالتفاق كوك وال  والص

ان   وق اإلنس تعلقة بحق ية الم ية والعالم ررة اإلقليم المق
 .للمرأة

 
 العوامل الخارجية

برن   ذا ال ق ه توقع أن يحق تراض أني ى اف ه عل تزام  سياسي من ) أ: (امج الفرعي أهداف ناك ال ون ه يك
اواة بين الجنسين بوصفها شرطًا ال بد منه للتنمية األفريقية؛                   يق المس دول األعضاء نحو تحق أن ) ب(جانب ال

ر    نهوض بالم ية بال ية المعن ية والدول بروتوآوالت اإلقليم اهدات وال ال للصكوك والمع يذ فع ناك تنف ون ه أة يك
ن الجنسين؛        اواة بي أن تبدأ السياسات الحكومية اإلنمائية في إدراج المساواة بين الجنسين والقضايا   ) جـ (والمس

ا؛  انية ضمن أولوياته ب    ) د(الجنس ن جان ك م ي ذل ا ف ي، بم ي والدول ى الصعيدين الوطن م عل توفر الدع أن ي
 .الشرآاء اإلنمائيين

 
 النواتج

 
 : 2009 -2008الل فترة السنتين سيتم تقديم النواتج التالية خ
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 ):الميزانية العادية(تقديم الخدمات الفنية للهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء  )أ( 

 ؛)2008(تقديم الخدمات اإلنمائية للدورة السادسة للجنة المرأة والتنمية  ‘1’  
ية ‘2’   ئات التداول ائق الهي يذ : وث ي تنف تقدم المحرز ف ر عن ال رنامج عمل تقري تابعة ب وم

ن يا )2008 (10+بيجي ي أفريق رأة ف ان للم وق اإلنس ة حق ي عن حال ر مرحل (؛ تقري
ادية    )2008 ية واالقتص ات االجتماع ي القطاع ين ف ن الجنس اواة بي دم المس ة ع ؛ حال

 والسياسية؛
رقة الخبراء المخصصة        ‘3’   تماعان ألف استعراض األدوات المستخدمة لتعزيز جمع      : اج

يانات  نس الب وع الج ب ن نفة حس تعلقة )2008(المص يانات الم ع الب ية جم ؛ منهج
 ؛)2008(بالعنف القائم على نوع الجنس 

 
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى  (ب)

 
تكررة    ‘1’ ية       : المنشورات الم رأة األفريق ر الم ؛ موجز ألفضل الممارسات     )2009(تقري

 ؛)2009 وواحد في عام 2008واحد في عام ( ايا المرأة في تعميم قض
تكررة  ‘2’   ير الم ورات غ تجارة   ): 5(المنش ي ال ارآة ف ى المش رأة عل درات الم ز ق تعزي

نها       تفادة م ية واالس بلدان األفريق ن ال يما بي يانات المصنفة حسب   )2008(ف ع الب ؛ جم
اني  نظور الجنس نس والم وع الج واغل ال)2009(ن ة الش انية؛ معالج يل : جنس تحل

ن الصراعات       ة م تارة خارج ية مخ دان أفريق ي بل ر ف ن الفق د م تراتيجيات الح (اس
وع الجنس   )2008 ى ن ائم عل تعلقة بالعنف الق يانات الم ع الب ية لجم ؛ )2009(؛ منهج

نظور جنساني في عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا           اج م تحليل لألثر على صعيد    : إدم
 ؛)2009(الدول األعضاء 

ية ‘3’   واد الفن ات   : الم بادل المعلوم ية لت ين األفريق ؤون الجنس يات ش ية آلل بكة إلكترون ش
 والدعوة للمساواة بين الجنسين على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛

وزاري المعني باالستعراض اإلقليمي في إطار االستعداد           ‘4’   الدعم الوظيفي للمؤتمر ال
 ؛20+الستعراض برنامج عمل بيجين

االت    ‘5 ’   ن الوآ ترآة بي تماعات المش ية لالج ات الفن م الخدم تقارير  : تقدي ي ال اهمة ف مس
يانات للقضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين ودور المرأة في التنمية من             وقواعد الب
ؤون       ية بش ية المعن ادية واالجتماع ؤون االقتص يذية للش نة التنف ة اللج الل مجموع خ

 نمية؛الجنسين ودور المرأة في الت
 

 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(التعاون التقني )    جـ    (
 

زماالت ‘1   ’    القدرات  : ال نهوض ب ن لل ن داخليي الء ومتدربي ن وزم اتذة زائري ة أس ثالث
 الوطنية في قضايا المساواة بين الجنسين ودور المرأة في التنمية؛

ية    ‘2   ’    برامج واالستراتيجيات              :المشاريع الميدان يم قضايا الجنسين في السياسات وال  تعم
ية    بروتوآوالت اإلقليم اهدات والصكوك وال رارات والمع يذ ورصد الق ية؛ تنف الوطن
ال      ي مج اء ف دول األعض درات ال ناء ق رأة؛ ب ان للم وق اإلنس ية بحق ية المعن والعالم

ية                  ية لأللف يق األهداف اإلنمائ تقدم المحرز نحو تحق ن الجنسين     رصد ال اواة بي والمس
 .في مختلف المناطق دون اإلقليمية

 
  ألغراض التنميةنشطة دون اإلقليمية   األ- 7 الفرعي البرنامج

 
  األنشطة دون اإلقليمية في شمال أفريقيا-1المكون 

 
برنامج   ذا ال ؤولية عن ه يا المس مال أفريق يا دون اإلقليمي لش نة االلقتصادية ألفريق تولى مكتب اللج  ي

ى المكون              تنادًا إل ذي أعد اس  من الخطة البرامجية لفترة 14 من البرنامج 7 من البرنامج الفرعي     1الفرعي ال
نتين  ية         . 2009-2008الس بع التال بلدان الس ي ال رب يغط رباط، المغ ي ال د ف ذي يوج ب، ال س، : والمكت تون

 . وريتانياوالجزائر، والسودان، والجماهيرية العربية الليبية، ومصر، والمغرب، وم
 

ز : الهدف  درات الدول األعضاء فيما يتعلق بالتكامل اإلقليمي، عن طريق تحسين الدعم والشراآات             تعزي  مع   ق
ام للشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا واألهداف اإلنمائية            يين، ضمن اإلطار الع أصحاب المصلحة الرئيس

 .الن األلفيةالواردة في إعاألهداف المتفق عليها دوليا، بما فيها 
 
 

  المتوقعةاإلنجازات  اإلنجازمؤشرات
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درات والمساعدة           ‘ 1’) أ( ناء الق ادة عدد مشاريع ب زي
اء و     دول األعض تاح لل ي ت ية الت اتالتقن  الجماع

ية   ية الدول نظمات الحكوم ية والم ادية اإلقليم االقتص
ذات األولوية  ومنظمات المجتمع المدني في المجاالت      

 أفريقيا دون اإلقليمية؛بالنسبة لمنطقة شمال 
 

 : مقاييس األداء    
 2: 2005-2004:      خط األساس
 5: 2007-2006:     التقديرات
 9: 2009 -2008:     الهدف

 
 زيادة عدد المستفيدين من المشاريع التدريبية؛‘ 2’
 

 : مقاييس األداء    
 30: 2005-2004:      خط األساس
 40: 2007-2006:     التقديرات

   60: 2009 -2008:    الهدف 
 

اء  ) أ( دول األعض درة ال ين ق رب  تحس اد المغ ، واتح
ائر      حراء وس احل والص ة دول الس ي وجماع العرب
تمع    نظمات المج ية وم ية الدول نظمات الحكوم الم

ى ص ي عل يذ سياساتةغياالمدن رامج وتنف قة  وب  متس
 لتناول األولويات   في مجال االقتصاد الكلي والقطاعي     

ي  اإلنمائ ي ف عيد دون اإلقليم ى الص ية عل ية الرئيس
وارد  ية م تخدام تنم يها إدارة واس ا ف يا، بم مال أفريق ش
تجارة  ائف، وال ق الوظ ة وخل رة والعمال ياه؛ والهج الم

ي      ( عيد العالم ى الص نطقة وعل دان الم ن بل يما بي ؛ )ف
 وتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

ادة عدد األنشطة المشتر       ‘ 1’) ب( آة مع الشرآاء   زي
ى   يين عل عيدين دون الرئيس ري،  الص ي والقط اإلقليم

 ؛  األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدةبما في ذلك
 

 : مقاييس األداء    
 8: 2005-2004:      خط األساس
 12: 2007-2006:     التقديرات
 14: 2009 -2008:     الهدف

 
ادة نشر المعرفة والسيما للمنشورات       ‘ 2’ الرئيسية زي

ياجات وأوراق     ى االحت ية عل ات المبن والدراس
 السياسات؛

 
 : مقاييس األداء    

 5: 2005-2004:      خط األساس
 7: 2007-2006:     التقديرات
 9: 2009 -2008:     الهدف

 
دول   ‘ 3’ نة وال يانات اللج د ب ي قواع هام ف ادة اإلس زي

 األعضاء؛
 

 : مقاييس األداء   
 2: 2005-2004:      خط األساس
 3: 2007-2006:     التقديرات
 7: 2009 -2008:     الهدف

 

ز   ) ب( ى الصعيدين دون اإلقليمي       الشراآات تعزي  عل
تعلقة بالسياساتالقطريو م الدعوة الم  ، من أجل دع
 في   وتنفيذ برامج التكامل اإلقليمي    ، السياسات  وضع و

 شمال أفريقيا؛ 

ـ( تما)  ج ن االج تقرير ع ر ال ادة نش عات زي
ة      دورات الوزاري يها ال ا ف ة، بم رات الهام والمؤتم

ية لشمال أفريقيا ولجنة           / السنوية للمكاتب دون اإلقليم
ية االقتصادية           ية والتخطيط والتنم مؤتمر وزراء المال

 .األفريقيين
 

 : مقاييس األداء    
 5: 2005-2004:      خط األساس
 10: 2007-2006:     التقديرات
 12: 2009 -2008:     الهدف

ـ( ى   )  ج ية عل ية الدول يات الحكوم ز دور اآلل تعزي
ن   بكي بي ربط الش ين ال ي بتحس عيد دون اإلقليم الص
ة      ي خط ارآين ف يين المش لحة الرئيس حاب المص أص
اء  دول األعض يهم ال ن ف ية بم ية دون اإلقليم التنم
تمع  نظمات المج ية وم والجماعات االقتصادية اإلقليم

 . ن اإلقليميةالمدني وسائر الكيانات دو

 
 العوامل الخارجية

 
برنامج الفرعي أهدافه وإنجازاته المتوقعة شريطة أن        ذا ال توقع أن يحقق ه تنفذ الدول األعضاء ) أ: (ي

اًال؛                    يذًا فع يها تنف تفق عل يات المؤسسية الم ير السياسية المشترآة واآلل دول األعضاء تمامًا      ) ب(التداب نى ال تتب
باد      ية لم بادئ التوجيه م المتحدة اإلنمائية لأللفية وتترجمها إلى برامج إنمائية وطنية؛               الم باد وألهداف األم رة ني

ًا داعمًا من مبادرة نيباد وتكون على استعداد لتعزيز تعاونها                   ) جـ ( ية موقف نى الجماعات االقتصادية اإلقليم تتب
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ن خالل   ية م ناطق دون اإلقليم ي الم يا ف نة االقتصادية ألفريق ع مكاتب اللج ترآة؛ م برامج المش ) د(أنشطة ال

 .تتوفر موارد مالية آافية للجنة لكي تضطلع باألنشطة التنفيذية على الصعيدين الوطني ودون اإلقليمي
 

 النواتج
 

 :2009-2008سيتم تقديم النواتج التالية خالل فترة السنتين  
 

 ):انية العاديةالميز(تقديم الخدمات للهيئات الحكومية الدولية ولهيئات الخبراء  )أ( 
 

دورة الوزارية السنوية للمكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا            ‘1’   ية لل واحدة (الخدمات الفن
 ؛)2009وواحدة في عام 2008في عام 

ية      ‘2’   ئات التداول ائق الهي ة السنوية للمكتب دون             : وث ان للجلسات الوزاري ران  يقدم تقري
ن  يا ع مال أفريق ي لش تطورات اال: اإلقليم يةال ادية واالجتماع تقدم : قتص ب ال تعق

يا   مال أفريق ي ش رز ف ام  (المح ي ع ر ف ام  2008تقري ي ع ر ف ر )2009 وآخ ؛ تقري
يها الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا                      ا ف ية بم ية والدول يذ الخطط اإلقليم ي عن تنف مرحل

باد ( ية لأللفية وغيرها من المبادرات الخاصة في المنطقة دو            )ني ن ، واألهداف اإلنمائ
ية  ام  (اإلقليم ي ع د ف ام   2008واح ي ع د ف ي  )2009 وواح ر األداء البرامج ؛ تقري

يا لفترة السنتين             ؛ الخطة  )2008 (2007- 2006للمكتب دون اإلقليمي لشمال أفريق
نتين     ترة الس ترحة لف ية المق مال   2011 – 2010البرامج ي لش ب دون اإلقليم  للمكت

 ؛ )2009(أفريقيا 
ة اجتماعات أل    ‘3’   التحديات التي تواجه األعمال التجارية : فرقة الخبراء المخصصة أربع

يا                ؛ تقييم البرنامج   )2008(الصغير والمتوسطة الحجم والصناعات في شمال أفريق
ي         رب العرب اد المغ يا واتح مال أفريق ي لش ب دون اإلقليم نوات للمكت تعدد الس (الم

يم وبناء القدرات لخلق الوظائف        )2009 يز البحوث والتنمية في  ؛ تعز )2009(؛ التعل
 ؛ )2008(شمال أفريقيا 

رى ‘4’   ة األخ براء المخصص رقة الخ براء : أف نوية لخ اورية الس تماعات التش االج
ة النيباد ووآاالت                 اد األفريقي وأمان ية ومفوضية االتح الجماعات االقتصادية اإلقليم

تحدة بشأن تنفيذ البرامج المشترآة لالتحاد األفريقي وني            م الم باد في المنطقة دون    األم
 ؛)2009 وواحدة في عام 2008واحد في عام (اإلقليمية 

 
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى  )ب( 

 
تكررة    ‘1’   ير الم ورات غ م    ): 3(المنش طة الحج غيرة والمتوس تجارية الص اريع ال المش

يا     مال أفريق ي ش ناعات ف ية الص ريق    )2008(وتنم ن ط ية ع درة اإلنتاج ز الق ؛ حف
ية في شمال أفريقيا           بحوث والتنم ؛ التعليم وخطة عمل بناء القدرات لخلق       )2008(ال

الوظائف في شمال أفريقيا في سياق البرنامج المتعدد السنوات للمكتب دون اإلقليمي              
 ؛)2009(لشمال أفريقيا واتحاد المغرب العربي 

 ؛)2009(ة شمال أفريقيا منتدى تنمي: حدث خاص ‘2’  
ائق والرسوم البيانية الحائطية ومجموعة  المواد               ‘3’   بات والنشرات وصحائف الحق الكتي

ية  اد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي             : اإلعالم النشرة المشترآة لمفوضية االتح
ل ومكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا دون اإلقليمي لشمال أفريقيا عن التكامل في شما           

 ؛)2009 وواحد في عام 2008واحد في عام (أفريقيا 
ية ‘4’   واد التقن ارية  : الم ات االستش ن الخدم ت ع بكة اإلنترن ى ش ي عل ع إلكترون موق

تاحة؛ موجز إلكتروني عن األنشطة الرئيسية للمكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا              الم
 بما يشمل المبادرات دون اإلقليمية األخرى؛

 
 ): الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(عاون التقني    الت )جـ  (
 

عشر بعثات استشارية بناء على طلب الدول األعضاء واتحاد : الخدمات االستشارية  ‘    1’  
نظمات دون اإلقليمية الحكومية الدولية         -المغرب العربي وجماعة سين         صاد والم

متعلقة بتعزيز التكامل اإلقليمي وتنفيذ     األخرى عن القضايا المؤسسية والقطاعية ال        
 مبادرة نيباد في شمال أفريقيا؛

حلقة عمل تستمر   ): الحلقات الدراسية وحلقات العمل والندوات    (التدريب الجماعي      ‘2’  
ـ   ام ل ة أي ات      20ثالث ي السياس ر ف ن الفق د م تراتيجيات الح يم اس ن تعم ًا ع  موظف

ية    ة عمل تستمر       )2009(الوطن  موظفًا عن تنفيذ نظام الحسابات    20لـ   أيام   3؛ حلق
 ؛)2008( في شمال أفريقيا 1993الوطنية 

ية    ‘3’   ى الصعيد المؤسسي؛ مرصد               : المشاريع الميدان اد المغرب العربي عل ز اتح تعزي
يا؛ التصدي للتحديات التي تواجه التنمية المستدامة                  تكامل اإلقليمي في شمال أفريق ال

 .ياسات لبناء اقتصاد المعرفة لشمال أفريقيافي شمال أفريقيا؛ مواءمة الس
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  األنشطة دون اإلقليمية في غرب أفريقيا-2المكون 

 
برنامج        ذا ال يا المسؤولية عن ه يا دون اإلقليمي لغرب  أفريق نة االلقتصادية ألفريق تولى مكتب اللج ي

ى المكون             تنادًا إل ذي أعد اس  من الخطة البرامجية لفترة     14  من البرنامج  7 من البرنامج الفرعي     1الفرعي ال
نتين    بلدان الخمسة عشر التالية        . 2009-2008الس ذا المكتب ال بنن، بورآينافاصو، توجو، الرأس : ويغطي ه

يجر،        ي، الن يريا، مال وار، ليب وت ديف او، آ يا بيس يا، غين ا، غين يا، غان يراليون، غامب نغال، س األخضر، الس
 .نيجيريا

 
ز  :الهدف  درات الدول األ تعزي  مع عضاء فيما يتعلق بالتكامل اإلقليمي، عن طريق تحسين الدعم والشراآات ق

ام للشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا واألهداف اإلنمائية            يين، ضمن اإلطار الع أصحاب المصلحة الرئيس
 .الواردة في إعالن األلفيةاألهداف المتفق عليها دوليا، بما فيها 

 
 المتوقعة اإلنجازات  اإلنجازمؤشرات

ادة عدد مشاريع بناء القدرات والمساعدة         ‘ 1 ’) أ( زي
اء و     دول األعض تاح لل ي ت ية الت اتالتقن  الجماع

ية   ية الدول نظمات الحكوم ية والم ادية اإلقليم االقتص
ذات األولوية  ومنظمات المجتمع المدني في المجاالت      

 بالنسبة لمنطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية؛
 

 : ءمقاييس األدا    
 3: 2005-2004:      خط األساس
 4: 2007-2006:     التقديرات
 6: 2009 -2008:     الهدف

 
 زيادة عدد المستفيدين من المشاريع التدريبية؛‘ 2’
 

 : مقاييس األداء    
 45: 2005-2004     خط األساس 

 60: 2007-2006:     التقديرات
   75: 2009 -2008:     الهدف

 

در ) أ( ين ق اء تحس دول األعض ة  ة ال ، والجماع
دول غرب أفريقيا، واالتحاد االقتصادي          االقتصادية ل

ائر   يا وس رب أفريق نقدي لغ ية وال نظمات الحكوم  الم
ية ومنظمات المجتمع المدني على ص      وتنفيذ ةغياالدول

ات رامجسياس قة  وب ي   متس اد الكل ال االقتص ي مج  ف
ية والقطاعي ية الرئيس ات اإلنمائ ناول األولوي ى  لت عل

الصعيد دون اإلقليمي في شمال أفريقيا، بما فيها إدارة         
واستخدام تنمية موارد المياه؛ والهجرة والعمالة وخلق       

تجارة  ائف، وال ى  (الوظ نطقة وعل دان الم ن بل يما بي ف
ي عيد العالم ات  )الص يا المعلوم ية تكنولوج ؛ وتنم

 واالتصاالت؛ 

ادة عدد األنشطة المشترآة مع           ‘ 1’) ب( ة الجماعزي
يا و رب أفريق ى االقتصادية لغ يين عل رآاء الرئيس الش

عيدين دون  ري،  الص ي والقط ك  اإلقليم ي ذل ا ف  بم
 ؛ األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة

 
 : مقاييس األداء    

 2: 2005-2004:      خط األساس
 4: 2007-2006:     التقديرات
 7: 2009 -2008:     الهدف

 
ادة نشر المعرفة   ‘ 2’  والسيما للمنشورات الرئيسية    زي

ياجات وأوراق     ى االحت ية عل ات المبن والدراس
 السياسات؛

 
 : مقاييس األداء    

 10: 2005-2004:      خط األساس
 15: 2007-2006:     التقديرات
 20: 2009 -2008:     الهدف

 
دول   ‘ 3’ نة وال يانات اللج د ب ي قواع هام ف ادة اإلس زي

 األعضاء؛
 

 : داءمقاييس األ   
 1: 2005-2004:      خط األساس
 5: 2007-2006:     التقديرات
 12: 2009 -2008:     الهدف

 

ز   ) ب( ى الصعيدين دون اإلقليمي       الشراآات تعزي  عل
تعلقة بالسياساتالقطريو م الدعوة الم  ، من أجل دع
يذ    ، السياسات  وضع و تعددة السنوات      وتنف برامج الم ال

ة   ع الجماع تعاون م ممة بال دول المص ادية ل االقتص
يذ البرامج المصممة             يا والمساهمة في تنف غرب أفريق

 في إطار مبادرة نيباد؛

ـ( تماعات )  ج ن االج تقرير ع ر ال ادة نش زي
ة      دورات الوزاري يها ال ا ف ة، بم رات الهام والمؤتم

نة  يا ولج رب أفريق ب دون اإلقليمي لغ نوية للمكت / الس
ـ( ى   )  ج ية عل ية الدول يات الحكوم ز دور اآلل تعزي

ن   بكي بي ربط الش ين ال ي بتحس عيد دون اإلقليم الص
ة      ي خط ارآين ف يين المش لحة الرئيس حاب المص أص
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ية ا          ية والتخطيط والتنم القتصادية مؤتمر وزراء المال

 .األفريقيين
 

 : مقاييس األداء    
 1: 2005-2004:      خط األساس
 3: 2007-2006:     التقديرات
 5: 2009 -2008:     الهدف

اء ا دول األعض يهم ال ن ف ية بم ية دون اإلقليم لتنم
تمع  نظمات المج ية وم والجماعات االقتصادية اإلقليم

 . المدني وسائر الكيانات دون اإلقليمية

 
 العوامل الخارجية

 
تراض أن     ى اف توقعة عل ه الم ه وإنجازات ي أهداف برنامج الفرع ذا ال ق ه توقع أن يحق ن الم نفذ ) أ: (م ت

دول األعضاء إجر      يها؛            ال تفق عل يات المؤسسية الم دول األعضاء على نحو        ) ب(اءات السياسة واآلل نى ال تتب
ى برامج إنمائية               ترجمها إل ية وت ية لأللف تحدة اإلنمائ م الم باد وألهداف األم بادرة ني ية لم بادئ التوجيه امل الم آ

ية؛    ية موقفًا داعمًا من مبادرة نيب            ) جـ (وطن نى الجماعات االقتصادية اإلقليم اد وتكون على استعداد لتعزيز     تتب
ا مع مكاتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا في المناطق دون اإلقليمية من خالل أنشطة البرامج المشترآة؛             تعاونه

 .أن تتوفر موارد مالية آافية للجنة لكي تضطلع باألنشطة التنفيذية على الصعيدين الوطني ودون اإلقليمي) د(
 

 النواتج
 

 : 2009-2008اتج التالية خالل فترة السنتين سيتم تقديم النو 
 

 ):الميزانية العادية(تقديم خدمات للهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء  )أ( 
 

ة السنوية للمكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا                 ‘1’   دورة الوزاري ية لل واحد (الخدمات الفن
 ؛)2009 وواحد في عام 2008في عام 

ائق الهي ‘  2’   يةوث نوية للمكتب دون : ئات التداول ة الس دورات الوزاري ى ال دم إل ر تق تقاري
ن يا ع رب أفريق ي لغ ية: اإلقليم ادية واالجتماع تطورات االقتص تقدم : ال تابعة ال م

يا          يذ برامج العمل           )2008،2009(المحرز في غرب أفريق ي عن تنف ر مرحل ؛ تقري
ية بما فيها مبادرة نيباد، واألهد         ية والدول اف اإلنمائية لأللفية وسائر المبادرات     اإلقليم

ية           نطقة دون اإلقليم ام       (الخاصة في الم ؛ )2009 وواحد في عام  2008واحد في ع
رنامج األداء للمكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا لفترة السنتين               ر ب  (2007 -2006تقري

نتين    )2008 ترة الس ترحة لف ية المق ة البرامج ب دون 2011 – 2010؛ الخط  للمكت
 ؛)2009(يمي لغرب أفريقيا اإلقل

ية لدعم النظم                    ‘3’   بحوث والتنم رقة الخبراء المخصصة؛ تسخير ال ة اجتماعات ألف ثالث
يا        رب أفريق ي غ ي ف نيع الزراع ية التص ية وتنم برنامج  )2009(الزراع يم ال ؛ تقي

يا والجماعة االقتصادية لدول غرب                  تعدد السنوات للمكتب اإلقليمي لغرب أفريق الم
 ؛)2008(؛ تحدي إنمائي ناشئ يواجه غرب أفريقيا )2009(أفريقيا 

رى  ‘4’   ة األخ براء المتخصص رقة الخ براء  : أف نوية لخ ارية الس تماعات االستش االج
الجماعات االقتصادية اإلقليمية، ومفوضية االتحاد األفريقي، وأمانة النيباد ووآاالت          

اد األفريقي               رامج االتح يذ ب ية بتنف تحدة المعن م الم ومبادرة نيباد في المنطقة دون األم
 ؛ )2009 وواحد في عام 2008واحد في عام (اإلقليمية 

 
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى  )ب( 

 
تكررة   ‘1’   ير الم ورات غ فة   ): 3(المنش يز بص ع الترآ وآرو، م رار ياماس يذ ق ة تنف حال

؛ تسخير البحوث والتنمية    )2008(لجوي في غرب أفريقيا     خاصة على سالمة النقل ا    
ع         يا م رب أفريق ي غ ي ف نيع الزراع ية التص ية وتنم ة الزراع ل األنظم م تحوي لدع

ين      ن الجنس تفاوتات بي ى ال ة إل فة خاص ارة بص ايا  )2009(اإلش ن القض ر ع ؛ تقري
ي ل      ب دون اإلقليم نوات للمكت تعدد الس برنامج الم ي ال ددة ف يعية المح رب المواض غ

 ؛ )2008(أفريقيا والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
 ؛)2009(منتدى التنمية لغرب أفريقيا؛ العمالة من أجل الشباب : حدث خاص ‘2’  
بات ونشرات وصحائف حقائق ورسوم بيانية حائطية ومجموعة أدوات إعالمية          ‘3’   : آتي

ي ومصرف ال  اد األفريق ترك لمفوضية االتح ور المش نة المنش ي واللج ية اإلفريق تنم
تكامل في غرب أفريقيا               يا عن ال  وواحد في   2008واحد في عام    (االقتصادية ألفريق

 ؛)2009عام 
ن : (المواد التقنية ‘4’   ية ع روض تقن ائق وع ية : وث ل التنم ية وتموي ة المال السياس

ة ؛ منهجية جمع البيانات المصنف    )2009(االقتصادية واالجتماعية في غرب أفريقيا          
وع الجنس لرصد التقدم المحرز نحو تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية             2009(حسب ن

ى شبكة اإلنترنت للخدمات االستشارية؛ موجز إلكتروني عن            ) ي عل ع إلكترون ؛ موق
بادرات دون           يها الم ا ف يا بم رب أفريق ي لغ ب دون اإلقليم ية للمكت طة الرئيس األنش

 اإلقليمية األخرى؛
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 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية: (قنيالتعاون الت )جـ(
 

عشر بعثات استشارية بطلب من الدول األعضاء والجماعات      : الخدمات االستشارية    ‘1’  
ي عن   تمع المدن نظمات المج ية وم ية الدول نظمات الحكوم ية والم االقتصادية اإلقليم

 التكامل االقتصادي اإلقليمي    قضايا السياسات المؤسسية والقطاعية وعالقتها بتوطيد       
 والتنمية المستدامة؛

حلقة عمل تستمرة   ): الحلقات الدراسية وحلقات العمل والندوات    : (التدريب الجماعي    ‘2’  
دة    ًا عن تبادل التجارب في تطوير وتنفيذ استراتيجيات                3لم ام لخمسة عشر موظف  أي

ر        دة          )2008(الحد من الفق ة عمل تستمر لم ام لعشر    3؛ حلق ن تقريبًا عن      أي ة موظفي
غيرة      تجارية الص اريع ال اص للمش ام والخ ن الع ن القطاعي ة بي راآة فعال ناء ش ب

 ؛)2009(والمتوسطة الحجم 
تقوية مؤسسات الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالتحاد        : المشاريع الميدانية   ‘3’  

نقدي لغرب أفريقيا؛ منتدى غرب أفريقيا إلدارة ال            معلومات والمعرفة  االقتصادي وال
 .المخصص للتعاون والتكامل اإلقليميين



E/ECA/COE/26/12 
 21صفحة 

 
 

  المكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا-3المكون 
 
ون     ى المك تنادًا إل ي وضعت اس برنامج الفرعي، الت ذا ال ي ه واردة ف ؤولية األنشطة ال ع مس ن 3تق  م

برنامج الفرعي      برنامج     7ال نتين      14 من ال ترة الس ى عاتق مكتب  2009-2008 من الخطة البرامجية لف ، عل
يا             يا دون اإلقليمي لوسط أفريق ذي يوجد في ياوندي، الكاميرون يغطي          . اللجنة االقتصادية ألفريق والمكتب ال

ية بع التال بلدان الس توانئية،  : ال يا االس ابون، غين يبي، غ اءوتومي وبرنس يا الوسطى، س ة أفريق اد، جمهوري تش
 .الكاميرون، الكونغو

 
ز  :الهدف در  تعزي دول األعضاء فيما يتعلق بالتكامل اإلقليمي، عن طريق تحسين الدعم والشراآات       ق  مع ات ال

ام للشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا واألهداف اإلنمائية            يين، ضمن اإلطار الع أصحاب المصلحة الرئيس
 .الواردة في إعالن األلفيةاألهداف المتفق عليها دوليا، بما فيها 

 
  المتوقعةاإلنجازات  اإلنجازمؤشرات

ادة عدد مشاريع بناء القدرات والمساعدة         ‘ 1 ’) أ( زي
اء و     دول األعض تاح لل ي ت ية الت اتالتقن  الجماع

ية   ية الدول نظمات الحكوم ية والم ادية اإلقليم االقتص
ذات األولوية  ومنظمات المجتمع المدني في المجاالت      

 بالنسبة للمنطقة دون اإلقليمية؛
 

 : ءمقاييس األدا    
 12: 2005-2004:      خط األساس
 14: 2007-2006:     التقديرات
 16: 2009 -2008:     الهدف

 
 زيادة عدد المستفيدين من المشاريع التدريبية؛‘ 2’
 

 : مقاييس األداء    
 44: 2005-2004     خط األساس 

 64: 2007-2006:     التقديرات
   124: 2009 -2008:     الهدف

 

ي ) أ( اء تحس دول األعض درة ال ة ن ق ، والجماع
دول وسط أفريقيا، والجماعة االقتصادية         االقتصادية ل

ائر    يا وس ط أفريق دول وس نقدية ل نظمات وال  الم
ى  ي عل تمع المدن نظمات المج ية وم ية الدول الحكوم

اتةغياص  يذ سياس رامج وتنف قة  وب ال متس ي مج  ف
ي والقطاعي      ة  لتناول األولويات اإلنمائي   االقتصاد الكل

ية  يها تنم ا ف ي، بم ى الصعيد دون اإلقليم ية عل الرئيس
ار    ادة االعم اش وإع ية واإلنع ياآل األساس نقل واله ال
د الصراع؛ واألمن الغذائي              ا بع ية في مرحلة م والتنم

 وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

ادة عدد األنشطة المشترآة مع الشرآاء        ‘ 1 ’) ب( زي
ى   يين عل عيديالرئيس ري،  ن دون الص ي والقط اإلقليم

 ؛  األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدةبما في ذلك
 

 : مقاييس األداء    
 2: 2005-2004     خط األساس 

 9: 2007-2006:     التقديرات
 14: 2009 -2008:     الهدف

 
ادة نشر المعرفة والسيما للمنشورات الرئيسية       ‘ 2’ زي

ي    ى االحت ية عل ات المبن اجات وأوراق والدراس
 السياسات؛

 
 : مقاييس األداء    

 10: 2005-2004     خط األساس 
 16: 2007-2006:     التقديرات
 20: 2009 -2008:     الهدف

 
دول   ‘ 3’ نة وال يانات اللج د ب ي قواع هام ف ادة اإلس زي

 األعضاء؛
 
 :  مقاييس األداء  

 2: 2005-2004     خط األساس 
 3: 2007-2006:     التقديرات
 4: 2009 -2008:     الهدف

 

ز    ) ب(  على الصعيدين دون اإلقليمي     الشراآات تعزي
تعلقة بالسياساتالقطريو م الدعوة الم  ، من أجل دع
عو اتوض يذ ، السياس تكامل دون  وتنف رامج ال ب

 اإلقليمي في وسط أفريقيا؛ 

ـ( تماعات    )  ج ن االج تقارير ع ر ال ادة نش زي
يها   ا ف ة، بم رات الهام ة  والمؤتم دورات الوزاري  ال

نة  يا ولج ي لوسط أفريق ب دون اإلقليم نوية للمكت / الس
ية االقتصادية           ية والتخطيط والتنم مؤتمر وزراء المال

 .األفريقيين

ـ( يا)  ج ز دور اآلل ى  تعزي ية عل ية الدول ت الحكوم
ن   بكي بي ربط الش ين ال ي بتحس عيد دون اإلقليم الص
ة      ي خط ارآين ف يين المش لحة الرئيس حاب المص أص
اء  دول األعض يهم ال ن ف ية بم ية دون اإلقليم التنم
تمع  نظمات المج ية وم والجماعات االقتصادية اإلقليم
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 : مقاييس األداء    

 15: 2005-2004:      خط األساس
 16: 2007-2006:     التقديرات
 18: 2009 -2008:     الهدف

 

 . المدني وسائر الكيانات دون اإلقليمية

 
 العوامل الخارجية

 
ى الفرضيات التالية                      ناًء عل توقعة ب ه الم ه وإنجازات برنامج الفرعي أهداف ق ال ع أن يحق أن تقوم الدول ) أ:(توق

يها؛        تفق عل ية الم يات المؤسس ترآة واآلل ات المش راءات السياس يذ إج اء بتنف دول  ) ب(األعض نى ال أن تتب
رامج إن                 ى ب ترجمها إل باد وت بادرة ني ية لم بادرة التوجيه ية؛     األعضاء الم ية وطن أن تتبنى الجماعات   ) جـ (مائ

نة           ية للج ب دون اإلقليم ع المكات ا م تعزيز تعاونه تعداد ل ى اس ون عل باد وتك ن ني ًا م ًا داعم ية موقف اإلقليم
يا؛  ى    ) د(االقتصادية ألفريق يذية عل طتها التنف نة بغرض االضطالع بأنش ية للج ية آاف وارد مال توفر م أن ت

 .يالصعيدين الوطني ودون اإلقليم
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 النواتج
  

 :2009 -2008سيتم تقديم النواتج التالية خالل فترة السنتين  
 

 ):الميزانية العادية(تقديم الخدمات لألجهزة الحكومية الدولية وأجهزة الخبراء  (أ)
 

ط        ‘   1’   ي لوس ب دون اإلقليم نوية للمكت ة الس دورة الوزاري ية لل ات الفن م الخدم تقدي
 ؛)2009وواحد في عام  2008واحد في عام (أفريقيا 

ية      ‘2’   ئات التداول ائق الهي تقارير المقدمة إلى الدورات الوزارية السنوية للمكتب دون         : وث ال
ن    يا ع ط أفريق ي لوس ية  ‘ 1’: اإلقليم ادية واالجتماع تطورات االقتص تقدم  : ال بع ال تت

يا          التقرير ‘ 2’؛  )2009 وواحد في عام     2008واحد في عام     (المحرز في وسط أفريق
ا فيها مبادرة نيباد، واألهداف                    ا ية، بم ية والدول رامج العمل اإلقليم يذ ب ي عن تنف لمرحل

بادرات الخاصة بالمنطقة             ائر الم ية وس ية لأللف  وواحد في 2008واحد في عام (اإلنمائ
ام  ترة     )2009ع يا لف ط أفريق ي لوس ب دون اإلقليم ي للمكت ر األداء البرامج ؛ تقري

نتين  نتين ؛)2008 (2007 – 2006الس ترة الس ترحة لف ية المق ة البرامج  2010 الخط
 ؛)2009( للمكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا 2011 –

براء المخصصة    ‘3’   رقة الخ تماعات ألف ة اج د فجوات   : ثالث نقل وس يا لل خطة وسط أفريق
يا  ط أفريق ي وس ية ف ياآل األساس ر اله ي تطوي تمويل ف برنامج )2008(ال يم ال ؛ تقي

نوا    تعدد الس ت للمكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا للجماعة االقتصادية لدول وسط             الم
يا       رق أفريق نقدية لش ادية وال ة االقتص يا والجماع ئ   )2009(أفريق ي ناش ٍد إنمائ ؛ تح

 ؛)2008(يواجه وسط أفريقيا 
رقة الخبراء المخصصة األخرى        ‘4’   االجتماع االستشاري السنوي لخبراء الجماعات      : أف

تحدة   االقتصادية اإل م الم االت األم باد وآ ة ني ي، أمان اد اإلفريق ية، مفوضية االتح قليم
ية    نطقة دون اإلقليم ي الم ي ف اد األفريق باد واالتح رامج ني يذ ب ن تنف ام (ع ي ع د ف واح

 ؛ )2009 وواحد في عام 2008
 

 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى  (ب)
 
ور ‘1’   ن المنش تكررة ع يا   : ات الم ط أفريق دان وس ادات بل ام  (اقتص ي ع د ف  2008واح

 ؛)2009وواحد في عام 
تكررة        ‘2’   نقل           ): 2(المنشورات غير الم يا لل يذ خطة وسط أفريق ة تنف سد الفجوات   : حال

ية  تعدد    )2008(التمويل برنامج الم ي ال ددة ف يعية المح ايا المواض ن القض ر ع ؛ تقري
ب دون اإل  نوات للمكت ط       الس دول وس ادية ل ة االقتص يا والجماع ط أفريق ي لوس قليم

 ؛)2008(أفريقيا والجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا 
اص ‘3’   دث خ راع،   : ح د الص ا بع رحلة م ي م ار ف ادة اإلعم ص إلع تدى مخص من

 ؛)2008(واإلنعاش والتنمية في وسط أفريقيا 
ي            ‘4’   ائق ورسوم بيان بات ونشرات وصحائف حق : ة حائطية ومجموعة مواد إعالمية   آتي

يا الصادر عن مفوضية االتحاد                     تكامل في وسط أفريق المنشور المشترك المعني بال
يا     ادية ألفريق نة االقتص ي واللج ية األفريق ي ومصرف التنم ام   (األفريق ي ع د ف واح

 ؛)2009  وواحد  في عام 2008
ية ‘5’   واد الفن ت : الم بكة اإلنترن ى ش ي عل ع إلكترون ارية موق ات االستش ن الخدم  ع

ط   ي لوس ب دون اإلقليم ية للمكت طة الرئيس ن األنش ية ع ة إلكترون تاحة؛ إحاط الم
 أفريقيا بما فيها المبادرات دون اإلقليمية األخرى؛

 
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(التعاون التقني )      جـ     (

 
ى طلب الدول   األعضاء                  : يةالخدمات االستشار   ‘   1         ’  ناء عل ية استشارية ب ثات خدم عشر بع

تمع  نظمات المج ية وم ية الدول نظمات الحكوم ية والم ادية الدول ات االقتص والجماع
تكامل اإلقليمي  تعزيز ال ية المتصلة ب ية والقضايا القطاع ي عن القضايا المؤسس المدن

 والتنمية المستدامة؛ 
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ندواتالحلق(التدريب الجماعي  ‘2’   ل وال ات العم ية وحلق تمر ): ات الدراس ل تس ة عم حلق
دة  ـ   3لم ام ل يانات        15 أي ع ب ية وجم ية لأللف داف اإلنمائ يات األه ن منهج ًا ع  موظف

يا              وع الجنس في وسط أفريق دة    )2009(المصنفة حسب ن ية لم ة دراس ام لـ  3؛ حلق  أي
ة   30 ادوغو الخاصة بالعمال ل واغ ة عم يذ خط ن تنف ًا ع ل ؛)2009( موظف ة عم  حلق

دة   تمر لم ـ  3تس ام ل يا     15 أم ي لتكنولوج ي والتنظيم ار القانون ن اإلط ًا ع  موظف
 ؛)2009(المعلومات واالتصاالت والعلوم والتكنولوجيا 

ي  ‘3’   يا والجماعة     : مشروع ميدان دول وسط أفريق ة مؤسسات الجماعة االقتصادية ل تقوي
رب أفري   بر غ يا؛ من ط أفريق نقدية لوس رفة  االقتصادية وال ات وإدراك المع يا للمعلوم ق

 .          المخصص للتعاون والتكامل اإلقليميين
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   األنشطة دون اإلقليمية في شرق أفريقيا- 4المكون 
 

ى المكون                   تنادًا إل ي وضعت اس برنامج الفرعي، الت ذا ال وارد في ه ع األنشطة ال  من البرنامج  4تق
ي  برنامج 7دون الفرع ن ال ة ال14 م ن الخط نتين   م ترة الس ية لف ب  2009 -2008برامج اتق مكت ى ع ، عل

يا    رق أفريق ي لش ية دون اإلقليم ادية اإلقليم نة االقتص بلدان    . اللج ي ال ي، يغط ي آيغال ود ف ب الموج والمكت
ية  ر التال ثالثة عش و     : ال ة الكونغ تحدة، جمهوري يا الم ة تنزان دي، جمهوري نذا، بورون تريا، أوغ يا، إري إثيوب
 .وتي، الرأس األخضر، رواندا، سيشل، الصومال، آينيا، مدغشقرالديمقراطية، جيب

 
ز  :الهدف  دول األعضاء فيما يتعلق بالتكامل اإلقليمي، عن طريق تحسين دعم  تعزي درات ال  تقديم األنشطة  ق

ي تستهدف أنشطة محددة تخص آل منطقة دون إقليمية            يذية الت ضمن اإلطار العام للشراآة الجديدة من التنف
  .الواردة في إعالن األلفيةاألهداف ة أفريقيا واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أجل تنمي

 
  المتوقعةاإلنجازات  اإلنجازمؤشرات

ادة عدد مشاريع بناء القدرات والمساعدة         ‘ 1 ’) أ( زي
اء و     دول األعض تاح لل ي ت ية الت اتالتقن  الجماع
نظمات الحكو ية والم ادية اإلقليم ية االقتص ية الدول م
ذات األولوية  ومنظمات المجتمع المدني في المجاالت      

  بالنسبة لمنطقة شرق أفريقيا دون اإلقليمية؛
 : مقاييس األداء    

 4: 2005-2004:      خط األساس
 6: 2007-2006:     التقديرات
 8: 2009 -2008:     الهدف

 
 زيادة عدد المستفيدين من المشاريع التدريبية؛‘ 2’
 
 : مقاييس األداء    

 20: 2005-2004:      خط األساس
 30: 2007-2006:     التقديرات
    45: 2009 -2008:     الهدف

دول األعضاء) أ( درة ال ين ق ترآة تحس  والسوق المش
ي     نوب األفريق يا والج رق أفريق ا(لش ، )آوميس

المنظمات الحكومية  ومفوضية المحيط الهندي وسائر      
ية ومنظمات ال     وتنفيذ ةغيامجتمع المدني على ص الدول

ات رامجسياس قة  وب ي   متس اد الكل ال االقتص ي مج  ف
ات و يالسياس ية القطاع ات اإلنمائ ناول األولوي ة لت

ة  نقل والطاق ثل ال ية  م واض الرئيس ية أح وتنم
ايا    ي وقض اد الكل ار؛ وإدارة االقتص يرات واألنه البح
ية واستخدام تكنولوجيا           ة الشباب وتنم الجنسين وعمال

 المعلومات واالتصاالت؛ 

ادة عدد األنشطة المشترآة         ‘ 1’) ب( الشرآاء مع  زي
ى   يين عل عيدين دون الرئيس ري،  الص ي والقط اإلقليم

  ؛  األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدةبما في ذلك
 : مقاييس األداء    

 2: 2005-2004:      خط األساس
 4: 2007-2006:     التقديرات
 7: 2009 -2008:     الهدف

ادة نشر المعرفة والسيما للمنشورات الرئيسية       ‘ 2’ زي
ياجات وأوراق     ى االحت ية عل ات المبن والدراس

 السياسات؛
 

 : مقاييس األداء    
 4: 2005-2004:      خط األساس
 6: 2007-2006:     التقديرات
 10: 2009 -2008:     الهدف

 
ن  ‘ 3’ يانات اللج د ب ي قواع هام ف ادة اإلس دول زي ة وال

 األعضاء؛
 

 : مقاييس األداء   
 1: 2005-2004:      خط األساس
 3: 2007-2006:     التقديرات
 8: 2009 -2008:     الهدف

 

ز   ) ب( ى الصعيدين دون اإلقليمي       الشراآات تعزي  عل
تعلقة بالسياساتالقطريو م الدعوة الم  ، من أجل دع
عو اتوض يذ ، السياس تكامل دون  وتنف رامج ال ب

 ليمي في شرق أفريقيا؛اإلق

ـ( تماعات    )  ج ن االج تقارير ع ر ال ادة نش زي
ة      دورات الوزاري يها ال ا ف ة، بم رات الهام والمؤتم

نة  يا ولج ي لشرق أفريق ب دون اإلقليم نوية للمكت / الس
ـ( ى   )  ج ية عل ية الدول يات الحكوم ز دور اآلل تعزي

ن   بكي بي ربط الش ين ال ي بتحس عيد دون اإلقليم الص
ة      ي خط ارآين ف يين المش لحة الرئيس حاب المص أص
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ية االقتصادية           ية والتخطيط والتنم مؤتمر وزراء المال
 .األفريقيين

 
 : مقاييس األداء    

 2: 2005-2004:      خط األساس
 5: 2007-2006:     التقديرات
 8: 2009 -2008:     الهدف

 

اء  دول األعض يهم ال ن ف ية بم ية دون اإلقليم التنم
تمع والجماعات االقتصاد نظمات المج ية وم ية اإلقليم

 . المدني وسائر الكيانات دون اإلقليمية

 
 العوامل الخارجية

 
ناًء على الفرضيات التالية                     توقعة ب ه الم ه وإنجازات برنامج الفرعي أهداف ق ال توقع أن يحق تقوم الدول  ) أ: (ي

تفق عل     ية الم يات المؤسس ترآة واآلل ية المش ير السياس يذ التداب اء بتنف اء  ) ب(يها؛ األعض دول األعض نى ال أن تتب
ية؛   ية وطن رامج إنمائ ى ب ترجمها إل باد وت بادرة ني ية لم بادئ التوجيه ـ(الم ًا ) ج ية موقف نى الجماعات اإلقليم أن تتب

تعزيز تعاونها مع المكاتب دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا؛                        تعداد ل ى اس باد وتكون عل ًا من ني أن ) د(داعم
 .د مالية آافية للجنة بغرض االضطالع بأنشطتها التنفيذية على الصعيدين الوطني ودون اإلقليميتتوفر موار
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 النواتج 

 
 :2009-2008سيتم تقديم النواتج التالية خالل فترة السنتين 

 
 ):الميزانية العادية(تقديم الخدمات لألجهزة الحكومية الدولية وأجهزة الخبراء )       أ( 
يا           ‘1         ’  رق  أفريق ي لش ب دون اإلقليم نوية للمكت ة الس دورة الوزاري ية لل ات الفن م الخدم  تقدي

 ؛)2009 وواحد في عام 2008واحد في عام (
ية ‘2’   ئات التداول ائق الهي ب  : وث نوية للمكت ة الس دورات الوزاري ى ال ة إل تقارير المقدم ال

ن   يا ع رق أفريق ي لش اد " 1: "دون اإلقليم تطورات االقتص يةال بع : ية واالجتماع تت
يا    رق أفريق ي ش رز ف تقدم المح ام  (ال ي ع د ف ام  2008واح ي ع د ف ؛ )2009 وواح

بادرة نيباد،                      يها م ا ف ية، بم ية والدول رامج العمل اإلقليم يذ ب ي عن تنف تقرير المرحل ال
نطقة        ة بالم بادرات الخاص ائر الم ية وس ية لأللف داف اإلنمائ ام   (واأله ي ع د ف واح

ا      2008 ؛ تقرير األداء البرامجي للمكتب دون اإلقليمي لشرق        )2009م   وواحد في ع
نتين  ترة الس يا لف ترة  )2008 (2007 – 2006أفريق ترحة لف ية المق ة البرامج ؛ الخط

 ؛)2009( للمكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا 2011 – 2010السنتين 
رقة الخبراء المخصصة          ‘3’   ة اجتماعات ألف يم اإلصالحات في قط      : أربع اع التمويل  تقي

يا        ية وبرامج تكنولوجيا           )2009(في شرق أفريق ية الوطن ة السياسات اإلنمائ ؛ مواءم
تكامل اإلقليمي خطة وسط أفريقيا للنقل                 بادرات ال تعزيز م المعلومات واالتصاالت ل

ية في وسط أفريقيا                   ياآل األساس ر اله تمويل في تطوي ؛ تقييم  )2008(وسد فجوات ال
نوا      تعدد الس برنامج الم يا للجماعة االقتصادية            ال ت للمكتب دون اإلقليمي لوسط أفريق

يا         رق أفريق نقدية لش ادية وال ة االقتص يا والجماع ط أفريق دول وس ٍد )2009(ل ؛ تح
 ؛)2008(إنمائي ناشئ يواجه وسط أفريقيا 

رى  ‘4’   ة األخ براء المخصص رقة الخ براء  : أف نوي لخ اري الس تماع االستش االج
ادية اإل  ات االقتص االت      الجماع باد وآ ة ني ي، أمان اد اإلفريق ية االتح ية، مفوض قليم

ية    نطقة دون اإلقليم ي الم ي ف اد األفريق باد واالتح رامج ني يذ ب ن تنف تحدة ع م الم األم
 ؛ )2009 وواحد في عام 2008واحد في عام (

 
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى  (ب)

 
ن المنش ‘   1’  تكررة ع يا   : ورات الم ط أفريق دان وس ادات بل ام  (اقتص ي ع د ف  2008واح

تكررة    ؛)2009وواحد في عام  ير الم ورات غ ط   ): 2(المنش ة وس يذ خط ة تنف حال
نقل يا لل ية  : أفريق وات التمويل د الفج يعية  )2008(س ايا المواض ن قض ر ع ؛ تقري

تعدد السنوات للمكتب دون اإلقليمي لو               رنامج الم سط أفريقيا والجماعة   المحددة في ب
يا والجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا                دول وسط أفريق 2008(االقتصادية ل

 ؛)
اص ‘2’  دث خ راع،   : ح د الص ا بع رحلة م ي م ار ف ادة اإلعم ص إلع تدى مخص من

 ؛)2008(واإلنعاش والتنمية في وسط أفريقيا 
ي          ‘3’  ائق والرسوم البيان بات والنشرات وصحائف الحق ة الحائطية ومجموعة المواد الكتي

ية يا الصادرة عن مفوضية : اإلعالم ي وسط أفريق تكامل ف ترآة عن ال النشرة المش
نة االقتصادية ألفريقيا                ية األفريقي واللج اد األفريقي ومصرف التنم واحد في  (االتح

 ؛)2009  وواحد  في عام 2008عام  
ية ‘4’  واد الفن بكة اإلنترن : الم ى ش ي عل ع إلكترون ارية موق ات االستش ن الخدم ت ع

ط   ي لوس ب دون اإلقليم ية للمكت طة الرئيس ن األنش ية ع ة إلكترون تاحة؛ إحاط الم
 .أفريقيا بما فيها المبادرات دون اإلقليمية األخرى

 
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(التعاون التقني  )جـ( 

 
ي     : الخدمات االستشارية    ‘1’   ثات خدم ناء على طلب الدول األعضاء         عشر بع ة استشارية ب

تمع   نظمات المج ية وم ية الدول نظمات الحكوم ية والم ادية الدول ات االقتص والجماع
بادرات         باد وم بادرة ني يذ م تها بتنف ية وعالق ية والقطاع ايا المؤسس ن القض ي ع المدن

 البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا؛
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ي   : (التدريب الجماعي    ‘2’   ات الدراس دوات      الحلق ات العمل ون ة عمل تستمر    ): ة وحلق حلق
دة    ام لعشرين موظفًا عن الطاقة الجديدة والمتجددة في شرق أفريقيا         3لم ؛ )2009( أي

دة     تمر لم ل تس ة عم ـ  3وحلق ام ل ات   15 أي يات المعلوم يذ تكنولوج ن تنف ًا ع  موظف
ية و  ة اإللكترون ي الحكوم ي مجال ية / واالتصاالت ف تجارة اإللكترون ؛ )2008(أو ال

دة    ة عمل تستمر لم ـ  3حلق ام ل تراتيجيات وخطط عمل    15 أي ًا عن وضع اس  موظف
 ). 2009(شاملة لمبادرة الهياآل األساسية الوطنية للمعلومات واالتصاالت 

 
ية  ‘3’   اريع ميدان ي      :   مش نوب األفريق يا والج رق أفريق دول ش ترآة ل وق المش ة الس تقوي

 .         قيا؛ إنشاء مرآز وشبكة إلدارة المعلوماتواإليغاد وجماعة شرق أفري) آوميسا(
  



E/ECA/COE/26/12 
 29صفحة 

 
 

   األنشطة دون اإلقليمية في الجنوب األفريقي  -5المكون 
 

واردة       طة ال ي باألنش نوب األفريق ي للج ب دون اإلقليم طلع المكت برنامج     يض ذا ال ار ه من إط ض
ون     ى المك تنادًا إل طة إس ذه األنش د ُوضعت ه ي؛ وق برنامج ال5الفرع ن ال ي  م برنامج 7فرع ن ال ن 14 م  م

نتين    ترة الس ية لف ة البرامج ي     2009 -2008الخط د ف ذي يوج ي ال نوب األفريق ي للج ب الفرع م المكت  ويض
ية            بلدان األحد عشر التال يا، ال اآا، زامب وال، بوتسوانا، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سوازيالند،         : لوس أنغ

 .يبياليسوتو، موريشيوس، موزامبيق، مالوي، ونام
 

ز  :الهدف  تكامل اإلقليمي، عن طريق تحسين دعم          تعزي تعلق بال يما ي دول األعضاء ف درات ال  تقديم األنشطة  ق
ية             نطقة دون إقليم ي تستهدف أنشطة محددة تخص آل م يذية الت ام للشراآة الجديدة من     التنف ضمن اإلطار الع

 .الواردة في إعالن األلفيةاألهداف ا فيها أجل تنمية أفريقيا واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بم
 

  المتوقعةاإلنجازات  اإلنجازمؤشرات
ادة عدد مشاريع بناء القدرات والمساعدة         ‘ 1 ’) أ( زي

دول األعضاء و           تاح لل ية التي ت نمائية  اإل الجماعةالتقن
ي   نوب األفريق ية  للج ية الدول نظمات الحكوم والم

ات األولوية  ت ذ مجاالالومنظمات المجتمع المدني في     
 بالنسبة للمنطقة دون اإلقليمية؛

 
 : مقاييس األداء    

 5: 2005-2004:      خط األساس
 8: 2007-2006:     التقديرات
 12: 2009 -2008:     الهدف

 
 زيادة عدد المستفيدين من المشاريع التدريبية؛‘ 2’
 

 : مقاييس األداء    
 25: 2005-2004:      خط األساس

 50: 2007-2006: يرات    التقد
   75: 2009 -2008:     الهدف

 

، والجماعة اإلنمائية   تحسين قدرة الدول األعضاء    ) أ(
المنظمات الحكومية الدولية   الجنوب األفريقي، وسائر     

ى ص  ي عل تمع المدن نظمات المج يذ ةغياوم  وتنف
ات رامجسياس قة  وب ي   متس اد الكل ال االقتص ي مج  ف
اتوالقطاعي ناول األولوي ى  لت ية عل ية الرئيس  اإلنمائ

ي،       ن الغذائ ك األم مل ذل ي ويش عيد دون اإلقليم الص
ية         ية، تنم نطقة دون اإلقليم دان الم ن بل يما بي تجارة ف ال
ية      ية والتنم وارد المعدن ية والم ياآل األساس اله
ة؛   باب والعمال ين والش ايا الجنس ناعية، وقض الص

 وفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز؛

الجماعة ادة عدد األنشطة المشترآة مع        زي ‘ 1’  )ب(
يا و رب أفريق ى االقتصادية لغ يين عل رآاء الرئيس الش

عيدين دون  ري،  الص ي والقط ك  اإلقليم ي ذل ا ف  بم
 ؛ األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة

 
 
 

 : مقاييس األداء    
 1: 2005-2004:      خط األساس
 2: 2007-2006:     التقديرات
 4: 2009 -2008:     الهدف

 
ادة نشر المعرفة والسيما للمنشورات الرئيسية       ‘ 2’ زي

ياجات وأوراق     ى االحت ية عل ات المبن والدراس
 السياسات؛

 
 : مقاييس األداء    

 15: 2005-2004:      خط األساس
 50: 2007-2006:     التقديرات
 100: 2009 -2008:     الهدف
 12: 2009 -2008:     الهدف

 

ز   تعز ) ب(  على الصعيدين دون اإلقليمي     الشراآات ي
تعلقة بالسياساتالقطريو م الدعوة الم  ، من أجل دع
يذ    ، السياسات  وضع و تعددة السنوات      وتنف برامج الم ال

تعاون مع الشرآاء وأصحاب المصلحة        المصممة بال
نوب   ية للج ة اإلنمائ يهم الجماع ن ف يين بم الرئيس

ن   ية الج رف تنم باد ومص ة ني ي وأمان وب األفريق
 األفريقي؛ 

ـ( تماعات    )  ج ن االج تقارير ع ر ال ادة نش زي
ة      دورات الوزاري يها ال ا ف ة، بم رات الهام والمؤتم
ي   نوب األفريق ي للج ب دون اإلقليم نوية للمكت الس

نة ية    / ولج يط والتنم ية والتخط ر وزراء المال مؤتم
 .االقتصادية األفريقيين

ـ( ى   )  ج ية عل ية الدول يات الحكوم ز دور اآلل تعزي
ن   بكي بي ربط الش ين ال ي بتحس عيد دون اإلقليم الص
ة      ي خط ارآين ف يين المش لحة الرئيس حاب المص أص
اء  دول األعض يهم ال ن ف ية بم ية دون اإلقليم التنم

تمع والجماعات االقتصادية اإل نظمات المج ية وم قليم
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 : مقاييس األداء    

 2: 2005-2004:      خط األساس
 6: 2007-2006:     التقديرات
 8: 2009 -2008:     الهدف

 . المدني وسائر الكيانات دون اإلقليمية

 
 العوامل الخارجية

 
ية       يات التال ى الفرض ناًء عل توقعة ب ه الم ه وإنجازات ي أهداف برنامج الفرع ق ال توقع أن يحق وم ) أ:(ي أن تق

يها؛   تفق عل ية الم يات المؤسس ترآة واآلل ات المش راءات السياس يذ إج دول األعضاء بتنف دول ) ب (ال نى ال أن تتب
ية؛         ية وطن رامج إنمائ ى ب ترجمها إل باد وت بادرة ني ية لم بادرة التوجيه اء الم ـ(األعض ات  ) ج نى الجماع أن تتب

ى استعداد لتعزيز تعاونها مع المكاتب دون اإلقليمية للجنة االقتصادية                        باد وتكون عل ًا من ني ًا داعم ية موقف اإلقليم
يا؛    وارد م     ) د(ألفريق توفر م يذية على الصعيدين الوطني               أن ت نة بغرض االضطالع بأنشطتها التنف ية للج ية آاف ال

 .ودون اإلقليمي
 

 النواتج 
 

 :2009 -2008سيتم تقديم النواتج التالية خالل فترة السنتين 
 

 ):الميزانية العادية(تقديم الخدمات لألجهزة الحكومية الدولية وأجهزة الخبراء )     أ        (
م  ‘1’   دورة الوزارية السنوية للمكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي              تقدي ية لل  الخدمات الفن

 ؛)2009 وواحد في عام 2008واحد في عام (
ية      ‘2’   ئات التداول ائق الهي تقارير المقدمة إلى الدورات الوزارية السنوية للمكتب دون         : وث ال

ن ي ع نوب األفريق ي للج ادية واالج: اإلقليم تطورات االقتص يةال تقدم : تماع بع ال تت
؛ التقرير  )2009 وواحد في عام     2008واحد في عام     (المحرز في الجنوب األفريقي         

يها مبادرة نيباد، واألهداف                      ا ف ية، بم ية والدول رامج العمل اإلقليم يذ ب ي عن تنف المرحل
بادرات الخاصة بالمنطقة             ائر الم ية وس ية لأللف  وواحد في   2008واحد في عام    (اإلنمائ

ام  ترة    )2009ع ي لف نوب األفريق ي للج ب دون اإلقليم ي للمكت ر األداء البرامج ؛ تقري
نتين  نتين  )2008 (2007 – 2006الس ترة الس ترحة لف ية المق ة البرامج  2010؛ الخط

 ؛)2009( للمكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي 2011 –
ة   ‘3’   براء المخصص رقة الخ تماعات ألف الث اج ات المال : ث نطقة  إدارة المؤسس ي الم ية ف

ية  ي  )2009(دون اإلقليم ب دون اإلقليم نوات للمكت تعدد الس برنامج الم يم ال ؛ تقي
ية للجنوب األفريقي السوق المشترآة لشرق أفريقيا                للجنوب األفريقي للجماعة اإلنمائ

ا (والجنوب األفريقي      ٍد إنمائي ناشئ يواجه الجنوب األفريقي          )2009) (آوميس (؛ تح
 ؛)2008

رق  ‘4’   االجتماع االستشاري السنوي لخبراء الجماعات       : ة الخبراء المخصصة األخرى      أف
م      االت األم باد ووآ ة ني ي، وأمان اد اإلفريق ية االتح ية، ومفوض ادية اإلقليم االقتص

اد األفريقي في المنطقة دون اإلقليمية                   باد واالتح رامج ني يذ ب تحدة عن تنف واحد في  (الم
 ).2009 وواحد في عام 2008عام 

    
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى )   ب( 

تكررة   ‘1’   ير الم ورات غ ي    ): 2(المنش نوب األفريق ي الج ية ف ات المال (إدارة المؤسس
ر عن قضية مواضيعية حددت في البرنامج المتعدد السنوات للمكتب                 )2009 ؛ تقري

 والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي والكوميسا؛دون اإلقليمي للجنوب األفريقي 
يذ الخطة اإلنمائية اإلقليمية على الصعيد              : حدث خاص    ‘2’   تعزيز تنف تدى مخصص ل من

نطقة    ي م ن ف الم واألم ي بالس ات المعن از السياس اري وجه تراتيجي االستش االس
 ؛)2009(الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي 

رات   ‘3’   بات والنش ة     الكتي ية ومجموع ية الحائط وم البيان ائق والرس حائف الحق وص
ية    واد إعالم النشرة المشترآة المعنية بالتكامل في الجنوب األفريقي الصادرة        : الم

نة االقتصادية    ي واللج ية األفريق ي ومصرف التنم اد األفريق ن مفوضية االتح ع
 ؛)2009  وواحد  في عام 2008واحد في عام  (ألفريقيا 
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واد ‘4’   يةالم ارية     :  الفن ات االستش ن الخدم ت ع بكة اإلنترن ى ش ي عل ع إلكترون موق

ية للمكتب دون اإلقليمي للجنوب           ية عن األنشطة الرئيس تاحة؛ إحاطة إلكترون الم
 .األفريقي بما فيها المبادرات دون اإلقليمية األخرى

 
 :)الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية( التعاون التقني  )جـ( 

 
ارية  ‘1           ’  ات االستش دول          : الخدم ب ال ى طل ناء عل ارية ب ية استش ثات خدم ر بع عش

ية        ية الدول نظمات الحكوم ية والم ادية الدول ات االقتص اء والجماع األعض
ايا       مل قض ي تش ية الت ات اإلنمائ ايا األولوي ن قض ي ع تمع المدن نظمات المج وم

ية، وا  ياآل األساس تجارة، واله ين وال تعزيز  الجنس ائية ل ية اإلحص ن، والتنم لتعدي
ناء   ب ب ى جان ي إل نوب األفريق ي الج باد ف بادرة ني يذ م ي وتنف تكامل اإلقليم ال

 المؤسسات؛
ي   ‘2’   ب الجماع ندوات    (التدري ل وال ات العم ية وحلق ات الدراس ل  ): الحلق ة عم حلق

دة  تمر لم ـ 3تس ام ل ترآة 20 أي ية المش وارد المائ ًا عن إدارة الم ؛ )2008( موظف
دة  تمر لم ل تس ة عم ـ 3حلق ام ل طة  20 أي تجارية المتوس اريع ال ن المش ًا ع  موظف

تخراجية   ية الصناعات االس م وتنم تمر  )2009(والصغير الحج ل تس ة عم ؛ حلق
دة  ـ  3لم ام ل ياآل       20 أي تطوير اله ية ل ات المال ية المؤسس م تنم ن دع ًا ع  موظف

ي و      نوب األفريق ية للج ة اإلنمائ ي الجماع ية ف ا األساس ة )2009(الكوميس ؛ حلق
دة       ـ   3عمل تستمر لم ام ل  موظفًا عن األعمال التجارية المتصلة بالمدخالت 20 أي

ي  ي الجنوب األفريق ية ف دة )2009(الزراع ل لم ة عم ـ 3؛ حلق ام ل ًا 20 أي  موظف
ية   ة اإلنمائ ي الجماع ي منطقت تكامل اإلقليمي ف ى ال رة عل ر السكان والهج عن أث

 ؛)2008(وميسا للجنوب األفريقي والك
ي    ‘3’   ة مؤسسات الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي والكوميسا؛     : مشروع ميدان تقوي

ة         ية للجماع بادرة اإللكترون يذ الم ياغة وتنف ير ص ي لتيس روع دون إقليم مش
 .اإلنمائية للجنوب األفريقي
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 ةداراإلواإلنمائي     التخطيط- 8 البرنامج الفرعي
 

د األفريق  تولى المعه ذي  ي برنامج الفرعي ال ذا ال ية االقتصادية والتخطيط المسؤولية عن ه ي للتنم
 .2009-2008 من الخطة البرامجية لفترة السنتين 14 من البرنامج 8أعد استنادًا إلى البرنامج الفرعي 

 
 العوامل الخارجية

 
برنامج الفرعي أهدافه على افتراض أن                 ذا ال ق ه توقع أن يحق ألعضاء في تقديم   تستمر الدول ا  ) أ: (ي

ية إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في مجاالت التخطيط والسياسات                    د الرام ود المعه تام لجه الدعم ال
 .تتوفر للمعهد الموارد الكافية بصفة مستمرة) ب(واإلدارة االقتصادية؛ 

 
 النواتج

 
 : 2009 -2008سيتم تقديم النواتج التالية خالل فترة السنتين 

 
 ):الميزانية العادية(لخدمات الفنية للهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء تقديم ا (أ)
 

  وواحد في2008واحد في عام (تقديم الخدمات الفنية لمجلس إدارة المعهد ‘      1’  
 ؛)2009 عام     
  في إثنان(أربعة تقارير تقدم إلى مجلس إدارة المعهد :       وثائق الهيئات التداولية ‘2   ’  
 ). 2009وإثنان في عام 2008   عام    
   

 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى )      ب( 
 

تكررة    ‘1’   ن عن أفضل الممارسات في مجال            : المنشورات الم ن إفراديتي دراستان لحالتي
ة             ة في الشؤون العام ز دور الدول ام    (تعزي  2009 وواحد في عام 2008واحد في ع

 ؛)
تكررة    ‘2’   ير الم ورات غ ى      ): 3(المنش دف إل تارة ته يع مخ ن مواض االت ع ة ومق أدل

باد ولمساعدة البلدان األفريقية                  بادرة ني رنامج م يذ ب تكامل اإلقليمي لدعم تنف ز ال تعزي
 على تلبية االحتياجات الخاصة بالقارة ومعالجة التحديات العالمية الناشئة؛

د ‘3’   رية  إص معية وبص ية وس ية      : ارات إلكترون يع الفن م المواض ن أه ج ع رص ُمدم ق
 ؛)2009 وواحد في عام 2008واحد في عام (للبرنامج دون اإلقليمي 

رات   ‘4’   ن والمحاض حوبة بمرافقي والت المص ارض والج نوي : المع برنامج الس ال
ادية واإلدارة   ات االقتص ن السياس ة ع رات العام ام  (للمحاض ي ع د ف  2008واح

 ؛)2009وواحد في عام 
ة   ‘5’   ية ومجموع ية الحائط وم البيان ائق والرس حائف الحق ورات وص بات والمنش الكتي

ية    واد اإلعالم د اإلفريقي عن القضايا االقتصادية المستمرة والناشئة           : الم نشرة المعه
نتين              6 – ترة الس داد في المتوسط خالل ف  وأخرى في عام   2008نشرة في عام      ( أع

2009.( 
  

 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(التعاون التقني )    جـ(      
 

ات العمل والندوات      (التدريب الجماعي      ‘1’    ات الدراسية وحلق دورات دولية عن ): الحلق
ة      تراتيجية للدول ادية واإلدارة االس مل اإلصالحات االقتص ددة تش يع مح  2( مواض

ترة السن           ام خالل ف دفعتان تضم آل منهما  : ؛ برنامج لشهادة الماجستير   )تينفي آل ع
تدربًا في مجال السياسة االقتصادية واإلدارة            20  وواحد في   2008واحد في عام    ( م

ام  ن    )2009ع ية األفريقيي ة المدن ي الخدم ية لموظف وق الجامع ات ف رنامج دراس ؛ ب
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ون وإدارة االقت  ثل الدي االت م ي مج ام والخاص ف اع الع ي القط ي، وموظف صاد الكل
ية واألنشطة في إطار تنفيذ مبادرة نيباد              برامج اإلنمائ يم ال واحد في آل (وإدارة وتقي

ام   ـ  12؛ )ع ية قصيرة ل ى   240 دورة تدريب تارة ترمي إل تدرب عن مواضيع مخ  م
ة          ية ومواجه داف اإلنمائ يق األه ية، وتحقق تكامل اإلقليم اريع ال ة مش ز وتقوي تعزي

 تحديات العولمة؛
زماالت  ‘2’    ي السياسات االقتصادية  : ال تير ف هادة الماجس رنامج ش ي ب الء  ف ة زم أربع

 .واإلدارة
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  اإلحصاءات-9البرنامج الفرعي  
 

ى       تنادًا إل د اس ذي أع برنامج الفرعي ال ذا ال ؤولية عن ه ي لإلحصاءات المس ز األفريق تولى المرآ ي
 .2009-2008لفترة السنتين  من الخطة البرنامجية 14 من البرنامج 9البرنامج الفرعي 

 
ية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية الرئيسية،              :الهدف  تاج ونشر اإلحصاءات الديموغراف تحسين إن

ير والممارسات الصائبة المتفق عليها دولية، وزيادة                  ا للمعاي ية، وفق ية لأللف يها مؤشرات األهداف اإلنمائ ا ف بم
تعمالها، وآذ ك اإلحصاءات واس يم تل ناء تعم تراتيجي اإلقليمي المرجعي لب يذ إطار العمل االس ز تنف ك تعزي ل

 .القدرات اإلحصائية في أفريقيا
 

  المتوقعةاإلنجازات  اإلنجازمؤشرات
وم   ‘  1’) أ( ي تق ائية الت االت اإلحص دد الوآ ادة ع زي

نظام     ع ال يًا م يانات الضرورية تماش د الب ع قواع بجم
 ؛1993الحسابات الوطنية لعام 

  
 :مقاييس األداء    

 22: 2005-2004:    خط األساس
 26: 2007-2006:     التقديرات
 30: 2009 -2008:     الهدف

 
نفذ   ‘  2    ’ تمد وت ي تع بلدان الت دد ال ادة ع زي

 استراتيجيات وطنية لتنمية اإلحصاءات؛
 

 :مقاييس األداء    
 صفر: 2005-2004:    خط األساس
 3: 2007-2006:     التقديرات
 29: 2009 -2008:     الهدف

 

ز) أ( اء    تعزي دول األعض ائية لل درات اإلحص الق
رز  تقدم المح بع ال ادية وتت ين اإلدارة االقتص لتحس
ية      ية والدول ية الوطن داف اإلنمائ يذ األه وب تنف ص
الن       ي إع واردة ف داف ال يها األه ا ف يها بم تفق عل الم
تحدة لأللفية وفي نتائج مؤتمرات ومؤتمرات          م الم األم

 ؛1992القمة واالتفاقات الدولية الرئيسية منذ عام 

ادة نسبة المشارآين وأصحاب المصلحة في       )  ب ( زي
نة    نظمها اللج ي ت ية الت ات الدراس ل وحلق ات العم حلق
ن يبدون معرفة زائدة بجمع           يا والذي االقتصادية ألفريق
نس    وع الج نفة حسب ن تخدام اإلحصاءات المص واس

 .انيةوالمستجيبة للشواغل الجنس
     
 : مقاييس األداء   

  في المائة11: 2005-2004:    خط األساس
  في المائة19: 2007-2006:     التقديرات
  في المائة28: 2009 -2008:     الهدف

 

اءات   )  ب( ع اإلحص ى جم درات عل ز الق تعزي
ايا     تجيبة للقض نس والمس وع الج ب ن نفة حس المص

 قتصادية الجنسانية في الفئات االجتماعية واال

 
 العوامل الخارجية

ه المرآز األفريقي لإلحصاءات للدول األعضاء  يتوقع أن يحقق                       ذي يقدم من خالل الدعم الكافي ال
تراض أن ى اف ه عل برنامج الفرعي أهداف ر ) أ: (ال ية لإلحصاءات توف ا الوطن دول األعضاء ونظمه ل ال تكف

ا ائية، بم يات اإلحص ية للعمل ية آاف رية ومال وارد بش ائية م ات االستقص تعدادات والدراس راء ال يها إج  ف
بار المسؤولين على الصعيد القطري موقفًا داعمًا لالستراتيجيات الوطنية                   نى آ ية، وأن يتب ابات الوطن والحس

ية اإلحصاءات؛      يها مصرف التنمية األفريقي، ومفوضية االتحاد األفريقي               ) ب(لتنم وم الشرآاء، بمن ف ويق
ائر المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية بتقديم الدعم التام لعملية مواءمة           والجماعات االقتصادية    ية وس  اإلقليم

ار  يذ اإلط ي تنف يا ف ادية ألفريق نة االقتص يادي للج دور الق وا ال ائية، وأن يدعم طة اإلحص يق األنش وتنس
 . االستراتيجي المرجعي اإلقليمي

 
 النواتج

 
 : 2009 -2008لسنتين سيتم تقديم النواتج التالية خالل فترة ا

 
 ):الميزانية العادية(تقديم الخدمات الفنية للهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء  )أ( 
 ؛)2008(تقديم الخدمات الفنية للدورة األولى للجنة اإلحصاءات  ‘1’  
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ية ‘2’   ئات التداول ائق الهي نة اإلحصاءات عن : وث ى لج دم إل ي يق ر مرحل ة :  تقري مواءم

 ق اإلحصاءات في أفريقيا؛ تنفيذ أنشطة بناء القدرات اإلحصائية في أفريقيا؛وتسي
تا     ‘3’   ة عملي براء المخصص رقة الخ تماعات ألف ة اج راء   : ثالث ر إلج يط والحص التخط

ام     ة ع داد لجول تعدادات، واإلع اآن   2010ال كان والمس تعدادات الس ؛ )2008( ل
ة     رها لجول يلها ونش تعداد وتحل يانات ال ة ب ام معالج كان  2010 ع تعدادات الس  ل

 ؛ )2009(؛ المجلس االستشاري لإلحصاءات في أفريقيا )2009(والمساآن 
     

 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى )   ب( 
 

تكررة ‘1’   ية : المنشورات الم ية اإلحصاءات األفريق ام (حول ي ع د ف د 2008واح  وواح
 ؛ )2009م في عا

تكررة        ‘2’   (آتيب عن عمليتي التخطيط والحصر للتعدادات            ): 2(المنشورات غير الم
 ؛)2009(؛ آتيب عن معالجة بيانات التعدادات وتحليلها ونشرها )2008

ة      ‘3’   ية ومجموع ية الحائط وم البيان ائق والرس حائف الحق ورات وص بات والمنش الكتي
ية  واد اإلعالم ية لل : الم واد ترويج قات   م مل ملص اء، تش ي لإلحص يوم األفريق

ية سمعية وبصرية وفي شكل أقراص             ية، ومجموعة أدوات إعالم ونشرات إعالم
)DVD) ( ؛)2009 وواحد في عام 2008واحد في عام 

يوم األفريقي لإلحصاءات   : حدث خاص   ‘4’   ام   (ال د في ع ام  2008واح  وواحد في ع
ية          )2009 ية اإلحصاءات األفريق تدى تنم  وواحد في عام    2008حد في عام    وا(؛ من
 ؛)2009

  
 ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(التعاون التقني )    جـ(      

 
ي   ‘1’    ب الجماع ندوات  (التدري ل وال ات العم ية وحلق ات الدراس ل  ): الحلق تا عم حلق

دة      ـ    4تستمران لم ام ل بًا عن تخطيط التعدادات واإلع        15 أي ًا تقري داد لجولة عام    موظف
اآن   2010 كان والمس تعدادات الس ام    ( ل ي ع ية ف ة الفرنس د باللغ د 2008واح وواح

ام  يزية لع ة اإلنجل دة )2009باللغ تمران لم ل تس تا عم رها 4؛ حلق ام يحض  15 أي
ة عام                   يلها ونشرها لجول تعداد وتحل يانات ال يز ب ًا عن تجه واحد باللغة  ( 2010موظف

ام  يزية لع د ب2008اإلنجل ام   وواح ية لع ة الفرنس تمر  )2009اللغ ية تس ة دراس ؛ حلق
دة  ي 3لم ام يحضرها حوال ة ووضع 25 أي ًا عن التدريب اإلحصائي لمواءم  موظف

ناهج الدراسية      ية اإلحصاءات، تستمر لمدة           )2008(الم ية لتنم ندوة األفريق  أيام  5؛ ال
 ؛)2008( موظفًا 25يحضرها حوالي 

زماالت ‘2’    اتذة زائري : ال ة أس ائية    خمس درات اإلحص تعزيز الق ن ل الء ومتدربي ن وزم
 للدول األعضاء والجماعات االقتصادية واإلقليمية؛

ية ‘3’    اريع الميدان ية  : المش ات االقتصادية اإلقليم دول األعضاء والجماع درات ال ناء ق ب
ية    ابات الفرع نس والحس وع الج ب ن نفة حس يانات المص ع الب ر وجم ى تطوي عل

ية ا     انية الفرع دادات السكان والحسابات             الجنس تقاة من المسوحات األسرية، وتع لمس
ة وتنسيق اإلحصاءات من منظور جنساني، من خالل تنفيذ المعايير        ية؛ مواءم الوطن
تراتيجيات  يذ اس ياغات وتنف ى ص اء عل دول األعض م ال ية؛ دع نيفات الدول والتص

ة بتت       يانات الخاص د الب يانة قواع ع وص اءات ووض ية اإلحص ية لتنم تقدم وطن بع ال
 .المحرز نحو بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية
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   التنمية االجتماعية-10 الفرعي البرنامج  
 

برنامج الفرعي    ى ال تنادًا إل ي ُأعدت اس برنامج الفرعي والت ذا ال واردة ضمن ه ع األنشطة ال  من 10تق
برنامج  نتين     14ال ترة الس ية لف ة البرامج ن الخط اق 2009 – 2008 م ي نط ي   ، ف ز األفريق ؤولية المرآ  مس

 .لشؤون الجنسين والتنمية االجتماعية
     

ر ولتقديم خدمات                          : الهدف  رامج للحد من الفق ى وضع سياسات وب دول األعضاء عل درة مؤسسات ال ة ق تقوي
يها     تفق عل ية الم داف اإلنمائ يا مع األه ية، تمش ية التنم ي عمل اد االجتماعية ف اج األبع اجتماعية منصفة، وإدم

 .ليا، بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفيةدو
 

 اإلنجازات المتوقعة مؤشرات اإلنجاز
ادة عدد البلدان التي تستند سياساتها وبرامجها         )  أ( زي

ن        د م تراتيجيات الح يها اس ا ف ية، بم ية الوطن اإلنمائ
 الفقر، إلى األهداف الواردة في إعالن األلفية؛

 
 :مقاييس األداء     

 صفر : 2005-2004:    خط األساس
 5: 2007-2006:     التقديرات
 10: 2009 -2008:     الهدف

 

ين  )أ( ميم   تحس ى تص اء عل دول األعض درة ال ق
داف      ع األه ق م ر تتس ن الفق د م تراتيجيات للح اس
ية المتفق عليها دوليا، بما فيها األهداف الواردة          اإلنمائ
ات     ية وأولوي أن األلف تحدة بش م الم الن األم ي إع ف

 شراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛ ال

ا    ) ب( دت خطط ي أع ات الت دد الحكوم ادة ع زي
وخيارات سياسة عامة لمعالجة الشواغل السكانية وما     

 .يتصل بها من األهداف اإلنمائية لأللفية
 

 : مقاييس األداء   
 38: 2005-2004:    خط األساس
 43: 2007-2006:     التقديرات
 48: 2009 -2008:     الهدف

 

اد     ) ب( اج األبع ى إدم ية عل درة الوطن ادة الق زي
االجتماعية في جميع القطاعات اإلنمائية، بما في ذلك         
ية ذات الصلة ومعالجة        ية لأللف ناول األهداف اإلنمائ ت
عيفة  ئات الض ياجات الف كانية واحت واغل الس الش

 .اجتماعيا

 
 

 العوامل الخارجية
 

برنامج الفرع          توقع أن يحقق ال توقعة على افتراض أن         ي ه الم ه وإنجازات أن يكون صانعي  ) أ: (ي أهداف
ية؛       رية واالجتماع ية البش ايا التنم ة قض ن بمعالج رارات ملتزمي ات والق اء  ) ب(السياس دول األعض ون ال تك

االت    ائر مج ية وس رة الدول كان والصحة والهج ة والس ية عن العمال ية والدول ات اإلقليم تائج االتفاق تزمة بن مل
ك؛          السي ناك دعم سياسي واسع للحد من الفقر وإعالن األلفية              ) جـ (اسة االجتماعية ذات الصلة بذل أن يكون ه

 . أن يكون هناك دعم من الشرآاء اإلنمائيين) د(وألولويات نيباد؛ 
 

  النواتج
  :2009 -2008سيتم تقديم النواتج التالية خالل فترة السنتين  
  ): الميزانية العادية(ومة الدولية وهيئات الخبراء  تقديم الخدمات للهيئات الحك )أ( 
 ؛)2008( تقديم الخدمات الفنية للدورة األولى للجنة التنمية البشرية واالجتماعية  ‘1’   
ية  ‘2’    ئات التداول ائق الهي ن       :  وث ية ع رية واالجتماع ية البش نة التنم ى لج دم إل ر يق تقري

يا    ي أفريق يرة ف تطورات األخ داف   )2008(ال ن األه نوي ع ي الس تقرير المرحل ؛ ال
يا                  ر في أفريق ية واستراتيجيات الحد من الفق ية لأللف ؛ تقرير  )2009 -2008(اإلنمائ

ي عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، استعراض الخمسة عشر عامًا             2008(مرحل
 ؛)

رقة خبراء مخصصة        ‘3’    2009(فرص عمالة الشباب في أفريقيا      : خمس اجتماعات ألف
بلدان    ) ي ال ية ف رية واالجتماع ية البش ال التنم ي مج رز ف تقدم المح يم ورصد ال ؛ تقي

ية  و  )2009 -2008(األفريق رز نح تقدم المح تعراض ال ي الس تماع اإلقليم ؛ االج
ية    بلدان األفريق ي ال ية ف ية لأللف داف اإلنمائ يق األه ات دون )209(تحق ؛ دور الوالي

  ).2008(ية لأللفية الوطنية في تحقيق األهداف اإلنمائ
  ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية(الخدمات الفنية األخرى )    ب( 
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تكررة  ‘1’    ورات الم ية     :  المنش رية واالجتماع ية البش ي للتنم تقرير األفريق ؛     )2009(ال

ية          ر عن الهجرة الدول ة الشباب في أفريقيا              )2008(تقري ر عن فرص عمال (؛ تقري
 ؛)2009

تكررة        ‘2’    ية المتصلة           ): 5( المنشورات غير الم يق أهداف األلف ية لتحق تدخالت الرام ال
يا   ي أفريق ية   )2008(بالصحة ف ات االجتماع ى الخدم رص الحصول عل ز ف ؛ تعزي

ية وًا    : األساس ية نم بلدان األفريق ل ال ربة األق ر   )2009(تج رائط الفق س خ ؛ أطل
؛ دور الواليات دون الوطنية في تحقيق األهداف        )2009(واألهداف اإلنمائية لأللفية     

يا   ي أفريق ية ف ية لأللف ي  )2008(اإلنمائ ي اإلقليم تعراض األفريق ر االس  –؛ تقري
 ؛)2009(المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية، استعراض العشر سنوات 

ور والمؤ    ‘3’    ار ونغ إعالن داآ ي ب وزاري المعن ر ال ي للمؤتم م الوظيف ي الدع ر الدول تم
  ؛ )2009(المعني بالسكان والتنمية 

     ):الموارد الخارجة عن الميزانية/الميزانية العادية( التعاون التقني )     جـ( 
زماالت ‘1’   ال  :  ال ي مج درات ف تعزيز الق ن ل الء ومتدربي ن وزم اتذة زائري ة أس خمس

 ن؛الفقر والسياسات االجتماعية وتحليل تعدادات السكان والمساآ
ية   ‘2’   ر     : المشاريع الميدان رفة في مجال استراتيجيات الحد من الفق بادل المع ز ت تعزي

تعلم التابع للجنة االقتصادية                     ريق ال ر من خالل ف ية للحد من الفق واألهداف اإلنمائ
ص          يروس نق ول ف ات ح بادل المعلوم اد وإدارة وت ارف إليج بكة مع يا؛ ش ألفريق

ناعة البشرية واإليدز باستخد     ام األولويات المحددة واألنشطة التي أجرتها اللجنة       الم
رآاء   ائر الش ي وس اد األفريق ية واالتح ادية ألفريق ة (االقتص رنامج المعالج ب

ية للعمالة لتكون بمثابة منبر لتبادل التجارب في مجال               )المعجل  ؛ إنشاء شبكة إقليم
كان وا        ايا الس اج قض ز إدم ة؛ وتعزي ايا العمال لة بقض ات المتص ات السياس لسياس

 . االجتماعية في التخطيط اإلنمائي


