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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 جلنة خرباء مؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 لوزراء املالية، والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني

 االجتماع التاسع والثالثون 

  

 2021آذار/مارس  19-17 ،(االنرتنت وعرب حضوراي) أاباب أديس

 **من جدول األعمال املؤقت 6 البند

 النظامية القضااي
  

أعمال املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية تقرير مرحلي عن 
  والتخطيط

 قدمةامل -أوال

 اللجنة ملؤمتر واخلمسني ثالثةال الدورة إىل قدمي   الذي ،هذا التقرير املرحلي يغطي -1
 للممارسات وفقا األفريقيني، االقتصادية والتنمية والتخطيط املالية، لوزراء ألفريقيا االقتصادية

 األفريقي املعهد يقدمها اليت للتقارير منتظمة حتديثات على احلصول لطلب واستجابة احلالية
إىل  2019من نيسان/أبريل  الفرتة ،إدارته جملس إىل والتخطيط االقتصادية للتنمية

 الويسلط التقرير الضوء على النتائج الرئيسية اليت حققها املعهد،  (1).2021آذار/مارس 
سيما فيما يتعلق بتنفيذ براجمه التدريبية وأنشطته البحثية، وموارده، وآخر التطورات املتصلة 

 .2021ابملوارد البشرية واملالية والشراكات. وخيتتم التقرير مبوجز آلفاق عام 

                                                                        

 ألسباب فنية. 2021شباط/فرباير  19أعيد إصدار الوثيقة يوم    *
**   .139/E/ECA/COE/ 

هو مؤسسة أفريقية أنشأهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ويتمثل  املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط’’ (1)
الغرض الرئيسي منها يف مرافقة البلدان األفريقية ودعمها يف سعيها إىل بناء قدراهتا من املوارد البشرية كشرط ال 

عهد الرئيسية غىن عنه للحفاظ على استقالهلا والنهوض بتنميتها االقتصادية االجتماعية. وتتمحور أنشطة امل
املستمدة من واليته حول جمموعة من برامج تنمية القدرات والتدريب، فضاًل عن طائفة من املبادرات املتعلقة 
ببحوث السياسات العامة واحلوار. كما يقدم املعهد خدمات استشارية عند الطلب إىل احلكومات واملؤسسات 

 .‘‘يف أفريقيا.العامة ويشكل منتدًى للتفكري البديل بشأن التنمية 
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املستمرة والقيود املفروضة على السفر مل  ائحةاجلبسبب  :19  كوفيد  جائحة )أ(
بتمكن الربانمج الفرعي من تنظيم الدورات التدريبية وحلقات العمل حضوراي منذ آذار/مارس 

نشطته على تقدمي املواد املعروضة أ ويف إطار استجابته املستمرة للجائحة، ركز املعهد .2020
 للتعلم على اإلنرتنت لضمان استمرار أعماله؛

ميم املنظور اجلنساين: يواصل الربانمج الفرعي إيالء األولوية للمساواة بني ع )ب(
اجلنسني ابعتبارها جزءا ال يتجزأ من مجيع أنشطة التدريب والبحث يف برانجمه. ويف هذا 
الصدد، يكفل الربانمج الفرعي بصورة منهجية أن تتضمن مجيع مناهج التدريب املعنية البعد 

يف احملتوى أو وضع وحدات معينة تتناول املسائل املتصلة بنوع  هاجاجلنساين من خالل إدم
إدارة  '1: 'مواضيع جنسانية تتناولثالث دورات تدريبية  2020 عاماجلنس. ون فذت يف 

 تدريبو  '3' والتجارة، اجلنس نوعو  '2السياسات االقتصادية املراعية للمنظور اجلنساين، '
 العام القطاعني يف واحلكم املرأة عن اإلنرتنت عرب ندوة تقدمي وجرى. لرواندا خصيصا مصمم

 منصته ابستخدام حاليا الفرعي الربانمج ينفذه الذي الرقمي التعلم برانمج وأاتح. واخلاص
 يتضح كما  القدرات، لبناء الفرعي الربانمج مبادرات حلضور للنساء الفرص من مزيدا الداخلية

 للتدريب النساء ترشيح إىل بنشاط الدعوة الفرعي ربانمجال ويواصل. املتدرابت أعداد زايدة من
 تقدمي ابب ي فتح عندما اإلجيايب التمييز كذلك  ىوي راع  . املتاحة القنوات مجيع خالل من

 إىل مدعوة األعضاء والدول. طلباهتن تقدمي على اإلانث وت شجع والرتشيحات، الطلبات
 املرأة؛ مشاركة تشجيع

والتحالف القائم على مبادرة  ،وأهداف التنمية املستدامةبلدان الرتكيز،  )ج(
الفرص: متكن املعهد، يف أنشطة التدريب والبحث سواء بسواء، من استهداف الدول 
األعضاء التالية )من بني بلدان الرتكيز يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا(: إثيوبيا، وبوركينا فاسو، 

 اهلدفمن أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة التالية:  وغاان، والكامريون، وكينيا، ونيجرياي،
اهلدف  ،(7-10 ،4-10 ،1-10 الغاايت) 10اهلدف  ،(9-8إىل  1-8 الغاايت) 8

 (19-17إىل  17-17و ،15-17إىل  8-17ومن  ،6-17 ،1-17 الغاايت) 17
 ؛(ب.1 الغاية) 11واهلدف 

اخلطة االسرتاتيحية: شرع املعهد يف الفرتة املشمولة ابلتقرير يف التنفيذ الفعلي  د()
للخطة االسرتاتيجية اخلمسية من خالل تطبيق نظرية التغيري ومؤشرات األداء. ويهدف هذا 
اإلطار االسرتاتيجي إىل مساعدة البلدان األفريقية يف سعيها إلعادة النظر يف اسرتاتيجياهتا 

بناء ما يلزم من قدرات يف جمايل اإلدارة االقتصادية والتخطيط اإلمنائي من أجل اإلمنائية و 
وخطة  2030 لعامتنفيذ خططها اإلمنائية الوطنية بنجاح، متشيا مع خطة التنمية املستدامة 

أفريقيا اليت نصبو إليها. وقد أسهمت أنشطة التدريب والبحث  :2063االحتاد األفريقي لعام 
اليت اضطلع هبا املعهد خالل الفرتة املعنية يف جماالت التغيري الرئيسية الشاملة الثالثة التالية 

 الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية:
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تعزيز كفاءة خمططي التنمية وواضعي السياسات يف إدارة السياسات،  ‘ 1’
 اع العام، والتخطيط اإلمنائي؛ونظم القط

تعزيز كفاءة ن ظم القطاع العام يف التماس احلصول على الدعم الذي  ‘ 2’
 ال غىن عنه لوضع السياسات العامة وإدارهتا، والتخطيط اإلمنائي؛

 التسليم بكفاءة املعهد بوصفه املنظمة الرائدة يف جمال تنمية القدرات ‘ 3’
 والتخطيط للتنمية يف أفريقيا.رة لوضع السياسات العامة، واإلدا

وكانت الدورات اليت قدمها املعهد تستند إىل طلبات قدمتها الدول األعضاء  -2
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، بناء على احتياجاهتا من القدرات، وأولوايهتا اإلمنائية، 

 والتزامها ابخلطط اإلقليمية والدولية، وفقا جملموعات الرتكيز األربع:

 منذجة االقتصاد الكلي وختطيطه؛   )أ(

 تكامل اإلقليمي؛ )ب(

 تنمية االجتماعية؛ )ج(

 اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية.   )د(

من خالل  2030وخطة عام  2063يف تنفيذ خطة عام  املسامهة -اثنيا
 التدريب والبحث

  التدريـب  - ألف

يتماشى التدريب الذي يقدمه املعهد مع اخلطط اإلمنائية الوطنية واإلقليمية والدولية،  -3
ويساعد التدريب يف  .2063وخطة عام  2030عام  خطةمع الرتكيز بشكل خاص على 

 للتنمية املواتية السياسات لصياغة تقنيات من يلزم مباتعريف املتدربني املشاركني يف دوراته 
 بتوجيه صممت اليت الدورات بقائمة التدريب يسرتشد وإذ. وإدارهتا يذهاوتنف هلا والتخطيط

 أيخذ فهو املعهد، إدارة جملس عليها وافق واليت للمعهد التابعة التقنية االستشارية اللجنة من
 يف البلدان تتحكم أن هذ ويشمل. البلدان تواجه اليت الرئيسية التحدايت احلسبان يف

فاعلة كاملة األهلية يف االقتصاد العاملي؛ وأن تعزز أسس  أطرافا تصبح وأن اإلمنائية؛ عملياهتا
ذلك القطاع اخلاص، يف عملياهتا، وتشرك مجيع اجلهات الفاعلة بشكل ملموس، مبا يف 

تعبئة املوارد الكافية؛ وأن تتمكن من ترمجة مكاسبها االقتصادية إىل تعزيز الرخاء والرفاه 
 ومستدامة.  جلميع مواطنيها بطريقة عادلة

دورة  32دورة يف املوقع و 19دورة دراسية، مبا يف ذلك  51املعهد ما جمموعه  ونظم -4
، ملسؤولني من القطاعني العام واخلاص األفريقيني، ودبلوماسيني وأكادمييني، للتعلم الرقمي
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وع، يف جمال رسم السياسات االجتماعية واالقتصادية، واإلدارة، والتخطيط اإلمنائي. ويف اجملم
بلدا أفريقيا يف التدريب عرب  51امرأة( من  257موظفاً عموميا )من بينهم  1081شارك 

مسؤواًل عموميا )من  2033يف حني شارك  ،2019اإلنرتنت والتدريب يف املوقع يف عام 
 بلداً أفريقياً يف خمتلف التدريبات الرقمية. 52امرأة( من  484بينهم 

 :1الشكل 

 2020و 2018بني  نياجملاز  األشخاص عدد تطور
 

 
 

 التدريب يف املوقع -1

 ،2020أما يف عام  ؛2019املصممة لكي تقدم يف املوقع يف عام  الدوراتنفيذ مت ت -5
فقد مت حتويل معظم الدورات يف املوقع إىل تدريب رقمي. ومشلت هذه الدورات املسائل 
املتصلة بتحليل البياانت ألغراض التنمية املستدامة؛ وحتليل البياانت من أجل ختطيط التنمية 
املستدامة؛ والسياسة الزراعية يف أفريقيا؛ وإحصاءات الطاقة وأرصدهتا؛ وتقييم السياسة 

وإدارة املشاريع؛ ودليل التكامل اإلقليمي األفريقي؛ وختطيط سياسات الطاقة؛ العامة؛ 
اجلنساين؛ وشؤون اجلنسني، والتجارة والتنمية؛ وإدارة السياسات االقتصادية املراعية للمنظور 

 والتأمني ضد خماطر الكوارث؛ والسياسة التجارية الفنية والدولية واملفاوضات التجارية. 

الرصد والتقييم املطبقة على أنشطة التدريب ابإلطار املنطقي للخطة  عملية سرتشدوت -6
وجيري، من خالل استقصاءات خمتلفة، تقييم  .2023-2019االسرتاتيجية للفرتة 

واضعي النتيجتني الفوريتني التاليتني: )أ( توسيع نطاق جمموعة املخططني املهنيني و 
 كلتا  وستسهم. الصلة وثيقة التدريبات وتنفيذ تصميم نطاق توسيع)ب( و السياسات؛

يف إدارة السياسات  السياساتواضعي و  املهنيني املخططني كفاءة  تعزيز يف النتيجتني
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والتخطيط اإلمنائي. ويف هذا الصدد، دأب املعهد، يف هناية الدورات، على دعوة املشاركني 
رى استبيان إىل تقييم الدورات اليت شاركوا فيها. ويف أعقاب االستقصاء التقي يمي هذا، جي 

سنوي لتقييم الكيفية اليت أسهمت هبا املهارات والكفاءات اليت اكتسبها املشاركون يف التأثري 
على صياغة السياسات العامة والتخطيط اإلمنائي يف أنشطتهم اليومية. ووفقا للدراسة 

يف  80.6شهد ما متوسطه  ،2020االستقصائية اليت أجريت يف كانون األول/ديسمرب 
املائة من املوظفني العموميني األفريقيني أبهنم، نتيجة هلذه الدورات التدريبية، استخدموا، من 
خالل أدلة ملموسة، املعارف واملهارات واألدوات اليت حصلوا عليها من التدريب الذي 

عية تلقوه يف املعهد يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية للتأثري على السياسة االجتما
 واالقتصادية يف بلداهنم.

 الرقمي التدريب -2

 الفور على املعهد قام فقد الرقمي، التدريب يف كبري  توسعإىل  19 كوفيد  أزمةدت أ -7
 لضمان املوقع يف التدريب حمل الرقمي التدريب حل حيث التدريبية دوراته تقدمي طريقة بتغيري

 ومت رقمية، تعليمية مواد إىل املوقع يف التدريب مواد من كبري  عدد حتويل ومت. االستمرارية
 التدريب هذا وق دم. املوقع يف املوجودة اإلنرتنت على التعلم منصات خالل من تقدميها
لتمكني املسؤولني احلكوميني وغريهم من املشاركني من املشاركة وحتديث معارفهم  مرنة بطريقة

ومهاراهتم من أجل اإلسهام الفعال يف التنمية املستدامة لبلداهنم، مبا يتماشى مع خطة عام 
 . 2063وخطة عام  2030

توىل أسابيع. وي 10إىل  5الدورات ابللغتني اإلنكليزية والفرنسية، وتستمر من  قدموت   -8
يف جماالت التخطيط والتنمية االقتصادية  كباردرسون  ومتقدمي الدورات التدريبية خرباء 

تتوافر لديهم املعرفة النظرية واخلربة العملية على السواء. وتشمل مواد الدورات الدروس، 
املرئية املزودة بتعليق صويت، وقراءات إضافية ودراسات  ‘‘ابوربوينت’’وعروض برانمج 

 فرادية من الدول األعضاء.حاالت إ

 2019يف عام مشاركا دوراهتم  629يتضح من الشكل الثاين، فقد أكمل  وكما -9
 2020يف املائة(، يف حني مت يف عام  18)امرأة  115 بينهمشهادة املعهد،  على وحصلوا
ثل زايدة يف املائة(، وهو ما مي 24)امرأة  484 بينهم ،يف اجملموع مشاركا 2 033تدريب 

ارتفاعا و  ،2019مقارنة بعام  2020تلقوا التدريب يف عام من جمموع من خبمسة أضعاف 
 الالئي حصلن على تدريب.عدد النساء  يف اكبري 
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 :الثاين الشكل

 2020إىل  2018التدريب الرقمي من  تطور
 

 
 

 

 برانمج درجة املاجستري -ابء

التعاون مع جامعة جوهانسربغ فيما خيص برانمج ماجستري يف السياسة  استمر -10
 منتصف يف هم وممن املهنيني كبار  لتزويد مصمم والربانمجشهرا.  18 يستغرقالصناعية الذي 

 يشمل األجزاء مرتابط بتدريب احلكومات يف العاملني السياساتواضعي و  الوظيفية حياهتم
 للقضااي القطاعي والتحليل اإلمنائي، والتخطيط قتصادية،اال السياسات إدارة جوانب خمتلف

 ويف. ابلربانمج وإحلاقها طالب، تسعة من املؤلفة اخلامسة، الدفعة اختيار ومت. الصناعية
 يتزامن مبا للربانمج، الشامل التقييم إجراء يف جوهانسربغ وجامعة املعهد يشرتك الراهن، الوقت

 كامل  يف سينظر الذي التقييم، ويهدف. املؤسستني بني اخلمسية التفاهم مذكرة فرتة هناية مع
 والدروس آاثره على والوقوف املاجستري، برانمج أداء تقييم إىل رئيسية بصفة التنفيذ، فرتة

 .احملققة النتائج استدامة لضمان الالزمة واخلطوات منه املستفادة

 البحوث  - جيم

ه التدرييب وتستجيب السياساتية برانجم  كمل أنشطة املعهد يف جمال البحوث ت   -11
الحتياجات الدوائر املعنية بصنع السياسات واجلهات املعنية األخرى. فالدورات تصاحبها 

وبرانمج زماالت. ويوفر املكون يف جمال التنمية حوارات رفيعة املستوى، وحلقات دراسية 
 حمتوايهتا ويعّدل يستكملهانه البحثي التوجيه االسرتاتيجي للدورات املتوخى تقدميها، كما أ

للتغريات يف البيئة وأولوايت اخلطط اإلمنائية القطرية، فيما يتعلق ابلقضااي املتصلة ابلتحول  وفقا
وبوصف املعهد مركزا  .2063وخطة عام  2030اهليكلي يف أفريقيا، يف ضوء خطة عام 

لقرار على أعلى مستوى للفكر، فإنه يهدف إىل توجيه التحول يف السياسات العامة وصنع ا
 بشأن العديد من التحدايت اإلمنائية.
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سلسلة احلوارات السياساتية الرفيعة املستوى واحللقات الدراسية بشأن  وتشجع -12
التنمية )حلقتان دراسيتان وتسع حلقات دراسية شبكية( على هتيئة بيئة مواتية لتبادل األفكار 

ية العديدة اليت تواجه القارة األفريقية حالياً. ووجهات النظر اجلديدة بشأن التحدايت اإلمنائ
إمعان النظر يف  منمن املسؤولني، والباحثني وصانعي القرارات  888وبفضل هذا متكن 

الشواغل السياساتية واقرتاح توصيات إلجياد حلول عملية هلا من أجل حتقيق خطة عام 
 .2063وخطة عام  2030

ملعهد إسهامها يف تشجيع وتعزيز تبادل اليت يقدمها ا الزماالتبرامج  واصلتو  -13
املعارف فيما بني البلدان األفريقية والّتعلم املتبادل فيما بني الباحثني وموظفي اخلدمة املدنية. 
ومن خالل تلك األنشطة، يقوم املعهد بتعزيز الدعم الذي يقدمه لبناء قدرات كبار املسؤولني 

قشات البناءة بشأن السياسات اإلمنائية. من الدول األعضاء من خالل التحليالت واملنا
وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، التقى يف إطار الربانمج كبار الباحثني والسلطات من ذوي 
اخلربة يف خمتلف امليادين ذات الصلة ملناقشة التحدايت االجتماعية واالقتصادية الراهنة اليت 

للمعهد إقامة  ها الزماالت، ميكن أيضاً تؤثر على أفريقيا. وبفضل أنشطة الدعم اليت تتيح
شراكات قوية مع الشُّعب الفنية، من بني غريها من شعب اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 

 واإلدارات القطاعية للوزارات يف الدول األعضاء، واملنظمات الدولية ومراكز البحوث.

ويف إطار هذا الربانمج، وعلى هامش احللقة الدراسية اليت قدمت ابالشرتاك مع  -14
 وبرانمج الزراعية والتنمية لإلدماج الوطنية الوكالة إىل ميدانية بزايرة القيام مت إدنربه،جامعة 
 الزراعية، واإلحصاءات والتنبؤات التحليالت وإدارة احمللية للمجتمعات الزراعية احليازات
 .السنغال يف مقرها تقدمية زراعية مؤسسات ومجيعها

يتعلق ابلباحثني من أصحاب الزماالت، استضاف املعهد زميلني عمال  وفيما -15
 على املواضيع التالية:

األثر املايل ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية على االقتصادات األفريقية:   )أ(
التجارة احلرة القارية األفريقية على جماالت مثل وتعكف هذه الدراسة على تقييم أثر منطقة 

 الضرائب، وعمليات التكيف االقتصادية، والرفاه والتصنيع.

مشاركة املرأة يف القوة العاملة يف بوتسواان: وهي دراسة هتدف، من  حمددات )ب(
 تقصي إىل ،2016/2015خالل استخدام مسح األسر املعيشية املتعدد املوضوعات للفرتة 

 وغري الرمسي القطاعني يف العاملة القوة يف املرأة مشاركة على تؤثر اليت الرئيسية دداتاحمل
 القوة يف املرأة ملشاركة الرئيسية احملددات بني قطاع، كل  إطار يف العالقة، وتقييم الرمسي،
 .بوتسواان يف العاملة

  مركز املوارد املعرفية  -دال

مركز املوارد املعرفية التابع للمعهد تلبية احتياجات براجمه البحثية والتدريبة  واصل -16



E/ECA/COE/39/13 

8/20  21-00049 

من خالل اضطالعه دون توقف بتقاسم املعلومات مع املتدربني، وأعضاء هيئة التدريس، 
واملشاركني يف املؤمترات، والباحثني، والعلماء الزائرين، واحلكومات واألفراد من عامة اجلمهور، 

 دمات الواثئق. وتزويدهم خب

 للمستعملني املقدمة اخلدمات -1

من أ غلق مقر املعهد ومل ي رصد استخدام للمكتبة  ،19 كوفيدجائحة   بسبب -17
مجيع خدمات املستعملني على اإلنرتنت. ومت توفري ما جمموعه  دمتق   بل. خارجية جهة أي
 ثبت مرجعي وببليوغرافيا شبكية للمتدربني واملشاركني يف احللقات الدراسية الشبكية.  21

 والفهرسة التصنيف -2

عناوين الواثئق وفهرستها يف شكل رقمي يف املستودع  تصنيف حاليا جيري -18
يف عام  1616مقابل  ،2019عنواان يف عام  1112املؤسسي. وقد أضيف ما جمموعه 

 وقد. الكامل بنصها جماان متاحة8184مسجلة، منها  وثيقة22534لتبلغ اجملموعة  2020
 النص، الكاملة الواثئق هلذه التنزيل عمليات عدد أي التنزيالت، تواتر إمجايل بلغ

 الثالث الشكالن) 2019يف عام  1.070.911 مقابل 2020عام  يف 1.326.567
 . (والرابع

 :الثالث الشكل

 والتخطيط االقتصادية للتنمية األفريقي لـلمعهد الرقمية املكتبة يف اجلديدة السجالت
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 الشكل الرابع:

 تنزيالت الواثئق من مكتبة املعهد الرقمية

 

 
 
 

 املستدامة التنمية وأهداف ابملعهد اخلاص التدريب فهرس -اثلثا

دورات املعهد يف أربع جمموعات مواضيعية: )أ( منذجة االقتصاد الكلي  تصنف -19
اإلدارة املتكاملة للموارد  (4)التنمية االجتماعية،  (3)التكامل اإلقليمي،  (2)وختطيطه، 

 الطبيعية.

 الشكل اخلامس مسامهة اجملموعات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ويبني -20

 الشكل اخلامس:

 اخلاص ابملعهد وأهداف التنمية املستدامة فهرس التدريب

 
 
 

 التمويل وتعبئة املوارد والشراكات - رابعا

 املوارد وتعبئةالتمويل  -ألف

 :هي رئيسية مصادر أربعة من أتيت موارد خالل من املعهد أنشطة مت ول -21

إعانة اثبتة لفرتة سنتني تقّرها اجلمعية  حاليا وهي العادية، املتحدة األمم منحة )أ(
 دوالر؛  مليون1،3العامة، وترتكز على امليزانية الربانجمية السنوية املعتمدة البالغة 
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 السنوي التسديد طريق عن األفريقية األعضاء الدول من مسامهات )ب(
أجازه واعتمده مؤمتر وزراء املالية  سلفا، حمدد جدول أساس على املقررة املالية لالشرتاكات

 والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني؛ 

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

 .حمددة تدريبية وأنشطة برامج ملدع ألفريقيا االقتصادية اللجنة من موارد )د(

 اليت هبا املرتبطة واالسرتاتيجيات املوارد تعبئة على رئيسية بصفة الفرع هذا يركز -22
 .املعهد قيادة فريق يستخدمها

 2017الشكل السادس مقارنة ملستوايت توليد الدخل بني عامي  ويعرض -23
منحة األمم املتحدة،  ‘‘واملخصصات التحويالت’’ألغراض التوضيح، تشمل فئة  .2020و

والدعم املقدم من خارج امليزانية من اللجنة االقتصادية ألفريقيا، والتمويل املقدم من املاحنني 
 اآلخرين. 

على  ،19 كوفيدأثر مناخ التمويل احلايل، الذي تفاقم بسبب جائحة   وقد -24
العديد من املنظمات، مبا فيها األمم املتحدة، كما أثر بدوره على املعهد. وكانت املوارد 

أقل بكثري مما كانت  2020حىت عام  2018اخلارجة عن امليزانية اليت متت تعبئتها من عام 
 عليه يف السنوات السابقة. 
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 :السادس الشكل

 2020-2017 الدخل

 
 مليون دوالر.  5,8: يبلغ متوسط امليزانية السنوية لـلمعهد مالحظة

كان عامًا رائعًا فيما يتعلق مبقبوضات   2019ويوضح الشكل السادس كذلك أن عام  -25
، وذلك بسبب جهود التعبئة املعززة اليت بذلتها 2018االشرتاكات من الدول األعضاء مقارنة بعام 

عضاء وتسوية متأخراهتا زمخا قواي استمر حىت الربع األول قيادة املعهد. وشهدت اشرتاكات الدول األ
األسبوع الثاين من  حبلولألف دوالر  600تلقي  مت ، حيث مت استالم ما يصل إىل2020من عام 

آذار/مارس. وكان فريق القيادة واثقا من أن إيرادات املعهد ستشهد سنة أخرى من االنتعاش القوي. 
يف مجيع أحناء القارة وضع حدا هلذا الزخم. إذ مل تسدد الدول األعضاء  19 بيد أن ظهور جائحة كوفيد

 1,358سوى عدد قليل جدا من املدفوعات اإلضافية، ومل يبلغ جمموع اإليرادات اهلدف السنوي البالغ 
 .(انظر الشكل السابع) 2019مليون دوالر، واملبلغ املقابل لعام 
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 :السابع الشكل

  2020- 2013يف الفرتة  معهدلل قدمةامل االشرتاكات

 (املتحدة الوالايت دوالرات)آبالف 
 

 
 
 

املعهد أن تعرب عن عميق امتناهنا للدول األعضاء على الدعم الذي  قيادةوتود  -26
 لالطالع على االشرتاكات الفردية املتلقاة. 2و 1. انظر اجلدولني 2020و 2019تلقته يف 

مع الدول األعضاء بشأن االشرتاكات، وجتري  تواصليف  القيادةوال تزال  -27
خرات كبرية غري مسددة: إثيوبيا، وإريرتاي، مناقشات مع سلطات البلدان التالية اليت عليها متأ

وإريرتاي، وأنغوال، وبوتسواان، وبوروندي، واجلزائر، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجيبويت، 
 وزمبابوي، وغابون، وليرباي، وموريشيوس، والنيجر. 

كانون   31مليون دوالر يف  18االشرتاكات املقررة غري املسددة  توبلغ -28
 (.املرفق)انظر  املوارد لتعبئة املعهد خطط يف بقوة تظهر وهي ،2020األول/ديسمرب 

 :1 اجلدول

كانون   31األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط حىت  لمعهدل ملقدمةا االشرتاكات
  2019األول/ديسمرب 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 

 البلد

االشرتاك 
 السنوي

 االشرتاكات

  

جمموع املبلغ  2019املبلغ املسدد يف عام 
املسدد يف عام 

2019 

االشرتاك السنوي 
 املسدد

 مدفوع مقدما املتأخرات املسددة

0      51 000 بنن 0 0 15  - 995 02        

0      51 000 بوركينا فاسو 0 0 15 - - 000 51        

0      51 000 مجهورية أفريقيا الوسطى 0 0 15 167 1        - 167 61         
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         51 000        51 000 - -      51 000 الكونغو

         23 000         9 792 -       22 307      23 000 كوت ديفوار

         042 000 -        061 000        08 000      08 000 مصر

          021 000 -        001 000        02 000      02 000 غينيا

         23 000        23 000 - -       23 000 كينيا

        51 000 - -        51 000      51 000 ليسوتو

        32 094 -        3 094         02 000      02 000 مدغشقر

       56 410 -       05 410         51 000       51 000 مايل

       02 000 -        01 000        01 000      01 000 موريتانيا

       42 000 - -         42 000      42 000 انميبيا

       054 133 -       073 133        08 000      08 000 نيجرياي

       06 000 -       54 000        51 000      51 000 رواندا

       27 893 -       84 893       42 000      42 000 السنغال

       03 000 -       02 000       01 000      01 000 سيشيل

       02 000 - -       02 000      02 000 سرياليون

       08 000 - -       08 000      08 000 جنوب أفريقيا

       51 000 - -       51 000      51 000 توغو

0       42 000      42 000 تونس 2 2 7       - 022 13       

       86 179 -       44 179       42 000      42 000 أوغندا

       021 000 -       08 000       04 000      04 000 زمبابوي

 1 586 783 56 297 946 783 583 703 640 000 اجملموع
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 :2اجلدول 

كانون   31االشرتاكات املقدمة للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط حىت 
  2020األول/ديسمرب 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 

الرقم 
 املسلسل

 البلدان 

االشرتاكات املقررة 
 2020السنوية لعام 

آبالف دوالرات 
 الوالايت املتحدة

اشرتاكات عام 
آبالف  2020

دوالرات الوالايت 
 املتحدة

املتأخرات املسددة 
آبالف دوالرات 
 الوالايت املتحدة

 

جمموع املبالغ 
املسددة لعام 

آبالف  2020
دوالرات الوالايت 

 املتحدة

 15 000 - 15 000 15 000 بوركينا فاسو  1

 80 000 - 80 000 80 000 مصر  2

 95 582 85 582 10 000 10 000 غامبيا  3

 67 462 35 462 32 000 32 000 غاان  4

 154 561 74 561 80 000 80 000 ليبيا  5

 242 557 210 557 32 000 32 000 املغرب  6

 160 000 80 000 80 000 80 000 جنوب أفريقيا  7

 28 770 8 770 20 000 20 000 إسواتيين  8

 843 931 494 931 349 000 349 000 اجملموع  

 

 منخفضا ألفريقيا االقتصادية اللجنة من املقدم امليزانية عن اخلارج الدعم ظلو  -29
مقارنة ابلسنوات السابقة، على الرغم من أنه ارتفع مبقدار ما يزيد قلياًل على مخس  نسبيا

. وتواصل قيادة املعهد (دوالر ألف 138) 2018دوالر( مقارنة بعام  ألف 700) مرات 
العمل مع قيادة اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن هذه املسألة. ومن املتوقع أن يعود هذا 

 على يعمل أن شأنه من مستصوب سيناريو وهو ،2018الدعم إىل مستوايت ما قبل عام 
 .وإجنازها الربامج وختطيط األموال بتدفق التنبؤ إمكانية زايدة
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  :ثامنال الشكل

 2013املقدمة للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف الفرتة  االشرتاكات
-2020  

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
 

 ،2023 – 2019يف إطار خطته االسرتاتيجية للفرتة ، ابلفعل املعهد استهل -30
محلة نشطة هتدف إىل تنويع مصادر متويله بشكل كبري من خالل اختاذ مبادرات إضافية 
حمددة اهلدف لتعبئة املوارد اخلارجية، وعلى وجه التحديد بغرض احلصول على كامل ما حيتاج 

سرتاتيجية. وعلى الرغم من استمرار إليه من متويل وحتقيق األهداف الواردة يف أهدافه اال
التشدد لدى املاحنني فيما خيص بيئة التمويل، متكن املعهد من جذب جوائز املنح من جامعة 

حيث منحت هذه األخري جائزتني  ،2019إدنربه ومبادرة اجملتمع املنفتح لغرب أفريقيا يف عام 
  .2020أخريني يف 

إىل املزيد من  2020ثاين/يناير كانون ال  1يف  أوموجا نظامطرح أدى  وقد -31
آليات  إىل تيسريالتعريف ابملعهد يف هياكل األمانة العامة لألمم املتحدة، األمر الذي أفضى 
 التمويل الداخلية، ضمن فوائد أخرى كبرية لنظم ختطيط املوارد يف املؤسسة. 

 الشراكات -ابء

املعهد اسرتاتيجيته املتمثلة يف إقامة شراكات مع خمتلف أصحاب املصلحة  واصل -32
يف تقدمي التدريب وغري ذلك من املبادرات. وختتلف هذه الشراكات يف شكلها، وتشمل 
اتفاقات لتقاسم تكاليف األنشطة، واتفاقات لتبادل املعرفة واخلربة التقنية، فضالً عن شراكات 

هو أن املعهد عمل على  ،2019ر اإلشارة إليه بوجه خاص يف عام التمويل العادية. وما جتد
إبرام عدة اتفاقات شراكة مع اجلهات الشريكة التالية: الربملان األفريقي؛ ومبادرة اجملتمع 
املنفتح لغرب أفريقيا؛ واالحتاد اإلقليمي من أجل حبوث االقتصاد التوليدي؛ ووزارة املالية 
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يا/برانمج األمم املتحدة اإلمنائي غامبيا؛ واملعهد الوطين لإلدارة والشؤون االقتصادية يف غامب
العامة يف ماليزاي؛ وجامعة نورث ويست )جنوب أفريقيا(؛ وجامعة إدنربة؛ وجامعة رواندا؛ 
وجامعة توركو. ويعكف املعهد على إجراء مناقشات بشأن إقامة شراكات مع كلية موظفي 

 دة للمشاريع اإلنتاجية والبنك اإلسالمي للتنمية. األمم املتحدة، وصندوق األمم املتح

 :3 اجلدول

 الفئة حسب الشركاء عدد

 
  عدد الشركاء  نوع الشركاء

 11 جلان األمم املتحدة، ووكاالهتا وبراجمها

 4 الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

 1 منظمة دولية

 3 الدوائر األكادميية ومعاهد البحوث

 19 اجملموع

 

، من بني ما أمثرالتعاون يف األنشطة الناتج عن هذه الشراكات وغريها،  وأمثر -33
عن عقد حلقة عمل وأنشطة تدريبية بشأن تقييم السياسات العامة مع املعهد الوطين لإلدارة 
العامة يف ماليزاي؛ وندوة حول األمن الغذائي، واهلجرة واالبتكار مع جامعة إدنربة؛ وتدريب 
لكبار شاغلي الوظائف العامة يف غامبيا بشأن إعداد مقرتحات املشاريع القابلة للتمويل 

ريف ؛ وتدريب أجري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشعبة اإلحصائية ابألمم املتحدة املص
على أرصدة الطاقة وإحصاءاهتا؛ وتدريب على تقنيات إدارة خماطر الكوارث مع املركز األفريقي 

نفتح ملواجهة املخاطر والبنك الدويل؛ وتدريب على إدارة املوارد الطبيعية مع مبادرة اجملتمع امل
 لغرب أفريقيا، من بني جهات أخرى. 

على تعزيز الروابط مع دوله األعضاء من خالل  أيضا املعهد تركيز وانصب -34
االتصال املنتظم ابلسفارات يف داكار وأديس أاباب واالتصال املباشر مع الوزارات التنفيذية 

 على الصعيد القطري.

 الذين احلاليني شركائه عةجممو  إدارة على القدر بنفس تركيزه املعهد وسيواصل -35
 احلكومية، والوزارات واإلدارات الدولية، اإلمنائية واملنظمات األكادميية، األوساط إىل ينتمون

واجملتمع  احلكومية غري واملنظمات اإلقليمية، واملؤسسات الفكرية، واملراكز البحثية واهليئات
 دخيطو املعهاملدين. ومتشيا مع التوجهات االسرتاتيجية اجلديدة للجنة االقتصادية ألفريقيا، 

 خطوات كبرية ابجتاه إقامة شراكات مع القطاع اخلاص.  
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 2021لعام  التوقعات -خامسا

نتيجة لتسارع خطى التحول اهليكلي يف أفريقيا، ما فتئ الطلب على خدمات  -36
املعهد ذات الصلة يتزايد ابطراد على مدى السنوات اخلمس املاضية. وال تستوجب تلبية هذا 
الطلب حتواًل اسرتاتيجيًا يف توفري التدريب على املهارات فحسب، بل تستوجب أيضا زايدة 

 ة والبشرية على السواء. مقابلة يف املوارد املالي

وواجه املعهد كذلك حتداي فيما يتصل ابستمرار حمدودية عدد النساء اللوايت  -37
يشاركن يف األنشطة التدريبية. وقد الحظ املعهد أن الدورات املصممة خصيصا، ودورات 
تدريب املدربني والدورات املصممة على الشبكة االلكرتونية يشارك فيها، يف الغالب األعم، 
عدد أكرب من املستفيدين، مبن فيهم النساء، ولذلك فإن قيمتها مقابل مثنها أكرب من الدورات 
العادية اليت تقدم داخل مباين املعهد. واألهم من ذلك هو أن التدريب املصمم خصيصا 
ميكنه أن يعاجل حتدايت حمددة تواجهها البلدان فيما خيص القدرات، ومن مث فإنه مفيد للغاية 

ت املعنية. وابإلضافة إىل ذلك، تتواصل مناشدة الدول األعضاء لكي تقوم برتشيح للحاال
 نساء عند فتح ابب تقدمي الطلبات.

إىل حدوث حتول مفاجئ حنو التعلم الرقمي.  19 كوفيدت جائحة  وقد أد -38
وأدت األزمة إىل تغري واسع النطاق طال برامج التدريب احلضورية املقررة بتحوهلا إىل املنصات 
واألدوات املتاحة على اإلنرتنت ملواصلة تقدمي التعليم وتنمية املهارات. وقد أدى ذلك إىل 
تعزيز ما هو متاح من منصات قائمة من خيارات التعلم الرقمي. وتتجاوز هذه اجلهود جمرد 
تطبيق احللول التكنولوجية القائمة حبيث تتضمن تقدمي فصول دراسية افرتاضية. فهي تنطوي 

ة تصور لتجربة التعلم من أساسها لتمكني جمموعات املتعلمني من اكتساب جتارب على إعاد
 تفاعلية وتعاونية يف جمال التعلم االجتماعي.

للمزيد من التدريب  2021ج الربانمج الفرعي يف عام واستجابة لذلك، سريوّ   -39
بناء قدراهتن الرقمي الذي يتسم ابلكفاءة من حيث التكلفة ويتيح الفرصة للمزيد من النساء ل

إىل جانب ضمان استمرار دعم الدول األعضاء يف جمال تنمية القدرات. غري أن الربانمج 
الفرعي يدرك متاما القيود اليت حتد من طريقة التنفيذ هذه، وال سيما فيما يتعلق ابلتدريب 

هد املتقدم والتدريبات ذات الطابع العملي، اليت تتطلب توجيها شخصيا، ولذلك سيعمل املع
 على وضع اسرتاتيجية خمتلطة حاملا يتمكن من تقدمي التدريب يف املوقع.

مساعيه النشطة للتعاون يف جمال تقاسم التكاليف مع  أيضا املعهد وسيواصل -40
 املؤسسات األخرى يف تنفيذ برانجمه. 

على ذلك، تشمل الفرص االسرتاتيجية الناشئة اليت ستتم االستفادة  وعالوة -41
 ما يلي: 2020منها خالل عام 
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 مع املعهد شراكة تعزيز إىل املفضية املتحدة األمم يف اجلارية اإلصالحات )أ(
 املتحدة؛ األمم منظومة

 كما  القدرات، تنمية يف املعهد بدور االعرتاف يكتسبه الذي املتزايد الزخم )ب(
 واملنتدى االقتصادية والتنمية التخطيط لوزراء ألفريقيا االقتصادية اللجنة مؤمتر من يتضح

 املستدامة؛ ابلتنمية املعين املستوى الرفيع السياسي

 ؛2063وخطة عام  2030طلب متزايد فيما يتعلق خبطة عام  وهناك )ج(

إبرام عدد متزايد من الشراكات وتوقيع عدد متزايد من مذكرات التفاهم  ومت )د(
األفريقية الوكالة و مية، مع جهات من قبيل الربملان األفريقي، ووكالة االحتاد األفريقي للتن

خدمة د مزوّ  ] ((GitHub‘‘ هاب  جيت’’شركة واملؤسسة املالية الدولية، و  ،ملواجهة املخاطر
 ،ات[اإلصدار إلدارة  (Git)‘‘ جيت’’ برانمجابستخدام استضافة اإلنرتنت لتطوير الربامج 

 .الفنلندية توركو، وجامعة املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائيةو 

على حتسني مشاركة البلدان الناطقة ابلربتغالية يف براجمه  أيضا املعهد وسيعمل -42
وإشراك عضو من بلد انطق ابلربتغالية يف اللجنة االستشارية التقنية، من أجل تعزيز متثيل 

 مجيع املناطق دون اإلقليمية والبلدان األفريقية.

 مساعي إطار يف اصةوخ املالية، املوارد لتعبئة خاص اهتمام إيالء وسيستمر -43
 .أبنشطته املعهد قيام على املتحدة األمم منها تعاين اليت املالية لألزمة السليب األثر من احلد

االهتمام الواجب لتجديد عضوية جملس  2021سيويل املعهد يف عام  وأخرياً، -44
إدارته وجلنته االستشارية التقنية، وفقا لواليته ونظامه الداخلي. وكان من املقرر االنتهاء من 

أدى إىل أتجيل  19 كوفيدولكن الوضع اخلاص الناجم عن وابء   ،2020هذه املهام يف عام 
 العملية.
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 مرفق

 2020الدول األعضاء وحالة املتأخرات،  اشرتاكات
 

الرقم 
 املسلسل

االشرتاكات املقررة  البلدان 
السنوية بدوالرات 
 الوالايت املتحدة

جمموع االشرتاكات 
املقررة السنوية 

بدوالرات الوالايت 
 املتحدة

جمموع املبالغ 
املسددة لعام 

2020 
بدوالرات 

 الوالايت املتحدة

جمموع املبالغ 
املسددة بدوالرات 
 الوالايت املتحدة

املتأخرات بدوالرات 
 الوالايت املتحدة

 2 480 000 0 0 2 480 000 80 000 اجلزائر  1

 96 000 896 000 0 992 000 32 000 أنغوال  2

 14 586 450 414 0 465 000 15 000 بنن  3

 744 000 0 0 744 000 24 000 بوتسواان  4

 0 465 000 15 000 465 000 15 000 بوركينا فاسو  5

 405 000 60 000 0 465 000 15 000 بوروندي  6

 140 936 603 064 0 744 000 24 000 الكامريون  7

 310 000 0 0 310 000 10 000 كابو فريدي   8

 448 239 16 761 0 465 000 15 000 مجهورية أفريقيا الوسطى  9

 376 149 88 851 0 465 000 15 000 تشاد  10

 310 000 0 0 310 000 10 000 جزر القمر  11

 9 131 455 869 0 465 000 15 000 الكونغو  12

 992 000 0 0 992 000 32 000 مجهورية الكونغو الدميقراطية 13

 31 232 960 768 0 992 000 32 000 كوت ديفوار   14

 465 000 0 0 465 000 15 000 جيبويت  15

 0 2 480 000 80 000 2 480 000 80 000 مصر  16

 390 000 0 0 390 000 15 000 إريرتاي  17

 951 420 40 580 0 992 000 32 000 إثيوبيا  18

 50 000 260 000 0 310 000 10 000 غينيا االستوائية  19

 580 000 40 000 0 620 000 20 000 غابون  20

 105 919 204 081 95 582 310 000 10 000 غامبيا  21

 37 401 954 599 67 462 992 000 32 000 غاان  22

 280 000 30 000 0 310 000 10 000 بيساو -غينيا   23

 460 000 160 000 0 620 000 20 000 غينيا  24

 0 992 000 0 992 000 32 000 كينيا   25

 30 000 435 000 0 465 000 15 000 ليسوتو  26

 435 000 30 000 0 465 000 15 000 ليرباي  27

 1 491 266 988 734 154 561 2 480 000 80 000 ليبيا  28

 72 960 547 040 0 620 000 20 000 مدغشقر  29

 60 000 405 000 0 465 000 15 000 مالوي  30
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 32 081 432 919 0 465 000 15 000 مايل  31

 280 000 30 000 0 310 000 10 000 موريتانيا  32

 465 000 0 0 465 000 15 000 موريشيوس  33

 205 588 786 412 242 557 992 000 32 000 املغرب  34

 651 057 340 943 0 992 000 32 000 موزامبيق  35

 24 000 672 000 0 696 000 24 000 انميبيا  36

 455 025 9 975 0 465 000 15 000 النيجر  37

 189 669 2 290 331 0 2 480 000 80 000 نيجرياي  38

 285 000 180 000 0 465 000 15 000 رواندا  39

 300 000 10 000 0 310 000 10 000 سان تومي وبرينسييب  40

 24 520 719 480 0 744 000 24 000 السنغال  41

 10 000 300 000 0 310 000 10 000 سيشيل  42

 0 620 000 0 620 000 20 000 سرياليون  43

 310 000 0 0 310 000 10 000 الصومال  44

 1 360 000 720 000 160 000 2 080 000 80 000 جنوب أفريقيا  45

 128 000 864 000 0 992 000 32 000 السودان  46

 51 230 568 770 28 770 620 000 20 000 إسواتيين  47

 141 154 602 846 0 744 000 24 000 مجهورية تنزانيا املتحدة  48

 15 000 450 000 0 465 000 15 000 توغو  49

 347 443 396 557 0 744 000 24 000 تونس  50

 51 029 692 971 0 744 000 24 000 أوغندا  51

 159 471 832 529 0 992 000 32 000 زامبيا  52

 745 075 494 925 0 1 240 000 40 000 زمبابوي  53

 17 996 581 23 578 419 843 931 41 575 000 1 358 000 اجملموع   

 

 
__________ 


