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التقرير المرحلي عن أعمال المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
والتخطيط
أوال -مقدمة
 -1يقدم هذا التقرير لينظر فيه مؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيني ،استجابة لطلبه باحلصول على حتديثات منتظمة عن التقارير اليت يرفعها املعهد
األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط إىل جملس إدارة املعهد وإىل اإلدارة املشرفة عليه (1).ويستند
التقرير إىل تقرير مديرة املعهد املقدم إىل اجمللس يف دورته السادسة واخلمسني ،املعقودة يف داكار يف
 1٩آذار/مارس .2018
 -2ويؤدي املعهد مهامهه باعتباره هيئة فرعية تابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا .وعمال بالقرار
( 8٣٩د )25-ملؤمتر الوزراء األفريقيني ،مت إدماج املعهد يف العملية الربناجمية للجنة االقتصادية
ألفريقيا بوصفه يشكل برناجمها الفرعي املعين بتخطيط التنمية وإدارهتا وأصبح املعهد مبثابة الذراع
التدريبية للجنة بعد إعادة هيكلتها يف عام .201٣

*
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املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط مؤسسة أفريقية أنشأهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يتمثل الغرض الرئيسي
منها يف مرافقة البلدان األفريقية ودعمها يف سعيها إىل بناء قدراهتا من املوارد البشرية كشرط ال غىن عنه للحفاظ على
استقالهلا والنهوض بتنميتها 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
منتدى للتفكري البديل بشأن التنمية يف أفريقيا.
خدمات استشارية عند الطلب إىل احلكومات واملؤسسات العامة ويشكل
ً
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 -٣وقد كان عام  201٧عاماً مثمراً جداً للمعهد .فقد اتسم بتحوالت اسرتاتيجية يف آليات
التنفيذ والتوجيه لربنامج املعهد خالل فرتة السنتني  .2 01٧ - 2016وجاءت التحوالت اليت
شهدها املعهد استجابةً فورية لالحتياجات املتعلقة بتنمية القدرات اليت أعربت عنها الدول األعضاء
يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف سياق تنفيذ أولوياهتا الوطنية لكل من خطة التنمية املستدامة لعام
20٣0وخطة عام  :206٣أفريقيا اليت نصبو إليها ،فضال عن العدد املتزايد من الطلبات على
خدمات املعهد من الدول األعضاء.
 -4ومن أهم املبادرات االسرتاتيجية املنفذة جتديد مضامني العديد من الدورات الدراسية
األساسية؛ وإعداد وتنفيذ دورات تدريبية جديدة؛ إىل جانب استحداث املنهج املخصص للحصول
على شهادة املاجستري يف السياسة الصناعية بالتعاون مع جامعة جوهانسربغ .وبدء برنامج للتعلم
اإللكرتوين بوصفه طريقة لتنفيذ التدريب وما تال ذلك من تقدمي دورتني تدريبيتني بالتعاون مع معهد
األمم املتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار)؛ وإعداد واختبار منصة التعلم اإللكرتوين اخلاصة به؛
وإطالق مبادرة رقمنة جمموعة مكتبة املعهد الثمينة؛ واستعراض املخطط التنظيمي للمعهد سعيا
ملواءمته لكي يليب الطلب املتزايد على خدماته .وقد كان عام  201٧عاما ناجحا لربنامج املعهد
وللدول األعضاء على السواء .فاتسم األداء الربناجمي للمعهد يف جممله بالتميز حيث نُفِّذت ٩٩
يف املائة من نواتج الربامج املقررة يف وقتها احملدد وجاءت ملبية للتوقعات من حيث اجلودة ،كما
يتضح من الردود اليت قدمها املتدربون يف استبيانات التقييم املوزعة عليهم يف هناية كل دورة.

ثانيا -دعم تنفيذ خطة عام  ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠من خالل التدريب والبحث
التدريب
 -5تستند العملية اإلمنائية يف أفريقيا إىل إطارين شاملني مها خطة عام 206٣وخطة عام .20٣0
وسيتطلب حتقيق هاتني اخلطتني إحداث تغيريات أو تعديالت يف النهج اإلمنائي الذي تتبعه البلدان.
ويتمثل أحد أهم التحديات اليت تواجهها البلدان يف األخذ بأسباب االبتكار من أجل حتسني
التحكم يف عملياهتا اإلمنائية ،ويف تأهلها الكامل كجهات فاعلة يف االقتصاد العاملي ،من أجل
حتسني أسس اقتصاداهتا ،وإشراك كافة اجلهات الفاعلة بشكل ملموس ،وحشد املوارد الكافية،
وحتقيق القدرة على حتويل املكاسب االقتصادية املتأتية من ذلك إىل حتسينات على مستوى رفاه
مواطنيها كافة بطريقة منصفة ومستدامة.
 -6وما فتئت أنشطة املعهد التدريبية والبحثية تسرتشد ،منذ عام  ،2016خبطة عام 206٣
وخطة عام  .20٣0ومت تكييف برنامج املعهد التدرييب من أجل دعم حتقيق أهداف التنمية
املستدامة ،ومواءمتها مع خطة عام  206٣وإدماجها يف خطط التنمية الوطنية للبلدان األفريقية.
 -٧ونُظمت عشرون دورة تدريبية يف املوقع تناولت املسائل املتعلقة بتحليل البيانات ووضع مناذج
االقتصاد الكلي ملخططي التنمية؛ والسياسات القطاعية والتخطيط يف جماالت التجارة ،والصناعة،
والزراعة والطاقة؛ واملفاوضات التجارية الدولية الداعمة ملنطقة التجارة احلرة القارية؛ والسياسات
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االجتماعية وإدارة السياسات االقتصادية على حنو يراعي االعتبارات اجلنسانية؛ واإلدارة الفعالة
للموارد املعدنية اليت تركز على احلوكمة ،والعقود واملفاوضات؛ وتعبئة املوارد احمللية.
 -8ومت استحداث دورات جديدة يف التخطيط الطويل األجل والدراسات االستشرافية ،واالقتصاد
األخضر ،وحتليل السياسات التجارية ألخذ التطور الذي يطرأ على توقعات البلدان األفريقية يف جمال
التدريب بعني االعتبار  .ومن بني الدورات التدريبية ال  20اليت نظمها املعهد كانت عشر منها
دورات رئيسية تضمنت دورة مصممة حسب الطلب ،يف حني نُظمت عشر دورات بالتعاون مع
الشركاء .وتلقت غالبية الدورات تقديرا عاما بلغ  ٩0يف املائة أو أكثر من املشاركني.
 -٩وخالل فرتة السنتني  ،2 01٧- 2016كانت هناك زيادة بنسبة  64يف املائة يف عدد
طلبات االلتحاق بدورات املعهد ،باملقارنة مع فرتة السنتني  .2015-2014فقد مت تلقي٣.٧60
طلبا خالل فرتة السنتني  1.812( 2015-2014طلبا يف عام  2014و  1٩48طلبا يف
 ،)2015وارتفعت إىل 6 156خالل فرتة السنتني  2،542( 2 01٧ - 2016طلبا يف عام
 2016و  ٣ 614يف عام  .)201٧وتعزى تلك الزيادة إىل استحداث الدورات اإللكرتونية وإىل
االهتمام املتزايد الذي أبدته الدول األعضاء بربامج املعهد لتنمية القدرات.
 -10وبلغ العدد الكلي للموظفني احلكوميني األفريقينب الذين حضروا دورات املعهد الرئيسية 488
موظفا ،مبن فيهم  2٩حضروا الدورة املصممة حسب الطلب .وزاد عدد املشاركني يف الدورات
الداخلية بنسبة  ٧،٧يف املائة عما كان عليه يف فرتة السنتني .201٧-2016إال أن مشاركة النساء
اخنفضت من  40إىل  28يف املائة ،على الرغم من اجلهود اليت يبذهلا املعهد من أجل زيادة حضورهن.
وعلى الرغم من أن املعهد ملتزم كل االلتزام بتحقيق التوازن بني مشاركة الرجال والنساء ،إال أن
ارتفاع نسبة الرجال ممن يتبوأون وظائف الرتب املتوسطة والعليا يف احلكومات األفريقية أمر مسلم به.
وطوال فرتة السنتني  ،2 01٧ - 2016بلغ معدل متثيل املرأة من جمموع املشاركني  ٣4يف املائة.
 -11واستضاف املعهد أيضا دورتني تدريبيتني للتعليم املستمر ملوظفي مقر اللجنة االقتصادية
ألفريقيا واملكاتب دون اإلقليمية :إحدامها عن األساليب اإلحصائية والتحليل اإلحصائي واألخرى
عن وضع مناذج االقتصاد الكلي وتوقعاته .ومن املقرر إجراء استعراض لربنامج الدورات يف عام
 ،2018هبدف زيادة عدد الدورات التدريبية واملوضوعات املغطاة ،مبا يتماشى مع منح املعهد صفة
الذراع التدريبية للجنة االقتصادية ألفريقيا.

برنامج درجة الماجستير
 -12يف عام  ،2016استأنف املعهد برناجمه لدرجة املاجستري الذي ينظمه بالشراكة مع جامعة
جوهانسربغ ،من خالل إطالق برنامج ملاجستري الفلسفة يف السياسة الصناعية مدته  18شهرا.
ويشكل هذا الربنامج أحد األنشطة الرئيسية لربنامج املعهد املخصص لتنمية القدرات والتدريب.
وقد بدأ الربنامج يف أوائل السبعينات ،وتطور على مر السنني ليصبح أحد العناصر الرئيسية لعمل
املعهد .واختذ قر ٌار مؤخرا بالدخول يف شراكة مع جامعات أفريقية مرموقة بدال من استضافة الربنامج
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داخل املعهد .والربنامج مصمم لتزويد كبار املهنيني ممن هم يف منتصف حياهتم الوظيفية وواضعي
السياسات العاملني يف احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية بتدريب منظم يشمل خمتلف جوانب
إدارة السياسات االقتصادية ،والتخطيط اإلمنائي ،والتحليل القطاعي.
 -1٣ومن جهة أخرى ،يقوم املعهد حاليا باستكشاف إمكانية إطالق برامج أخرى للماجستري،
وعلى وجه اخلصوص برنامج يُنظم بالتعاون مع معهد التخطيط القومي يف مصر يركز على التخطيط
اإلمنائي.

البحوث
 -14وتستكمل أنشطة املعهد يف جمال البحوث السياساتية برناجمه التدرييب وتستجيب الحتياجات
الدوائر املعنية بصنع السياسات واجلهات املعنية األخرى .ومثة دورات دراسية قصرية جيري تنظيمها
جنبا إىل جنب مع األنشطة القائمة على البحوث ،مثل احلوارات الرفيعة املستوى ،واحللقات الدراسية
الشهرية وبرنامج الزمالة .ويوفر املكون البحثي التوجيه االسرتاتيجي للدورات الدراسية املتوخى
تنفيذها ،إىل جانب دوره يف حتديث حمتوياهتا وتكييفها مع التغريات يف البيئة واألولويات اإلمنائية
للبلدان األفريقية.
 -15ومت ،يف إطار وظيفة املعهد كمركز للتفكري ،تنظيم عدد من احللقات الدراسية عن التنمية
واحلوارات السياساتية الرفيعة املستوى .وتسهم هذه األنشطة يف تعزيز الصالت بني السياسات
والبحوث يف أفريقيا ،وتوفر حمفال يتيح لصناع السياسات األفريقيني االخنراط يف تفاعالت منظمة
بشأن املسائل اإلمنائية حسب موضوعها مع اجلهات املعنية األخرى اليت تضطلع بدور حموري يف
تنمية القارة وتعزيز تبادل اخلربات فيما بينها ومقارنة جتارهبا فيما خيص املمارسات اإلمنائية.
 -16ومتشيا مع التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام  ،201٧الذي ركز على التحضر والتصنيع،
متحورت احللقة الدراسية االوىل ،اليت جاءت يف أعقاب مؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية
احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) ،حول اخلطة احلضرية اجلديدة وحول حتديات التحضر اليت يتعني
ألفريقيا أن ختضعها للدراسة يف إطار خططها اإلمنائية .ومت كذلك استكمال احللقة الدراسية حبوار
رفيع املستوى بشأن املسألة ذاهتا ،أقيم بالتعاون مع شعبة اللجنة االقتصادية ألفريقيا املسؤولة عن
التوسع احلضري ،األمر الذي أسفر عن وضع منهج دراسي مكرس هلذه املسألة.
 -1٧وتشمل حلقات املعهد الدراسية األخرى املتصلة بالقضايا ذات األولوية يف تنمية أفريقيا ما
يلي:
(أ)
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’’تويل البلدان األفريقية زمام األمور فيما خيص خطيت عام  20٣0وعام ،‘‘206٣
وخلصت هذه احللقة الدراسية إىل أنه لكي تتوىل البلدان على حنو كامل زمام األمور يف
اخلطط اإلمنائية يف أفريقيا وحتقق أهدافها بكفاءة فإن الضرورة تدعو إىل حتديد أولوياهتا
الوطنية؛ وتعزيز النظم اإلحصائية الوطنية مبا يتيح توفري ما يكفي من البيانات ذات اجلودة
العالية ،وذلك هبدف حتسني قياس التقدم احملرز يف حتقيق أهداف اخلطتني ورصده وتقييمه؛
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والنظر يف األبعاد الثقافية ذات الصلة بكل ذلك من أجل كفالة وضع األمور يف سياقها
الصحيح؛ وتأهيل قيادات حمنكة ميكنها تنفيذ السياسات العامة تنفيذا فعاال؛
(ب)

ومثة حلقة دراسية أخرى بعنوان ’’ تسخري البيانات الضخمة خلدمة أفريقيا‘‘ ،تتناول ضرورة
استفادة القارة من ثورة البيانات على حنو كامل .وركزت هذه احللقة الدراسية على أفضل
السبل لوضع اسرتاتيجية تُعىن بالبيانات الضخمة ،ومعاجلة املسائل األمنية واالستفادة من
البيانات الضخمة ألغراض الرصد والتقييم وحتقيق التنمية املستدامة .ومت كذلك النظر يف
أمر إقامة الشراكات مع القطاع اخلاص؛

(ج)

حلقة دراسية بعنوان ’’القضايا اجلنسانية وتغري املناخ ‘‘ ،تناولت أثر تغري املناخ على حالة
النساء األفريقيات وسبل احلد من ضعفهن مبساعدهتن على اكتساب املرونة الالزمة؛

(د)

وحلقة دراسية بعنوان ’’ حتول الزراعة ملستقبل أفريقيا‘‘ ،نظرت يف املسائل اإلمنائية املتعلقة
باألمن الغذائي وتطوير الزراعة واألعمال التجارية الزراعية على الصعيدين الوطين والقاري،
ودور املؤسسات العامة واجملتمعية فضال عن السياسات واملؤسسات االقتصادية اليت تساعد
على كفالة األمن الغذائي والقدرة على الصمود يف أفريقيا.

 -18ونظم املعهد ،بالتعاون مع حكومة السنغال ،حوارا رفيع املستوى كان موضوعه ’’ هل أفريقيا
على استعداد لالستثمار يف الصناعة اخلضراء؟‘‘ ،وأشار املشاركون يف احلوار إىل العناصر التالية
باعتبارها مفتاحا للجهود املبذولة من قبل البلدان األفريقية ،يف إطار حتوهلا اهليكلي ،من أجل احلد
من األثر البيئي السليب للعمليات الصناعية( :أ) وجود قيادة سياسية قوية؛ (ب) إنشاء إطار تنظيمي
فعال كجزء من خطط التنمية الوطنية ،يعمل على مواءمة اخلطط الدولية مع األوضاع الوطنية؛ (ج)
مشاركة القطاع اخلاص؛ (د) ابتداع أساليب ابتكارية لتعبئة املوارد بالقدر الكايف؛ (ه ) االستثمار
التدرجيي يف التصنيع؛ (و) اتباع سبل ناجعة للتواصل والتوعية؛ (ز) إدارة املعارف وتبادل املمارسات
اجليدة؛ (ح) بناء القدرات.
 -1٩ويُظهر تنوع املواضيع اليت خضعت للدراسة استعداد املعهد لتناول اجملاالت ذات األولوية
فيما يتعلق بتنفيذ خطة عام  20٣0وخطة عام  206٣وإدماجهما يف التخطيط الوطين.
 -20وفيما يتعلق بالدعم املقدم للبحوث وتطوير األفكار يف أفريقيا ،أطلق املعهد جمددا برناجمه
اخلاص بالزماالت ،ما أدى إىل منح زمالتني بدعم مباشر من املعهد وزمالة واحدة بدعم من اللجنة
االقتصادية ألفريقيا .ويتمثل اهلدف الشامل هلذا املسعى يف إتاحة الفرصة للمهنيني العاملني يف جمال
اإلدارة ومسائل التنمية االقتصادية ذات الصلة ،على اختالف مسؤولياهتم فيما خيص صنع القرار يف
أفريقيا ،للتعمق يف دراسة مواضيع متفق عليها يف بيئة مواتية إلجياد أفكار خالقة ومبتكرة على مدى
فرتة حمددة من الزمن .وخالل فرتة الزمالة ،جيري تنظيم حلقات دراسية حبثية هبدف إتاحة الفرصة
للدارسني لعرض حبوثهم وتلقي تعليقات واقرتاحات نظرائهم الباحثني من املؤسسات األخرى .وقد
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قدم الفائزون يف الربنامج ما أجنزوه من تقارير حبثية وموجزات سياساتية ،هي حاليا قيد االستعراض
توطئة لنشرها يف هناية املطاف.
 -21ونفذ املعهد عددا من أنشطة التدريب والبحث ،إما بصورة مشرتكة أو بالتعاون مع الشركاء،
سواء كانوا من شركاء الداخل مثل الشعب الفنية للجنة االقتصادية ألفريقيا واملكاتب دون اإلقليمية،
الذين يزودونه باخلرباء ،أو الشركاء اخلارجيني ،مبا يف ذلك الشركاء يف التنمية ،مثل إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،واليونيتار،
ومكتب رئيس وزراء السنغال ،ووزارة الصناعة يف السنغال ،ووزارة املالية والتخطيط االقتصادي يف
رواندا ،واملصرف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا ،وجامعة جوهانسربغ ،ومبادرة اجملتمع املفتوح
لغرب أفريقيا ،ومعهد املستقبل األفريقي ،واملعهد التونسي للدراسات االسرتاتيجية ،ومعهد اإلدارة
االقتصادية الكلية واملالية يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ،ومصرف التنمية األفريقي ،ومفوضية
االحتاد األفريقي .ويعتزم املعهد املضي يف تطوير شراكاته مع مؤسسات اسرتاتيجية على الصعد العاملي
واإلقليمي والوطين ،مبا يف ذلك عن طريق إشراك القطاع اخلاص واجملتمع املدين.

ثالثا -تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لالرتقاء بمستوى التنفيذ.
برنامج التعلم اإللكتروني
 -22متشيا مع واليته الرمسية ،يستهدف املعهد يف املقام األول فئة كبار املسؤولني من خمتلف
الوزارات يف مجيع أحناء أفريقيا .ويسعى املعهد إىل أن يصبح مركزا لالمتياز متاحا خلدمة الدول
األعضاء من أجل تنمية املوارد البشرية الرفيعة املستوى الالزمة للتحول االجتماعي االقتصادي
التدرجيي يف القارة .وبالنظر إىل أن الطلب على التنمية التشاركية آخذ يف االزدياد ،فقد قرر املعهد
العمل على زيادة عدد املشاركني يف الربامج وتنوعهم من خالل برناجمه اخلاص بالتعلم اإللكرتوين.
 -2٣وأظهرت دراسة استقصائية أجراها املعهد يف عام  2016وسط مجهوره املستهدف أن هناك
طلبا قويا على التدريب عن بعد (التعلم اإللكرتوين) ،الذي اعتربه  8٩،4يف املائة من اجمليبني مفهوما
متميز يف حني أعرب  ٩٧،2يف املائة منهم عن رغبتهم يف املشاركة يف دورات جتديد املعلومات
املقامة على شبكة اإلنرتنت .ويعتزم املعهد أيضا توسيع نطاق فئات املشاركني يف مجيع أحناء القارة،
وال سيما النساء واملرشحني من غري املوظفني العموميني .وأخريا ،يسعى املعهد إىل االستفادة من
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف تقدمي الدورات التدريبية.
 -24وأطلق املعهد ،بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومعهد األمم املتحدة للتدريب
والبحث ،دورة تدريبية تعكس موضوع التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام ( 201٧التصنيع
والتحضر) .واستمرت الدورة  6أسابيع ومت تقدميها باللغتني اإلنكليزية والفرنسية .وبلغ جمموع
الطلبات املقدمة لشغل املقاعد ال  156املخصصة للمشاركني ،واليت جرى تقسيمها بالتساوي بني
اللغتني 516 ،طلبا ( 1٩0للغة االنكليزية و ٣26للغة الفرنسية) .وفيما يتعلق مبواصفات املشاركني،
شكلت النساء نسبة  ٣٣يف املائة من جمموع من مت قبوهلم؛ وكان  81يف املائة من املشاركني من
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الوزارات احلكومية ،يف حني جاء باقي املشاركني من األوساط األكادميية واجملتمع املدين والقطاع
اخلاص؛ وتراوحت أعمار املشاركني ما بني  2٣و 52عاما؛ وشارك مواطنو  2٣بلدا أفريقيا يف الدورة
املقامة باللغة اإلنكليزية ،مقارنة مبواطين  21بلدا تلقوا الدورة باللغة الفرنسية (انظر الشكل األول
لالطالع على مزيد من املعلومات عن معدالت إمتام الدراسة وغري ذلك من البيانات املصنفة
األخرى).
الشكل :1
دورة دراسية عن موضوع التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام  :٢٠١٧معدالت إكمال الدراسة
وتوزيعها بين الجنسين (بالنسبة المئوية)

معدالت اإلكمال

التوزيع بين الجنسين

 Oموظفو الخدمة المدنية
 Oالدارسون المختصون
 Oأخرى

 Oالنساء
 Oالرجال

شمال أفريقيا
شمال أفريقيا

شرق افريقيا

شرق

غرب أفريقيا

غرب أفريقيا
شرق افريقيا

وسط أفريقيا

وسط أفريقيا

افريقيا
الجنوب األفريقي

أخرى

الجنوب األفريقي

 -25وعلى الصعيد الداخلي ،قام املعهد بتنفيذ مشروع جترييب أتاح تصميم وإطالق دورة دراسية
عن بعد استنادا إىل التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام  .2015ومت تقدمي الدورة بنجاح بالفرنسية
على امتداد أربعة أسابيع ،مما أتاح للمعهد فرصة اختبار منصته للتعلم اإللكرتوين .وتلقت الدورة
التدريبية الدعم من موظفي املعهد ،الذين تلقوا التدريب املناسب من الزمالء مبعهد األمم املتحدة
للتدريب والبحث .

رقمنة المكتبة
 -26كجزء من واليته املتعلقة بإدارة املعارف ،أنشأ املعهد مكتبة غنية جدا ،حتوي املنشورات
الصادرة عنه وعن البلدان األعضاء .ومن خالل مشروع الرقمنة ،يأمل املعهد يف توسيع نطاق نشر
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هذه املنشورات على اإلنرتنت وعلى األجهزة املفصولة عن شبكة اإلنرتنت .ويهدف املشروع أيضا
إىل محاية الوثائق األصلية من التلف ،وكثري منها وثائق حالتها سيئة جدا ويسهل إتالفها ،من خالل
تقييد التعامل معها.
 -2٧وسوف جيري املسح الضوئي مادة تضم حواىل  520000صفحة ،متثل  5800عنوانا،
مبحتوى صادر عن  4٩بلدا لكي توضع يف ملفات الكرتونية بأشكال متنوعة حبلول عام .2018
ملزيد من التحليل بشأن املواد اليت ستخضع للرقمنة انظر الشكل الثاين.
الشكل :2
مجموعة مكتبة المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط :التوزيع (النسبة املئوية)
ألف -مجموعة مكتبة المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط :التوزيع (سنة اإلدراج
في المجموعة)
1922-1959
2

1960-1969
41

2000-2009
1

1990-1999
2
1980-1989
11

1970-1979
37

باء -مجموعة مكتبة المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط :التوزيع (المجال
الموضيعي العام)
اإلدارة
االقتصاد 2
40

العمالة والعمل
3

التجارة 4
المالية 4
الصناعة 6
التعليم 6
اإلحصاءات 7

الزراعة
11
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 -28وقد نُفذت املرحلة األوىل من مشروع الرقمنة بنجاح يف عام  ،201٧وغطت هذه املرحلة
()2
 ٣٣2٣عنوانا من 16بلدا ،مبا يعادل  211 ٣12صفحة (انظر الشكل الثالث).
الشكل :٣
مصدر وثيقة المكتبة حسب البلد/الكيان (عدد العناوين)
37500
35000
32500
30000
27500
25000
22500
20000
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0

تنزانيا

سوازيلند

السودان

سيشيل

السنغال

ناميبيا

مايل

مالوي

مدغشقر

ليسوتو

كينيا

كوت ديفوار

مصر

الكونغو

الكامريون

أنغوال

رابعا-التوجيه
 -2٩بوصفه هيئة فرعية تابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا تضطلع باملسؤولية عن تنفيذ الربنامج
الفرعي  ،8تنمية القدرات ،فإن املعهد مسؤول أمام مؤمتر الوزراء األفارقة للمالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية .ويسرتشد عمل املعهد بتوجيهات جملس إدارته الذي ترأسه األمينة التنفيذية للجنة
االقتصادية ألفريقيا والذي يتألف من  10ممثلني للدول األعضاء ،بواقع ممثلني اثنني عن كل منطقة
من مناطق القارة دون اإلقليمية اخلمس ،جيري تعينهم بالتناوب؛ ممثل للبلد املضيف (السنغال)؛
وممثل ملفوضية االحتاد األفريقي؛ ويتلقى جملس اإلدارة املساعدة يف عمله من اللجنة االستشارية التقنية
للمعهد ،اليت تتألف من خرباء يرفعون إىل اجمللس تقاير عن حمتوى الربامج وجودهتا وأمهيتها.

اللجنة االستشارية التقنية
 -٣0عقد االجتماع الثالث للجنة االستشارية التقنية يف داكار يف  ٧شباط/فرباير  .2018وسبق
انعقاد اللجنة يوم للتفاكر بشأن موضوع ’’هنج التخطيط اجلديدة لتحقيق أهداف خطيت عام 20٣0
وعام  ‘‘206٣وتألف االجتماع من ثالثة أجزاء رئيسية:

( )2وتألفت األشكال اليت مت مسحها مما يلي :نظام  TIFFحبمولة ( ٣00نقطة للبوصة الواحدة) ألغراض احلفظ ،ونظام
 ٣00/PDFنقطة للبوصة الواحدة املزود خباصية الفهرسة التلقائية من خالل التعرف الضوئي على احلروف ألغراض
االطالع وحبث النصوص الكاملة ،ونظام  TXT UTFاملزود خباصية الفهرسة اليدوية ألغراض جتويد الوصف والبحث
يف املكتبات الرقمية واملستودعات.
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(أ)

إحاطة عن املعهد واللجنة ودورها يف ضوء جتديد عضويتها يف عام  ،201٧عمال بتوصية
االجتماع اخلامس واخلمسني جمللس اإلدارة؛

(ب) عرض أنشطة املعهد خالل الفرتة 2 01٧ - 2016؛
(ج) عرض مشروع التوجهات االسرتاتيجية للمعهد للفرتة .2021- 2018
 -٣1وكان االجتماع ناجحا من حيث التنظيم ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة .واختتم االجتماع
بإجراء تقييم شامل لإلجنازات اليت حتققت أثناء فرتة السنتني  2 01٧ - 2016واملبادئ التوجيهية
االسرتاتيجية اليت اقرتحتها إدارة املعهد .وأثرى أعضاء اللجنة االستشارية التقنية واملراقبون والضيوف
اخلاصون املناقشات بأفكارهم وآرائهم وتعليقاهتم ،اليت يُنظر إليها على أهنا توصيات ينبغي للمعهد
أخذها يف االعتبار يف سعيه للوفاء مبقتضيات واليته خالل السنوات األربع القادمة.
 -٣2وأعرب أعضاء اللجنة االستشارية التقنية عن تقديرهم للمسامهة اليت ما فتئ املعهد يقدمها
لتدريب موظفي اخلدمة املدنية األفريقيني يف خمتلف جماالت مسؤولياته .وإذ الحظوا أن عمليات
التخطيط يف أفريقيا مل تكن عند مستوى التوقعات ،دعوا املعهد إىل إجراء مزيد من البحوث لتحسني
حتليل األسباب الكامنة وراء تلك احملصلة ،واقرتاح أفكار جديدة للتخطيط .ورحبوا بالدور احملوري
الذي أواله املعهد لتنفيذ خطة عام  206٣وخطة عام  20٣0يف براجمه الرامية إىل دعم تعزيز قدرات
البلدان األفريقية وهنأوا املعهد على تنظيمه الناجح للحوار الرفيع املستوى بشأن موضوع ’’ ُهنج
التخطيط اجلديدة لتحقيق أهداف خطيت عام  20٣0وعام  ‘‘206٣وعلى قراره القاضي بابتكار
أساليب مستحدثة ملا يقوم به يف هذا الصدد من أنشطة تدريبية وحبثية .وأحاط األعضاء علما على
النحو الواجب باألنشطة اليت اضطلع هبا املعهد خالل فرتة السنتني  201٧-2016وهنأوا املعهد
على اختياره مواضيع املناقشة ،وجودة العمل املنجز واملستوى الرفيع لألنشطة املنفذة .وبعد استعراض
التوجهات االسرتاتيجية اليت تضمنها مشروع اخلطة االسرتاتيجية املعروضة أمامهم للنظر فيها ،أقر
األعضاء التوجهات ككل ،وطلبوا أن تُعرض الوثيقة املعدلة يف أعقاب مداوالهتم أمام االجتماع
املقبل جمللس اإلدارة للموافقة عليها بشكل هنائي .ويف هذا السياق ،أيد األعضاء االقرتاح الداعي
إىل تنظيم معتكف الستعراض قائمة دورات املعهد التدريبية وشجعوا املعهد على أن جيعل من
برنامج التعلم عن بعد أحد أنشطته الرئيسية للسنوات األربع املقبلة .والحظ األعضاء اجلهود املبذولة
من أجل إنشاء منصة إلدارة املعارف ،معربني عن تقديرهم هلذه اخلطوة اليت تتمثل املرحلة األوىل
منها يف مشروع رقمنة جمموعة وثائق املعهد ،وهي وثائق ينبغي ،يف األجل الطويل ،أن يتاح احلصول
عليها ألكرب عدد ممكن من املستعملني .وحث األعضاء اجمللس على إجازة التوجهات االسرتاتيجية
ودعم الطلب بزيادة موارد املعهد ،وال سيما تلك املتلقاة من خالل ميزانية األمم املتحدة العادية.
وأعربوا عن تأييدهم ملا أبداه املعهد من تصميم على تعزيز شراكاته ،وأهابوا به أن يقوم بذلك التعزيز،
يف املقام األول ،على الصعيد الداخلي مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومع املنظمات اإلقليمية مثل
مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي .وأخريا ،طلبوا من املعهد إعداد مذكرة توضح
خمتلف األدوار اليت ميكن أن يقوم به أعضاء اللجنة ،باإلضافة إىل الدور املسند إىل األعضاء مبوجب
النظام األساسي للمعهد.
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مجلس اإلدارة
ُ -٣٣عقدت الدورة اخلامسة واخلمسون جمللس اإلدارة يف أديس أبابا يف آذار/مارس  .201٧ويف
تلك الدورة ،أقر اجمللس النظام األساسي املنقح للمعهد ،وأوصى بإرساله إىل مؤمتر وزراء املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني للحصول على املوافقة النهائية .وبالنظر إىل تأجيل مؤمتر
عام  ،201٧سيُعرض النظام األساسي املنقح على مؤمتر عام .2018
 -٣4وعقدت الدورة السادسة واخلمسون جمللس اإلدارة يف  1٩آذار/مارس  2018الستعراض
تقرير مديرة املعهد ،والتوجهات االسرتاتيجية املقرتحة ،ونتائج االجتماع الثالث للجنة االستشارية
التقنية والبيانات املالية املراجعة لعام  201٧فضال عن امليزانية الربناجمية املقرتحة لفرتة السنتني
 .201٩-2018ويف تلك الدورة ،قام اجمللس مبا يلي:
(أ)

الحظ مع التقدير جودة تقارير األنشطة السنوية اليت قدمتها إدارة املعهد اليت أقرها األعضاء
باإلمجاع ،مشيدا باإلدارة وبنوعية وجدوى العمل الذي أجنزته يف عام 201٧؛

(ب) وطلب إىل اإلدارة وضع الصيغة النهائية ملشروع النظام الداخلي للمجلس وتعميمها على
األعضاء عن طريق الربيد اإللكرتوين لكي يقوموا بالنظر فيها واملوافقة عليها؛
(ج) وافق على البيانات املالية املراجعة للسنة املنتهية يف  ٣1كانون األول/ديسمرب  201٧كما
ترد يف رأي مراجع احلسابات غري املشفوع بتحفظات؛
(د)

وافق على التوجهات االسرتاتيجية لفرتة التخطيط االسرتاتيجي  2021 – 2018ومن مث
طلب من اإلدارة إعداد خطة اسرتاتيجية كاملة للفرتة نفسها وعرضها على اجمللس يف اجتماعه
املقبل ،املقرر عقده يف تشرين األول/أكتوبر 2018؛

(ه ) اعتمد تقرير اللجنة والتوصيات الواردة فيه بالكامل؛
(و) وافق على توصية اللجنة الداعية إىل زيادة مبلغ املنحة املقدمة من اجلمعية العامة إىل املعهد
من قيمتها احلالية البالغة  2.6مليون دوالر إىل مخسة ماليني دوالر لكل فرتة سنتني .والحظ
اجمللس أن هذا األمر يتماشى مع الطلب املتزايد على خدمات املعهد من الدول األفريقية
األعضاء ،ال سيما يف ظل انطالق خطة  20٣0وخطة  206٣وتركيزمها دون لبس على
الدور احلاسم الذي تؤديه تنمية القدرات يف حتقيق األهداف والتطلعات الواردة يف هذين
اإلطارين اإلمنائيني؛
(ز)

تعهد بتقدمي الدعم ملا تبذله اإلدارة من جهود حاليا السرتداد املتأخرات املستحقة من الدول
األعضاء؛

(ح) وافق على توصية اللجنة الداعية إىل تثبيت مبلغ الدعم املقدم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا
إىل برنامج املعهد عند مستوى  2مليون دوالر سنويا؛
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(ط) وافق على تنظيم معتكف ألعضاء اللجنة يف حزيران/يونيه  2018الستعراض القائمة احلالية
ألنشطة التدريب باملعهد.

استقصاء وجهات نظر خريجي المعهد
 -٣5يف أعقاب الدراسة االستقصائية اخلاصة بتقييم األثر اليت أجريت يف عام  ،2016أجريت
دراسة استقصائية أخرى يف كانون األول/ديسمرب  201٧هبدف الوقوف على ما حيُدثه املشاركون
يف التدريب للعام الدراسي  2 01٧- 2016من آثار يف بلداهنم وما يقدمونه من إسهامات على
املدى القصري .وينبغي اإلشارة بصفة خاصة يف هذا التقرير إىل أمهية املواضيع اليت أوصى املشاركون
املعهد بتقدمي تدريب بشأهنا يف بلداهنم ،واليت قام أعضاء اللجنة االستشارية التقنية بتحليلها يف
اجتماعهم الثالث .وسيتواصل تناول نتائج الدراسة االستقصائية لعام  201٧يف املعتكف الذي
يعتزم املعهد تنظميمه يف  2018الستعراض قائمة الدورات الدراسية.

خامسا -زيادة الموارد المالية
 -٣6متول أنشطة املعهد عن طريق موارد تأيت من مخسة مصادر رئيسية( :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 سلفا ،اليت أجازها واعتمدها مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني؛ (ج)
أموال مولدة 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 يف التنمية؛ (ه ) موارد من اللجنة االقتصادية
ألفريقيا خمصصة لدعم برامج بعينها إىل جانب األنشطة التدريبية اليت تعزز توليد البحوث والدراسات
التحليلية.
 -٣٧وكللت اجلهود املكثفة اليت بذهلا املعهد من أجل اسرتداد متأخرات مدفوعات الدول األعضاء
بالنجاح يف  .201٧فسددت أربع عشرة دولة عضوا ما جمموعه  1 624مليون دوالرا ،وهو أكرب
مبلغ مت حتصيله يف سبع سنوات (انظر الشكل الرابع) .يتعني اإلعراب عن التقدير والشكر لكل من
زامبيا وزمبابوي والسودان واملغرب ،البلدان األربعة اليت جاءت يف الطليعة فيما يتعلق بدفع املتأخرات
(انظر اجلدول) .،كما يتعني تقدمي الشكر بصفة خاصة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت
ديفوار وكينيا ،اليت قامت بالدفع مسبقا ،إىل جانب أنغوال وبوركينا فاسو وناميبيا ،اليت ال ترتتب
عليها أي متأخرات .وسوف تتواصل جهود املعهد من أجل استنفار البلدان األخرى بغرض اسرتاداد
املزيد من املتأخرات .ويُهاب بالدول األعضاء أن تواصل دفع اشرتاكاهتا السنوية املقررة وتسديد
متأخراهتا ،اليت ما تزال مرتفعة جدا حيث بلغت  1٧مليون دوالر يف عام .201٧
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اجلدول :1
المساهمات المقدمة للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط ،حسب البلد ،حتى ٣١
كانون األول/ديسمبر ( ٢٠١٧بآالف دوالرات الواليات المتحدة)
املسامهة السنوية املقررة
بدوالرات الواليات
املتحدة
15 000
80 000
٣ 000
20 000
15 000
15 000
٣2 000
24 000
80 000
٣2 000
20 000
24 000
٣2 000
40 000
461 000

البلد
بوركينا فاسو
مصر
كينيا
مدغشقر
مالوي
مايل
املغرب
ناميبيا
جنوب أفريقيا
السودان
سوازيلند
تونس
زامبيا
زمبابوي
اجملموع

املبلغ املدفوع عام  201٧بدوالرات الواليات املتحدة
املسامهة السنوية
15 000
80 000

املتأخرات املسددة
15 000

1٧ 182
15 000
15 000
٣2 000
24 000
80 000
٣2 000
20 000
1٧ 16٩
٣2 000
40 000
41٩ ٣51

جمموع ما دفع
يف 201٧
٣0 000
80 000
21 828
1٧ 182
2٧ 256
16 486
1٣6 8٩8
24 000
80 000
864 000
20 000
1٧ 16٩
8٩ 518
200 000
1 624 ٣٣8

سلفة
21 828

12 256
1 486
104 8٩8
8٣2 000
5٧ 518
160 000
1 18٣ 15٩

21 828

الشكل الرابع:
المساهمات المقدمة للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط ،حسب البلد،
( ٢٠١٧ -٢٠١١بآالف دوالرات الواليات المتحدة)

2 000
1 624

1 536
1 500
1 077
1 000

793

666

617

584

2014

2013

2012

500
2017
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 -٣8ودعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقدمي الدورات الدراسية القصرية عمال مبقررها القاضي
باعتبار املعهد ذراعها التدرييب .ويف هذا الصدد ،كان عام  2 01٧عاما ممتازا حيث تلقى املعهد
فيه مبلغ  2 455 200دوالرا ،وهو أكرب مبلغ حصل عليه منذ عام ( 201٣انظر الشكل اخلامس).
وعندما يصبح ذلك الدعم أكثر انتظاما ،سيتمكن املعهد من زيادة عدد الدورات اليت يقدمها.
 -٣٩ويف الفرتة من  2018حىت  ،2021يهدف املعهد إىل زيادة تعبئة موارده اخلارجية ،ال سيما
من أجل بلوغ األهداف املتوخاة من توجهاته االسرتاتيجية.
 -40وقد دعت اللجنة االستشارية التقنية ،بدعم من جملس اإلدارة ،إىل زيادة منحة األمم املتحدة
العادية.كنتيجة طبيعية للقرار بأن يصبح املعهد الذراع التدريبية للجنة االقتصادية ألفريقيا ،ومتشيا مع
اإلصالحات اليت يضطلع هبا األمني العام واليت تويل تنمية القدرات دورا حموريا.
الشكل اخلامس
الدعم المقدم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا إلى المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
والتخطيط( ٢٠١٧ -٢٠١٣ ،بآالف دوالرات الواليات المتحدة)
3 000
2 455
1 947

1 891

1 789

2 000
1 675

1 000

2017

2016

2015

2014

2013

سادسا -التوقعات لعام ٢٠١8
 -41بدأت سنة  2018بداية طيبة .حيث بدأ املعهد أنشطته يف وقت أبكر مقارنة بالسنوات
السابقة ،حيث نظم االجتماع الثالث للجنة االستشارية التقنية ،الذي سبقته حلقة دراسية ملدة يوم
واحد بشأن مستقبل التخطيط الداعم خلطة عام  206٣وخطة عام ،20٣0وحلقة عمل بشأن
االستثمار يف اهلياكل األساسية يف أفريقيا ،وزيارات ميدانية إىل جمموعة خمتارة من مشاريع اهلياكل
األساسية يف السنغال ،ومعتكف للمستثمرين األفريقيني واألمريكيني ،ودورة تدريبية بشأن حتليل
البيانات ملخططي التنمية ودورات تدريبية يف إطار التعليم املستمر ملوظفي اللجنة االقتصادية ألفريقيا
عن التخطيط اإلمنائي ومهارات االتصال االسرتاتيجي.
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 -42وسوف تتواصل ديناميات النجاح اليت طبعت سنة  201٧يف سنة  2018وهي السنة
األوىل لتنفيذ خطة املعهد االسرتاتيجية لألربع سنوات .ويف هذا الصدد ،ستظل تنمية قدرات
املوظفني ،وتعبئة املوارد على رأس األولويات.
 -4٣وسيوىل االهتمام الواجب إىل إشراك مجيع أصحاب املصلحة هبدف املضي يف تعزيز موقف
القطاع العام األفريقي واملسامهة يف فعاليته من خالل تطوير الشراكات ،ال سيما مع القطاع اخلاص
واألوساط األكادميية
 -44وبالتأسيس على العمل املنجز خالل الفرتة  ،2 01٧ - 2016سوف يعمل املعهد على
تقوية األسس اليت تستند إليها عملية جتديده واندماجه الكامل يف عصر املعلومات ،حبيث يكون
دائما على أهبة االستعداد للتصدي على حنو أفضل ألهم أولويات القارة اإلمنائية ،مبا يكفل النجاح
يف تنفيذ خطة عام  206٣وخطة عام .20٣0

_____________

18-00395

15 /15

