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التقرير املرحلي عن عمل املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
والتخطيط
أوال -مقدمة
 - 1يقدم هذا التقرير لينظر فيه مؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني ،استجابة لطلبه با حلصول على حتديثات منتظمة عن التقارير
( )1
اليت يرفعها املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط إىل جملس إدارته وإىل اإلدارة.
ويوجز التقرير أنشطة املعهد خالل الفرتة من نيسان/أبريل  2018إىل آذار/مارس .201٩
ويغطي التقرير األنشطة األساسية للمعهد ،مع الرتكيز على واليته الرئيسية املتمثلة يف توفري
التدريب للمسؤولني عن اإلدارة االقتصادية والتخطيط اإلمنائي يف الدول األعضاء.
 - 2وقد كان عام  2018عاماً إلعادة تنظيم املعهد .وعمال مبا أوصى به جملس إدارته
والدول األعضاء ،شهد املعهد حتوال اسرتاتيجيا يف توجهه .ويرمي ذلك التحول إىل حتسني
معاجلة كل من املشاركة احملدودة للمرأة يف عمله ،والطلب املتزايد من الدول األعضاء يف
اللجنة االقتصادية ألفريقيا للحصول على الدعم يف جمال تنمية القدرات ألغراض حتقيق
األهداف والتطلعات الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية
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’’ املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط مؤسسة أفريقية أنشأهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة ويتمثل
الغرض الرئيسي منها يف مرافقة البلدان األفريقية ودعمها يف سعيها إىل بناء قدراهتا من املوارد البشرية كشرط ال
غىن عنه للحفاظ على استقالهلا والنهوض بتن ميتها االقتصادية االجتماعية .وتؤطَّر أنشطة املعهد الرئيسية
املستمدة من واليته حول جمموعة من برامج تنمية القدرات والتدريب ،فضال عن طائفة من املبادرات ذات
الصلة ببحوث السياسات واحلوار  .كما يقدم املعهد خدمات استشارية عند الطلب إىل احلكومات واملؤسسات
منتدى للتفكري البديل بشأن التنمية يف أفريقيا‘‘.
العامة ويشكل
ً
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ملا بعد عام  ،2 01٥اليت حتمل عنوان ’’حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة
لعام )2 (،‘‘20٣0ويف خطة االحتاد األفريقي لعام ’’ :206٣أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘.
ويتطلب حتقيق هاتني اخلطتني إدخال تعديالت على الطريقة اليت تتبعها البلدان يف تناول
التنمية .ويكمن أحد أهم التحديات اليت تواجه الدول يف إجياد حلول أكثر ابتكاراً من أجل
التحكم يف عملياهتا اإلمنائية؛ وأن تصبح أطرافاً فاعلة كاملة األهلية يف االقتصاد العاملي؛ وأن
تعزز أسسها االقتصادية ؛ وأن ترتجم مكاسبها االقتصادية إىل مكاسب مستدامة وشاملة
ملواطنيها من حيث الرفاه ،واالزدهار واالستقرار .كما يستوجب ذلك إعادة النظر يف توجهاهتا
فيما يتصل ببناء القدرات والتدريب.
 - ٣وقد اجتمع خرباء من اللجنة االستشارية التقنية للمعهد ،وخمتصون من شعب اللجنة
االقتصادية ألفريقيا وخمططون اسرتاتيجيون يف معتكف نظم ال ستعراض دليل التدريب اخلاص
باملعهد بغية زيادة تركيزه على أولويات البلدان األفريقية يف جمال التنمية لكي تصبح مرنة مبا
أقره أعضاء اللجنة.
يكفي الستيعاب املسائل املستجدة .ونتيجة لذلك ،وضع مصّنف جديد َّ
وصنفت برامج التدريب املقرتحة يف املصنَّف اجلديد يف أربع جمموعات ،روعيت فيها اجملاالت
الرئيسية اليت تتسم فيها احتياجات الدول األعضاء بأمهية قصوى .واجملموعات هي :منذجة
االقتصاد الكلي وختطيطه  ،والتكامل اإلقليمي ،والتنمية االجتماعية ،واإلدارة املتكاملة للموارد
الطبيعية.
 - 4وقام املعهد أيضاً بوضع خطة اسرتاتيجية من مخس سنوات (،)202٣ – 201٩
صممت حبيث تليب توقعات صناع القرار يف أفريقيا ل تسريع وترية التنمية يف القارة .وتستند
اخلطة االسرتاتيجية إىل نظرية للتغيري (الشكل  ) 1يرمي من خالهلا املعهد ،يف هناية املطاف،
إىل املسامهة يف حتسني إدارة القطاع العام والتخطيط اإلمنائي دعما للتحول اهليكلي للدول
األعضاء ،وفقاً خلطة عام  206٣وخطة عام  .20٣0ويف هذا الصدد ،سريكز املعهد على
ثالثة جماالت رئيسية للتغيري ي توخى أن يتفاعل أصحاب املصلحة من خالهلا مع نواتج املعهد
ويتأثروا هبا .وهذه اجملاالت هي:
(أ) كفاءة خمططي التنمية وواضعي السياسات يف إدارة السياسات ،ونظم القطاع
العام ،والتخطيط اإلمنائي؛
(ب) كفاءة نظم القطاع العام يف السعي للحصول على دعم يف غاية األمهية لوضع
السياسات واإلدارة والتخطيط للتنمية؛
(ج) كفاءة املعهد بوصفه منظمة رائدة يف جمال تنمية القدرات لوضع السياسات
العامة واإلدارة والتخطيط للتنمية يف أفريقيا.
()2
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الشكل 1
نظرية التغيري للخطة االسرتاتيجية اخلمسية
ألي غرض :إل دارة سياسات
القطاع العام وختطيط ال تنمية،
وفقاً لتعريف أي جهة:
اللجنة االستشارية التقنية،
جملس اإلدارة ،مؤمتر الوزراء

احملركات السياقية للمعهد

اجلهة املسؤولة عن
التعريف : TAC,

تكبري /توسيع التغيري يف املعارف واملواق ف

لتنمية يف أفريقيا وأطر التنمية الرفيعة املستوى
على سبيل املثال ،خطة  20٣0وخطة 206٣

تغيريات مستدمية على املدى البعيد

، GCواملهااملرؤاتمتروا الوز
اري والسياسات
ملمارسات

واليات املعهد واللجنة ،سياسات الدول األعضاء

تغيريات على املدى املتوسط

جماالت التأثري غري املباشر
الوزا رات ،اإلدارات ،الربملانات ،مراكز التفكري،
مثال يف املمارسات اجلامعات ،شبكات املعارف ،القطاع اخلاص
تغيريات ً
والسياسات وعمليات واجملتمع املدين

املخططون وواضعو السياسات ،شبكات

البحوث والسياسات واملمارسات

التخصيص

تغيريات مثالً يف املعاش واملواقف
and
واملهارات والعالقات
العمليات الداعمة هلذا التغيري مثال
التواصل االجتماعي ،االتصاالت،
الدعوة ،فعاليات تقاسم املعارف
ووسائط اإلعالم والتدريب بواسطة
نظرية التغيريات

تغيريات على املدى
ا ل قصري
جماالت التأثري املباشر – أهم أصحاب املصلحة
مبن فيهم موظفو الوزارة واإلدارة ،نواب الربملان،
األكادمييون واألفراد وموظفو اجملتمع املدين

مستخدمة بواسطة
جمموعات أصحاب
املصلحة الرئيسية

املخرجات:
املنتجات+
االتصاالت+
احلوافز+
الشبكات

اال لتزام والدعم املؤسسي

قدرات املخططني وصانعي
السياسات على االستجاب ة
املوارد والنظم
واملهارات
املؤسسية

االسرتاتيجية الربناجمية -
جملال التحكم :التد ريب،
البحوث ،املشاركون،
املخرجات

 - ٥وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصل املعهد كذلك االضطالع بأنشطته األساسية
الرامية إىل توفري التدريب ملوظفي الدول األعضاء املسؤولني عن اإلدارة االقتصادية والتخطيط
اإلمنائي .واستندت أنشطة تدريب املعهد إ ىل أنشطة حبثية وحلقات دراسية وحوارات
سياساتية تناولت املشاكل العملية للتنمية الوطنية واإلقليمية والدولية .ويف اإلمجال ،نظم
املعهد  ٣7دورة قصرية حضرها  ٥01مشارك ينتمون إىل  4٩دولة عضو موزعة على املناطق
دون اإلقليمية اخلمس للقارة األفريقية .وانبثقت أ نشطة التدريب واملنتجات املعرفية هذه عن
أنشطة حبثية ترمي إىل حتسني تنفيذ خطة عام  206٣وخطة عام  .20٣0ويرد أدناه املزيد
من التفاصيل عن املخرجات املنفذة.

ثانيا  -دعم تنفيذ خطة عام  206٣وخطة عام  20٣0من خالل التدريب
والبحث
أ لف  -التدريب
 - 6تتمثل والية املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف حتسني القدرات التقنية
لكبار املسؤولني وموظفي اخلدمة املدنية األفريقيني .ويقدم املعهد التدريب لعدد كبري من
كبار املوظفني ممن يتمتعون بقدر كاف من الكفاءة والقدرة على تصميم السياسات اإلمنائية
ورصدها وتقييمها من أجل حتقي ق النمو املطرد والشامل للجميع .ويف ظل اخلطط اإلمنائية
الدولية مثل خطة عام  20٣0وخطة عام  ، 206٣ينبغي أن تؤخذ االعتبارات واخلصائص
19-00140
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الوطنية للدول األعضاء يف احلسبان لتقدمي برنامج لبناء القدرات يليب أهداف التحول اهليكلي
يف أفريقيا .وتتوافق أنشطة التدريب اليت يقدمها املعهد مع هذا اهلدف ،كما تساعد يف
تعريف املتدربني املشاركني يف دوراته التدريبية مبا يلزم من تقنيات لصياغة السياسات املواتية
للتنمية والتخطيط هلا وتنفيذها وإدارهتا  .وتشمل أهم التحديات اليت تواجهها البلدان التحكم
يف عملياهتا اإلمنائية ،والتحول إىل أطراف فاعلة متاماً يف االقتصاد العاملي ،وحتسني أساسيات
اقتصاداهتا ،وإشراك كافة اجلهات الفاعلة بشكل ملموس أكثر  ،وحشد املوارد الكافية ،وحتقيق
القدرة على حتويل مكاسبها االقتصادية إىل حتسينات على مستوى رفاه مواطنيها كافة بطريقة
منصفة ومستدامة.
 - 7وأصبحت أنشطة املعهد التدريبية والبحثية ،منذ تقريره لعام  ، 2017تسرتشد خبطة
عام  20٣0وخطة عام  206٣كلتيهما .ومت تكييف برنامج املعهد التدرييب من أجل دعم
حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،ومواءمتها مع خطة عام  206٣وإدماجها يف اخلطط
اإلمنائية الوطنية للبلدان األفريقية .وبالفعل ،فقد نظم املعهد معتكفا مع الشركاء من أجل
جتديد املصنَّف وفقا لذلك ،وحبيث يصبح أكثر انسجاما واتساقا مع كلتا اخلطتني .ومت اقرتاح
مصنّ ف جديد يأخذ املبادئ التوجيهية للخطط اإلمنائية الدولية بعني االعتبار  ،ال سيما خطة
عام  206٣وخطة عام  .20٣0ويراعي املصنَّ ف اجلديد كذلك املوقف األفريقي يف عدد
معني من القضايا واخلطط الدولية مثل خطة عمل أديس أبابا (اليت تتناول متويل التنمية)؛
واتفاق باريس بشأن تغري املناخ؛ وسياسات اهلجرة؛ واخلطط اإلقليمية ،مبا يف ذلك منطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية والرؤية األفريقية للتعدين .وعالوة على ذلك ،يغطي املصنّف
اجلديد االحتياجات اليت أعرب عنها املتدربون من خالل الدراسة االستقصائية اليت أجريت
يف عام .2016
 - 8ويف كل عام ،ينظم املعهد دورات دراسية تقليدية ،ترتبط ارتباطا وثيقا بواليته وتليب
االحتياجات الراهنة للدول األعضاء .وتقدم هذه الدورات عامة باللغتني اإلنكليزية والفرنسية،
ومها لغتا العمل الرمسيتان للمعهد ،وتستمر على مدى أسبوعني .ويتوىل تقدمي الدورات
الدراسية خرباء كبار يف جماالت التخطيط والتنمية االقتصادية تتوفر فيهم املعرفة النظرية واخلربة
العملية على السواء .وتتضمن غالبية هذه الدورات توضيحات تستند إىل أمثلة لدراسات
حاالت إفرادية من الدول األعضاء.
 - ٩وقد نظمت  24دورة تدريبية ،منها  1٩دورة يف املوقع ،تناولت املسائل املتعلقة
بتحليل البيانات ومنذجة االقتصاد الكلي ملخططي التنمية؛ والسياسات القطاعية والتخطيط
يف جماالت التجارة ،والصناعة ،والزراعة والطاقة؛ واملفاوضات التجارية الدولية الداعمة ملنطقة
التجارة احلرة القارية؛ والسياسات االجتماعية وإدارة السياسات االقتصادية املراعية
لالعتبارات اجلنسانية؛ وتعبئة املوارد احمللية.
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 - 10ونظمت دورات تدريبية جديدة تناولت مسائل السالمة على الطرق ونظم املعلومات
اجلغرافية ومنذجة االقتصاد الكلي لتقييم أثر أهداف التنمية املستدامة يف السياسات العامة.
وباإلضافة إىل ذلك ،استحدثت وحدات دراسية تتعلق خبدمات املعلومات املناخية واملسؤولية
اإليكولوجية ملراعاة تطور توقعات البلدان األفريقية يف جمال التدريب .ومن بني الدورات الـ
 1٩اليت أقيمت يف املوقع كانت هناك  10دورات أساسية للمعهد ،منها دورة واحدة (عن
سياسة اهلجرة) جرى حتسينها؛ وثالث دورات مصممة حسب احلاجة؛ وست دورات نظمت
بالتعاون مع الشركاء .والشركاء املعنيون هم معهد إدارة االقتصاد الكلي والشؤون املالية لشرق
أفريقيا واجلنوب األفريقي يف هراري؛ والبنك الدويل؛ ومعهد األلفية ملستقبل أفريقيا؛ واللجنة
االقتصادية ألفريقيا واملركز األفريقي لسياسات املناخ التابع هلا؛ وكذلك شعبة سياسات
االقتصاد الكلي باللجنة؛ واملركز األفريقي لإلحصاءات؛ واملركز األفريقي لسياسات املناخ؛
واملنظمة الدولية للهجرة.
 - 11ويف سياق اإلدارة القائمة على النتائج ،قام املعهد بتحديد إطار منطقي للتدخالت
بغرض استكشا ف خمتلف اخلطوات اليت يتعني تنفيذها ببعد اسرتاتيجي لرصد الربامج اليت
تشكل املراحل اهلامة وتقييمها .ويف الواقع ،فإن الرصد املنتظم واملنهجي ألنشطة التدريب
تيسر حتقيق النتائج املتوقعة؛
والبحث يساعد يف تقرير ما إذا كان من شأن األنشطة املنفذة أن ّ
وإذا مل يكن األمر ك ذلك ،جيري تطبيق ما يلزم من تدابري تصحيحية .فالتقييم أمر بالغ
األمهية لقياس فعالية أي برنامج .كما يتيح التقييم ،على وجه اخلصوص ،معلومات عن إجناز
األهداف املوكلة إليه من خالل قياس مؤشرات األداء.
 - 12وستتيح عملية الرصد والتقييم املطبقة على أنشطة التدريب يف املعهد معلومات عن
حتقيق أهداف الربامج التدريبية املختلفة ،وهي :تدريب عدد كبري من املديرين من املستوى
املتوسط ومن كبار املديرين الذين بوسعهم صياغة السياسات االقتصادية املثلى يف التخطيط
والتنمية والتأثري على السياسات يف مؤسساهتم املعنية  .وستساهم هذه العملية أيضاً يف
مواصلة تكييف املصنَّف التدرييب للمعهد ليتالءم مع االحتياجات املتصلة بالتخطيط وإدارة
السياسات االقتصادية يف خمتلف الدول األعضاء.
 - 1٣ودأب املعهد على دعوة املشاركني يف براجمه التدريبية بشكل منهجي إىل تقييم
الدورات اليت شاركوا فيها .واستحدث إطارا منطقيا وشامال لرصد وتقييم األنشطة .وحتقيقا
هلذه الغاية ،وزع استبيان عل املتدربني من أجل احلصول على آرائهم بشأن األبعاد الفنية
للدورات وبشأن اجلوانب املتعلقة باللوجستيات ومستوى جودة الدورات .وأظهر التقييم أن
مجيع الدورات حظيت بتقدير جيد نسبيا من املتدربني  .حيث تلقت غالبية الدورات ،يف عام
 2017تقديراً عاماً بلغ  ٩0يف املائة أو أكثر من املشاركني فيها .وعملت الدورات الدراسية
اجلديدة على تعزيز قدرات املشاركني على تعميم إدماج نظم املعلومات اجلغرافية واملعلومات
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واخلدمات املناخية يف صياغة السياسات العامة ويف وضع مناذج شاملة ومركزة متشياً مع
أهداف التنمية املستدامة.
 - 14ويف  ،2018حافظ املعهد على االجتاه التصاعدي نفسه يف عدد الطلبات )٣(.ففي
عام  ،2017ورد عدد كبري من الطلبات ( ) ٣ 614األمر الذي ميكن أن يعزى إىل
استحداث دورتني على شبكة اإلنرتنت ،منهما دورة نظمت بالشراكة مع معهد األمم املتحدة
للتدريب والبحث ،ورد بشأهنا عدد هائل من الطلبات ( .)٥16وتظهر تلك الزيادة بكل
وضوح االهتمام املتزايد الذي أبدته الدول األعضاء بربامج املعهد اخلاصة بتنمية القدرات.
 - 1٥وبلغ العدد الكلي للموظفني احلكوميني األفريقيني الذين حضروا دورات املعهد
الرئيسية  ٥01موظفا ،منهم  2٩حضروا الدورات املصممة حسب الطلب .وزاد عدد
املشاركني يف الدورات بنسبة  2.2يف املائة عما كان عليه يف عام  . 2017وارتفعت مشاركة
املرأة من  28يف املائة يف عام  2017إىل  ٣2.٣يف املائة يف عام  ، 2018نتيجة للجهود
اليت يبذهلا املعهد من أجل توسيع ما يتوفر عليه من سبل للمعلومات وطريقة التوزيع .ورغم
أن املعهد ملتزم كل االلتزام بتحقيق التوازن بني مشاركة الرجال والنساء ،إال أن ارتفاع نسبة
الرجال ممن يتبوؤون وظائف الرتب املتوسطة والعليا يف احلكومات األفريقية يشكل أحد أوجه
القصور املعروفة .ومع ذلك ،وفيما يتعلق باملشاركة ،كانت مجيع املناطق ممثلة يف الدورات
الدراسية ،حيث غطى املتدربون  4٩دولة من الدول األعضاء (انظر الشكل .)2
الشكل 2
احلضور يف الدورات الرئيسية للمعهد
عدد النساء

Number of Women

عدد املشاركني

Number of Participants

300

250

West
Africaريقيا
غرب أف

()٣

21/6

200

Central
 Africaأفريقيا
وسط

150

East
Africaريقيا
شرق أف

100

Southern
Africa
اجلنوب األفريقي

50

0

Nor
Africaأفرthيقيا
مشال

بلغ عدد الطلبات الواردة  1812طلبا يف عام 2014؛ و 1٩48طلبا يف عام 201٥؛ مث ارتفع العدد ليبلغ 2٥42
يف عام .2016
19-00140

E/ECA/ C OE/ 3 8/ 8

 - 16كما نظم املعهد مخس دورات للتدريب املهين للموظفني من مقر اللجنة االقتصادية
ألفريقيا ومكاتبها دون اإلقليمية .وغطت مواضيع التدريب التخطيط اإلمنائي؛ ومهارات
االتصال االسرتاتيجي (مسار التواصل االجتماعي)؛ ومهارات الكتابة يف اجملاالت التقنية،
وهي دورة تقدم باللغتني اإلنكليزية والفرنسية؛ والنَّمذج ة باستخدام براجميات االقتصاد
القياسي .ومتثلت إحدى أهم النتائج يف استعراض برنامج الدورات الذي أجنز يف عام .2018
وأجري االستعراض استجابة لطلب من جملس إدارة املعهد ،هبدف زيادة عدد الدورات
التدريبية وأمهية املوضوعات املغطاة ،مبا يتماشى مع تسمية املعهد بالذراع التدريبية للجنة
االقتصادية ألفريقيا.

باء -ب رنامج درجة املاجستري
 - 17أطلق املعهد ،يف عام  ،2016برناجما لدرجة املاجستري يف السياسة الصناعية مدته
 18شهرا بالشراكة مع جامعة جوهانسربغ .ويشكل هذا الربنامج أحد األنشطة الرئيسية
لربنامج املعهد املخصص لتنمية القدرات والتدريب .والربنامج مصمم لتزويد كبار املهنيني
ممن هم يف منتصف حياهتم الوظيفية وواضعي السياسات العاملني يف احلكومات واملنظمات
احلكومية الدولية بتدريب م نظم يشمل خمتلف جوانب إدارة السياسات االقتصادية،
والتخطيط اإلمنائي ،والتحليل القطاعي ،وبصفة خاصة بالنسبة للقضايا الصناعية .واحتوت
دفعة عام  2018على  20طالباً .وارتفع عدد النساء الالئي جرى اختيارهن إىل أربع،
باملقارنة مع امرأة واحدة يف الدفعة األوىل.
 - 18ويقوم ا ملعهد أيضا باستكشاف إمكانية تقدمي برامج أخرى لدرجة املاجستري ،منها
برنامج يقدم بالتعاون مع معهد التخطيط القومي يف مصر يركز على التخطيط اإلمنائي،
وبرنامج حاسويب/رقمي لدرجة املاجستري يضم خليطاً من املكونات ينظَّم مع جامعة
نغاونديري يف الكامريون عن نظم املعلومات اجلغرافية املكانية.

جيم  -البحوث
 - 1٩يعد إجراء البحوث املتعلقة بالسياسات اإلمنائية إحدى املهام األساسية للمعهد.
وجتري البحوث حتليالت جديدة للسياسات اإلمنائية وتساعد يف زيادة الوعي باملسائل
اإلمنائية اجلديدة .ويتمثل اهلدف العام للربنامج اخلاص بدعم األ نشطة البحثية وسلسلة
احلوارات بشأن السياسات اليت ينفذها املعهد يف تعزيز وتوطيد الصلة الوثيقة بني البحوث
ألغراض التنمية ووضع السياسات ،وهو ما يرسي العالقة األساسية بني الباحثني وصانعي
القرار الذين يعملون معا بغرض اقرتاح معارف جديدة يف صياغة السياسات وإتاحتها
للمستخدمني وإدماجها يف صياغة السياسات.
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 - 20وانطوت األنشطة البحثية يف املقام األول على تيسري ودعم األنشطة من قبيل احلوارات
الرفيعة املستوى ،والدراسات املتعلقة بالقضايا الناشئة يف جمال التنمية االقتصادية والتخطيط،
فضال عن توفري املنح ل لربامج املتعلقة باملسائل ذات األمهية اخلاصة فيما يتصل باخلطط
اإلمنائية األفريقية.
 - 21وي نصب تركيز مواضيع األنشطة املختلفة على األولويات الوطنية للدول األعضاء يف
القضايا ذات الصلة بالتحول اهليكلي ألفريقيا يف إطار خطة عام  20٣0وخطة عام .206٣
 - 22وتشجع سلسلة احلوارات الرفيعة املستوى بشأن السياسات على هتيئة بيئة مواتية
لتبادل األفكار ووجهات النظر اجلديدة بشأن التحديات اإلمنائية العديدة اليت تواجه القارة
األفريقية حالياً .وتتي ح سلسة احلوارات للباحثني وصانعي القرار الفرصة للتفاكر بشأن
الشواغل املتعلقة بالسياسة العامة ،واقرتاح توصيات إلجياد احللول العملية هلا.
 - 2٣وخالل الفرتة قيد االستعراض ،عقد حوار رفيع املستوى بشأن موضوع النهج اجلديدة
للتخطيط من أجل حتقيق أهداف خطة عام  20٣0وخطة عام  . 206٣وحضر هذه
الفعالية أعضاء من اللجنة االستشارية التقنية للمعهد إىل جانب خرباء مرموقني رفيعي
املستوى يف التخطيط اإلمنائي ،وبناء القدرات من العاملني باحلكومات األفريقية ،وأعضاء
الدوائر األكادميية واملنظمات الدولية.
 - 24وتعاون املعهد مع البنك الدويل لإلنشاء والتعمري التابع للبنك الدويل يف تقدمي حلقة
دراسية رفيعة املستوى تناولت مرصد بيانات السالمة على الطرق وقام بتيسري مناقشات عن
إنشاء مرصد للسالمة على الطرق يف أفريقيا ،بغية تعزيز هتيئة بيئة متضافرة لتمكني البلدان
من مجع املعلومات املفيدة يف الوقت املناسب للتصدي للوباء املستمر املتمثل يف خماطر
السالمة على الطرق.
 - 2٥وباإلضافة إىل ذلك ،تعاون املعهد مع مبادرة تعبئة مؤسسات االستثمار لتطوير
اهلياكل األساسية يف أفريقيا (وهي شراكة بني وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة
والرابطة الوطنية ملهنيي األوراق املالية) واللجنة االقتصادية ألفريقيا لتنظيم واستضافة حلقة
عمل رفيعة املستوى ملدة يومني ملمثلي مؤسسات االستثمار يف وسط وغرب أفريقيا .وأتاحت
حلقة العمل للمستثمرين الفرصة لتبادل املمارسات والتجارب وإقامة الشراكات ،فضال عن
قيام اخلرباء بإطالعهم على التطورات األخرية يف متويل اهلياكل األساسية يف أفريقيا .وعقدت
حلقة العمل يف إطار األعمال التحضريية ملعتكف مستثمري الواليات املتحدة األمريكيةـ
وأفريقيا الذي نظم بعدها مباشرة يف  ٣آذار/مارس  ، 2018وشارك فيه مستثمرون من
مؤسسات الواليات املتحدة .وكان اهلدف من املعتكف هو اجلمع بني مستثمرين من أفريقيا
والواليات املتحدة بغرض تيسري إقامة الشراكات وتبادل أفضل املمارسات والتجارب
واستكشاف فرص االستثمار املشرتك.
21/8
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 - 26وتشكل سلسلة احللقات الدراسية املعنية بالتنمية حمفال هاماً جيمع بني الباحثني
وصانعي القرار الذين ينبغي هلم االلتزام بالتفاهم املتبادل وتقاسم املعارف املتوفرة لدى اجملتمع
العلمي األفريقي .وتشكل هذه السلسلة من احللقات أحد األنشطة الرئيسية للمعهد ،وهو
نشاط يتيح له فرصة حتسني الرتويج لألنشطة اليت يضطلع هبا.
 - 27ونظم املعهد سلسلة من املوائد املستديرة على هامش الدورات التدريبية اليت عقدت
يف داكار ،تناولت مواضيع ،منها الصناعة اخلضراء والتنمية االجتماعية واجلهود املبذولة
لتحقيق مبدأ ’’عدم ترك أي شخص خلف الركب‘‘ والنقل واهلياكل األساسية ،وتعبئة املوارد
احمللية واهلجرة.
 - 28واستضاف املعهد ،بالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة
العامة واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،حلقة العمل اإلقليمية التحضريية لالستعراضات الوطنية
الطوعية للمنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  ،2018الذي عقد يف متوز/يوليه 2018
يف نيويورك .وخالل حلقة العمل ،قدم عدد من البلدان األفريقية استعراضاهتا الطوعية عن
التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ومتثلت إحدى النتائج الرئيسية لالجتماع
يف حتديد احلاجة إىل إيالء اهتمام خاص للخصوصيات األفريقية يف هذه العملية ،ال سيما
العناصر الواردة يف خطة عام  206٣اليت تتضمن عددا من اجلوانب اليت ختص القارة األفريقية
دون غريها .وأتاح االجتماع فرصة للبلدان املشاركة يف عمليات االستعراض لتبادل التجارب،
واألفكار واملبادرات ،وكذلك للعمل على حنو متضافر من أجل النجاح يف حتقيق األهداف
املعنية .ونوقش شكل العروض اخلاصة باالستعراضات واألساس املقرتح للعملية املفضية إىل
املنتدى السياسي الرفيع املستوى ،واالتفاق عليها.
 - 2٩ونظم املعهد ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
حلقة عمل ل تيسري احلوار بني اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين املشاركني يف
حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف بلدان وسط وغرب أفريقيا .وكانت احللقة هتدف أيضا
إىل بناء قدرات منظمات اجملتمع املدين اليت تشارك يف عمليات االستعراض الوطين الطوعي.
وتداول املشاركون بشأن النهج اخلاصة ب تحديد األولويات الوطنية ،واملؤسسات واجلهات
الفاعلة املعنية بذلك ،فضال عن إدماج األهداف يف اخلطط اإلمنائية الوطنية واسرتاتيجيات
املشاركة الفعالة ألصحاب املصلحة.
 - ٣0وبالتعاون مع مؤسسة األمم املتحدة ،نظم املعهد حلقة عمل تفاعلية عن موضوع ’’ما
الذي يعنيه بالفعل مبدأ عدم ترك أي شخص خلف الركب يف أفريقيا؟‘‘ وكان تنظيم حلقة
العمل مبثابة متهيد للدورة الثانية ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة ،وجرى خالهلا
حوار مفتوح .ويف أثناء حلقة العمل ،استكشف ممارسو السياسة العامة ،ومقررو السياسات
والباحثون يف جمال السياسات العامة هذا املفهوم وتوصلوا إىل بناء تفاهم بشأنه يف السياق
األفريقي ،كما حددوا العوائق اليت حتول دون الوصول إىل أفقر الفئات قبل غريها ،وتقامسوا
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جتارهبم بشأن أفضل املمارسات والسياسات املالئمة .وتبادل املشاركون األفكار بشأن
الشراكات احملتملة وغريها من اجلهود املشرتكة من أجل الوصول إىل أشد الناس فقراً .واستنبط
املشاركون منظورا عمليا ألحد أهم املبادئ اليت تقوم عليها خطة عام  20٣0وأهداف التنمية
املستدامة ،على النحو الذي اتفقت عليه الدول األعضاء يف عام  : 201٥عدم ترك أي
أحد خلف الركب.
 - ٣1ونظمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية االحتاد
األفريقي ،بالتعاون مع مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا ،فعالية جانبية رفيعة املستوى
خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  2018بشأن تنفيذ األعمال الرامية إىل حتقيق
أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ خطة عام  .206٣وتضمنت الفعالية تبادل التجارب والنظر
يف سبل املضي قدما بعد اختتام منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة واالستعراضات
الوطنية الطوعية .ومتثل اهلدف من االجتماع يف نشر توصيات السياسة العامة املبينة يف
الرسائل الرئيسية املتفق عليها يف الدورة الرابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة،
والدعوة إىل تنفيذها .واستهدفت الدورة أيضا تشجيع البلدان األفريقية األعضاء يف األمم
املتحدة على زيادة مشاركتها يف عملية االستعراض الوطين الطوعي ،وحتديد االحتياجات من
القدرات والتدريب اليت يتعني تلبيتها من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية.
 - ٣2ونظ م املعهد ،بالتعاون مع اجملموعة األفريقية ألعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين
يف السنغال ،مائدتني مستديرتني دبلوماسيتني خاصتني ،إحدامها بشأن موضوع كسب املعركة
ضد الفساد يف أفريقيا ،ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .ومجعت احللقتني حوايل ٥0
من اخلرباء رفيعي املستوى ،كان من بينهم دبلوماسيون من  ٣٣بلدا فضال عن  1٥من
مسؤويل املنظمات الدولية والوطنية .وحضرها كذلك ممثلون عن منظمات اجملتمع املدين.
وعمال بالتوصية اليت اعتمدها املعتكف الذي عقدته اللجة االقتصادية ألفريقيا مع الوزراء
األفريقيني يف أديس أبابا ،فإن تنظيم هذا النوع من الفعاليات سيتواصل يف عام .201٩

دال  -الزماالت
 - ٣٣ال تزال برامج املنح اليت يقدمها املعهد تساهم يف تعزيز تبادل املعارف فيما بني البلدان
األفريقية و ّالتعلم املتبادل فيما بني الباحثني وموظفي اخلدمة املدنية .ومن خالل تلك
األنشطة ،يقوم املعهد بتعزيز الدعم الذي يقدمه لبناء قدرات كبار املسؤولني من الدول
األعضاء من خالل التحليالت واملناقشات البناءة بشأن السياسات اإلمنائية .وجيمع الربنامج
بني كبار الباحثني والسلطات ذوي اخلربة يف خمتلف امليادين ذات الصلة ملناقشة التحديات
االجتماعية واالقتصادية الراهنة اليت تؤثر على أفريقيا .وبفضل أنشطة الدعم اليت تتيحها
الزماالت ،ميكن أيضا للمعهد إقامة شراكات قوية مع الشعب الفنية ،من بني غريها من
الشعب التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا ،واإلدارات القطاعية للوزارات يف الدول األعضاء
واملنظمات الدولية ومراكز البحوث.
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 - ٣4وقد است قبل املعهد ستة زمالء باحثني خالل الفرتة قيد االستعراض حيث عملوا على
املواضيع التالية:
(أ) فهم الصلة بني الصحة والتعليم يف التنمية األفريقية :ومعاجلة املواضيع التالية
باألخذ بأدلة من نيجرييا؛
(ب) األخذ بنهج حموسب للتوازن العام يف االستثمارات العامة يف قطاع الصناعة
الزراعية والنمو والتفاوت يف بوركينا فاسو؛
(ج) التكامل اإلقليمي والتجارة والنمو االقتصادي يف منطقة التجارة احلرة القارية؛
(د) األخذ بنهج مناذج اجلذب املكاين لدراسة التدفقات التجارية فيما بني البلدان
األفريقية؛
(هـ) دور االستثمار األجنيب املباشر واملؤسسات يف تنويع الصادرات يف اجلماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛
(و) وجهات نظر يف السياسات والتشريعات اإلمنائية يف منطقة اجلنوب األفريقي.
وبالنسبة لكل واحدة من الزماالت املمنوحة ،جرى تقدمي موجز للسياسة العامة وتقرير حبثي
ونشرمها.

ثالثا -حتسني مستودع املعارف ومنصة التعلم الرقمية من أجل تع زيز التنفيذ
ألف -ب رنامج التعلّم اإللكرتوين
 - ٣٥خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،ويف إطار متابعة نتائج الدراسة االستقصائية اليت
أجريت عام  2016اليت أوصت برعاية التقدم التكنولوجي من أجل االستجابة للعدد املتزايد
من طلبات احلصول على التدريب من خمتلف البلدان واجلهات األخرى صاحبة املصلحة،
وضع إطار اسرتاتيجي للتعلم الرقمي .وكان اهلدف من هذا اإلطار هو إرساء ثقافة التعلم
املستمر واألداء الرفيع املستوى ،الرامي إىل إجياد أحدث مركز امتياز للتعليم والتعلم يف أفريقيا،
مسرتشدا باملبدأ القائل إن التعلم حيدث باملتعلمني ،وليس هلم.
 - ٣6ويف هذا الصدد ،ست قدم طائفة واسعة من التدريب اإللكرتوين للدراسني لتمكينهم
من التعّلم املستمر وحتسني األداء .وست َّنفذ النهج العامة التالية:
(أ) تعلم رقمي بوترية يتحكم فيها الدارسون يقوم على التعلم بواسطة اهلاتف
النقال والتعلم املص ّغر.
19-00140
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يسر يقوم على التعلم بواسطة اهلاتف النقال
(ب) تعلم رقمي بإشراف مدرب أو م َّ
والتعلم املصغّر؛
(ج) تعلم خمتلط يقوم على التعلم بواسطة اهلاتف النقال والتعلم املص ّغر.
(د)

زيادة استخدام احللقات الدراسية الشبكية مللتقيات التنمية الشهرية.

 - ٣7وباإلضافة إىل جتديد عروض التعلم الرقمية ،قام املعهد بتصميم وتنظيم دورة تدريبية
على اإلنرتنت عن التصنيع من خالل التجارة .وترد أدناه السمات البارزة للمتقدمني الذين
وقع عليهم االختيار ،واملصنفني حسب نوع اجلنس واملنطقة( ،الشكالن  ٣و.)4
الشكل ٣
توزيع املشاركني يف الدورة التدريبية اإللكرتونية اليت نظمها املعهد بشأن التصنيع من خالل
التجارة
أنثى

مشا ل أف ريقيا

مشا ل أف ريقيا

ذكر

غ رب أف ريقيا

أنثى

ذكر
ش رق أف ريقيا

ش رق أف ريقيا

وسط أف ريقيا

وسط أف ريقيا

ا جلن وب األف ريقي

الطلبات الواردة إىل املعهد
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خ ارج أف ريقيا

ا جلن وب األف ريقي

خ ارج أف ريقيا

املشاركون الذي وقع عليهم االختيار
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الشكل 4
الدورة بإجياز
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participationالنشطة
املشاركة
Active
Certificates
 recipientsالشهادة
املتدربني
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12

 candidatesاملختارة
الطلبات
Selected
ذكور
male

16

عدد
املرشحني
of candidates
Number

75
70

20
10

الطلبات
Applications

0

اجملموع
total

باء -مركز املوارد املع رفية
 - ٣8واصل مركز املوارد املعرفية التابع للمعهد تلبية احتياجات براجمه البحثية والتدريبة من
خالل التبادل املستمر للمعلومات بتقدمي خدمات الوثائق للمتدربني ،وأعضاء هيئة التدريس،
واملشاركني يف املؤمترات والباحثني والعلماء الزائرين واحلكومات واألفراد من عامة اجلمهور.
 - ٣٩وقدمت املكتبة خدمات مباشرة ملا جمموعه  81٥مستخدما ،منهم  11٣متدربا يف
خمتلف دورات املعهد و 702باحثا خارجيا خالل السنة (الشكل  .)٥ومن بني  140طلباً
للحصول على املعلومات عاجلته املكتبة ،تكلل  128طلبا بالنجاح ،وهو ما يضاهي معدل
رضا بنسبة  ٩2يف املائة .وعالوة على ذلك ،وكما جرت العادة ،وّفرت املكتبة  2٥مادة
ببليوغرافية مشروحة باللغتني اإلنكليزية والفرنسية ليستخدمها املتدربون يف مجيع دورات املعهد.
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الشكل ٥
دخول املكتبة
90
80
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ا ملusers

usersون الداخلي ون
ا مل ستخدم
Internal

 - 40يرد معدل رضا املستخدمني عن طلبات احلصول على معلومات يف الشكل  6الذي
يقدم صورة عن مستوى ونوعية اخلدمات اليت تقدمها املكتبة يف اسرتجاع املعلومات وتوزيعها
على اجلهات الراعية هلا.
الشكل 6
معدل الرضا الشهري
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جيم -ال رقمنة
 - 41جيري حاليا االنتهاء من رقمنة الدفعة الثانية من الوثائق الرتاثية .وتشمل العملية ٣2
بلدا و 2 600عنوانا مبجموع  264 68٥صفحة .وهبذه الدفعة الثانية يكون املشروع قد
اكتمل ،مبا أنه جرى تسليم الدفعة األوىل يف كانون الثاين/يناير  . 2018وتنطوي الرقمنة
تتبع أثر التاريخ االجتماعي االقتصادي
على غرض مزدوج هو إ براز هذه اجملموعة اليت ّ
والسياسي للدول األفريقية املستقلة واحلفاظ على الوثائق اليت تتألف منها .وبالنظر إىل عمرها
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وحالتها من حيث احلفظ فإن الرقمنة ستحميها من األضرار اليدوية .وملزيد من التفاصيل،
انظر الشكلني  7و.8
الشكل 7
جمموعة مكتبة املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط  :التوزيع (اجملال املوضيعي العام)
اإلدارة
 2يف املئة

االقتصاد
 4۰يف املائة

التوظيف والعمالة
 2يف املائة التجارة
 4يف املائة

املالية
 4يف النمائة
الصناعة
 6يف املئة
التعليم
 6يف املائة
اإلحصاءات
7
يف املائة

الزراعة
 ۱۱يف املائة
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الشكل 8
مصدر الوثائق حسب البلدان

45000
40000
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30000
25000
20000
15000
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اجلزائر
Algeria
بن ن
Benin
بو
تس
و
انا
Botswana
ب وركينا
 Fasoفاسو
Burkina
ب وروندي
Burundi
مج هورية أفر
republicيقيا الوسطى
Central African
ت شاد
Chad
مج هورية
نغو الدميقر
Congoالكوof
Rep.اطيةDemocratic
Djibouti
جيبويت
إ ريرتيا
Eritrea
Ethiopia
إثيوبيا
Gabon
غابون
Ghana
غانا
Guinea
غينيا
Bissau
بيساوGuinea
غينيا
Liberia
لي ربيا
Libya
ليبيا
Mauritania
م وريتانيا
Mauritius
م وريشيوس
Morocco
ا ملغرب
Mozambique
م وزامبيق
Niger
ا لنيجر
Nigeria
نيجرييا
Rwanda
رواندا
Somalia
ا لصومال
South
جنوب أف
Africaريقيا
The Gambia
غامبيا
Togo
ت وغو
Tunisia
ت ونس
Uganda
أ وغندا
Zambia
زامبيا
Zimbabwe
زمبابوي

دال -التصنيف والفهرسة
 - 42جيري حاليا تصنيف عناوين الوثائق وفهرستها يف شكل رقمي يف املستودع املؤسسي.
وقد أضيف ما جمموعه  1 161عنوانا يف عام  ، 2018لتبلغ اجملموعة  21 ٩66وثيقة
مسجلة ،منها  ٥ 727متاحة جمانا بنصها الكامل .وجاءت العناوين ال ـ 1 161من رقمنة
املواد اليت طرحت بعد املرحلة األوىل من مشروع الرقمنة ،وتشمل منشورات املعهد ،فضال
عن بعض املنشورات الصادرة عن الدول األعضاء .ويف عام  ، 2018أجرى مستخدمو
مستودع املعهد ما جمموعه  14 ٩42عملية حبث مع تنزيل النص الكامل ل ـ127 410
وثائق ومبتوسط  ٩وثائق بعد كل عملية حبث.

هاء -التم ويل والشراكات
 - 4٣متول أنشطة املعهد عن طريق موارد تأيت من مخسة مصادر عامة هي:
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(أ) منحة األمم املتحدة العادية ،اليت هي حاليا إعانة ثابتة لفرتة السنتني مقدمة
من اجلمعية العامة ،ترتكز على امليزانية الربناجمية املعتمدة لفرتة السنتني ،وتبلغ  2،6مليون
دوالر لكل فرتة سنتني؛
(ب) مسامهات من الدول األعضاء األفريقية عن طريق التسديد السنوي
لالشرتاكات املالية املقررة على أساس جدول حمدد سلفاً ،أجازه واعتمده مؤمتر وزراء املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني؛
(ج) أموال مولَّ دة داخليا من خالل الرسوم الدراسية ،ومسرتدات النفقات العامة،
وتأجري غرف املؤمترات واخلدمات االستشارية؛
(د) موارد من مصادر خارجة عن امليزانية ،مثل مؤسسات التمويل املتعددة
األطراف والثنائية ،ومؤسسات القطاع اخلاص والشركاء اإلمنائيني؛
(هـ) موارد من اللجنة االقتصادية ألفريقيا خمصصة لدعم برامج بعينها إىل جانب
األنشطة التدريبية اليت تعزز توليد البحوث والدراسات التحليلية.
 - 44وقد اعرتضت املعهد حتديات يف مجع ما يكفي من املوارد املالية يف عام .2018
وهناك حاجة إىل مزيد من اجلهود لتعبئة املوارد يف هذا الشأن حىت تتحقق االستدامة املالية
لربنامج تنمية القدرات الذي يقدمه املعهد.
 - 4٥ومع التسليم بأن االشرتاكات احملصلة يف عام  ،2018سواء املقررة سنويا أو
املتأخرات  ،كانت تتماشى مع املعدل العام املسجل يف السنوات العشر األخرية ،فإن املبلغ
الفعلي الذي مقدراه  761ألف دوالر كان بعيدا بنسبة  44يف املائة عن اهلدف السنوي
احملصلة يف عام 2017
الذي يبلغ  1٣٥8000دوالر و ٥٣يف املائة أقل من االشرتاكات َّ
احملصلة،
(الشكل  .) ٩ويوضح اجلدول  1أدناه كذلك أنه من أصل جمموع االشرتاكات َّ
مشلت تسوية املتأخرات  60يف املائة من جمموع املبلغ ،يف حني أن االشرتاكات املقررة بلغت
 ٣7يف املائة واالشرتاكات املدفوعة مسبقا  ٣يف املائة يف عام  .2018ورغم أن زيادة اجلهود
اليت يبذهلا املعهد السرتداد االشرتاكات املتأخرة من الدول األعضاء ال تزال تؤيت مثارها ،فإن
ذلك جيري بوترية بطيئة جدا .وال تزال الشواغل إزاء اتساق التمويل يف صدارة خطته لتعبئة
املوارد ألن االشرتاكات السنوية املقررة للدول األعضاء واملدفوعة كل سنة (باستثناء املتأخرات)
مل تتجاوز  1مليون دوالر ،منذ عام .2007
 - 46وال بد من توجيه تقدير خاص للبلدان اليت دفعت االشرتاكات يف عام ،2018
فضال عن البلدان التالية اليت تدفع مسبقا دائماً ،وهي :الكونغو ،وكوت ديفوار ،وكينيا.
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الشكل ٩
االشرتاكات املقدمة للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف الفرتة من  2012إىل
2018
(بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
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 - 47وبناء على القرارات اليت اختذهتا البلدان األفريقية يف خمتلف دورات مؤمتر وزراء املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني ،حيث دعت فيها نفسها إىل ضمان استدامة املعهد
من خالل انتظام دفع االشرتاكات السنوية املقررة وتسوية املتأخرات غري املسددة ،وآخرها
القرار ( ٩٥6د )٥1-الصادر يف عام  ، 2018سيواصل املعهد حشد البلدان األفريقية
واسرتداد مزيد من املتأخرات يف عام  201٩من خالل مبادرات مقررة لتعبئة املوارد .وال تزال
االشرتاكات املقررة غري املسددة مرتفعة جدا حيث بلغت  17.7مليون دوالر يف  ٣1كانون
األول/ديسمرب .2018
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اجلدول 1
االشرتاكات املقدمة للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط حىت  ٣1كانون
األول/ديسمرب 2018
(بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

البلد

االشرتاك
السنوي املقرر

جمموع املبلغ املسدد يف عام 2018

االشرتاك السنوي
املسدد

املتأخرات
املسددة

بنن

1٥ 000

1٥ 000

٩٥ 620

بوركينا فاسو

1٥ 000

1٥ 000

غانا
كينيا

٣2 000
٣2 000

٣2 000

٥8 167

ليسوتو
مدغشقر

1٥ 000
20 000

1٥ 000
20 000

٣٣ 12٥

الدفع املسبق

جمموع املبلغ
املسدد يف عام
2018

110 620
1٥ 000
22 7٥0

٩0 167
22 7٥0
1٥ 000
٥٣ 12٥

املغرب
ناميبيا

٣2 000
24 000

٣2 000
24 000

٩6 ٣82

128 ٣82
24 000

سيشيل
سرياليون

10 000
20 000

10 000
20 000

20 000
40 000

٣0 000
60 0٥٥

جنوب أفريقيا

80 000

80 000

توغو
اجملموع

1٥ 000
٣٥7 000

1٥ 000
278 000

٥٥

80 000
117 1٩2
460 486

22 80٥

1٣2 1٩2
761 2٩1

 - 48وقد دعت الدول األعضاء أيضا ،من خالل القرار ( ٩٥6د )٥1-املتخذ يف عام
 ،2018اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقدمي مزيد من الدعم الربناجمي املنتظم للمعهد لتحقيق
االستدامة لربناجمه .وكان الدعم املقدم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا اخلارج عن امليزانية أقل
بكثري يف عام  1٣8 000( 2018دوالر) مقارنة بعام  2.٥( 2017مليون دوالر) ،ويعزى
ذلك يف جزء منه إىل أن اللجنة شهدت عملية إعادة هيكلة داخلية يف عام  .2018ومن
املتوقع أن يصبح الدعم اخلارج عن امليزانية الذي تقدمه اللجنة للمعهد أكثر انتظاما من أجل
زيادة القدرة على التنبؤ بتدفق األموال ومن مث ختطيط الربامج.
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 - 4٩ويف إطار اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  202٣ – 201٩يهدف املعهد إىل تنويع
مصادر متويله على نطاق واسع من خالل زيادة مبادرات تعبئة املوارد اخلارجية املستهدفة،
ال سيما من أجل التمويل الكامل وحت قيق األهداف الواردة يف األهداف االسرتاتيجية.

واو -الشراكات
 - ٥0واصل املعهد اسرتاتيجيته املتمثلة يف الشراكة مع خمتلف أصحاب املصلحة يف تقدمي
التدريب وغري ذلك من املبادرات .وختتلف هذه الشراكات يف شكلها ،وتشمل أنشطة
تقاسم التكاليف ،واتفاقات لتبادل املعرفة واخلربة التقنية ،فضال عن شراكات التمويل العادي.
وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل أن املعهد أبرم يف عام  ، 2018من خالل اللجنة االقتصادية
ألفريقيا ،مذكرة تفاهم مع مؤسسة بناء القدرات األفريقية .وقد اختتم املعهد أيضا مداوالت
مع الربملان األفريقي؛ وستربم مذكرة تفاهم يف النصف األول من عام  .201٩ومشلت أوجه
التعاون تنظيم حلقة عمل ونشاط تدرييب عن السالمة على الطرق مع البنك الدويل ومعتكف
هام للمستثمرين مع مؤسسة تعبئة املستثمرين املؤسساتيني لتطوير اهلياكل األساسية األفريقية.
 - ٥1ويف أعقاب املناقشات اليت نظمها املعهد يف عام  2018مع املنظمة الدولية
للفرنكوفونية ،واملعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية ،ومبادرة اجملتمع املفتوح لغرب أفريقيا،
وبرنامج متطوعي األمم املتحدة ،ومعهد التدريب على السياسات التجارية يف أفريقيا ،وكلية
موظفي األمم املتحدة ،والربملان األفريقي ،مؤسسة بناء القدرات األفريقية ويتوقع إبرام
مذكرات تفاهم يف عام .201٩
 - ٥2ويركز املعهد أيضاً على تعزيز العالقات مع دوله األعضاء من خالل االتصال املنتظم
بالسفارات يف داكار وأديس أبابا واالتصال املباشر مع الوزارات التنفيذية على الصعيد
القطري.
 - ٥٣وقد ركز املعهد أيضا على إدارة احلافظة احلالية من الشركاء الذين يأتون من األوساط
األكادميية واملنظمات اإلمنائية الدولية ،واإلدارات احلكومية والوزارات واهليئات البحثية واجملامع
الفكرية ،واملؤسسات اإلقليمية ،واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين .ومتشياً مع
التوجهات االسرتاتيجية اجلديدة للجنة االقتصادية ألفريقيا سيزيد املعهد من جهوده الرامية
إىل إقامة شراكات مع القطاع اخلاص.

زاي -التوقعات لعام 201٩
 - ٥4خصص عام  2018إلعادة تنظيم للمعهد ،حيث مشلت اعتماد قائمة تدريبية
جديدة تأخذ يف االعتبار اجملاالت الرئيسية للدول األعضاء .وعالوة على ذلك ،فقد وضع
إطار اسرتاتيجي من مخس سنوات استنادا إىل نظرية التغيري الشامل ليكون مبثابة إطار لتقدمي
دورات القائمة اجلديدة.
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 - ٥٥وسيكون عام  201٩السنة األوىل من تنفيذ ا خلطة االسرتاتيجية ذات اخلمس سنوات
بتطبيق نظريته يف التغيري ومؤشرات األداء .ويف هذا الصدد ،ستظل تنمية قدرات املوظفني،
وتعبئة املوارد على رأس األولويات.
 - ٥6واستجابة للطلبات املتزايدة من الدول األعضاء ،هناك حاجة إىل زيادة عدد الدورات
التدريبية القائمة على احلضور الشخصي وعلى شبكة اإلنرتنت .وسيجري دعم مزيد من
األنشطة حبلقات دراسية شبكية شهرية .وسيجري أيضا تعزيز الدليل اخلاص مبستودع املعارف
املواضيعية والبحث.
_____________
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