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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨-١٧جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١٥البند 

م  مـن النظـا    ٧٧ احلكوميـة ألغراض املـادة     املنظمات غري تسمية      
  الداخلي للمجلس

ـ الوكالةطلب مقدم من       Office Africain pour le(  للتنميـة والتعـاون  ة األفريقي

Développement et la Coopération(  

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
 للتنمية والتعاون تلتمس فيه مـن       ةاألفريقيالوكالة  تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من        
 من النظام الداخلي ٧٧لتجارة والتنمية إدراجها يف القائمة املنصوص عليها يف املادة        جملس ا 
  .للمجلس
وبعد استعراض املعلومات املقدمة، ترى األمانة أنه من املمكن، رهنـاً مبوافقـة               

يف الفئة العامة مبقتضى أحكـام       للتنمية والتعاون    ة األفريقي الوكالةمكتب اجمللس، تصنيف    
  ).٧-د(٤٣من مقرر اجمللس ) أ(١٢الفقرة 

واخلمسني إجراء بشأن الطلب املشار     التاسعة  وقد يود اجمللس أن يتخذ يف دورته          
  .إليه أعاله
  .تتعلق بالوكالة املذكورةومرفق هبذه املذكرة معلومات   
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  املرفق

   للتنمية والتعاونة األفريقيالوكالةمعلومات أساسية عن     

  حملة تارخيية    
هي منظمة سنغالية ال تستهدف الـربح       ) الوكالة( للتنمية والتعاون    ة األفريقي الوكالة  -١

.  من أجل العمل يف جمال القضايا املتصلة بالتنمية يف منطقـة الـساحل             ١٩٧٦أنشئت عام   
وتتمثل جماالت نشاطها يف التنمية الريفية املتكاملة، ومحاية الالجئني ومـساعدهتم، وتعزيـز             

ل املثال، تساعد الوكالة على استمرار الربامج الزراعية إلحـدى          فعلى سبي . حقوق اإلنسان 
  .وعشرين مجاعة من مجاعات املصاحل االقتصادية العاملة يف جمال إنتاج املوز شرقي السنغال

  الغايات واألهداف    
تعمل الوكالة على تعزيز التنمية املستدامة املتكاملة، والتجـارة املنـصفة، ومحايـة               -٢

  : وتتمثل أهدافها الرئيسية فيما يلي. نطقة الساحلاملزارعني يف م
املسامهة يف األمن الغذائي وإدرار الدخل من خـالل املـشاريع الريفيـة               )أ(  
  املتكاملة؛
  تعزيز التنمية املستدامة؛  )ب(  
  املساعدة يف حتسني أحوال املرأة من خالل األنشطة املدرة للدخل؛  )ج(  
  .محاية الالجئني ومساعدهتم  )د(  

وتشمل أنشطة الوكالة مشاريع التنمية الريفية املتكاملة، وتعزيز االئتمان املتنـاهي              -٣
  .الصغر للمرأة، وبرامج التعليم والصحة والتنمية املستدامة، ودعم مشاريع لالجئني وإدارهتا

  العضوية    
عضوية الوكالة مفتوحة أمام األفراد واجلماعات اليت تتعهـد بـاحترام األنظمـة               -٤

وميكن ملن يفي هبذه الشروط من األفراد . سية للوكالة وتوافق على سداد رسوم العضوية     األسا
وجيب أن تصدق اجلمعية .  للعضوية يوجه إىل رئيس الوكالة   مكتوباً واجلماعات أن يقدم طلباً   

وتنقضي العضوية عند استقالة العضو، اليت خيطر هبا الرئيس، أو عنـد            . العمومية على الطلب  
  .لس طرد العضو لعدم سداد رسوم العضوية أو ألسباب خطريةإعالن اجمل
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  اهليكل التنظيمي    
وتديرها اجلمعية العموميـة للوكالـة      .  هلا تتخذ الوكالة من داكار، السنغال، مقراً       -٥

  .وجملسها
ويعقد الرئيس اجتماعات اجلمعية العمومية مرة يف السنة للبت يف برنامج األنـشطة               -٦

 اجتماع استثنائي أو أكثر، بناء على طلب اجمللس أو غالبية أعضاء            يضاًوقد ُيعقد أ  . السنوي
وال ميكن تعديل النظم األساسية إال بقرار من اجلمعيـة العموميـة، ويـتم إقـرار            . الوكالة

  .التعديالت بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها
  للمجلـس، وأمينـاً     للـرئيس، وأمينـاً    ، ونائباً ويضم اجمللس يف احلد األدىن رئيساً       -٧

وُينتخب أعضاء اجمللس لفترة عضوية مدهتا عام واحـد         .  ألمني الصندوق  للصندوق، ونائباً 
ويعترب اجمللس هيئة اإلدارة املسؤولة عن اختاذ القرارات املتعلقـة          . وقابلة للتجديد عند انتهائها   

ن للـرئيس دعوتـه     وجيتمع مرة يف الشهر وميك    . بتسيري أعمال الوكالة وتوفري أعمال الرقابة     
وهو ميثلها ويـرأس    . ويعترب الرئيس املمثل الرمسي للوكالة    . لالنعقاد يف اجتماعات استثنائية   

ويـضطلع  . ويف غياب الرئيس، حيل حمله نائب الرئيس      . اجتماعات اجمللس واجلمعية العمومية   
 ويتوىل أمني   .األمني باملهام اإلدارية، ويتوىل املراسالت، وينشر اإلشعارات، ويكتب احملاضر        

ويتأكد من سداد رسـوم العـضوية       . الصندوق مسك الدفاتر وإدارة الشؤون املالية للوكالة      
  . ويف غيابه، حيل حمله نائب أمني الصندوق. ويدير احلسابات بالنيابة عن الوكالة

وميكن للجمعية العمومية أن حتل الوكالة بأغلبية ثالثة أرباع أصـوات أعـضائها               -٨
ويف هذه احلالـة،    .  باستقالة ثالثة أرباع أعضائها العاملني      ُتحل الوكالة أيضاً   كما. العاملني

  .ُيعهد بأصوهلا إىل منظمة أخرى هلا نفس األهداف

  املوارد املالية    

ُتستمد إيرادات الوكالة من التربعات، واالشتراكات، ورسوم العضوية، واإليـراد            -٩
 وتعد مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني        .الناتج عما هلا من ممتلكات وأنشطة تروحيية      

  . املانح الرئيسي للوكالة

  مصدر التمويل 
٢٠٠٩ 

  )بالدوالر(
٢٠١٠ 

 )بالدوالر(
٢٠١١ 

 )بالدوالر(

 ١ ٧٣٢ ٧٥٤ ١ ٣٨٠ ١٥٩ ١ ٣٨٤ ٨٣٠ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 ٩٤ ٠٧٤ ١ ١٢٩ ٥٧ ٧٠٠ الوكالة األفريقية للتنمية والتعاون

 - - ١ ٥٠٠ هات املاحنة اخلاصةاجل

  ١ ٨٢٦ ٨٢٨  ١ ٣٨١ ٢٨٨  ١ ٤٤٤ ٠٣٠  اجملموع
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  .٢٠١١-٢٠٠٩وُيظهر اجلدول الوارد أدناه إيرادات ونفقات السنوات املالية   -١٠
 ٢٠٠٩  

  )بالدوالر(
٢٠١٠   

 )بالدوالر(
٢٠١١  

 )بالدوالر(
 ١ ٨٢٦ ٨٢٨ ١ ٣٨١ ٢٨٨ ١ ٤٤٤ ٠٣٠  اإليرادات
 ١ ٨٢٦ ٨٢١ ١ ٣٣٠ ٦٢٩ ١ ٤٤١ ٥٦٥  النفقات

 ٧ ٥٠ ٦٥٩ ٢ ٤٦٥ نتائج هناية العام

  العالقات مع املنظمات الدولية األخرى    
  .تعد الوكالة من الشركاء التنفيذيني ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  -١١

  االتصال    
  .اديضطلع املدير التنفيذي للوكالة، السيد مامادو ندياي، بأعمال االتصال مع األونكت  -١٢

Mr. Mamadou N’Diaye 

Villa No. 302 

Hann Maristes II, BP 1887 

Dakar, Senegal 

 67 80 820 33 221+: اهلاتف
  mndiaye@ofadec.org :اإللكتروين الربيد

  العنوان    
  :عنوان الوكالة  -١٣

OFADEC 

Villa No. 302 

Hann Maristes II, BP 1887 

Dakar, Senegal 

+221 33 832 2460   :اهلاتف
ofadec@orange.sn   :الربيد اإللكتروين

www.ofadec.org   :املوقع على شبكة اإلنترنت

  اللغات    
  . مها الفرنسية واإلنكليزيةالوكالةلغتا عمل   -١٤

        


