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المسائل النظامية للجنة االقتصادية ألفريقيا

مشروع النظام األساسي المنقح للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط
مذكرة من األمانة
مبوجب القرار  ،2/2013املؤرخ  5متوز/يوليه  ،2013أقر اجمللس االقتصادي
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واالجتماعي النظام األساسي احمل ّدث للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط ،على النحو
املبني يف املرفق بذلك القرار.
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ونظر جملس إدارة املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط يف اجتماعيه الثالث
-2
واخلمسني 1والرابع واخلمسني 2،يف النظام األساسي اجلديد للمعهد واقرتح إدخال بعض التغيريات
على النص ،باإلضافة إىل بعض التغيريات التحريرية.
-3

وقد اختذت التغيريات املقرتحة من أجل توضيح النقاط التالية ولتعكسها بشكل مناسب:

(أ)
اختيارهم.

مهام أعضاء جملس اإلدارة واللجنة االستشارية التقنية ،كل فيما خيصه ،وعملية

(ب) استمرار مشاركة األعضاء العشرة الذين ترشحهم احلكومات؛
(ج) اضطالع األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا ورئيس جملس إدارة املعهد
األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط بتعيني موظفي املعهد؛
(د) توضيح دور جملس اإلدارة يف اختيار مدير املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
والتخطيط.
 -4وقدم النص املنقح املقرتح إىل مؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني للنظر فيه وإقراره خالل دورته األربعني.
 -5ومبوجب القرار  ،)49-( 942املؤرخ  2نيسان/أبريل عام  ،2016أوصى املؤمتر بأن
يعمل جملس اإلدارة النظر أكثر يف النظام األساسي املنقح للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
استنادا إىل التعديالت املعتمدة.
 -6وأعمل جملس اإلدارة خالل اجتماعه اخلامس واخلمسني املنعقد بتاريخ  14آذار/مارس
 2016يف أديس أبابا ،النظر أكثر يف النظام األساسي املنقح بصيغته املعدلة وأقر النص كما
هو.
 -7وعليه ،حيال النص املنقح بصيغته املعدلة ،والوارد يف هذه املذكرة ،إىل املؤمتر إلقراره يف
دورته اخلمسني اليت ستنظم يف داكار يف الفرتة من  23إىل  28آذار/مارس  .2017وسيقدم
النص للمجلس االقتصادي واالجتماعي لينظر فيه ويعتمده.
 -1برازافيل 19 ،حزيران/يونيه .2014
 - 2أديس أبابا 5 ،شباط/فرباير .2016
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المرفق
النظام األساسي للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط
المادة األولى
الغرض من المعهد ومهامه
 -1الغرض األساسي من املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط هو توفري التدريب
املتخصص ملوظفي األجهزة واملؤسسات املسؤولة عن رسم السياسات االقتصادية وإدارهتا
والتخطيط للتنمية ورصدها وتقييمها يف أفريقيا .ويشمل هذا التدريب القيام بأنشطة البحث
الالزمة لدعم املعهد .وينظم املعهد أيضا ملدد متفاوتة حلقات عمل وحلقات دراسية وحوارات
يف جمال السياسات وثيقة الصلة بواليته التدريبية واحتياجات احلكومات األفريقية تتناول املشاكل
العملية املتعلقة بالتنمية الوطنية واإلقليمية والدولية.
-2

تتمثل وظائف املعهد األساسية األربع يف ما يلي:

(أ) عقد دورات تدريبية ،ملدد متفاوتة يف مقره ويف أي مكان آخر يف أفريقيا ،تشمل
برامج قصرية األمد وبرامج للدرسات العليا يف جماالت متخصصة تتعلق مبختلف جوانب رسم
السياسات االقتصادية وإدارهتا والتخطيط للتنمية ورصدها وتقييمها؛
(ب) تنظيم حلقات دراسية وحوارات يف جمال السياسات بشأن املشاكل العملية املتعلقة
باإلدارة والتنمية والتخطيط يف اجملال االقتصادي على الصعيدين الوطين والقاري ملدد متفاوتة يف
البلدان األفريقية بالتعاون مع األجهزة الوطنية واهليئات دون اإلقليمية واإلقليمية املعنية والوكاالت
الدولية املتخصصة؛
(ج) تقدمي خدمات استشارية بناء على طلب احلكومات ،بالتنسيق والتعاون الوثيقني
مع شعب الربامج املعنية يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،وبقدر ما يسمح به برناجمه التدرييب؛
(د) إعداد وثائق وحفظها تتاح يف مجيع أحناء أفريقيا بشكليها املطبوع واإللكرتوين
للباحثني واملؤسسات الوطنية واملنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية العاملة يف ميدان التخطيط
والتنمية يف اجملال االقتصادي.
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 -3يأخذ املعهد يف احلسبان ،لدى القيام هبذه الوظائف األساسية األربع ،األمهية القصوى
لتعزيز االستقالل االقتصادي للبلدان األفريقية ومحايته.

المادة الثانية
مقر المعهد
يقع مقر املعهد يف داكار ،السنغال.

-1

توفر احلكومة املضيفة ،باالتفاق مع األمم املتحدة ،أماكن العمل واملرافق واخلدمات
-2
املالئمة الالزمة الضطالع املعهد بعمله بفعالية.

المادة الثالثة
مركز المعهد وتنظيمه
-1

املعهد هيئة فرعية تابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا ويعمل بتلك الصفة.

 -2يكون للمعهد جملس إدارة وميزانية خاصان به .وخيضع املعهد للنظام املايل والنظام
األساسي ملوظفي األمم املتحدة ،ما مل تقرر اجلمعية العامة خالف ذلك .وخيضع املعهد أيضا
للقواعد املالية والنظام اإلداري للموظفني ومجيع املنشورات اإلدارية األخرى اليت يصدرها األمني
العام ،باستثناء ما قد يقرره خالفا لذلك.
-3

إضافة لذلك ،يكون للمعهد جلنة استشارية تقنية ومدير وموظفو دعم.

المادة الرابعة
مجلس اإلدارة
 -1جملس اإلدارة هو هيئة اإلشراف وصنع القرار األساسية يف املعهد ويتوىل تنفيذ التوجيهات
العامة ألنشطة املعهد اليت حيددها مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة التابع
للجنة االقتصادية ألفريقيا.
 -2يتكون جملس اإلدارة على النحو التايل:
(أ)

األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا الذي يتوىل مهام رئيس جملس اإلدارة؛
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(ب) عشرة ممثلني للحكومات األفريقية ،اثنان لكل من املناطق دون اإلقليمية اخلمس
يف القارة (وسط أفريقيا وشرق أفريقيا ومشال أفريقيا واجلنوب األفريقي وغرب أفريقيا)؛
(ج) ممثل واحد حلكومة السنغال ،بصفته البلد املضيف؛
(د) ممثل واحد ملفوضية االحتاد األفريقي؛
(ه)

مدير املعهد حبكم منصبه ويعمل بصفة أمني جملس اإلدارة.

يعني مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة للجنة االقتصادية ألفريقيا
-3
األعضاء العشرة جمللس اإلدارة الذين يعملون بصفتهم ممثلني للحكومات األفريقية ،وذلك على
أساس املساواة يف التمثيل بني املناطق دون اإلقليمية اخلمس يف القارة األفريقية.
 -4يعمل األعضاء العشرة جمللس اإلدارة الذين يعملون بصفتهم ممثلني للحكومات األفريقية
على أساس طوعي ،ومبجرد التعيني ،ال جيوز نقل العضوية أو تفويضها إال يف الظروف املنصوص
عليها يف الفقرة  7من هذه املادة.
 -5يعني املؤمتر عضو جملس اإلدارة الذي تسميه مفوضية االحتاد األفريقي بناء على توصية
من رئيس املفوضية من بني املسؤولني املنتخبني يف املفوضية.
 -6يضطلع مجيع األعضاء الذين يعينهم املؤمتر لتمثيل املناطق دون اإلقليمية اخلمس للقارة
األفريقية والعضو املعني بناء على توصية رئيس مفوضية االحتاد األفريقي مبهامهم لفرتة عضوية
مدهتا ثالث سنوات وجيوز إعادة تعيينهم لفرتة عضوية إضافية واحدة فقط.
 -7تقوم العضوية على أساس االستمرارية .وعندما ترغب حكومة أفريقية يف تغيري ممثلها قبل
هناية الوالية ينبغي أن ي ب لّغ رئيس املؤمتر ورئيس جملس اإلدارة بالتغيري املقرتح.
 -8يضطلع جملس اإلدارة مبا يلي:
(أ) اعتماد املبادئ والسياسات العامة اليت تنظم أنشطة املعهد ،مبا يف ذلك الشروط
العامة للقبول يف برامج املعهد؛
(ب)

استعراض برنامج العمل السنوي وامليزانية السنوية للمعهد وإقرارمها؛

(ج) إقرار الدورات الدراسية اليت يقدمها املعهد وشروط القبول فيها بناء على مشورة
اللجنة االستشارية التقنية واملدير؛
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(د) املسامهة يف حتديد نوع الشهادات اليت متنح يف هناية الدورات التدريبية اليت يقدمها
املعهد وطبيعتها؛
(ه ) دراسة التقرير السنوي للمدير عن عمل املعهد والتقدم الذي حيرزه وإقراره ،مبا يف
ذلك التقرير عن امليزانية واحلالة املالية للسنة السابقة؛
(و) تقدمي تقرير سنوي عن عمل املعهد ،مبا يف ذلك تقرير مراجع بشكل كامل عن
مجيع اإليرادات والنفقات ،إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني التابع
للجنة االقتصادية ألفريقيا يف دورته السنوية؛
(ز) اإلشراف على اإلدارة العامة للمعهد وتقدمي التوصيات اليت يرى أهنا مناسبة؛
(ح) تشكيل جلنة استشارية تقنية من  10أعضاء للعمل معه ومع مدير املعهد على
كفالة جودة الربامج وجدواها.
يعقد جملس اإلدارة دورتني عاديتني كل سنة العتماد امليزانية واألنشطة الربناجمية
-9
واستعراض تقرير اإلدارة وبيان احلسابات واملوافقة على إعداد برامج جديدة وكفالة حسن إدارة
املعهد .وجيوز له أن يعقد دورة استثنائية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه .ويعتمد
جملس اإلدارة نظامه الداخلي.
المادة الخامسة
اللجنة االستشارية التقنية
 -1تتألف اللجنة االستشارية التقنية على النحو التايل:
(أ) عشرة ممثلني للحكومات األفريقية ،إثنان لكل من املناطق دون اإلقليمية اخلمس
يف القارة ،على النحو املنصوص عليه يف الفقرة ( 2ب) من املادة الرابعة؛
(ب) مدير الشؤون االقتصادية يف مفوضية االحتاد األفريقي؛
(ج) مدير املعهد.
 -2يعني جملس اإلدارة أعضاء اللجنة بناء على توصية من رئيس اجمللس ،ويطلب منهم يف
األحوال العادية أن يقضوا فرتة عضوية ملدة ثالث سنوات على األقل يف كل مرة.
 -3ويعني أولئك األعضاء على أساس طوعي ،مع مراعاة التزام كل واحد منهم وكفاءته املهنية
6
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وخرباته يف الشؤون املتعلقة بعمل املعهد.
 -4يرأس املدير اللجنة االستشارية التقنية.
 -5تكون اللجنة االستشارية التقنية مسؤولة عن تقدمي املشورة التقنية فيما يتعلق بتصميم
الربامج التدريبية وما يتصل هبا من برامج وأنشطة يضطلع هبا املعهد .وعليها القيام بذلك مع
احلرص على جودة الربامج وجدواها وحسن توقيتها وتأثريها واستدامتها.
 -6جتتمع اللجنة االستشارية التقنية مرة واحدة سنويا على األقل بدعوة من رئيسها .وتضع
يف اجتماعها توصيات لرفعها إىل جملس اإلدارة تتعلق بربنامج عمل املعهد احلايل واملستقبلي.
وتعتمد اللجنة نظامها الداخلي.
المادة السادسة
رئيس مجلس اإلدارة
يضطلع رئيس جملس اإلدارة مبا يلي:
(أ)
(ب)
لألمم املتحدة؛

الدعوة إىل اجتماع جملس اإلدارة واقرتاح جدول أعماله؛
تعيني مدير املعهد واملوظفني الفنيني اآلخرين بناء على تفويض من األمني العام

(ج) التماس الدعم لعمل املعهد وتلقيه مبوافقة جملس اإلدارة من الوكاالت املتخصصة
التابعة لألمم املتحدة والوكاالت احلكومية الدولية واحلكومات األفريقية واملنظمات غري احلكومية
ومصادر أخرى.
المادة السابعة
المدير
 -1يعني األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا مدير املعهد بناء على تفويض السلطة
من األمني العام ،وفقا للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة .تضطلع جلنة البحث
واالنتقاء اليت يؤسسها رئيس جملس اإلدارة بالتشاور مع األعضاء باقرتاح املرشحني املناسبني
للنظر فيهم.
 -2ويعني املدير لفرتة أولية مدهتا ثالث سنوات قابلة للتجديد لفرتات متتالية مدة كل منها
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ثالث سنوات بشرط أن حيظى أداء شاغل الوظيفة بتقييم مرض وفقا للقواعد واإلجراءات املعمول
هبا يف األمم املتحدة.
 -3يساعد املدير موظفون من الفئة الفنية وموظفون للدعم العام يعينون وفقا للقواعد
واإلجراءات اليت تنظم تعيني خمتلف فئات املوظفني يف األمم املتحدة.
 -4يضطلع املدير مبسؤولية تنظيم املعهد وتوجيهه وإدارته .ويتوىل املدير ،وفقا للسياسات اليت
حيددها جملس اإلدارة ،القيام مبا يلي:
(أ)
(ب)

تقدمي برنامج املعهد وميزانيته إىل جملس اإلدارة للموافقة عليهما؛
تنفيذ الربامج وصرف النفقات من املوارد املرصودة يف امليزانية؛

(ج) تقدمي تقارير سنوية عن أنشطة املعهد إىل جملس اإلدارة ،مشفوعة بتقرير كامل
عن إيرادات الفرتة السابقة ونفقاهتا؛
تقدمي أمساء كبار املوظفني لألمني العام لألمم املتحدة أو األمني التنفيذي
(د)
للجنة االقتصادية ألفريقيا لغرض املوافقة عليهم وتعيينهم ،تبعا ملستوى الوظائف اليت ستشغل؛
(ه) اختيار موظفي املعهد باستثناء املوظفني املشار إليهم يف الفقرة الفرعية (د)
أعاله وتعيينهم ،بعد التشاور مع األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا؛
(و) اختاذ الرتتيبات الالزمة مع املنظمات الوطنية والدولية األخرى لالستفادة من
اخلدمات اليت يقدمها املعهد ،علما بأن الرتتيبات اليت يتفق عليها مع املنظمات الوطنية تتم مبوافقة
احلكومات املعنية.
المادة الثامنة
التعاون مع أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا
تقدم أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،يف حدود مواردها ،املساعدة إىل املعهد بكل
الوسائل املمكنة من أجل تيسري عمله .وعلى وجه اخلصوص ،تزود أمانة اللجنة املعهد من وقت
إىل آخر مبوظفني ذوي خربة إللقاء حماضرات واملساعدة على اإلشراف على البحوث يف إطار
الربامج التدريبية يف جماالت متخصصة يف املعهد واملشاركة يف حلقات العمل واحللقات الدراسية
واحلوارات يف جمال السياسات.
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المادة التاسعة

الموارد المالية والقواعد التي تنظم اإلدارة المالية للمعهد

يستمد املعهد موارده املالية من التربعات اليت تقدمها احلكومات األفريقية واألمم

املتحدة .وجيوز للمعهد احلصول على موارد نقدية أو عينية أخرى من األمم املتحدة ووكاالهتا
املتخصصة ومن املنظمات واملؤسسات احلكومية األخرى ومن احلكومات واملنظمات غري
احلكومية .وخيضع قبول املعهد لعروض املساعدة األخرى هذه ،يف كل حالة ،لقرار رئيس جملس
اإلدارة ،بالتشاور مع مدير املعهد ،وفقا ألهداف املعهد األساسية واألحكام ذات الصلة باملوضوع
من القواعد اليت تنظم اإلدارة املالية للمعهد .ويقدم رئيس جملس اإلدارة تقريرا عن املسألة إىل
اجمللس يف دورته التالية.
__________
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