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  النظامية سائلامل

تقرير مرحلي عن أعمال املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية 
  والتخطيط

 مقدمة -أواًل

الذي يقدم إىل الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر اللجنة  - هذا التقرير املرحلييغطي  -1
االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية، والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، وفقا 
للممارسات احلالية واستجابة لطلبها احلصول على حتديثات منتظمة للتقارير اليت يقدمها 

نيسان/أبريل  منالفترة  -إىل جملس إدارته  (1) طيطوالتخاملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية 
ويسلط التقرير الضوء على النتائج الرئيسية اليت حققها  .2020إىل آذار/مارس  2019

املعهد، وال سيما فيما يتعلق بتنفيذ براجمه التدريبية وأنشطته البحثية، وموارده، وآخر 
آلفاق عام  مبوجزاكات. وخيتتم التقرير التطورات املتصلة باملوارد البشرية واملالية والشر

2020. 

إذ  طة االستراتيجية اخلمسيةالسنة األوىل لتنفيذ اخلهي  2019سنة وكانت   -2
هذا اإلطار االستراتيجي إىل ويهدف  .األداءتطبيق نظرية التغيري ومؤشرات شهدت 

                                                      
* 39/1E/ECA/COE/. 

 
األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط هو مؤسسة أفريقية أنشأهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يتمثل الغرض  داملعه’’ (1)

الرئيسي منها يف مرافقة البلدان األفريقية ودعمها يف سعيها إىل بناء قدراهتا من املوارد البشرية كشرط ال غىن عنه للحفاظ 
صادية االجتماعية. وتتمحور أنشطة املعهد الرئيسية املستمدة من واليته حول على استقالهلا والنهوض بتنميتها االقت

جمموعة من برامج تنمية القدرات والتدريب، فضاًل عن طائفة من املبادرات املتعلقة ببحوث السياسات العامة واحلوار. 
منتدًى الستكشاف األفكار كما يقدم املعهد خدمات استشارية عند الطلب إىل احلكومات واملؤسسات العامة ويشكل 

 .‘‘ البديلة بشأن التنمية يف أفريقيا
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ة البلدان األفريقية يف سعيها إلعادة النظر يف استراتيجياهتا اإلمنائية وبناء ما يلزم من مساعد
لتخطيط اإلمنائي من أجل تنفيذ خططها اإلمنائية اقتصادية والدارة اقدرات يف جمايل اإل

وخطة االحتاد  2030مع خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  ، متشيًابنجاحالوطنية 
ضطلع هبا املعهد خالل سهمت أنشطة التدريب والبحث اليت اوقد أ .2063يقي لعام األفر

 يف اخلطة االستراتيجية:الواردة الثالثة التالية  الشاملة الرئيسية التغيري العام يف جماالت

تعزيز كفاءة خمططي التنمية وواضعي السياسات يف إدارة السياسات، ونظم  )أ(
 منائي؛القطاع العام، والتخطيط اإل

غىن الذي ال  عمالدحلصول على كفاءة ُنظم القطاع العام يف التماس اتعزيز  )ب(
 والتخطيط للتنمية؛  العامة وإدارهتا، لوضع السياسات عنه

رائدة يف جمال تنمية القدرات لوضع النظمة املالتسليم بكفاءة املعهد بوصفه  )ج(
 أفريقيا.السياسات العامة، واإلدارة والتخطيط للتنمية يف 

وكانت الدورات اليت قدمها املعهد تستند إىل طلبات قدمتها الدول األعضاء، بناء  -3
على احتياجاهتا من القدرات، وأولوياهتا اإلمنائية، والتزامها باخلطط اإلقليمية والدولية، 

 :2023-2019 جملموعات التركيز األربع للفترة وفقًا

 منذجة االقتصاد الكلي وختطيطه؛ )أ(

 تكامل اإلقليمي؛ال )ب(

 التنمية االجتماعية؛  )ج(

 .اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية )د(

 16دورة يف املوقع و 19دورة دراسية، مبا يف ذلك  35نظم املعهد ما جمموعه و -4
دورة للتعلم الرقمي، ملسؤولني من القطاعني العام واخلاص األفريقيني، ودبلوماسيني 

، والتخطيط اإلدارةالسياسات االجتماعية واالقتصادية، ورسم وأكادمييني، يف جمال 
 بلدًا 51امرأة( من  260) من شاغلي الوظائف العامة 1 101، شارك اإلمنائي. وإمجااًل

 على اإلنترنت )انظر الشكل األول(. أو  يف املكان داخليةة معتمد اتيف تدريب أفريقيًا
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  ولالشكل األ
 يف املكان داخليةة عتمدم اتالذين شاركوا يف تدريب تطور عدد شاغلي الوظائف العامة

 2019و 2018 ييف عامنترنت على اإل أو

 

 

وعالوة على ذلك، أجريت حبوث حتليلية من خالل ست حلقات دراسية إمنائية،  -5
وثالثة موجزات للسياسات العامة، ومخسة حوارات رفيعة املستوى بشأن السياسات، 

 وزيارة ميدانية واحدة، وست زماالت حبثية.

 2063عام وخطة  2030عام التنمية املستدامة لاملسامهة يف تنفيذ خطة   -ثانيًا
 من خالل التدريب والبحث

 التدريب  -ألف

يتماشى التدريب الذي يقدمه املعهد مع اخلطط اإلمنائية الوطنية، واإلقليمية  -6
 ويساعد ،2063وخطة عام  2030لعام  املستدامةوالدولية، مبا يف ذلك خطة التنمية 

سياسات  تقنيات لرسمدوراته مبا هو مطلوب من  لى تعريف املتدربني الذين يشاركون يفع
التدريبية،  دوراتالرس بفهالتدريب يسترشد . وهتاوإدار هاذوتنفي ،مواتية للتنمية وختطيطها

أهم التحديات اليت تواجهها البلدان، اليت تشمل التحكم يف عملياهتا  يف االعتبار آخذًا
، ايف االقتصاد العاملي، وحتسني أساسياهت ، والتحول إىل أطراف فاعلة كاملة األهليةاإلمنائية

، وحشد املوارد الكافية، وحتقيق القدرة وضوحًاأكثر  إشراكًا كافة لفاعلةوإشراك اجلهات ا
مواطنيها كافة  ورخاء على ترمجة مكاسبها االقتصادية إىل حتسينات على مستوى رفاه

يساعد البلدان على االنتقال من التدريب بطريقة منصفة ومستدامة. وبعبارة أخرى، فإن 
 األفكار إىل العمل.
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من أسبوع إىل تستمر نكليزية والفرنسية، وتني اإلوتقدم الدورات عادة باللغ -7
طيط والتنمية خرباء كبار يف جماالت التخالتدريبية أسبوعني. ويتوىل تقدمي الدورات 

ربة العملية على السواء. وغالبية هذه الدورات هم املعرفة النظرية واخلفر لديااالقتصادية تتو
 أمثلة حلاالت من الدول األعضاء. موضحة ب

يف املوقع، تناولت  دورة 19دورة تدريبية، منها  35 اجملموع، يف، ظمتوقد ُن -8
بتحليل البيانات للتنمية املستدامة ومنذجة االقتصاد الكلي لتخطيط التنمية تتعلق مسائل 

إحصاءات الطاقة ووتشمل هذه الدورات ما يلي: السياسة الزراعية يف أفريقيا؛  .املستدامة
دليل التكامل اإلقليمي األفريقي؛ وإدارة املشاريع؛ والعامة؛ تقييم السياسة ووأرصدهتا؛ 

إدارة السياسات وشؤون اجلنسني، والتجارة والتنمية؛ وختطيط سياسات الطاقة؛ و
لتأمني ضد خماطر الكوارث؛ ل الفنية ساليبواألاالقتصادية املراعية للمنظور اجلنساين؛ 

 والسياسة التجارية الدولية واملفاوضات التجارية. 
املستدامة على حتسني للتنمية التخطيط  ألغراضدورة االقتصاد الكلي وقد ساعدت  -9

النمذجة املتعددة القطاعات لتقنيات معارف ومهارات املسؤولني فيما خيص التطبيق العملي 
 خطةلة بالتنمية االقتصادية وحتليل السياسات يف إطار تنفيذ ملعاجلة القضايا اهلامة املتص

الدورة املتعلقة بتحليل البيانات  . وتركز2063وخطة عام  2030التنمية املستدامة لعام 
رصد مجع البيانات وحتليلها الستخدامها يف املطروحة لدى  املسائل النظرية والعملية على

ادات األفريقية وتشكل لزراعة أساسية بالنسبة لالقتصأهداف التنمية املستدامة. وملا كانت ا
، فقد عملت الدورة املتعلقة اليت تكسب فيها اجملموعات املهنية عيشهااالت اجملأحد أكرب 

بالسياسة الزراعية على حتسني القدرات فيما خيص صياغة السياسات والروابط مع 
. 2063وخطة عام  2030 خطة عام أهدافحتقيق القطاعات االقتصادية األخرى، بغية 

التأمني ضد خماطر الكوارث وذلك بغرض تقنيات نفس املنوال، ُنظمت دورة عن  وعلى
لتأمني القائم نتجات اوالكوارث، واملفاهيم األساسية مل دراسة خيارات إدارة خماطر املناخ

شأن مسات املنتجات مع ؤشرات ومنتجات التأمني ضد الكوارث، والتخاطب بعلى امل
 التأمني/املستفيدين. بوليصات حاملي

األفريقية. وواصل املعهد تنظيم دورات تدريبية تتعلق مبنطقة التجارة احلرة القارية  -10
 الدولية واملفاوضات التجارية حتسنتالدورة الدراسية املتعلقة بالسياسات التجارية  بفضلو

سياسات جتارية رسم قدرات املستفيدين فيما يتصل باملفاوضات التجارية، وكذلك يف 
وتنفيذها التنمية والتكامل  الوطنية واإلقليمية يف جمايل تطلعاتالحتياجات والاتليب 

 .وتقييمها
وُنظمت دورتان لدعم اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا املعهد من أجل تعميم مراعاة  -11

اعية للمنظور كانت األوىل عن السياسة االقتصادية املرلتنمية األفريقية: املنظور اجلنساين يف ا
اجلنساين وتناولت أشكال التحيز القائم على نوع اجلنس يف القطاعات االقتصادية وحللت 
السياسات وامليزانيات االقتصادية من منظور جنساين؛ وركزت الدورة الثانية على نوع 
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دورة باللغة اإلنكليزية  - اجلنس والتجارة والتنمية، واختذت شكل دورتني متوازيتني
 الفرنسية.ب وأخرى

من  2أفريقيا ًابلد 18نساء( من  6)من بينهم  مشاركًا 18 راتومت تعزيز قد -12
اليزيا، بشأن تقييم السياسة العامة، مبخالل تدريب ملدة أسبوع واحد يف كواالملبور، 

 بالشراكة مع املعهد الوطين لإلدارة العامة وبرنامج التعاون التقين املاليزي.
كمتابعة لدورة تدريب املدربني  نشاط ُصمم خصيصًا وعالوة على ذلك، ويف إطار -13

 مكثفًا تدريبًا املعهد نظم ،2018يف عام  أجريتبشأن اإلدارة القائمة على النتائج اليت 
ملدة أسبوع يف غامبيا لتعزيز قدرة املشاركني على دعم اإلصالحات الرامية إىل  وعمليًا

التنمية الوطنية  خطة تنفيذللتمويل املصريف من أجل  قابلة مشاريع مقترحاتحتسني إعداد 
الدورة على مسائل  وركزت(. 2021-2018لفترة التنمية الوطنية ل خطة) تنفيذًا فعااًل

مثل إدارة نطاق املشاريع، وإدارة التكاليف، وإدارة اجلودة، وإدارة املخاطر، واملالية، 
ات. وتعّرف املشاركون على استخدام والتقييم، وعوامل النجاح الرئيسية لوضع املقترح

أدوات خمتارة بشأن صياغة مقترحات املشاريع، وكتابة مقترحات املشاريع وإدارهتا، وهي 
 أدوات ترتبط ارتباطًا وثيقًا مبختلف أولويات اخلطة اإلمنائية الوطنية. 

وبناء على طلب من حكومة رواندا، نظمت دورة لتدريب املدربني مصممة  -14
 19إىل تعزيز قدرات  ذلكدة املسؤولني الروانديني يف موسانزي. وأدى لفائ خصيصًا

ينتمون بصفة رئيسية إىل وزارة املالية والتخطيط االقتصادي وجامعة  نساء(، 8) موظفًا
صياغة السياسات عملية رواندا، بشأن املسائل املتصلة بتعميم مراعاة البعد اجلنساين يف 

 .ورصدها وتقييمها االقتصادية
سترشد عملية الرصد والتقييم املطبقة على أنشطة التدريب باإلطار املنطقي وت -15

استقصاءات خمتلفة، جيري تقييم  خالل ومن. 2023-2019 للفترةللخطة االستراتيجية 
ومقرري  املهنيني النتيجتني الفوريتني التاليتني: )أ( توسيع نطاق جمموعة املخططني

 وثيقًا ريبية اليت ترتبط ارتباطًاقدمي الدورات التد)ب( توسيع نطاق تصميم وتوالسياسات؛ 
يف تعزيز كفاءة املخططني املهنيني ومقرري  ستسهم كلتا النتيجتنيو. مبجاالت العمل

يف هذا الصدد، دأب املعهد، يف هناية السياسات يف إدارة السياسات والتخطيط اإلمنائي. و
على دعوة املشاركني إىل تقييم الدورات اليت شاركوا فيها. ويف أعقاب  الدورات،

االستقصاء التقييمي هذا، ُيجرى استبيان سنوي لتقييم الكيفية اليت أسهمت هبا املهارات 
والكفاءات اليت اكتسبها املشاركون يف التأثري على صياغة السياسات العامة والتخطيط 

اليت أجريت يف عام  االستقصائيةملختلف الدراسات  ووفقًااإلمنائي يف أنشطتهم اليومية. 
املائة من املشاركني، يف املتوسط، بتحسن قدراهتم على التخطيط  يف 93 أقّر ،2019

بارتفاع  يف املائة منهم 97شهد  حنياإلمنائي وبتعزيز ثقتهم يف التأثري على السياسات، يف 

                                                      
أوغندا، إسواتيين، بنن، تشاد، تونس، مجهورية تنزانيا املتحدة، السنغال، السودان، الصومال، غانا، كينيا، ليسوتو،  (2)

 ليربيا، مصر، املغرب، مالوي، ناميبيا، ونيجرييا.
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ماعية واالقتصادية وباكتساهبم املزيد من مستوى قدراهتم يف جمال إدارة السياسات االجت
 الثقة يف التأثري على هذه السياسات يف بلداهنم نتيجة هلذه التدريب. 

مشارك هذا العام، ما ميثل زيادة بنسبة  1 101مت تدريب  اإلمجال،وعلى وجه  -16
مع األهداف الكمية للخطة االستراتيجية  هذا ويتماشى. 2018يف املائة مقارنة بعام  119

 .2023-2019للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط للفترة 

 برنامج درجة املاجستري -باء
برنامج ماجستري الفلسفة يف  التعاون مع جامعة جوهانسربغ فيما خيص استمر -17

 ممنواملهنيني مصمم لتزويد كبار . والربنامج شهرًا 18 يستغرقالسياسة الصناعية الذي 
مات السياسات العاملني يف احلكومات واملنظمقرري هم يف منتصف حياهتم الوظيفية و

يشمل خمتلف جوانب إدارة السياسات  احلكومية الدولية بتدريب مترابط األجزاء
االقتصادية، والتخطيط اإلمنائي، والتحليل القطاعي، وبصفة خاصة بالنسبة للقضايا 

 . ة من تسعة طالب، وإحلاقها بالربنامجعة، املؤلفالصناعية. ومت اختيار الدفعة الراب

 البحوث -جيم
تكمل أنشطة املعهد يف جمال البحوث السياساتية برناجمه التدرييب وتستجيب  -18

الحتياجات الدوائر املعنية بصنع السياسات واجلهات املعنية األخرى. والواقع أن الدورات 
منائية وبرنامج زماالت. ويوفر املكون تصاحبها حوارات رفيعة املستوى، وحلقات دراسية إ

ل حمتوياهتا البحثي التوجيه االستراتيجي للدورات املتوخى تقدميها، كما أنه يستكملها ويعّد
، فيما يتعلق بالقضايا املتصلة منائية القطريةيئة وأولويات اخلطط اإلللتغريات يف الب وفقًا

وخطة عام  2030 عاماملستدامة لبالتحول اهليكلي يف أفريقيا، يف ضوء خطة التنمية 
يهدف إىل توجيه التحول يف السياسات العامة فإنه للفكر،  مركزًااملعهد بوصف . و2063

 وصنع القرار على أعلى مستوى بشأن العديد من التحديات اإلمنائية.
الرفيعة املستوى واحللقات الدراسية بشأن  وتشجع سلسلة احلوارات السياساتية -19

التنمية على هتيئة بيئة مواتية لتبادل األفكار ووجهات النظر اجلديدة بشأن التحديات 
اإلمنائية العديدة اليت تواجه القارة األفريقية حاليًا. وهذا ما ميك ِّن الباحثني وصانعي القرارات 

اح توصيات إلجياد حلول عملية هلا من أجل من إمعان النظر يف الشواغل السياساتية واقتر
 .2063وخطة عام  2030لعام  املستدامةحتقيق خطة التنمية 

رفيعة املستوى بشأن  وخالل الفترة قيد االستعراض، ُنظمت حوارات خمتلفة -20
ظم حوار سياسايت رفيع املستوى بشأن "التخطيط للقوى العاملة يف املستقبل: السياسات. فُن

أثناء انعقاد الدورة الثانية واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط " عدة؟هل أفريقيا مست
سياسات مرموقون  مقررووحضر هذه الفعالية خرباء و .والتنمية االقتصادية األفريقيني

رفيعو املستوى يف التخطيط اإلمنائي، وبناء القدرات من العاملني باحلكومات األفريقية، 
ية واملنظمات الدولية. وكان اهلدف من الفعالية زيادة الوعي وأعضاء الدوائر األكادمي
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باملهارات الالزمة لتلبية احتياجات التحول الرقمي لالقتصادات واجملتمعات األفريقية، 
واالستعداد لوظائف املستقبل. وناقشت الفعالية مدى جناعة نظم التعليم وقدرهتا على إنتاج 

ى التجارب وقدمت مقترحات بشأن وركزت عل. ‘‘قابلني للتوظيف’’أشخاص 
، بدعم من املعهد األفريقي رفع مستواهاوجتديد املهارات و ،استراتيجيات مبتكرة للتخطيط
 للتنمية االقتصادية والتخطيط.

استخالص املمارسات اجليدة والدروس املستفادة لرفع ’’بشأن آخر وُنظ ِّم حوار  -21
األمم املتحدة خالل منتدى  بالتعاون مع مؤسسة ‘‘2019يف عام  الطموحاتمستوى 

ما  االجتماعاملغرب. وحضر بأفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة، الذي ُعقد يف الرباط 
اجملتمع  أفرادامرأة( من شاغلي املناصب العامة األفريقيني، و 102) مشاركًا 250جمموعه 

  املدين، واملنظمات الدولية ووكاالت األمم املتحدة.
بالتعاون مع مكتب املستشار  -وعلى هامش االجتماع الرفيع املستوى، نظم املعهد  -22

اخلاص لشؤون أفريقيا، ومفوضية االحتاد األفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا وبرنامج 
حلقة دراسية رفيعة املستوى بشأن موضوع: " تعزيز الشراكات  -األمم املتحدة اإلمنائي 

يف أفريقيا".   2063وخطة عام  2030لعام  املستدامةنفيذ خطة التنمية من أجل التعجيل بت
وجاءت حلقة العمل متابعة للدورة اخلامسة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة، 

واليت اعتمدت خالهلا الدول األفريقية األعضاء الرسائل  ،2019 أبريلاملعقودة يف نيسان/
الرئيسية وإعالن مراكش بشأن التنمية املستدامة، للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

ضرورة نشر  . واختتم اليوم باالتفاق علىيف مجيع أحناء القارة 2063وأهداف خطة عام 
‘‘ املستدامة يف تقرير التنمية املستدامة ألفريقيا تنفيذ/متويل التنميةدائم عن وسائل  لفص’’ 

 أساس سنوي. على
، يف أعقاب منتدى تانا وباالشتراك مع ُنظ ِّم ،2019األول/أكتوبر  تشرينويف  -23

 مدته يومان املستوى رفيع سياسايت حوار   وري،غمعهد دراسات السالم واألمن ومعهد 
واألمن: ما هو الدور  والسلمجرة، اهل ’’املتعددين كان موضوعه  ةبني أصحاب املصلح

وقد اجتذب املنتدى، الذي عقد يف جزيرة غوري، . ‘‘اجملتمع املدين مبنظماتاملنوط 
من اجملتمع املدين، واحلكومة، واألوساط األكادميية،  مشاركًا 40بالسنغال، أكثر من 

 بلدان. 10واملنظمات الدولية واإلقليمية، أتوا من 
التابعة للشراكة اجلديدة من أجل  -وكالة تنمية االحتاد األفريقي وتعاون املعهد مع  -24

تنمية أفريقيا؛ وجملس البحوث العلمية والصناعية؛ والوكالة الدولية للطاقة املتجددة؛ 
، والبلدان النامية غري الساحلية والدول ومكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منوًا

الرابطة وضية االحتاد األفريقي؛ واللجنة األفريقية للطاقة؛ ومفو ؛اجلزرية الصغرية النامية
لتقدمي حلقة دراسية رفيعة املستوى بشأن  ،األفريقية للوكاالت املنفذة لألشغال العامة

وركز احلوار على حتديات وفرص . ‘‘تطبيق هنج متكامل لتخطيط الطاقة يف التنمية’’
هربائي القابل لالستخدام، واملوثوق، احلصول على الطاقة، وعلى فكرة أن اإلمداد الك

واملستدام وامليسور التكلفة ميكنه أن يعزز القدرة اإلنتاجية للمجتمعات احمللية. وقد عزز 
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هذا احلوار قدرات املشاركني على تصميم وتطوير استراتيجية فعالة بشأن احلصول على 
ملستوى لديهم معارف الطاقة واألمن يف أفريقيا. وحضر احلوار مهنيون وخرباء رفيعو ا

 وخربات عميقة يف جمال الطاقة.
مع السفراء  2018 أكتوبرتشرين األول/متابعة للتوصية اليت صدرت يف معتكف و -25

 واملشردين والعائدين الالجئني، بشأن إمنائية دراسية ةحلق تنظيم مت أبابا، أديس يف قينياألفري
جمموعة من السفراء  مع بالتعاون أفريقيا، يف القسري للنزوح مستدامة حلول حنو: داخليًا
بإدماج حرية تنقل األشخاص يف منطقة  يني يف السنغال. وأوصت احللقة الدراسيةاألفريق

التجارة احلرة القارية األفريقية، كما أوصت بإجراء عملية تشاورية فيما يتعلق باهلجرة، 
 تامًا توصيات تنسجم انسجامًاوبإجراء حوار بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية. وهذه ال

ُنظمت بشأن دور منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  أخرىمع نتائج حلقة دراسية إمنائية 
يف تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية، ودعم التحول االقتصادي، واإلسهام يف حتقيق 

 .2063وخطة عام  2030خطة التنمية املستدامة لعام 
ن مع صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، وبالتشاور مع فريق األمم وبالتعاو -26

متويل التنمية املستدامة يف ’’املتحدة القطري، نظم املعهد حلقتني دراسيتني إمنائيتني: )أ( 
اليت ناقشت املسائل الرئيسية املتصلة بتمويل أهداف التنمية املستدامة، مثل  ‘‘السنغال

للتمويل وتيسري احلصول على األموال للتعجيل بتنفيذ أهداف استكشاف فرص جديدة 
إضفاء الطابع اإلقليمي على أهداف التنمية املستدامة واإلدارة ’’التنمية املستدامة؛ )ب( 

وإضفاء الطابع اإلقليمي  يةضراحل  اقشت التحديات والفرص املتاحة للتنميةاليت ن ‘‘احلضرية
تتم املؤمتر بتقدمي مقترحات تتناول االستراتيجيات، على أهداف التنمية املستدامة. واخ

على أهداف التنمية  وات الالزمة إلضفاء الطابع اإلقليميوالقدرات، واملوارد واألد
من وكاالت األمم املتحدة وغري  مشاركًا 50 مناملستدامة. وحضر االجتماعني أكثر 

حلكومات املركزية واحمللية، ذلك من الشركاء اإلمنائيني اآلخرين، إىل جانب ممثلني عن ا
 وخرباء التخطيط احلضري يف السنغال.

 وُنظمت ثالث حلقات دراسية إمنائية أخرى: -27
، بالشراكة مع ‘‘الغذائي، واهلجرة واالبتكار يف السنغال وزمبابوي ناألم’’  )أ(

بني مركز الدراسات األفريقية التابع جلامعة إدنربة. وتناولت هذه احللقة الدراسية الصلة 
 لبقية القارة. الدروس تصواستخلإىل جتربة زمبابوي والسنغال،  القطاعات الثالثة، استنادًا

منذجة السياسات التجارية  خترسي’’ وُعقدت حلقة دراسية أخرى بعنوان  )ب(
املؤمتر السنوي الثاين والعشرين املعين  خالل ‘‘يف أفريقيا من خالل التدريب وبناء القدرات

 بالتحليل االقتصادي العاملي، املعقود يف وارسو، بولندا.

 فريقيةاألالقارية منطقة التجارة احلرة  رأث’’ وشارك يف حلقة دراسية عن  )ج(
من احلكومات، والقطاع اخلاص،  مشاركًا 20من  أكثر ‘‘على االقتصادات األفريقية

 ومنظمات اجملتمع املدين والسلك الدبلوماسي للدول األعضاء. 
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ويف إطار برنامج البحوث، أعد املعهد ووزع على نطاق واسع على احلكومات  -28
األفريقية موجزات للسياسات العامة بشأن خمتلف جوانب التخطيط اإلمنائي القطاعية، 

يف عدد من املناسبات، مبا يف ذلك مؤمتر علمي بشأن  تقنيًا والوطنية واإلقليمية، وشارك
والتنمية املستدامة: مسامهة حسابات التحويل الوطنية يف خطة عام  الدميغرافية"الديناميات 

مه مركز التميز اإلقليمي يف جمال اقتصاديات األجيال، الذي ُوقعت معه نظ ،"2063
 مذكرة تفاهم بشأن برنامج تدرييب مشترك. 

عالم املطبوعة بوسائط اإلاملعهد  لق مبنشورات األعمال البحثية، استعانفيما يتعو -29
، وورقات عمل وتقارير يةسياساتموجزات  على اجلمهور العريض نشرواإللكترونية لكي ي

 ا: هنج مناذج اجلاذبية: )أ( دراسة التدفقات التجارية داخل أفريقييلي ما حبثية، تشمل
 أفريقيا: تطبيق سياسات جتارية متوائمة والتفاوض الفعال بشأن املكانية؛ )ب( التجارة يف

اتفاقات التجارة؛ )ج( دور االستثمار األجنيب املباشر واملؤسسات األجنبية يف تنويع 
احلرة القارية الصادرات يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ )د( آثار منطقة التجارة 

 على اقتصادات أفريقيا. األفريقية
 600يف هذه الفترة أكثر من  املعهدوشارك يف األنشطة البحثية اليت أجراها  -30

لدولية، والقطاع اخلاص، امرأة، من احلكومات، واملنظمات ا 200مشارك، من بينهم 
رفيع  مسؤواًل 70أكثر من  فيهمومنظمات اجملتمع املدين واألوساط األكادميية، مبن 

 املستوى.

 الزماالت -دال
تعزيز تبادل تشجيع وواصلت برامج الزماالت اليت يقدمها املعهد إسهامها يف  -31

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 

ل األعضاء من خالل التحليالت واملناقشات البناءة بشأن السياسات املسؤولني من الدو
اإلمنائية. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، التقى يف إطار الربنامج كبار الباحثني والسلطات 
من ذوي اخلربة يف خمتلف امليادين ذات الصلة ملناقشة التحديات االجتماعية واالقتصادية 

 ريقيا. وبفضل أنشطة الدعم اليت تتيحها الزماالت، ميكن أيضًاالراهنة اليت تؤثر على أف
للمعهد إقامة شراكات قوية مع الشُّعب الفنية، من بني غريها من شعب اللجنة االقتصادية 

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

مت القيام، يف دنربة إاليت عقدت باالشتراك مع جامعة وعلى هامش احللقة الدراسية  -32
إطار هذا الربنامج، بزيارة ميدانية إىل الوكالة الوطنية لإلدماج والتنمية الزراعية، وبرنامج 

اإلحصاءات الزراعية، وتنبؤات إدارة التحليالت والاجملاالت الزراعية للجماعات احمللية، و
 لسنغال.ومجيعها مؤسسات زراعية تقدمية يف ا
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، استضاف املعهد زميلني عمال على يما يتعلق بالباحثني من أصحاب الزماالتوف -33
  :املواضيع التالية

 ة على االقتصادات األفريقية:األثر املايل ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقي )أ(
مثل  االتتقييم أثر منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية على جموتعكف الدراسة على 

 يف االقتصادية، والرفاه والتصنيع.الضرائب، وعمليات التك

حمددات مشاركة املرأة يف القوة العاملة يف بوتسوانا، باستخدام مسح األسر  )ب(
احملددات  الدراسة إىل تقصي وهتدف :2015/2016املواضيع للفترة  املتعدداملعيشية 

الرئيسية اليت تؤثر على مشاركة املرأة يف القوة العاملة يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي، 
وتقييم العالقة يف القطاعات بني احملددات الرئيسية ملشاركة املرأة يف القوة العاملة يف 

 بوتسوانا.

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين -هاء
وُيراعى ، البعد اجلنساين. كان ذلك متاحًاعادة ما تدمج دورات املعهد، مىت  -34

تح باب تقدمي الطلبات والترشيحات، وُتشجع اإلناث على فكذلك التمييز اإلجيايب عندما ُي
 تقدمي طلباهتن.

طابع  تذا’’ وُنفذت خالل السنة ثالث دورات تدريبية تتناول مواضيع  -35
: )أ( إدارة السياسات االقتصادية املراعية للمنظور اجلنساين؛ يف ذلك ما يلي ، مبا‘‘جنساين

 لرواندا. )ب( نوع اجلنس والتجارة؛ )ج( تدريب مصمم خصيصًا

 هوض باألداء وحتسني مستودعتعزيز منصة التعلم الرقمي من أجل الن -ثالثًا
 املعارف

 الرقمي برنامج التعّلم  -ألف
املعهد، على حنو ما أوصى به جملس اإلدارة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قام  -36

كيفًا من و بتوسيع نطاق خدماته يف جمال التعلم عن بعد وفيما يتصل مبدى تغطيته )كمًا
واسعة من حلول التدريب وبناء القدرات عرب نوعية املتدربني(. وُقدمت طائفة حيث 

للتعلم  فرص  وأتيحت اء.وحتسني األد من التعّلم املستمر الدراسني لتمكني شبكة االنترنت
 ر من جانب املدرسني.الذايت املختلط وامليّس

دورة رقمية باللغتني الفرنسية واإلنكليزية خالل الفترة  16 ُقدمتوإمجاال،  -37
 ،أفريقيًا بلدًا 51من  مشاركًا 865املشمولة بالتقرير. وشارك بنشاط يف التعلم ما جمموعه 

شهادة يف هناية  611املائة. ومت يف اجملموع منح يف  18و ما نسبته امرأة، أ 156منهم 
الدورات املختلفة. وتناولت املسائل اليت مت تناوهلا خالل هذه الدورات الدراسية نظام 
املعلومات اجلغرافية املكانية والتخطيط للتنمية اإلقليمية؛ ودور التجارة اإللكترونية يف 

والنمو االقتصادي  يضراحل وسعوالت ؛يضراحل توسعالتنمية االقتصادية؛ والتصنيع وال
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الشامل للجميع يف أفريقيا؛ وأطر االقتصاد الكلي املالئمة لالقتصاد األخضر الشامل يف 
االقتصادية  النمذجةالبيانات من أجل ختطيط التنمية املستدامة؛ وتطبيق  وحتليل ؛أفريقيا

حاالت التخرج عرب  على إصالحات السياسة التجارية يف أفريقيا. وبوجه عام، زاد عدد
 يف املائة. 2 082اإلنترنت بأكثر من 

 الشكل الثاين
عدد األشخاص احلاصلني على شهادات يف دورات التعلم اإللكتروين يف عامي تطور 
 2019و 2018

 

الدراسية املتعلقة بنظام املعلومات اجلغرافية املكانية والتخطيط  وأسهمت الدورة -38
نظام املعلومات  بكيفية تبين ية يف حتسني معارف املشاركني فيما يتصلللتنمية اإلقليم

 اجلغرافية املكانية من أجل التخطيط اإلقليمي الفعال.  
قتصادية فهم وعززت الدورة املتعلقة بدور التجارة اإللكترونية يف التنمية اال -39

االجتاهات احلالية يف التجارة اإللكترونية، والفرص الرئيسية اليت تتيحها التجارة 
 اإللكترونية، فضاًل عن مواطن الضعف والتحديات الرئيسية.  

ي على حتسني فهم ضروسع احلوساعدت الدورة الدراسية املتعلقة بالتصنيع والت -40
لتعزيز الروابط  وات السياساتية الداعمةواألد عدة، والعوامل املسااملشاركني للقوى الدافعة

 . تحول االقتصادي على الصعيد القطريوالتوسع احلضري وال ،بني التصنيع

عززت الدورة الدراسية املتعلقة بالتوسع احلضري والنمو االقتصادي الشامل يف و -41
 وأهداف 2063خطة عام  مع أفريقيا فهم دور التوسع احلضري يف حتول أفريقيا، متشيًا

 التنمية املستدامة. 
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وأسهمت الدورة الدراسية املتعلقة بأطر االقتصاد الكلي املناسبة لالقتصاد األخضر  -42
قتصاد الشامل يف أفريقيا يف تعزيز قدرة الدول األعضاء على تنفيذ إصالحات سياسات اال

 .للجميع شاملالخضر األقتصاد اال إىل الكلي على حنو أفضل وصواًل

وساعدت الدورة الدراسية املتعلقة بتحليل البيانات من أجل ختطيط التنمية املستدامة  -43
بتخطيط التنمية املستدامة، تتصل على تزويد املشاركني بأدوات جلمع وحتليل بيانات 

 والصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي. الوطين ورصدها وتقييمها على الصعيد  وتنفيذها،

ة املتعلقة بتطبيق النمذجة االقتصادية على إصالحات وتتألف الدورة الدراسي -44
السياسة التجارية يف أفريقيا من منهجني يهدفان إىل تعزيز معارف املشاركني يف جمال 
النمذجة االقتصادية كأداة للتعجيل بالتحول اهليكلي يف أفريقيا. وتتيح الدورة للمشاركني 

ام براجميات نظام النمذجة اجلربية العامة : )أ( استخداجملاالت التالية حتسني معارفهم يف
(GAMS) منذجة التوازن اجلزئي؛ )ج( منذجة التوازن العام القابلة للحوسبة.  (ب)؛ 

 مركز املوارد املعرفية  -باء
 واصل مركز املوارد املعرفية التابع للمعهد تلبية احتياجات براجمه البحثية والتدريبة -45

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

 . الوثائقدمات اجلمهور، وتزويدهم خب

منهم  ،مستخدمًا 745إىل ما جمموعه مباشرة  خدماتويف اجملموع، قدمت املكتبة  -46
خالل السنة )الشكل الثالث(.  خارجيًا باحثًا 569دورات املعهد ويف خمتلف  متدربًا 176

 تطلبا 105كان هناك للحصول على املعلومات، طلبات تلقتها املكتبة  108ومن بني   
 يف املائة.  97 نسبتهمعدل رضا ثل مي ما بالنجاح،تكللت 
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 الشكل الثالث
 عدد مرات التردد على املكتبة  

 

أبريل، أصبحت عمليات البحث اليت جيريها املستخدمون على  نيسان/ شهر من اعتبارًا
أصبحت متاحة  كدسةكتب املالبالنظر إىل أن إلنترنت تعطي املزيد من النتائج شبكة ا

 لالطالع.

 الرقمنة -1

الدفعة الثانية من الوثائق التراثية. وتشمل العملية  رقمنةاالنتهاء من  حاليًا جيري -47
 ،صفحة. وهبذه الدفعة الثانية 264 685مبجموع  انعنو 2 600و بلدًا 32وثائق من 

. 2018الدفعة األوىل يف كانون الثاين/يناير  رقمنةيكون املشروع قد اكتمل، حيث جرت 
 بلدًا. وتنطوي 49ختص  رقمنتهاعنوان مت  5 900النهائي حنو  الكلي ويبلغ اجملموع

التاريخ االجتماعي ي الرقمنة على غرض مزدوج هو إبراز هذه اجملموعة اليت تستقص
 االقتصادي والسياسي للدول األفريقية إىل جانب احلفاظ على الوثائق اليت تتألف منها. 
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 الشكل الرابع 
جمموعة كتب مكتبة املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط: التوزيع )حسب  

 اجملال املوضيعي العام(

 

 التصنيف والفهرسة -2

تصنيف عناوين الوثائق وفهرستها يف شكل رقمي يف املستودع  حاليًاجيري  -48
 توياتحم إمجايل ليبلغ ،2019يف عام  عنوان 900املؤسسي. وقد أضيف ما جمموعه 

بنصها  اجملاين لالطالع متاحةوثيقة  6 495 مسجلة، منها   وثيقة 22 866اجملموعة 
 الكامل. 

فهرس التدريب يف املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط،  -رابعًا
 وأهداف التنمية املستدامة 

تصنف دورات املعهد يف أربع جمموعات مواضيعية هي: )أ( وضع النماذج لالقتصاد  -49
الكلي وختطيطه؛ )ب( التكامل اإلقليمي؛ )ج( التنمية االجتماعية؛ )د( اإلدارة املتكاملة 

 ية؛للموارد الطبيع
 ويبني الشكل اخلامس مسامهة اجملموعات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. -50

يف املائة40االقتصاد، 

ئةيف املا11، الزراعة
يف املائة9السكان، 

يف املائة 8التخطيط، 

…اإلحصاء،

يف املائة6التعليم، 

يف املائة6الصناعة، 

يف املائة4، املالية يف املائة4، التجارة
…ل، التوظيف والعم ,يف املائة2اإلدارة، 

يف املائة 40 يف املائة 3   
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 الشكل اخلامس

فهرس التدريب يف املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، وأهداف التنمية 
 املستدامة؛

 

 التمويل والشراكات -خامسًا
 الشؤون املالية -ألف

  :موارد تأيت من مخسة مصادر رئيسية هي ُتمول أنشطة املعهد من خالل -51
ها وهي حاليًا إعانة ثابتة لفترة سنتني تقّرمنحة األمم املتحدة العادية،  )أ(

 مليون 2،6لفترة السنتني، وتبلغ  املعتمدةترتكز على امليزانية الربناجمية واجلمعية العامة، 
 دوالر لكل فترة سنتني؛ 

مسامهات من الدول األعضاء األفريقية عن طريق التسديد السنوي  )ب(
لالشتراكات املالية املقررة على أساس جدول حمدد سلفًا، أجازه واعتمده مؤمتر وزراء 

 املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني؛ 

من خالل الرسوم الدراسية، ومستردات  أموال جيري حتصيلها داخليًا )ج(
 قات العامة، وتأجري غرف املؤمترات واخلدمات االستشارية؛ النف

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

موارد من اللجنة االقتصادية ألفريقيا خمصصة لدعم برامج وأنشطة تدريبية  )هـ(
 معينة تدعم إنتاج البحوث والدراسات التحليلية.

يف املبالغ احملصلة من الدول األعضاء يف عام  امللحوظوعلى الرغم من التحسن  -52
 املعهدقاعدة املاحنني، فقد شهد  نويعلت املتزايدة اجلهود منو ،2018مقارنة بعام  2019
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أوساط ما تظهره  عن امليزانية، بسبب ارجةاخل املوارد باخنفاض اتسمت أخرى صعبة سنة
 التمويل. من صرامة يف تقدمي حاليًا اجلهات املاحنة 

السنوية املقدمة من الدول األعضاء، يشكر املعهد الدول الشتراكات وفيما يتعلق با -53
نيجرييا، اليت سامهت بنحو  سيما وال ،2019يف عام  منهااألعضاء على الدعم الذي تلقاه 

السنوية وتسوية جزء من متأخراهتا غري املسددة. اشتراكاهتا ر، لتغطية نصف مليون دوال
ويشكر املعهد كذلك البلدان التالية على تسديد كامل مدفوعاهتا، أحيانا قبل موعد 
سدادها: بنن، وبوركينا فاسو، والسنغال، وسرياليون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا 

 وناميبيا.
                 األفريقية البلدان على املقررة االشتراكاتن مت حتصيله م مابلغ جمموع و -54

             يف املائة عن اهلدف السنوي البالغ 16دوالر، أي مبا يقل بنسبة  1 133 310
 2018يف عام  املتلقاةيف املائة عن االشتراكات  48بنسبة مبا يزيد دوالر، و 1 358 000

كذلك أن تسوية املتأخرات شكلت نسبة  أدناه 1 اجلدول ويوضح(. السادس الشكل)
يف املائة من جمموع ما مت حتصيله من االشتراكات، يف حني بلغت االشتراكات املقررة  58

 املتزايدة اجلهود. ويف حني أن 2018يف املائة يف عام  42 واالشتراكات املدفوعة مسبقًا
 مثارها، تؤيت تزال ال األعضاء دولال من املتأخرة االشتراكات السترداد املعهد يبذهلا اليت
أولويات  تتصدر تزال ال التمويلفإن دواعي القلق إزاء انتظام  ،جدًا بطيئة بوترية وإن

السنوية املقررة على الدول  االشتراكات، تقل 2007ه، منذ عام نإاملعهد لتعبئة املوارد، إذ 
مقارنة باملبلغ املستهدف لالشتراكات  دوالر، 500 000 عناألعضاء واملدفوعة كل سنة 

 .دوالر مليون1 358املقررة وهو 

 الشكل السادس 
 -2013للتنمية االقتصادية والتخطيط للفترة  األفريقياملقدمة للمعهد الشتراكات ا 

 (ت املتحدةالواليا دوالرات بآالف) 2019
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وبالتأسيس على القرارات اليت اختذهتا البلدان األفريقية يف خمتلف دورات مؤمتر  -55
 تأمني إىل نفسها فيها دعت اليت ني،األفريقي االقتصادية والتنميةوالتخطيط  ،وزراء املالية

غري  متأخراهتااستدامة املعهد من خالل الدفع املنتظم الشتراكاهتا السنوية املقررة وتسوية 
سيواصل املعهد حشد  ،2018( الصادر يف عام 51-د) 956املسددة، وآخرها القرار 

ما خطط له من  لمن خال 2020البلدان األفريقية واسترداد املزيد من املتأخرات يف عام 
بلغت حيث  جدًا مرتفعة املسددة غري املقررة االشتراكاتوارد. وال تزال مبادرات لتعبئة امل

 .2019كانون األول/ديسمرب  31دوالر يف  مليون17.9
  1اجلدول 

املقدمة للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، حسب البلد، حىت الشتراكات ا
 (املتحدةبآالف دوالرات الواليات ) 2019 ديسمرب /كانون األول 31

الرقم 
 املسلسل

 البلدان

االشتراكات  
 ،املقررة السنوية

بالدوالرات 
 األمريكية

بالدوالرات  2019املبلغ املدفوع عام 
 األمريكية

املبلغ املدفوع عام 
2019 

بالدوالرات 
 ةاألمريكي

 السنوية االشتراكات
املتأخرات 

 املسددة

 20 599،70 5 599،70 15 000،00 15 000،00 بنن 1

 15 000،00  15 000،00 15 000،00 بوركينا فاسو 2

 15 000،00  15 000،00 15 000،00 الكونغو 3

 32 768،11  32 768،11 32 000،00 كوت ديفوار 4

 120 000،00 100 000،00 20 000،00 20 000،00 غينيا 5

 32 000،00  32 000،00 32 000،00 كينيا 6

 15 000،00  15 000،00 15 000،00 ليسوتو 7

 65 013،63 50 013،63 15 000،00 15 000،00 مايل 8

 20 000،00 10 000،00 10 000،00 10 000،00 موريتانيا 9

 24 000،00  24 000،00 24 000،00 ناميبيا 10

 450 331،11 370 331،11 80 000،00 80 000،00 نيجرييا 11

 60 000،00 45 000،00 15 000،00 15 000،00 رواندا 12

 72 397،70 48 397،70 24 000،00 24 000،00 السنغال 13

 20 000،00  20 000،00 20 000،00 سرياليون 14

 80 000،00  80 000،00 80 000،00 جنوب أفريقيا 15

 15 000،00  15 000،00 15 000،00 توغو 16

 31 219،62 7 219،62 24 000،00 24 000،00 تونس 17

 44 979،98 20 979،98 24 000،00 24 000،00 أوغندا 18

 1 133 309،85 657 541،74 475 768،11 475 000،00 اجملموع 

 

 وظل الدعم اخلارج عن امليزانية املقدم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا منخفضا نسبيًا -56
على مخس مرات  قلياًل يزيد ما مبقدار ارتفع أنه من الرغم على السابقة، بالسنوات مقارنة
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على الصعيد  وجرتدوالر(.  138 000) 2018دوالر( مقارنة بعام  700 000)
من خارج امليزانية يف  الداخلي مناقشة اآلليات الكفيلة باستقطاب دعم أكثر انتظامًا

 وختطيط الربامج وتنفيذها. ،املستقبل، من أجل زيادة إمكانية التنبؤ بتدفق أموال املعهد
ستهل املعهد بالفعل ا ،2023 – 2019 للفترةاالستراتيجية  املعهدة ويف إطار خط -57

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 

 ة يف أهدافه االستراتيجية.حيتاج إليه من متويل وحتقيق األهداف الوارد
أداة التخطيط املركزي وهو تعميم نظام أوموجا، أن يؤدي  ومن املتوقع أيضًا -58

كانون الثاين/يناير  1 يفأن جيري  املزمعلألمم املتحدة،  العامةللموارد اليت اعتمدهتا األمانة 
دة، وبالتايل إىل زيادة التعريف باملعهد داخل هياكل األمانة العامة لألمم املتح ،2020

تيسري الوصول إىل آليات التمويل الداخلي، من بني فوائد هامة أخرى لنظم التخطيط 
 املركزي للموارد يف املؤسسة. 

 الشراكات -باء
مع خمتلف أصحاب املصلحة  ملعهد استراتيجيته املتمثلة يف إقامة شراكاتواصل ا -59

يف تقدمي التدريب وغري ذلك من املبادرات. وختتلف هذه الشراكات يف شكلها، وتشمل 
عن  ، واتفاقات لتبادل املعرفة واخلربة التقنية، فضاًلاألنشطة تقاسم تكاليفاتفاقات 

 أن هو ،2019بوجه خاص يف عام  إليه اإلشارةجتدر ما . وةشراكات التمويل العادي
التالية: الربملان األفريقي؛  ةكيشرال هاتاجل مع شراكة اتفاقات عدة إبرام على عملعهد امل

 تعاقب اقتصادياتب اخلاص للتميز اإلقليمي واملركز يقيا؛ومبادرة اجملتمع املنفتح لغرب أفر
غامبيا/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي غامبيا؛  يف االقتصادية والشؤون املالية ووزارة األجيال؛

واملعهد الوطين لإلدارة العامة يف ماليزيا؛ وجامعة نورث ويست )جنوب أفريقيا(؛ وجامعة 
؛ وجامعة رواندا؛ وجامعة توركو. ويعكف املعهد على إجراء مناقشات بشأن إقامة ةإدنرب

املتحدة للمشاريع اإلنتاجية شراكات مع كلية موظفي األمم املتحدة، وصندوق األمم 
 والبنك اإلسالمي للتنمية. 

  2 اجلدول

 عدد الشركاء حسب الفئة 

 عدد الشركاء نوع الشركاء

 11 جلان األمم املتحدة، ووكاالهتا وبراجمها

 4 الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

 1 منظمة دولية

 3 الدوائر األكادميية ومعاهد البحث

 19 اجملموع
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عن هذه الشراكات وغريها، من مجلة أمور، عن  وأمثر التعاون يف األنشطة الناتج -60
عقد حلقة عمل وأنشطة تدريبية بشأن تقييم السياسات العامة مع املعهد الوطين لإلدارة 
العامة يف ماليزيا؛ وندوة حول األمن الغذائي، واهلجرة واالبتكار مع جامعة إدنربة؛ وتدريب 

القابلة للتمويل ملشاريع امقترحات لكبار شاغلي الوظائف العامة يف غامبيا بشأن إعداد 
؛ وتدريب أجري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشعبة اإلحصائية باألمم املصريف 

املتحدة على أرصدة الطاقة وإحصاءاهتا؛ وتدريب على تقنيات إدارة خماطر الكوارث مع 
ملوارد الطبيعية مع املركز األفريقي ملواجهة املخاطر والبنك الدويل؛ وتدريب على إدارة ا

 مبادرة اجملتمع املنفتح لغرب أفريقيا، من بني جهات أخرى. 
مع دوله األعضاء من خالل االتصال  روابطز املعهد أيضًا على تعزيز اليكوانصب تر -61

املنتظم بالسفارات يف داكار وأديس أبابا واالتصال املباشر مع الوزارات التنفيذية على 
 الصعيد القطري.

 الذين ينتمون إىلعلى إدارة جمموعة شركائه احلاليني  املعهد أيضًاوقد ركز  -62
واهليئات  والوزارات احلكومية،واملنظمات اإلمنائية الدولية، واإلدارات  ،األوساط األكادميية

الفكرية، واملؤسسات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين. راكز البحثية وامل
يويل املعهد عناية  ،ت االستراتيجية اجلديدة للجنة االقتصادية ألفريقياومتشيًا مع التوجها

 لشراكات مع القطاع اخلاص. لخاصة 

 2020التوقعات لعام  -سادسًا
على خدمات  الطلبنتيجة لتسارع خطى التحول اهليكلي يف أفريقيا، ما فتئ  -63

ملاضية. وال تستوجب تلبية املعهد ذات الصلة يتزايد باطراد على مدى السنوات اخلمس ا
 أيضًا ستوجبيف توفري التدريب على املهارات فحسب، بل ت استراتيجيًا هذا الطلب حتواًل

 زيادة مقابلة يف املوارد املالية والبشرية على السواء. 
اللوايت  النساءعدد حمدودية ستمرار ا يتصل بافيم واجه املعهد كذلك حتديًاو -64

، ودورات التدريبية. وقد الحظ املعهد أن الدورات املصممة خصيصًايف األنشطة يشاركن 
تدريب املدربني والدورات املصممة على الشبكة االلكترونية يشارك فيها، يف الغالب 

النساء، ولذلك فإن قيمتها مقابل مثنها أكرب  همفي عم، عدد أكرب من املستفيدين، مبناأل
اين املعهد. واألهم من ذلك هو أن التدريب املصمم من الدورات العادية اليت تقدم داخل مب

خصيصًا ميكنه أن يعاجل حتديات حمددة تواجهها البلدان فيما خيص القدرات، ومن مث فإنه 
مفيد للغاية للحاالت املعنية. وباإلضافة إىل ذلك، تتواصل مناشدة الدول األعضاء لكي 

 تقدمي الطلبات.فتح باب تقوم بترشيح نساء عند 
هتمام للتعلم اإللكتروين، وتدريب املدربني تجابة لذلك، سيُوىل مزيد  من االواس  -65

الوصول إىل عدد أكرب من املستفيدين،  بغرض 2020عام  يف والدورات املصممة خصيصًا
مبن فيهم الشباب والنساء. وسيجري دعم مزيد من األنشطة حبلقات دراسية شبكية 

 ث.والبحدليل عارف املواضيعية وتعزيز مستودع امل شهرية. وسيجري أيضًا
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السعي بنشاط إىل التعاون يف جمال تقاسم التكاليف مع  وسيواصل املعهد أيضًا -66
 املؤسسات األخرى يف تنفيذ برناجمه. 

االستراتيجية الناشئة اليت ستتم االستفادة منها  صالفر تشمل ذلك، على عالوةو -67
 :ما يلي 2020عام  خالل

إىل تعزيز شراكة املعهد مع  ارية يف األمم املتحدة املفضيةاإلصالحات اجل )أ(
 منظومة األمم املتحدة؛

، كما عهد يف تنمية القدراتالعتراف بدور املاالزخم املتزايد الذي يكتسبه  )ب(
يتضح من مؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء التخطيط والتنمية االقتصادية واملنتدى 

 ستوى املعين بالتنمية املستدامة؛السياسي الرفيع امل

وخطة عام  2030التنمية املستدامة لعام  طةخب املرتبطالطلب املتزايد  )ج(
 ؛2063

زيادة الشراكات أو مذكرات التفاهم املوقعة، مثل الشراكات أو مذكرات  )د(
األفريقي التفاهم املوقعة مع الربملان األفريقي، ووكالة االحتاد األفريقي للتنمية، واملركز 

، واملعهد ركز العاملي للهياكل األساسيةاململواجهة املخاطر، ومؤسسة التمويل الدولية، و
 .الدويل لبحوث السياسات الغذائية

 

__________ 

 

 


