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 ألفريقيا  االقتصادية اللجنة
   والتخطيط املالية  وزراء  مؤمتر خرباء جلنة

 األفريقيي  االقتصادية والتنمية
 واألربعون احلادي  االجتماع

 2023 مارس آذار/ 17-15أاباب )حضوراي وعرب االنرتنت(،  أديس
 *املؤقت األعمال جدول من)ج(  6 البند

   للجنةالتابعة أعمال اهليئات الفرعية  عن تقارير: النظامية القضااي
   ألفريقيا االقتصادية

  

 
مرحلي عن عمل املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية   تقرير

 والتخطيط  
 ةمقدم -أوال

هذا التقرير املرحلي إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية   يقدَّم -1
األفريقيني أثناء الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة االقتصادية ألفريقيا، وفقا للممارسات احلالية  

ا احلصول على حتديثات منتظمة عن العمل الذي يقوم به املعهد األفريقي واستجابة لطلبه
املعهد بني نيسان/أبريل   عمل  عن موجزاالتقرير  يتضمنو  (1)نمية االقتصادية والتخطيط.للت

سيما فيما   ال  ، ويسلط الضوء على النتائج الرئيسية اليت حققها ، 2023ومارس  2022
وآخر التطورات املتصلة   نشرها،و إنتاج املعارف    جمال   ف   وأنشطته  التدريبية  براجمه  بتنفيذ  يتعلق

 .2023ا. وخيتتم التقرير مبوجز عن التوقعات لعام  شرية واملالية والشراكات اليت أقامهمبوارده الب

( وتغري  19-)كوفيد  كوروان  فريوسالفرتة قيد االستعراض، استمرت جائحة  خاللو  -2
على التنمية االجتماعية واالقتصادية    بشدة  تأثريالاملناخ والنزاع بني االحتاد الروسي وأوكرانيا ف  

 
* E/ECA/COE/41/1. 
مبرافقة أساسا    ضطلعتيقية أنشأهتا اجلمعية العامة لكي  أفر   املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط مؤسسة     (1)

البلدان األفريقية ودعمها ف سعيها إىل بناء قدراهتا من املوارد البشرية ابعتبار ذلك شرطا ال غىن عنه للحفاظ 
يته وال على استقالهلا والنهوض بتنميتها االقتصادية االجتماعية. وتتمحور أنشطة املعهد الرئيسية املستمدة من

حول جمموعة من برامج تنمية القدرات والتدريب، فضال عن طائفة من املبادرات املتعلقة ببحوث السياسات 
 . ويقدم املعهد أيضا خدمات استشارية إىل احلكومات واملؤسسات العامة بناًء على طلبهااتالعامة واحلوار 

 يا.فريقتفكري بديل بشأن التنمية ف أالستكشاف منتدى عمل مبثابة وي
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ء لتعزيز االنتعاش االجتماعي فريقية. ولدعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاللدول األ
تدريبية مبتكرة على واالقتصادي وتعزيز قدرهتا على الصمود، واصل املعهد تقدمي دورات 

 اإلنرتنت بشأن التنمية القطاعية والوطنية واإلقليمية والتخطيط املتوسط إىل الطويل األجل.

  54نظم املعهد، خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير،  ،األول شكللا ف مبني هو كماو  -3
من   3 053والفرنسية والربتغالية، عزز من خالهلا قدرات  نكليزيةنشاطا تدريبيا ابللغات اإل

بلدا ف   45امرأة( من  861املسؤولني احلكوميني وغريهم من أصحاب املصلحة )مبن فيهم 
 التنمية)ج(  ؛اإلقليمي التكامل طيطه؛ )ب( جماالت )أ( تنمية االقتصاد الكلي وخت

ومت الرتكيز بشكل خاص على احتياجات   .ةالطبيعي  للموارد  املتكاملة  اإلدارة)د(    االجتماعية؛
.  حضوراي نشطتهأب االضطالع تدرجييا. كما استأنف املعهد واهتماماهتم والشباب النساء
التدريب بشهادات أثبتت ابلدليل القاطع  ف املائة من إمجايل املوظفني الذين تلقوا    69وأدىل  
التدريب الذي قدمه املعهد   بفضل ا  استخدموا املعارف واملهارات واألدوات اليت اكتسبوهأهنم  

 للتأثري على السياسة االجتماعية واالقتصادية ف بلداهنم.

  خبريا، ف   737إىل ذلك، وف إطار وظيفة املعهد كمركز للتفكري، شارك    وابإلضافة  -4
أنشطة حبثية حتليلية لتعزيز قدراهتم ف جمال صياغة السياسات العامة. ومشلت هذه   يةمثان

  االجتماعي التعاف بشأنآتكل السواحل واهلجرة و  بشأناألنشطة ثالث حلقات دراسية 
حوارات رفيعة املستوى بشأن السياسات ركزت على  ةوأربع ،19-كوفيد  بعد واالقتصادي 

  واملتوسطة، الصغرية ملؤسساتلصاحل ا والشاملاالبتكاري ل ويوضع الشباب والنساء، والتم
 ،رباءمن اخلاجتماع لفريق  ف  ،املعهد عرض  ذلك، على وعالوة. الكلي واالقتصاد والتنمية

 النتائج األولية لثماين دراسات حاالت إفرادية قطرية بشأن إدارة الديون والسياسات املالية. 

بفرصة هائلة   والشباب، النساءسكاهنا من ئل من أفريقيا، بفضل العدد اهلا تتمتعو  -5
  تزويد  خالل  من   إمكاانهتا   تسخري  مبكان  األمهية   من لك  ولذ.  االقتصادي للتحول االجتماعي  

الالزمة الستغالل الفرص االقتصادية لتعاف   كارفواأل واملهارات ابملعارف  اوشباب  نسائها 
دورات، وحوارين رفيعي   10نظم املعهد  البلدان وحتوهلا اهليكلي. ولدعم حتقيق هذا اهلدف،

  1490  وحضر تلك الفعاليات  .املستوى بشأن السياسات، وحلقة دراسية واحدة عن التنمية
رة الديون، وتغري املناخ، واإلدماج من النساء والشباب، ف جماالت منو االقتصاد الكلي، وإدا

 االجتماعي، ونوع اجلنس والتجارة، ومتكني املرأة.

حديد، وسع املعهد شبكة االقتصاديني الشباب التابعة للجنة  الت وجه وعلى -6
بلدا. وشارك ما جمموعه    29جامعة ف    89طالبا ف    988إىل    759االقتصادية ألفريقيا من  

امرأة( ف دورات تدريبية بشأن منذجة التوازن   42من بينهم  من االقتصاديني الشباب )   505
 ويل’’مت بعة واخلمسني للجنة االقتصادية ألفريقيا، وهو العام. ومتشيا مع موضوع الدورة الرا

طالبا ف حوار رفيع املستوى بشأن   287شارك  ،‘‘ جديدة آفاق فتح: أفريقيا انتعاش
الستعراض نتائج البحوث املتعلقة  ‘‘ ف املائة 10منو بنسبة  حنو’’ السياسات بعنوان 
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ملائة.  ف ا 10دالت منو تبلغ الرامية إىل حتقيق مع االقتصاديةابلسياسات والتدخالت 
االستفادة من التحول الرقمي  من اخلرباء الشباب تدريبا على    307إىل ذلك، تلقى    ابإلضافة و 

لتسريع رايدة األعمال الزراعية، والتفاوض على طرق ملكافحة وختفيف آاثر تغري املناخ،  
 وتوظيف الشباب.

االقتصادية وحالة عدم   قدرة الدول األعضاء على االستجابة للصدمات ولتعزيز -7
املناخ والصراع الدائر بني االحتاد  وتغريجائحة لل ةالعاملي االستجابة عناالستقرار النامجة 

الروسي وأوكرانيا، أطلق املعهد سلسلة من أنشطة تنمية القدرات تتناول تعميم إدارة املخاطر  
ي القرارات ابملهارات  ف التخطيط اإلمنائي. وكان اهلدف من هذه األنشطة هو تزويد صانع

العوملة، وإجراء  حتكمه خاطر ف عامل واألدوات اليت حيتاجون إليها لفهم الطبيعة املرتابطة للم
 تقييمات للمخاطر وحتليلها، وتنفيذ تدابري فعالة إلدارة املخاطر.  

 :األول الشكل
 2022و 2019بي عامي   املتدربي  عدد تطور
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وخطة االحتاد   2030ة املستدامة لعام تنفيذ خطة التنمي دعم -اثنيا
من خالل   ‘‘إليها نصبو اليت أفريقيا’’ :2063األفريقي لعام 

 التدريب والبحوث
  التدريـب-ألف

 ةصياغ  على  املسؤولني  قدرة  لتعزيز  اإلنرتنت  على  دراسية  دورات  تقدمي  املعهد  واصل  -8
  بشكل  مستقبلللالبناء    ورصدها وتقييمها من أجل  ،وتنفيذها  ، سياسات قادرة على الصمود

وتغري املناخ    19-أفضل. وقد مت إيالء اهتمام خاص السرتاتيجيات التخفيف من أتثري كوفيد
والدفع خبطى التقدم حنو التنفيذ الكامل خلطة عام   ،والصراع بني االحتاد الروسي وأوكرانيا

 . 2063وخطة عام  2030

ات التدريبية دمج املعهد أيضا الدور إىل دوراته التدريبية على اإلنرتنت، ي وابإلضافة  -9
ف املوقع ف الربامج اليت تتطلب نشاطا عمليا. ومتشيا مع اخلطة االسرتاتيجية للمعهد للفرتة 

  3053دورة تدريبية عرب اإلنرتنت، حضرها    54عقد    ،السنوية  ه عملوخطة    2023- 2019
منائي   ف جمال التخطيط اإلبلدا، لتعزيز مهارات املشاركني  45امرأة( من    861فردا )من بينهم  

وف صياغة وإدارة سياسات القطاع العام لتعزيز التحول اهليكلي والتنمية املستدامة. وابإلضافة  
إىل ذلك، مت تعميم عناصر إدارة املخاطر ف أنشطة التدريب لتزويد صانعي القرارات ابملهارات 

لعوملة، وإجراء مخاطر ف عامل حتكمه اواألدوات اليت حيتاجون إليها لفهم الطبيعة املرتابطة لل
تقييمات للمخاطر وحتليلها، وتنفيذ اسرتاتيجيات فعالة إلدارة املخاطر. وتكمن أمهية الدورات 
الدراسية املتعلقة إبدارة املخاطر ف أهنا تعزز قدرة صانعي القرار على صياغة استجاابت  

ري املناخ وتغ 19-عن جائحة كوفيداقتصادية للصدمات العاملية، مبا ف ذلك تلك النامجة 
والصراع املستمر بني االحتاد الروسي وأوكرانيا، وابلتايل دعم جهود التعاف واالستفادة من 

 فرص التنمية. 

على جماالت مواضيعية تشمل متكني النساء   2022الدورات املقدمة ف عام    ركزتو  -10
ة القارية اء منطقة التجارة احلر والفرص والتحدايت الناشئة عن إنش ،والشباب، وتغري املناخ

  ومنذجة الطبيعية، املوارد وإدارة القارة،  تعاف  لدعماالبتكارية األفريقية، وآليات التمويل 
 . املخاطر وإدارة الكلي االقتصاد

البلدان وحتوهلا   تعافأمهية متكني املرأة والشباب ف دعم  علىالرتكيز املعهد  وواصل -11
من املسؤولني احلكوميني واخلرباء الشباب والطالب   1  438  ىلق  اهليكلي. وف هذا الصدد، ت

امرأة( تدريبا على تصميم السياسات املراعية للمنظور اجلنساين   415)من بينهم 
بدف االستفادة من الفرص الناشئة عن   19-واالسرتاتيجيات املرنة ف حقبة ما بعد كوفيد

 ثنائية دورات مثاين قدتومن هذا املنطلق، ع   شاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.إن
 حوارات رفيعة املستوى بشأن السياسات.   4و اللغة
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  احلرة التجارة ملنطقة املؤسس االتفاق  تنفيذ أمهية على  أيضاتركيز املعهد  وانصب   -12
عدة مبادرات هلذا الغرض، مبا ف ذلك دورة تدريبية على اإلنرتنت   فذتون   األفريقية القارية

بشأن دور الربملانيني وأصحاب املصلحة من اجملتمع املدين ف تنفيذ  اجيدرا حضو  شهدت
  62برملانيا وخبريا ف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، من بينهم    428االتفاق، حضرها  

  بشأنيطالية، أطلق املعهد أيضا برانجما تدريبيا مدته سنتان امرأة. وبدعم من احلكومة اإل
بدف تعزيز التجارة البينية األفريقية. ومثة هدف آخر للربانمج التدرييب   نطقةاملءة كفا  ضمان

متثل ف زايدة حصة التجارة العاملية لثمانية بلدان أفريقية رئيسية، هي أنغوال وأوغندا ومجهورية  
 الرتتيبات تعزيز خالل من وموزامبيق، وكينيا ديفوارلسنغال وغاان وكوت تنزانيا املتحدة وا

 .القدرات بناء برامج ودعم للتنمية واملواتية واملستدامة الشاملة التجارية

 الرامية  جهودها  لتعزيز  األفريقية  للدول  القدرات  بناء  جمال  ف  الدعم  لتقدمي  مسعى  وف -13
 املناخية املفاوضات ف مشاركتها ولتعزيز معه، والتكيف املناخ تغري آاثر من التخفيف إىل

 :ذلك ف  مبا التدريبية، والربامج األدوات من عددا املعهد تحدثسا األطراف، املتعددة

 وحتليل  مجع  عمليةأدوات لتقييم االقتصاد األزرق، وضعت لتوجيه    جمموعة (أ)
  وحتسني والسواحل والبحار للمحيطات واالقتصادية االجتماعية ابلقيمة املتعلقة البياانت

 التنمية؛ خمططي قبل من القرار صنع عملية

إجياد مرفق استثماري أفريقي قادر على الصمود  أمهيةعن درييب برانمج ت (ب)
لتعزيز قدرة املؤسسات األفريقية، مبا ف ذلك احلكومات   وضعه جيري ف وجه تغري املناخ، 

الوطنية، ومنظمات أحواض األهنار، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، وجممعات الطاقة،  
ذ مشاريع استثمارية ف قطاعات خمتارة من أجل  والقطاع اخلاص على ختطيط وتصميم وتنفي

ريه، وضمان استمرار تقدمي اخلدمات وعوائد زايدة قدرهتا على التكيف مع تقلبات املناخ وتغ
 االستثمار. 

  مصممة الشباب، األفريقيني للمفاوضني املناخ تغري  مفاوضات عن دورة (ج)
  سياق ف املنعقدة املفاوضات ف ةللمشارك هاإلي حيتاجون اليت ابملهارات القارة شباب لتزويد
  جمال   ف   األخرى   الفاعلة  اجلهات  مع  والتعاون   املناخ  تغري   بشأن  اإلطارية   املتحدة  األمم   اتفاقية

 . بلداهنم فابتكارية و  عملية  عمل خطط  لصياغة املناخ تغري

بشأن   2022املياه )حلقة عمل داكار لعام  قضاايعن عمل  حلقة (د)
حفيني من بلدان غرب إفريقيا ابملعارف اخلاصة بسياسات املياه  حتدايت املياه( زودت الص

رهتا ومتابعة القرارات املعتمدة ف املنتدى العاملي التاسع للمياه. كما تلقى الصحفيون وإدا
رة املياه والنفاايت ف ضوء ندرة املوارد تدريبا على كيفية اإلبالغ عن القضااي املتعلقة إبدا

 .النامجة عن تغري املناخ
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 :الطلب  حسب املصممة  التالية التدريبية الدورات املعهد قدم كما -14

النوع االجتماعي وتوظيف  بشأنالسنغال  حكومة مثليمل تدريبية دورة  (أ)
الشباب واإلدماج االجتماعي لتزويد املسؤولني وصناع القرار من املستويني املتوسط والعايل  

  ةاجلنسانيظور مناجلهود الرامية إىل تنمية لتعزيز  ها إلي ابملهارات واألدوات اليت حيتاجون
الشاابت   بتمكني والنهوض ، تستند إىل االعتبارات اجلنسانية سياسات وضع و  الشباب،و 

 ا.اجتماعي جهنإدماو  هنوتوظيف

  خالهلا املشاركون  قام املخاطر إدارةعن تدريبية حلكومة غامبيا  دورة (ب)
ليل نقاط القوة  تكرر ابستخدام حتجتاهلها بشكل م ري جي اليت املخاطر ورصد ابستكشاف

 التنميةوواضعي خطط  احلكومينيوزودت الدورة املسؤولني  . والضعف والفرص واألخطار
 عمليات  ف  وإدارهتا  املخاطر  لتعميم  الالزمة  ابملهارات  اخلاص  القطاع  من  املصلحة  وأصحاب
 .االسرتاتيجي التخطيط 

  لتقييم  استقصائية  دراسةأجرى    قييم،والت  لرصدا  املعهد ف جمالة  اسرتاتيجي  إطار  وف -15
  السياسات تصميم على الدورات ف املشاركون اكتسبها  اليت واألدوات املهارات أتثري مدى 

ف املائة منهم أدلة ملموسة    75  قدم   2022سنة    ف و .  اليومية  أنشطتهم  ف  اإلمنائي  والتخطيط 
بوها من خالل التدريب الذي تفيد أبهنم استخدموا املعارف واملهارات واألدوات اليت اكتس

 اهنم. قدمه املعهد للتأثري على السياسة االجتماعية واالقتصادية ف بلد

 املاجستي  درجة برانمج - ابء
جوهانسربغ بشأن برانمج ماجستري ف  استعراض التعاون مع جامعة جيري حاليا  -16

ومن املتوقع شهرا، وبدأ منذ أكثر من مخس سنوات.  18السياسة الصناعية الذي يستغرق 
أن تبدأ مرحلة جديدة من الربانمج على أساس الدروس املستفادة خالل السنوات اخلمس  

 .املاضية

 البحوث   –جيم 
تستكِمل البحوث املتعددة التخصصات اليت جيريها املعهد برانجمه التدرييب. وتوفر   -17

دم ف ضمان  هذه البحوث التوجيه االسرتاتيجي للمعهد ف تصميم دوراته كما أهنا ت ستخ
 حتديث حمتوايت الدورات وتكييفها وفقا للتغريات ف بيئة التشغيل 

األنشطة البحثية املذكورة أدانه، اليت وخالل الفرتة قيد االستعراض، نظم املعهد  -18
مشاركا، بدف تعزيز الصلة بني البحوث اإلمنائية والعمل السياسايت، إىل   737حضرها 

 ري االبتكاري:جانب توفري إطار للنقاش والتفك 
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حضره   املستوى  رفيع سياسيايت  حوار  تنظيم مت  ،2022أاير/مايو  ف  (أ)
ابالشرتاك مع املكتب دون اإلقليمي لغرب    ،شاركوا عرب اإلنرتنت   130مشارك، منهم    200

وحكومة  فريقيا أإفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا واملكتب دون اإلقليمي لشمال 
 تعاف  ف سبيل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة االبتكاري التمويل ’’ السنغال حتت شعار 

. وكان اهلدف من احلوار السياسايت  ‘‘ والشبابسانية  اجلنفريقيا: منظور  أف  لصمود  قادر على ا
واآلليات املناسبة  القادر على الصمود للتعاف االبتكارية تسليط الضوء على بعض احللول 

  ةاتحإو .  والشباب  ةاجلنساني  منظورراج  تعزيز إدنفسه  الوقت    لى التمويل وفصول عاحليسري  لت
والشاملة  على الصمود  القادرةو للمشاركني ملناقشة حلول وآليات التعاف املبتكرة  الفرصة

 لتعزيز رايدة األعمال اليت تقودها النساء والشباب. للجميع 

 ورةالد  خاللمت تنظيم حوار سياسي رفيع املستوى    ،2022أاير/مايو    وف (ب)
  آليات خالل  من األفريقية التنميةمتويل ’’  بعنوان ألفريقيا  االقتصادية للجنة واخلمسني الرابعة

 والتحويالت،  املشفرة،  والعمالت  ،صواخلا  العام  القطاعني  بني  الشراكات:  ابتكاريةو   مستدامة
  21 حضرها  السنغال وحكومة الدولية العمل منظمة مع ابالشرتاك املغرتبني‘‘  واستثمارات

 اآلليات  هذه  بشأن  املشاركني  معارف  حتسني  دفب  نرتنت،اإل   عرب  شاركوا  21  منهم  شخصا
خالل مناقشة   من التنمية متويل يتيحها اليت اإلمكاانت لتسخريابتكارية  طرق واستكشاف

مؤشر   استخدام وسبلمتويل التنمية املستدامة والتحدايت والفرص اليت تتيحها،  اجتاهات
واالجتماعية واإلدارية ملسامهة الشركات ف التنمية  البيئيةلتقييم األبعاد  األداء املستدام

املستدامة ورضا أصحاب املصلحة. وتعلم املشاركون السبل اليت تسمح، ابستخدام املؤشر،  
توى  ابستخالص االستنتاجات اخلاصة أبي شركة بعينها أو بلد بعينه. وأاتح احلوار الرفيع املس

مشاركا عرب اإلنرتنت، فرصة   21بينهم  مشاركا، من 81ذي حضره بشأن السياسات، ال
للمشاركني لتبادل خرباهتم وصياغة توصيات رئيسية فيما يتعلق بتهيئة بيئة سياساتية وتنظيمية 

 مواتية.

  287حضره  ، املستوى  رفيع سياسايت  حوار عقد  ، 2022أاير/مايو  وف (ج)
لتسليط   ‘‘ ف املائة 10حنو منو بنسبة ’’ بعنوان  شاركوا عرب اإلنرتنت، 183مشاركا منهم 

 النمو والستعراض واستدامة لضمان مشوليةالضوء على العوامل املساعدة اليت ينبغي تفعيلها 
نتائج البحوث اليت أجرهتا شبكة االقتصاديني الشباب بشأن السياسات والتدخالت  

  املائة. ف 10دية لتعبئة املوارد املالية وحتقيق معدالت منو تبلغ االقتصا

 املعهد به  قام حبثي مشروع متابعة  إطار وف ،2022أاير/مايو  فو  (د)
 اجتماع قدع   أفريقيا، لغرب املفتوح اجملتمع ومبادرة والتخطيط  االقتصادية للتنمية األفريقي

  حلاالت الفورية االستجاابت: التنمية ومتويل والضرائبالديون ’’  شعار حتت خرباء لفريق
  والسنغال، بنن،وممثال عن مصارف التنمية اإلقليمية من  اخبري  59 هحضر  ‘ ‘العاملية الطوارئ 

شاركوا    40  منهم  ونيجرياي،  والنيجر،  ومايل،   وليرباي،   ديفوار،  وكوت  وغينيا،   وغاان،  وسرياليون،
  واملوجز طرية ق   إفرادية حاالت دراسات  لثماين  األولية  النتائج عرض نرتنت بدف عرب اإل
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 ذات املواضيع ةناقشمو  ،التنمية ومتويل والضرائب الديون إدارة عن دجدي لدليل التنفيذي 
تعبئة املوارد احمللية، والتدابري املالية، واحلاجة إىل إعادة هيكلة   بشأن ذلك ف  مبا الصلة

 االقتصادات ف أعقاب حاالت الطوارئ العاملية. 

املناخ من مع خرباء تغري  ابلتعاون املعهد، نظ م ،2022يه نحزيران/يو  وف (ه)
ة االقتصادية ألفريقيا، واملركز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية من أجل التنمية، ووزارة  اللجن

فريقيا بشأن تغري املناخ  أالبيئة والتنمية املستدامة ف السنغال ، ومركز اخلدمات العلمية لغرب 
تغري املناخ: آتكل ’ ’ بعنوان  إمنائية ةدراسي حلقةوتكييف استخدام األراضي هلذا الغرض، 

وتضمنت عرض فيلم واثئقي قصري   ،مشارك 100حضرها  ،‘‘ السواحل واهلجرة البيئية
أتثري آتكل  لتحليلإاتحة منرب للمشاركني  بدف ،ومناقشة بشأن آاثر آتكل السواحل

اهلجرة البيئية    قضية  تقييمو السواحل على التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات احمللية،  
طالة والقوى العاملة النشطة، واقرتاح تدابري للتكيف مع تغري املناخ ملعاجلة  وأتثريها على الب

آتكل السواحل. وقدمت أمثلة على تدابري التكيف القائمة على النظم اإليكولوجية واجملتمعات  
 ستدامة.من أهداف التنمية امل 17و  13احمللية اليت ميكن أن تيسر حتقيق اهلدفني 

حضرها عشرة ابحثني   دراسية  حلقة ظمتن   ، 2022بتمرب ول/سأيل وف (و)
املعهد األفريقي للتنمية   -الزماالت اخلاص ابللجنة االقتصادية ألفريقيا  بشأن برانمج

وتقييم  ربانمجال الورقات اليت نشرها الباحثون املشاركون ف االقتصادية والتخطيط الستعراض
 غرب ف  البيئية  واهلجرةآتكل السواحل  :املناختغري ’’  نةاملعنو  البحوث ملشاريع  األولية النتائج
  للفعالية العام ملستوى ا :فريقياأ غرب ف املستدامة التنمية متويل’’أساليب وا‘‘ فريقيأ وشرق

فرصة للمشاركني ملناقشة وحتليل   الدراسية احللقة  ت وأاتح .‘‘ 19-جائحة كوفيد سياق ف
التدريب والبحوث التابعة للمعهد األفريقي للتنمية   النتائج األولية للبحوث مع مدير شعبة

السياساتية املقبلة اليت تشرف عليها شعبة التخطيط   للحوارات  مهتعدَّ وأ  يط،  االقتصادية والتخط
فريقيا، واليت ستعرض فيها نتائج  والنتائج ف اللجنة االقتصادية ألشراف االسرتاتيجي واإل

 البحوث على مجهور أوسع.

  ملدة خصيصا مصممة  دورة قدتع   ،2022مرب ألول/ديسكانون ا  فو  (ز)
 ف العاملني السنغاليني ملسؤولنيا مهارات وتنمية الشباب توظيف قابلية بشأن واحد أسبوع

عن الوكاالت اليت تدعم  نيممثل  حبضور ،والتوظيف  األعمال ورايدة  الشباب ووزارة املالية وزارة
يب التقين واملهين، ووكاالت  اهد التعليم والتدر لشباب والنساء، ومعرايدة أعمال امبادرات 

التنمية الزراعية، واجملتمع املدين. وكان اهلدف من الدورة التدريبية حتديدا هو دعم اجلهود اليت 
 . الشبابو  ةمنظور اجلنسانية يبذهلا صانعو القرارات لوضع سياسات فعالة لتنمي

بشأن ياساتيا عقد املعهد حوارا س ،2022كانون األول/ديسمرب   وف (ح)
قد احلوار، الذي حضره املشاركون ف الدورة املذكورة . وع  ومهاراهتم  الشباب توظيف فرص

لتيسري تبادل أفضل املمارسات ف مبادرات تشغيل الشباب ف   ، نفسه املوضوع عن أعاله 
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صياغة اسرتاتيجية موحدة لتعزيز مهارات الشباب وفرص  قة بعلاملتالسنغال واملناقشات 
  عملهم.

 الزماالت -دال
ف جهود بناء القدرات اليت تبذهلا الدول األعضاء وف تشجيع    ه إسهام  املعهد  واصل -19

 ديوطت  من  مكَّنه  الذي   األمر  ،وتعزيز تبادل املعارف والتعلم املتبادل فيما بني البلدان األفريقية
  راتداوإ التخطيط، ومؤسسات ألفريقيا، االقتصادية اللجنة ب ع  ش   خمتلف مع  شراكاته
 .البحوث ومراكز واجلامعات،  الدولية، واملنظمات التنفيذية، الوزارات

  ابملعهد ألفريقيا االقتصادية اللجنة زمالء من اثنان التحق ،2022أوائل عام  فيف -20
 :والتخطيط  االقتصادية للتنمية األفريقي

نيجرياي، حبواث عن تغري املناخ وآتكل السواحل  منالزميل األول،  أجرى   (أ)
لبحثية النهائية ف حلقة دراسية عن  جرة البيئية ف شرق أفريقيا وغربا. وقدمت الورقة اواهل

 التنمية بشأن آتكل السواحل واهلجرة القسرية.  

على متويل   19-كوفيد  أتثري   عن  حبثا   ،   الكامريون  منالزميل الثاين،    أجرى و  (ب)
  ف والربامج السياسايت  للحوار اجتماع إىل البحث التنمية ف غرب أفريقيا. وقدمت نتائج 

 . ألفريقيا  االقتصادية اللجنة

الزميالن بتأليف موجزين للسياسات، تضمن األول توصيات بشأن   قام (ج)
تغري املناخ وآتكل السواحل، ف حني اشتمل الثاين على توصيات بشأن التخطيط اإلمنائي 

 واإلدارة االقتصادية.  

 اجلنسان  املنظور تعميم  -هاء
اجلنساين ف  الب عد راج ابستمرار على إد املعهد رصحلة ابلتقرير، ف الفرتة املشمو  -21

. حتديدا اجلنسانية القضاايتتناول مناهج التدريب ذات الصلة وف الوحدات الدراسية اليت 
املواضيع التالية: تعميم املنظور اجلنساين ف  عن ، قدم املعهد دورات دراسية بوجه خاص و 

إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية  اليت يتيحها االسرتاتيجيات الوطنية الستغالل الفرص 
املنظور  تعميممناصرة و االجتماعي؛  واإلدماجالشباب توظيف و اجلنساين نظور واملاألفريقية؛ 

  طاق وف إدارة املوارد الطبيعية؛ ودعم تعميمالنالصغري و  احلرف التعدين أنشطة اجلنساين ف 
ف سياق جائحة    ةاجلنسانيعتبارات  اجلنساين وإدارة السياسات االقتصادية املراعية لالاملنظور  
أثر السياسات  تناولت  اإلنرتنت شبكة علىونظم املعهد أيضا حلقة دراسية  .19-كوفييد 

ف أفريقيا، وحوارا سياساتيا رفيع املستوى بشأن  املرأة  العامة على املساواة بني اجلنسني ومتكني  
  فيه انقش ،يبشباو جنساين منظور من الصغرية واملتوسطة، ؤسسات التمويل االبتكاري للم

 .ألفريقيا املرن االنتعاش يدعم أن املبتكر للتمويل ميكن كيف  املشاركون
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 املوارد املعرفية   مركز - واو
للمعهد تلبية احتياجات براجمه البحثية والتدريبية مركز املوارد املعرفية التابع  واصل -22

بتبادل املعلومات مع املتدربني، وأعضاء هيئة التدريس، واملشاركني ف املؤمترات، والباحثني، 
 والعلماء الزائرين، واحلكومات، وتزويدهم خبدمات الواثئق. 

أبوابا   تفشي اجلائحة وما تالها من تدابري إغالق شامل، أغلقت املكتبة وبسبب -23
أمام الزوار. إال أن تقدمي اخلدمات ملستعملي املكتبة، وهم ف الغالب األعم من املشاركني ف  

عرب اإلنرتنت وعن بعد. ومن بني تلك اخلدمات، زودت املكتبة   الدورات والزمالء، تواصل  
 شروحة ابللغتني االنكليزية والفرنسية.  مفهارس املستعملني ب

رفة التابع للمكتبة تصنيف الواثئق واملنشورات وفهرستها ف  مركز موارد املع وواصل -24
ليبلغ جمموع   2022عنواان ف عام  332شكل رقمي ف املستودع املؤسسي. ومتت إضافة 

كامل. وأ جري ما  وثيقة متاحة جماان بنصها ال 9160منها  ، ثيقةو  23505الواثئق املسجلة 
مقارنة بـ   ، 2022الكاملة ف عام  عملية تنزيل لواثئق بنصوصها  1,472,722جمموعه 

. وقد حدث االخنفاض ف عدد عمليات التنزيل بني 2021عملية ف عام  1,725,224
  وصول دون حال  ما وهو  املنصة،  ف  فنية  صعوابت بسبب  2022و 2021عامي 

 .اإلنرتنت عرب املواد إىل املستخدمني

 : الثاين الشكل
 ة الرقمي كتبةامل من الواثئق  تنزيل عمليات

 

  السياسات  وواضعي للممارسني منربا ،للفكر كمركز  وظيفته إطار  ف املعهد، ويوفر -25
  املمارسات أفضل  لتبادل الرأي  وأهل  املعهد وخرجيي املدين اجملتمع ف  الفاعلة واجلهات



E/ECA/COE/41/17 

 

 
11/20  23-00117 

 

  إىل أيضا  املعهد ويسعى . (2)املمارسني شبكات ف  أنشطته خالل  من املستفادة والدروس
 جمال ف أنشطته خالل من املكتسبة واملهارات ملعارفا نو املستفيد قاحلرص على أن يطب ِ 

 ودون الوطين الصعيدين على وتنفيذها السياسات صياغة على للتأثري والبحث القدرات بناء
 .اإلقليمي

ملمارسني استمرت ثالثة أسابيع ف  اشبكة فعالية لهلذه الغاية، نظم املعهد  وحتقيقا -26
أتثري السياسات العامة على املساواة بني اجلنسني ومتكني تناولت    2022تشرين الثاين/نوفمرب  

الفرصة للمشاركني للتفكري ف   إاتحة  ه الفعالية املرأة ف أفريقيا. وكان اهلدف الرئيسي من هذ
مع خرجيي املعهد بشأن أثر تعميم مراعاة  2022آذار/مارس  8اليت عقدت ف املناقشات 

العامة، وتيسري إجراء مناقشة متعمقة بشأن املساواة بني   املنظور اجلنساين ف السياسات 
 اجلنسني ومتكني املرأة.

 والشراكات ،البشرية املوارد وتنمية املالية،الشؤون  -اثلثا
   املالية الشؤون  -ألف 

هذا الفرع بصفة رئيسية على تعبئة املوارد وما يرتبط با من اسرتاتيجيات  يركز -27
 .  يستخدمها فريق قيادة املعهد

 : هي رئيسية  مصادر أربعة من املعهد أنشطة مت ول -28

 السنوي التسديد طريق عن  األفريقية األعضاء الدول تقدمها  مسامهات )أ( 
 املالية وزراء مؤمتر واعتمده أجازه سلفا، حمدد جدول أساس على املقررة املالية الشرتاكاهتا
 األفريقيني؛ االقتصادية والتنمية والتخطيط 

ة مقدمة من األمم املتحدة، وهي عبارة عن إعانة سنوية اثبتة  منتظم  منحة )ب(
ية مليون دوالر أجازهتا اجلمعية العامة. وتشكل هذه املنحة األساس للميزان 1,4بقيمة 

 الربانجمية السنوية املعتمدة؛

 ؛حمددة  تدريبية وأنشطة برامج لدعم ألفريقيا االقتصادية  اللجنة من موارد )ج( 

 املتعددة التمويل مؤسسات مثل امليزانية، عن خارجة درمصا من متويل  )د(
 اآلخرين؛  اإلمنائيني والشركاء اخلاص القطاع ومؤسسات والثنائية، األطراف

 

 
 .املعلومات تقدميأو /و املهام أداء ف أساسي بدور يضطلعون متخصصون خرباء هم  الرأي أهل  (2)
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  ، 2022و 2018الشكل الثالث املبلغ اإلمجايل للدخل احملص ل بني عامي  ويبني -29
ات املقررة احملصلة  االشرتاك  ‘‘اشرتاكات الدول األعضاء’’ مقسما إىل ثالث فئات. تشمل فئة  

خالل السنة املعنية. وتشمل فئة ’’التحويالت واملخصصات‘‘ منحة األمم املتحدة، والدعم  
ية ألفريقيا من خارج امليزانية، والتمويل املقدم من املاحنني الذي تقدمه اللجنة االقتصاد

 ركاء اخلارجيني.  فتشمل املوارد املعبأة عن طريق الش ‘‘ اإليرادات األخرى ’’ اآلخرين. أما فئة 

 : الثالث الشكل
 2022-2018 اإليرادات،  فئات

 (املتحدة الوالايت)بدوالرات 

 

 مليون دوالر. 3,6السنوية لـلمعهد : يبلغ متوسط امليزانية مالحظة

 :الرابع الشكل
 2022-2016 األعضاء، الدول مسامهات 

 (املتحدة الوالايت)بدوالرات 
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صيله من الدول األعضاء ف السنوات اخلمس املاضية متوسط املبلغ الذي مت حت  بلغيو  -30
مليون دوالر. ويبدو    1,358تبلغ االشرتاكات املقررة السنوية حاليا  بينما  مليون دوالر،    1,1

سنة  ف شرتاكات من بلوغ هدفها ف دفع االالدول األعضاء حيث تتمكن أن هناك اجتاها 
ب  تصع    املتغري   اليت تليها. ونتيجة هلذا النمط   ف حتقيق ذلك ف السنة ة  وتتخلف بصورة كبري م ا  

 .األعضاء الدول من املتأتية اإليرادات مستوى  تباين بسببوامليزنة مهمة التخطيط 

املعهد عن امتنانه للدول األعضاء اليت تسعى جاهدة لتسوية متأخراهتا غري   عربوي   -31
املسامهات   1بني اجلدول املسددة وللدول اليت مل تتوقف عن تسديد مدفوعاهتا ابنتظام. وي

 . 2022كانون األول/ديسمرب    31املقدمة من الدول األعضاء حىت 

يد كبري من املتأخرات اليت ال يزال لدى املعهد رص ،2هو مبني ف اجلدول  وكما -32
كانون    31مليون دوالر ف    18.5يتعني حتصيلها. وقد بلغت االشرتاكات املقررة غري املسددة  

 . على تنفيذ واليته املعهد قدرةعلى  ثقيال عبئا يشكلاألمر الذي  ،2022األول/ديسمرب 

وهو يقوم   املعهد ف التواصل مع الدول األعضاء فيما يتعلق ابشرتاكاهتا، وسيستمر -33
حاليا مبناقشة املوضوع مع السلطات املختصة ف البلدان اليت لديها متأخرات كبرية غري 

 مسددة. 

 :1 اجلدول
كانون   31ل الفرتة املشمولة ابلتقرير حسب البلد، حىت املقدمة خال املسامهات 

   2022األول/ديسمرب 
 (املتحدة الوالايت)بدوالرات 

 السنوي االشرتاك البلد   الرقم
 املقرر

السنوي املسدد  االشرتاك
املبلغ املسدد  جمموع املسددة املتأخرات 2022 عام يف

  2022يف عام 
 

  103 454 103 454 0 10 000 غامبيا  1
  30 000 30 000 0 15 000 ليسوتو  2
  76 604 76 604 0 80 000 ليبيا  3
  20 000 20 000 0 20 000 مدغشقر  4
  30 000 15 000 15 000 15 000 مايل 5
  68 521 68 521 0 32 000 املغرب  6
  80 000 0 80 000 80 000 جنوب أفريقيا  7
  160 000 160 000 0 32 000 السودان  8
  13 914 13 914 0 24 000 تونس  9

  223 470 191 470 32 000 32 000 زامبيا  10
  805 965 678 964 127 000 340 000 اجملموع  
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 :2 اجلدول
  31  حىت إنشائه حسب البلد واألرصدة املستحقة    منذاملقدمة للمعهد    املسامهات  إمجايل

   2022كانون األول/ديسمرب 
 (املتحدة الوالايتوالرات )بد

االشرتاك السنوي املقرر  البلد  الرقم 
 حاليا 

جمموع االشرتاك السنوي 
 املقرر 

جمموع املبلغ املسدد يف 
 الرصيد املستحق 2021عام 

 2 640 000 0 2 640 000 80 000 اجلزائر  1
 64 000 992 000 1 056 000 32 000 أنغوال  2
 14 709 480 291 495 000 15 000 بنن  3
 792 000 0 792 000 24 000 بوتسواان  4
 30 000 465 000 495 000 15 000 بوركينا فاسو  5
 435 000 60 000 495 000 15 000 بوروندي  6
 142 679 649 321 792 000 24 000 الكامريون  7
 330 000 0 330 000 10 000 كابو فريدي   8
 478 239 16 761 495 000 15 000 مجهورية أفريقيا الوسطى  9

 406 149 88 851 495 000 15 000 تشاد  10
 330 000 0 330 000 10 000 جزر القمر  11
 39 131 455 869 495 000 15 000 الكونغو  12
 60 382 995 618 1 056 000 32 000 كوت ديفوار   13
مجهورية الكونغو   14

 1 056 000 0 1 056 000 32 000 الدميقراطية
 495 000 0 495 000 15 000 جيبويت  15
 160 000 2 480 000 2 640 000 80 000 مصر  16
 420 000 0 420 000 15 000 إريرتاي  17
 91 230 568 770 660 000 20 000 إسواتيين  18
 1 015 420 40 580 1 056 000 32 000 إثيوبيا  19
 70 000 260 000 330 000 10 000 غينيا االستوائية  20
 620 000 40 000 660 000 20 000 غابون  21
 22 465 307 535 330 000 10 000 غامبيا  22
 101 401 954 599 1 056 000 32 000 غاان  23
 500 000 160 000 660 000 20 000 غينيا  24
 300 000 30 000 330 000 10 000 بيساو -غينيا   25
 59 722 996 278 1 056 000 32 000 كينيا   26
 30 000 465 000 495 000 15 000 ليسوتو  27
 465 000 30 000 495 000 15 000 ليرباي  28
 1 574 662 1 065 338 2 640 000 80 000 ليبيا  29
 72 960 587 040 660 000 20 000 مدغشقر  30
 90 000 405 000 495 000 15 000 مالوي  31
 0 495 000 495 000 15 000 مايل  32
 300 000 30 000 330 000 10 000 موريتانيا  33
 495 000 0 495 000 15 000 موريشيوس  34
 62 776 993 224 1 056 000 32 000 املغرب  35
 715 057 340 943 1 056 000 32 000 موزامبيق  36
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 48 000 696 000 744 000 24 000 انميبيا  37
 470 125 24 875 495 000 15 000 النيجر  38
 349 669 2 290 331 2 640 000 80 000 نيجرياي  39
 315 000 180 000 495 000 15 000 رواندا  40
 320 000 10 000 330 000 10 000 سان تومي وبرينسييب  41
 72 520 719 480 792 000 24 000 السنغال  42
 30 000 300 000 330 000 10 000 سيشيل  43
 19 945 640 055 660 000 20 000 سرياليون  44
 330 000 0 330 000 10 000 الصومال  45
 1 360 000 880 000 2 240 000 80 000 جنوب أفريقيا  46
 32 000 1 024 000 1 056 000 32 000 السودان  47
 29 462 465 538 495 000 15 000 توغو  48
 381 529 410 471 792 000 24 000 تونس  49
 99 029 692 971 792 000 24 000 اأوغند  50
 96 000 696 000 792 000 24 000 مجهورية تنزانيا املتحدة  51
 0 1 056 000 1 056 000 32 000 زامبيا  52
 40 000 1 280 000 1 320 000 40 000 زمبابوي  53

 18 472 261 25 818 739 44 291 000 1 358 000 اجملموع  
 

 اللجنة من املقدم املايل الدعم اخنفض اخلامس، الشكل ف موضح هو وكما -34
  324حوايل    املعهد  تلقى  فقد:  املاضية  اخلمس  السنوات  مدى   على  ابطراد  ألفريقيا   االقتصادية

.  2022دوالر ف عام  ألف    280  سوى   يتلق  مل   ولكنه   ،2021دوالر من اللجنة ف عام  ألف  
من خالل الربانمج العادي للتعاون  ةيزانيامل عناخلارج  ألفريقيا االقتصادية اللجنة دعم مويقدَّ 
 . أساسا التقين

 : اخلامس الشكل
–2022للفرتة امليزانية عن اخلارجة املوارد من ألفريقيا االقتصادية اللجنة مسامهات 
2015 

 (املتحدة الوالايت)بدوالرات 
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دية  املوارد اليت توفرها اللجنة االقتصا أصبحت املعهد ف نظام أوموجا، وإبدماج -35
امليزانية ذي الصلة.   بند  رمزألفريقيا لدعم برامج وأنشطة تدريبية حمددة تصرف مباشرة ف إطار  

ونتيجة لذلك، خفضت املوارد املالية املسجلة على أهنا وردت من اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
 ألغراض احملاسبة.

  زايدة  إىل  احلاجة  نبشأ  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة  قيادة  مع  العمل  املعهد  وسيواصل -36
 .اخلدمات وتقدمي الربامج وختطيط  املعهد، أموال بتدفق التنبؤ إمكانيةضمان ل امليزانية دعم

 : السادس الشكل
 2022-2018املوارد املالية من خالل الشركاء اخلارجيي،  تعبئة

 (املتحدة الوالايت)بدوالرات 

 
ل املعهد محلته الرامية إىل واص 2023-2019 للفرتة االسرتاتيجية تهخط إطار  وف -37

توسيع مصادر متويله وذلك إبطالق املزيد من املبادرات احملددة اهلدف لتعبئة املوارد اخلارجية،  
 وصوال إىل التمويل الكامل وحتقيق األهداف االسرتاتيجية للمعهد.  

  557 432قدرها منحة املعهد تلقى للماحنني،  الصارمة التمويل بيئة استمرار رغمو  -38
د  . وستزو ِ 2022وقد مت جتديدها الحقا ف عام  ، 2021ر من حكومة إيطاليا ف عام دوال

املنحتان أمانة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية والبلدان املشاركة بتدريب متخصص رفيع 
لية،  املستوى يتعلق ابملسائل الضريبية واجلمركية والتجارية والتشريعية، بدف دعم الشركات احمل

ا فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ف حتسني عالقاهتا التجارية الدولية، وخاصة مع االحتاد  مب
 األورويب وإيطاليا. 

املعهد أيضا اتفاقا مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي لتصميم وتطوير وبدء تنفيذ   ووقع -39
دَّث برانمج تدرييب ملراعية للمنظور صادية اومصمم خصيصا بشأن إدارة السياسات االقت حم 
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اجلنساين للدول األفريقية األعضاء وأربع مجاعات اقتصادية إقليمية، وهي اجلماعة االقتصادية  
لدول غرب أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واهليئة احلكومية الدولية املعنية  

رييب إىل بناء قدرات مج التدابلتنمية واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. ويهدف الربان
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية والدول األعضاء فيها على اعتماد وتنفيذ مبادرات 

وخطة عام   2030إدارة السياسات اجلنسانية واالقتصادية، وابلتايل تسريع تنفيذ خطة عام 
نتائج ر حتقق من خالل جعل السياسات االقتصادية واسرتاتيجيات احلد من الفق 2063

 منصفة للنساء والرجال والفتيات والفتيان. 

 البشرية املوارد تنمية  - ابء
( ، وهي واحدة من املناصب  5-ف)برتبة  والتدريب البحث  شعبة  رئيس  وظيفة -40

 .2023شاغرة ولكن من املتوقع شغلها ف األشهر الثالثة األوىل من عام    ، الرئيسية ف املعهد

  2022تحدة وابحث مشارك ف آذار/مارس األمم امل يمتطوع أحدتعيني  ومت -41
حكومة مجهورية   وتتوىلللمساعدة ف تعزيز قدرة املعهد ف جمال البحث وتطوير السياسات. 

 .بسخاء  الوظيفة هذه متويلكوراي 

مع اجلهود املتواصلة لتعزيز مكانة املعهد بوصفه الذراع التدرييب للجنة  ومتاشيا -42
  قسماون مع الشعب األخرى، ن ظمت دوراتن تدريبيتان مع زايدة التعاالقتصادية ألفريقيا، و 

 . ألفريقيا االقتصادية ابللجنة البشرية املوارد إدارة

قدت عرب اإلنرتنت على مدى حتليل البياانت، اليت ع  عن الدورة التدريبية  وعززت -43
  من موظفي  2فيهم  موظفا من موظفي اللجنة االقتصادية ألفريقيا، مبن    46أسبوعني، قدرات  

ممت الدورة للموظفني العاملني ف املعهد على استخدام البياانت بفعالية ف عملهم. وقد ص  
جمال البحوث والتحليالت واإلبالغ عن البياانت، فضال عن أولئك الذين يرغبون ف تعزيز 

 قدرهتم على الوصول إىل البياانت واستخدامها وتفسريها ونقلها. 

  2030تنفيذ خطة عام  جمال ادة واالبتكار ف القيعن تدريبية الدورة ال مك نتو  -44
موظفا من   20فهم  من تعميق واحد، أسبوع مدى  على عقدت اليت ،2063وخطة عام 

لعمليات االستعراض الوطين الطوعي   ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا، مبن فيهم موظفان من املعهد
تبذهلا الدول األفريقية لتنفيذ عم اجلهود اليت  واالستعراض احمللي الطوعي وعززت قدرهتم على د

 اخلطتني. وتناولت الدورة أيضا السبل اليت تتيح لالبتكار ف جمال العلوم والتكنولوجيا أن
 .لتنفيذل يكون داعما

  4موظفي اللجنة االقتصادية ألفريقيا، مبن فيهم  من 66 قدرات الدوراتن وعززت -45
 . 2021موظفا ف عام  62 العدد كان  ،قارنةامل سبيل وعلىمن موظفي املعهد. 
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 الشراكات - جيم
  ألفريقيا،  االقتصادية اللجنة ب ع  وتعزيز شراكاته مع خمتلف ش  وطيد تاملعهد  وواصل -46

 واجلماعات الدولية، واملنظمات التنفيذية، الوزارات وإدارات التخطيط، ومؤسسات
  تعزيز  أنشطته،   خالل  من   املعهد،  وواصل.  البحوث  ومراكز   واجلامعات،  اإلقليمية،  االقتصادية

 .األعضاء  للدول  اإلمنائية  ابلسياسات  يتعلق  فيما  البناءين  والنقاش  التحليل  ودعم  القدرات  بناء

:  التاليني الشركاء مع جرتاألنشطة  أنهو  2022 عام ل أبرز ما يالحظ ابلنسبة و  -47
 غرب  لدول  االقتصادية)اجلماعة    إقليمية  اقتصادية  جمموعات  وأربع  األفريقي،  االحتاد  مفوضية
  ابلتنمية، املعنية الدولية احلكومية واهليئة أفريقيا، وسط  لدول االقتصادية واجلماعة أفريقيا،

  الشباب االقتصادينياملشاركة ف شبكة واجلامعات  ،(األفريقي للجنوب اإلمنائية واجلماعة
 وبرانمج  بورتسموث،  وجامعة  جوهانسربغ  جامعة  ذلك  ف  مبا  ألفريقيا،   االقتصادية  للجنة  التابعة
 ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،واملنظمة الدولية للهجرة اإلمنائي، املتحدة األمم

 ،أفريقيا  لغرب  املنفتح  اجملتمع  ومبادرة  ،)اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمةو 
 .  وإمناؤهماملزارعني  تضامن مؤسسةو  ، 21أفريقيا  ومؤسسة

 :3 اجلدول
 الشركاء اتفئ

 الشركاء عدد  الشركاء نوع
 4 املتحدة األمم  كياانت

 4 اإلقليمية االقتصادية واجلماعات األعضاء الدول
 4 الدولية املنظمات

 89 البحوث ومعاهد األكادميية الدوائر
 101 اجملموع

 
  على   تركز  وحبثية  تدريبية  برامج  وتنفيذ  تصميم  عن  أعاله  املذكورة  الشراكات  أسفرتو  -48

   :يلي ما

 : اهليكلي وحتوهلا البلدان تعاف لدعم والنساء الشباب كنيمت  (أ) 

 التعاف  أجل  من  واملتوسطة  الصغريةؤسسات  للم  االبتكاري   التمويل ‘ 1’ 
  الشباب)حتالف  ب  شباالو   ة نسانياجلمنظور  :  أفريقيا  ف   الصمود  على  القادر

 (؛ أفريقيا ف والتنمية القيادة أجل من

  سياق   ف  ة اجلنسانيعتبارات  لال  املراعية  االقتصادية   تالسياسا  إدارة ‘ 2’ 
 األمم وبرانمج اإلقليمية االقتصادية اجلماعات) 19-كوفيد  بعد التعاف

 ؛(اإلمنائي املتحدة
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 ؛ )اليونسكو( واملهنيني التقنيني والتدريب التعليم ‘ 3’ 

  إىل  والوصول  واهلجرة  السواحل  وآتكل  األزرق  االقتصاد   فرص:  املناخ  تغري (ب)
 :املياه

 وجامعة )اليونسكو  األزرق االقتصاد تقييم أدوات جمموعة ‘ 1’ 
 (؛بورتسموث

)البنك الدويل،   املناخ تغري  للتكي ف مع  األفريقياالستثمار  مرفق ‘2’ 
ومفوضية االحتاد األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي، بدعم متويلي أويل  

 (؛األورويب الشمال بلدانل تنميةالمن صندوق 

 ؛املياهجمال  ف تحدايتالعن   2022عمل داكار لعام   حلقة ‘ 3’

التجارة احلرة القارية األفريقية واآلليات اجلديدة لتمويل انتعاش   منطقة (ج)
 (: 21أفريقيا )أفريقيا  

 املدين؛ اجملتمع ف  الفاعلة واجلهات الربملانيني دور  ‘ 1’ 

يطالية منطقة جتارة حرة قارية أفريقية فعالة )احلكومة اإل حنو ‘ 2’ 
 ؛إمناؤهمو  املزارعني تضامن ومؤسسة

)املنظمة   ومبتكرة   مستدامة  آليات  خالل   من  األفريقية  التنمية  متويل ‘3’ 
 (؛ التجارية لألعمال اقتصاد املعرفة واإلدارة وكلية للهجرة الدولية

:  التنمية ومتويل والضرائب ابلديون املعين اخلرباء فريق اجتماع ‘ 4’ 
 النتائج فيه عرضت الذي  العاملية، الطوارئ  حلاالت الفورية االستجاابت

  لغرب  املنفتح  اجملتمع)مبادرة    قطرية  إفرادية  حاالت   دراسات   لثماين   األولية
 (. أفريقيا

 2023عام  آفاق -رابعا
( وتغري املناخ والنزاع بني  19-)كوفيد كوروان  فريوس جائحة  فإن سالفا، ذ كر كما -49

تنمية االجتماعية واالقتصادية للدول األفريقية بدرجة كبرية.  االحتاد الروسي وأوكرانيا قوضت ال
 على صعيد وقد ساعدت تلك الصدمات على إبراز احلاجة امللحة إىل التصدي للمخاطر

تصميم وتنفيذ   عملية ضاء، بتعزيزابلتشاور مع الدول األع ،التخطيط اإلمنائي. ويلتزم املعهد
ملخاطر وتعميم مراعاة املخاطر ف عمليات التخطيط برامج التدريب والبحث ف جماالت إدارة ا

اإلمنائي. ويهدف املعهد من خالل أنشطته إىل تعزيز املعارف واملهارات العملية ألصحاب 
تعميم املنظور  باتعقاملصلحة ذوي الصلة ف جمال حتليل املخاطر، واستكشاف حوافز و 
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لبيئية والتكنولوجية، وضمان معاجلة  اجلنساين، وتقييم التحدايت اجملتمعية واجليوسياسية وا
 املخاطر بفعالية ف أطر التخطيط اإلمنائي.  

  بفعالية  االستجابة من ميكنه مبا املعهد إىل األموال بتدفق التنبؤ إمكانية ولضمان -50
  ،إىل زايدة منحة األمم املتحدة  املعهد  سيدعو  األعضاء،   الدول  من  املقدمة  املساعدة  لطلبات

جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني   ةتوصيف سبيل دعم و 
مشاورات منتظمة مع البعثات الدائمة عقد يس ( E/ECA/CM/54/4/Rev.1) 2022ف عام 

 .ذلك عن انجتة  مالية  آاثر  وأي  ملعهداللدول األعضاء لزايدة الوعي أبنشطة 

  ويقدم  اجلنساين،   املنظور  بتعميم  املتعلقة  مبادراته   املعهد  سيواصل  ذلك،   على  وعالوة -51
 التدريبية  دوراته  ف  املشاركات  النساء  عدد  زايدة  إىل  جاهدا  ويسعى  الشباب،  على  تركز  دورات

 . التقنية االستشارية خدماته من واملستفيدات

__________ 


