
 
 
 

 
 

Distr.: GENERAL 
 
E/ECA/COE/26/11 
1 March 2007 

 
 ARABIC                              األمم المتحدة

 Original: ENGLISH                       المجلس االقتصادي واالجتماعي
 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 
 ؤتمر وزراء المالية والتخطــيط والتنمية م

 الدورة األربعون للجنة/ االقتصادية األفريقيين
 

 االجتماع السادس والعشرون للجنة الخبراء 
 

 أديس أبابا، إثيوبيا
 2007أبريل /  نيسان1 -مارس/  آذار29

 
 
 
 
 

 تقرير عن االستعراض الخارجي للمعهد األفريقي
 يط للتنمية االقتصادية والتخط

  

  





E/ECA/COE/26/11 
 

 

 معلومات أساسية
 
في أثناء انعقاد الدورة التاسعة والثالثين للجنة، المعقودة في واغادوغو، بورآينا فاصو، قام وزراء             -1

المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيون للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا بالنظر في الوضع                           
وطلب الوزراء من األمين التنفيذي للجنة تقديم       . ة االقتصادية والتخطيط     المالي الحرج للمعهد األفريقي للتنمي    

وبناء على ذلك، آلف األمين         . اقتراحات لتحسين هذا الوضع وتقديم تقرير إلى الدورة األربعين للجنة           
 سال،   التنفيذي بعثة بقيادة السيد بيتر انيانغ نيونغ، رئيس المنتدى األفريقي للبحوث والموارد، والسيد اليون         

المدير التنفيذي لمعهد مستقبل أفريقيا بإجراء استعراض مستقل للمعهد وتقديم مقترحات للجنة لكي ينظر فيها                   
، في أديس أبابا،      2007ابريل   /  نيسان 3 و  2الوزراء األفريقيون في اجتماعهم المقرر عقده في يومي           

خذ في االعتبار المداوالت التي ستجرى أثناء      وسيتم الحقًا وضع التقرير في صيغته النهائية بحيث يأ       . إثيوبيا
وتستجيب هذه المذآرة لهذا الطلب آما تتضمن ما خلص إليه فريق االستعراض من نتائج أولية         . االجتماع 

 . وما اقترحه من توصيات    
 

 معلومات عن المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط      
 
 1962ية والتخطيط، الذي يتخذ من داآار مقرًا له، في عام              أنشئ المعهد األفريقي للتنمية االقتصاد       -2

/  آانون األول19الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والمؤرخ في        ) 16 (1708تمشيًا مع القرار   
، آي يضطلع بما     1962مارس /  آذار1للجنة االقتصادية ألفريقيا بتاريخ     ) 4(58 والقرار 1961ديسمبر 

 : يلي
 

( يب النظري والعملي لصانعي السياسات و المهنيين اإلنمائيين بشأن             إعطاء التدر   (أ
التخطيط اإلنمائي وتوفير الخدمات االستشارية للحكومات األفريقية والمنظمات              

 اإلقليمية في نفس الموضوع؛     
  

( تشجيع التفكير والبحث المتسمين باألصالة فيما يخص القضايا المتعلقة بالسياسيات              (ب
 العامة في أفريقيا؛       

   
( أن يصبح مرآز امتياز يضطلع بالدور القيادي في النقاش بشأن القضايا اإلنمائية                (ج

 األفريقية ؛  
  

(  . دعم االستقالل االقتصادي للبلدان األفريقية والدفاع عنه       (د
 

وفي الوقت الحالي يبدو أنه لم       .  ومنذ إنشاء المعهد اتسم أداؤه وهو يضطلع بهذه المهام بالتفاوت    -3
ونظرًا لما للبلدان    . ره تضاءل نوعا ما، وأن قدرته على أداء مهمته أصبحت موضع شك      يتطور وأن حضو 

األفريقية من احتياجات وطلبات متغيرة، ونظرًا آذلك لبروز مراآز امتياز مختلفة في أفريقيا وتنهض بمهام                 
زامًا على اللجنة       مماثلة لتلك التي يضطلع بها المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، فقد آان ل                  

االقتصادية ألفريقيا أن تستعرض عمل هذا المعهد بغية إعادة تحديد محور ترآيز مهمته وواليته وجْعله أآثر               
 . قدرة على اإلسهام في معالجة التحديات اإلنمائية في أفريقيا          

 
يؤمل أن   وتوجز هذه المذآرة النتائج والتوصيات الرئيسية التي توصل إليها فريق االستعراض و          -4

 .تمكِّن مؤتمر الوزراء من اتخاذ ما يلزم من قرارات لجعل المعهد أآثر ترآيزًا وقدرًة ونفعاً        
 

وخالصة ما توصلنا إليه هي أن للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط دورًا هامًا يؤديه في                      -5
غير أنه يعاني حاليًا من نظام      .   فعالأفريقيا، ويتعين تزويده بأدوات جديدة آي يضطلع بهذا الدور على نحو     

فثمة حاجة ماسة إلى إجراء تقييم علمي           . إداري ضعيف ال يستخدم مؤسساته التي وضعها استخدامًا مجدياً     
وسيستدعي هذا األمر إجراء تغيير على المستوى    . دقيق لالحتياجات فضًال عن مراجعة أدائه اإلداري       

حور ترآيزه ومهاراته اإلدارية فضًال عن إآسابه روح االلتزام بتحقيق               القيادي للمعهد بغية تجديد حيويته وم     
وستحقق زيادة الموارد المالية للمعهد نتائج إيجابية بعد االضطالع             . رؤية المعهد والمهام الموآولة إليه   

 .     باألعمال السالفة الذآر   
 

 موجز النتائج والتوصيات الرئيسية   
 

 تصادية والتخطيط في ظل تغير المشهد المحيط به والموقع الذي يحتله       األفريقي للتنمية االق  المعهد  -1
 

في حين أننا الحظنا أن المشهد الذي يعمل فيه المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط حاليًا قد              -6
أن يؤديه   تغير بالفعل مع مرور السنين، إّال أن المعهد في إطار هذا المشهد ال يزال يحتفظ بدور محدد ينبغي          

. في إطار الوالية الموآولة إليه منذ البداية، وهي والية ما زالت من حيث الجوهر بالغة األهمية ألفريقيا                         
فلدى العديد من البلدان مؤسسات مماثلة تعمل على تنفيذ البرامج البحثية والتدريبية بشأن التخطيط اإلنمائي،                

 األفريقي الجامع وانطالقا من فكرة خدمة المصالح         أيا منها ال يقوم بهذا األمر على المستوى أن غير
 .واالحتياجات المتنوعة للدول األعضاء في االتحاد األفريقي         

 
 :تشمل التوصيات ما يلي  -7
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( ال يزال وجود المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط ضروريًا ألداء               (أ
 واليته األصلية آمؤسسة أفريقية جامعة؛       

 
(  من الضروري تزويده بأدوات جديدة لتمكينه من إعطاء دورات         بيد أنه سيكون  (ب

تدريبية تلبي الطلبات الحالية ألفريقيا، على نحو يأخذ في االعتبار المبادرات من                     
واآللية األفريقية الستعراض األقران      ) نيباد (قبيل الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا       

 . وأولويات االتحاد األفريقي    
 

يقي للتنمية االقتصادية والتخطيط في مجال التدريب القصير األجل والهيكل            دور المعهد األفر -2
 الحالي لبرامج التدريب  

 
 
تتضمن برامج التدريب القصيرة األجل الحالية للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط عددًا                   -8

ة شهور، ويتناول آل منها       من الدورات الدراسية القصيرة األجل تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ثالث           
ويتمثل الهدف المتوخى من الدورات الدراسية القصيرة          . موضوعًا محددًا من مواضيع السياسات العامة     

األجل في مساعدة صانعي السياسات األفريقيين والمحللين على تعزيز مهاراتهم في مجاالت معينة متعلقة                      
ات األفريقية من هذه الدورات التدريبية، وال سيما تلك         فقد استفادت الكثير من الحكوم    .  بالسياسات العامة   

وفي الوقت الحالي يجري تقديم الجانب األآبر من التدريب           . المصممة خصيصًا استجابة لطلب مناطق بعينها         
في مقر المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط في داآار، بيد أن هيئة التدريس ال تفي بالغرض، آما                   

 .ات والمرافق التدريبية ُتستخدم استخدامًا ناقصاً         أن المكتب
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 من الممكن تخفيض التكاليف وزيادة المشارآين إذا آان المعهد يتولى اإلشراف على دوراته                 -9

الدراسية، وال سيما تلك التي ُتّعد حسب الطلب، بالتعاون مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات                    
ويمكن، إلى جانب ذلك،      .  عات الوطنية والحكومات وحتى المنظمات غير الحكومية        اإلقليمية األخرى والجام   

أن تقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا بانتداب بعض موظفيها بغرض القيام بمهام التدريس والتدريب في المعهد                    
 . األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط لفترات زمنية قصيرة           

 
 :تشمل التوصيات ما يلي  -10

 
( هناك حاجة ملحة إلجراء تقييم علمي لالحتياجات على غرار التقييم الذي تم إجراؤه في عام                 (أ

 بحيث يأتي ذلك التقييم عقب االستعراض مباشرة ويتم على نطاق يتناسب مع نتائج                  1994
 ما أنجزه االستعراض بالفعل؛     

 
( للجنة االقتصادية       وفي أعقاب ذلك ينبغي أن ينعقد مؤتمر للعلماء والشرآاء اإلنمائيين وا          (ب

ألفريقيا إلجراء نقاش بشأن تصميم مخطط جديد للمعهد األفريقي للتنمية االقتصادية                
 . والتخطيط  

 
 

إمكانية الربط بين المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط وأنشطة فريق التعلم التابع للجنة  -3
 االقتصادية ألفريقيا

 
ريق التعلم األفريقي المعني         -11 باستراتيجيات الحد من الفقر واألهداف اإلنمائية لأللفية يرآز على تبادل             ف

يا  ي أفريق ر ف ن الفق د م تراتيجيات الح يذ اس ال تنف ي مج د .  أفضل الممارسات ف ريق أيضا تحدي درس الف وي
تلف أصحاب    بل مخ ن ق ة م راءات المطلوب أن اإلج ا يضع توصيات بش ية، آم درات الوطن ي الق ثغرات ف ال

تلف   المصلحة و ية لمخ يات اإلنمائ ي العمل ر ف ن الفق د م تراتيجيات الح تائج اس ين ن ل لتحس ترح خطط عم يق
ية    بلدان األفريق ذا أحد المجاالت التي يمكن من خاللها للبحوث والربط المرآزي والحوار الذي                 .  ال ثل ه ويم

 .ة ألفريقيايقوم به المعهد األفريقي وأن تضفي مزيدًا من الفعالية على عمل اللجنة االقتصادي
 
 :تشمل التوصيات ما يلي -12

 
( د تزويده باألدوات الجديدة أن يسهم بصورة مستنيرة في أعمال فريق التعلم                (أ د بع يمكن للمعه

 المعني باستراتيجيات الحد من الفقر واألهداف اإلنمائية لأللفية ؛
 

( دول األعضاء                        (ب ذي ُأنجز حتى اآلن الدعم السياسي من ال تلقى العمل ال  ممثلة في   يجب أن ي
ة      رارات العام ناعة الق ي لص اد السياس ى االقتص يرة عل اره الكب بة آلث ي نس اد األفريق اإلتح

 .وتنفيذها
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مجاالت التعاون بين االتحاد األفريقي والمعهد في إطار برنامج بناء القدرات الشامل التابع للجنة  -4
 يةاالقتصادية ألفريقيا والدعم الذي تقدمة لمفوضية االتحاد األفريق

 
تعاون بين مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا على        -13 تفيد من ال د أن يس يمكن للمعه

ة أصعدة وم   ‘ 1’:  ثالث ي ي الن الصادر ف ى اإلع يع عل رين األول16التوق بر /  تش ار 2006نوفم أن إط  بش
ت                        م الم بل األم ره من ق ه عشر سنوات يجري تطوي درات مدت ناء الق برنامج ب ادة إحياء األمانة  ‘ 2’حدة؛   ل إع
ية األفريقي؛                   اد األفريقي واللجنة االقتصادية ومصرف التنم اتفاقات ثنائية بين االتحاد    ‘ 3’المشترآة لإلتح

 .األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا
 

يما يتصل بالعنصر األخير، دأبت اللجنة االقتصادية ألفريقيا على تقديم مدخالت فنية ل     -14 الجتماعات وف
ا االتحاد األفريقي        ة التي يعقده وتقدم اللجنة أيضًا الدعم، من خالل المعهد، لهدف االتحاد األفريقي          .  الوزاري

تكامل اإلقليمي في أفريقيا           ز ال ثل في تعزي ومن أمثلة ذلك، البرنامج الخاص بالتكامل االقتصادي الذي  .  المتم
ي ية االقتصادية ف ي للتنم رعاه المصرف العرب دي يا ويستضيفه المعه ين .   أفريق ى تحس برنامج إل ويهدف ال

ا           اهدة أبوج يذ مع ي تنف ية ف ادية اإلقليم ات االقتص ية والجماع اد األفريق ية االتح تيعابية لمفوض عة االس الس
يا          بها للجماعة االقتصادية ألفريق ن المسؤولين عن قضايا             . المؤسسة بموج ائدة الموظفي برنامج مصمم لف وال

تكامل في ا     تكامل بصورة أفضل وتمكينهم من أن                       ال ات ال م تحدي ى فه دول األعضاء بغرض مساعدتهم عل ل
 .يكونوا على مستوى توقعات إداراتهم المختلفة

 
تان بالفرنسية          -15 يزية واثن ة اإلنكل نها باللغ تان م ع دورات إثن ووفقا لما أدلى به .  وحتى اآلن ُنظمت أرب

دًا              ة ج دورات هام د آانت ال ا ساعدتهم مساعدة آبيرة في تحسين أدائهم            المشارآون فق ائدة إذ أنه وعظيمة الف
 . العملي

 
 

ي   -16 اد األفريق تعراض، قدمت مفوضية االتح ذا االس ي إطار ه ي أجريت ف اورات الت ى المش ناء عل ب
 : وتشمل هذه المالحظات ما يلي . بعض المالحظات بشأن تنفيذ برنامج التدريب 

 
( ية بأهم        (أ دورة التدريب تعلق بتلبية احتياجات االتحاد األفريقي وبناًء      تتسم ال ا ي يرة في م ية آب

ك ال يزال الطلب على الدورة عالياً      ى ذل ولكن بسبب قلة الموارد ُحدد عدد المشارآين .  عل
  مشارآًا فقط ؛ 20في آل دورة بما ال يزيد عن 

( د                       (ب ى أن المعه القلق نظرًا إل يذ، تشعر المفوضية ب تعلق بقضية التنف يما ي ال يجري معها    وف
يار الخبراء المناسبين للبرنامج                 ية اخت ية في سياق عمل ومن ثم فقد تم في     .  مشاورات آاف

اق        ى نط ة عل تكامل الجاري يات ال ى عمل ن عل ير مطلعي براء غ ن خ االت تعيي بعض الح
 االتحاد األفريقي؛ 

 
( تعلق بتوف   (ج يما ي اآل ف ناك مش ت ه ارآون آان ا المش ي قدمه ات الت ى ضوء المعلوم ير وعل

ك هو المشاآل اإلدارية                         ان السبب في ذل ك وآ ى ذل ا إل ن وم رافق التأمي م وم السكن المالئ
 . على صعيد المعهد
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 :تشمل التوصيات ما يلي -17

 
( ذه     (أ تمر ه بال فيجب أن تس ن إق ه م ا تحظى ب ى م ية وإل د التدريب رامج المعه ية ب بة ألهم نس

 البرامج التدريبية؛
 

( اور  (ب ية التش تعزيز آل ة ل ناك حاج براء   ه يار الخ ي لضمان اخت اد األفريق ع مفوضية اإلتح  م
 المالئمين؛

 
( داد المشارآين في الدورات                       (ج زيادة إع تكرة ل ية مب تدع مشاريع تمويل د أن يب ى المعه يجب عل

 .واإلبقاء على نفس مستويات المشارآة
 
 خطة عمل لكفالة االستدامة المالية الطويلة للمعهد  - 5
 

 : وجوده، يعتمد بصورة أساسية على أربعة مصادر للتمويل هيظل المعهد، طوال فترة  -18
 

( بالغة  (أ تحدة ال م الم اهمة األم رغم 500000مس ى ال ير عل ي ظلت دون تغي نويًا والت  دوالر س
 مما طرأ من تغيير على تكاليف المعيشة وغير ذلك؛ 

 
(  المساهمات السنوية للدول األعضاء التي تتغير من وقت إلى آخر؛ (ب

  
(   من المانحين والموجه عادة إلى تنظيم دورات وبرامج تدريب بعينها؛ الدعم المقدم (ج

 
(  . الرسوم التي يدفعها الطالب المشارآون في الدورات القصيرة األجل (د

 
ا لديه من                              -19 د نظرًا لم نظر في مساهمتها في المعه ادة ال تحدة بإع م الم وم األم ي الضرورة أن تق وتمل

ياجات وألن األمم المتحدة من جان    بها تطلب من المرآز الوفاء الكامل بواليته التي لم تتغير، وينبغي لألمم احت
م تفعل ذلك على الرغم من القرارات الصادرة في هذا الصدد سنويًا عن                          ا ل زيد مساهمتها إذ إنه تحدة أن ت الم

 . مؤتمر مجلس وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
 

 :تشمل التوصيات ما يلي -20
 

( ن ال (أ ية    م وارده المال ال لم تخدام الفع ت االس ا اثب د إذا م ي للمعه م المال زداد الدع رجح أن ي م
 الموجودة بالفعل؛ 

 
( يات            (ب يط العمل د لتبس نظم إدارة المعه راجعة ل راء م روري إج ن الض دد، م ذا الص ي ه وف

ودة   وارد الموج تخدام الم ثر الس ة أآ ي ُنهج مجدي أن تبن ن التوصيات بش زيد م وإصدار الم
 . ارد تمويل جديدةوجذب مو
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 إدارة المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط بوصفه مؤسسة  -6
 

 يشير المعهد إلى أنه   20101 – 2007االستراتيجية المتوسطة األجل وبرنامج العمل اإلرشادي         في    -21
ي                    " تقبلية الكب تحديات المس تحديد ال تعلق ب يما ي رؤية المتبصرة ف ي بال ى التحل رة في مجال السياسات   يحتاج إل

ا لكي يتمكن من أداء دوره في مجال التدريب وتقديم                             ئلة األساسية والمساهمة في حله ة، وطرح األس العام
ة    ارة بصورة فعال ى نطاق الق ى   ".  المشورة عل ه عل ر قدرات د تطوي ية للمعه بالغة األهم ومن المسؤوليات ال

حة       ورة واض تقبل بص ي المس ية ف اآل اإلنمائ يف المش يح     توص وءها وتت د نش ي ترص ائل الت ير الوس وتوف
ع األفريقي            بع من الواق بكر باستخدام ُنهج تن تها في وقت م ويجب أن يسعى المعهد إلى توجيه نظر  .  معالج

اآل    ذه المش ى ه ات إل انعي السياس ة    .  ص ير خالص أن تش ذا الش ي ه ادي  وف ل اإلرش رنامج العم ى أن ب  إل
ية للمعهد    " ًا أساسيًا نظرًا إلى أن طبيعة عمل المعهد ينبغي أن ال تكون موضع            تشكل شرط  " المصداقية العمل

  . 2شك أبدًا 
 

يادي آمؤسسة علمية ومع المهمة الملقاة على عاتقه                      -22 د الق تفق مع دور المعه ورغم أن االستعراض ي
ي ألج      ية واألداء الفعل يادة المؤسس نة واإلدارة والق ن الراه الك الموظفي ة م ظ أن حال نا نالح د  فإن زة المعه ه

 .وما ينبغي اإلشارة إليه هو.  اإلدارية تتسم بقصور شديد 
 

 ويؤدي دورًا رئيسيًا   مجلسه العلمي  للمعهد ينبغي أن يقوم بمهام       المجلس االستشاري أوًال ، رغم أن      -23
ية والمحتوى العلمي لعمله وإصدار التوصيات بشأنها والموافقة ع                  دورات التدريب برامج وال ليها في مناقشة ال

ة احتضار                   ذا المجلس ظل حتى اآلن في حال إن ه ه خالل السنوات         . ف ؤدي مهام د ي ان المعه د آ ي فق وبالتال
 . الخمس الماضية تحت إشراف المدير وحده وهو وضع غير مقبول وال ينبغي استمراره

 
ثما مألت         -24 يًا ، وحي إن أداءها اتسم   ف المجلس العلمي  الفراغ الذي خلفه عدم وجود       اللجنة التنفيذية  ثان

 . بالقصور والضعف 
 

ن                  -25 اد في الموظفي د من نقص ح ثًا ، يعاني المعه فمن بين الموظفين الثمانية في الفئة الفنية هناك  . ثال
ية          رامج تدريب ة فقط بوسعهم إجراء دورات وب ر نفسه       .  ثالث ثالثة المدي ن هؤالء ال بًا ما   ( ومن بي ذي غال ال

ارج  ي الخ ة ف ي مهم ون ف ر ، )يك ب المدي و نائ ي ه ؤول عن التدريب ( والشخص الثان و ) المس ث ه والثال
تفرغ تماماً     وهذا يجعل من الصعب    . ويتعاون المعهد مع معلمين ومدربين آلما اقتضت الحاجة       .  بروفيسير م

ائي على المعهد أن يبني لنفسه المنزلة المبتغاة آمرآز امتياز يزود أفريقيا بالمعارف في مجال التخطيط اإلنم                
 . والخيارات اإلنمائية

 
ًا، لم يتيسر حتى اآلن إشاعة ثقافة إدارية مؤاتية لرفع الروح المعنوية للموظفين وتهيئة عالقات                 -26 رابع

ية والفئة العامة                  ئة الفن ن في الف ن الموظفي يما بي تجة ف وقد أثر ذلك سلبًا على األداء وشكل عقبة أمام         . عمل من
 .  امتيازإمكانية أن يصبح المعهد مرآز

                                                           
االستراتيجية المتوسطة األجل وبرنامج  ) 2006أآتوبر / تشرين األول( المعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط  1

 . ، داآار، السنغال2010 – 2007العمل اإلرشادي للفترة 
  9نفس المصدر صفحة  2
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اتذة          -27 يمة لألس ائدة عظ ون ذات ف ن أن تك يانات يمك م للب الموارد ونظ ية ب بة غن د مكت ًا، للمعه خامس
ن    تاب الزائري غير أن هذا المورد غير مستخدم بما فيه الكفاية نظرًا إلى أن خدماته تقتصر أساسًا على             .  والك

ب   رامج التدري تير وب ة الماجس رامج درج يم ا . ب ن أن يق رى    ويمك ث األخ ات البح ع مؤسس راآة م د ش لمعه
ية      ي مجال التنم ي النشاط العلمي والبحث ف تعاون ف ى نحو يشجع ال بة عل ذه المكت تخدام ه تفادة من اس لالس

 . االقتصادية والتخطيط
 

د بالقصور في مجال المنشورات                 -28 ًا، اتسم أداء المعه فال تصدر عن المرآز يومية واحدة أو        . سادس
ية   تاب      . نشرة أآاديم م يصدر أي آ ى بعض العمل    . وخالل السنوات الخمس الماضية ل ودة عل ال معق واآلم

 . الجاري حاليًا، وهو عمل لم نستطع رؤيته أو تقييمه
 

 :تشمل التوصيات ما يلي -29
 

( ير شئ بخصوص الرؤية التي أنشئ المعهد بموجبها والمهام الموآلة إليه منذ البداية                  (أ م يتغ . ل
و إحداث  وب ه رامج التدريب والمطل يم بعض ب ى تنظ ن العمل عل تحول م ية وال ة نوع نقل

باع نهج خالق وجرئ لتحقيق رؤية المعهد                       ى إت يل درجة الماجستير إل يلة لن دورات القل وال
 ومهمته تحت إشراف قيادة تؤمن بهما وقادرة على العطاء؛ 

 
( رية بالنسبة لمؤسسة في مقام المعهد األفري                  (ب يادة الفك ر الق د من توف قي للتنمية االقتصادية   ال ب

الم له صلة بالدوائر الفكرية في أفريقيا          .  والتخطيط  ى ع د إل ذا الصدد، يحتاج المعه وفي ه
ع       تعامل م ى ال القدرة عل تع ب يادي ويتم ية ودوره الق اهمته األآاديم ترام لمس ى باالح وُيحظ

 الحكومات والدول األعضاء؛ 
 

(  ع البلد المضيف؛ ويحتاج المعهد إلى إقامة عالقات عمل جيدة م   (ج
 

( نوية للموظفين ينبغي أن يكون هناك اتحاد للموظفين معترف به                      (د روح المع ع ال ومن أجل رف
نظم اجتماعات منتظمة مع اإلدارة ويحدد طريقة أداء المؤسسة على نحو        بل اإلدارة وي من ق

 يراعي قواعد عمل المؤسسات؛ 
 

ـ( ع الم)   ه تعاون والشراآة م ية بحوث ال ينبغي أن يقتصر ال ثل مجلس تنم ية، م ؤسسات األفريق
وم االجتماعية في أفريقيا، على الرسائل فقط، ولكن ينبغي أن يتجلى في أنشطة المعهد                العل
بادل      ل وت ات العم يم حلق ورات وتنظ دار المنش ترآة وإص ندوات المش د ال ريق عق ن ط ع

 الموظفين وغير ذلك؛ 
 

( د واللجنة االقتصادية              (و تعاون المعه ى نحو أوثق      ينبغي أن ي يا عل ويمكن أن يمضي   . ألفريق
و اللجنة االقتصادية ألفريقيا بعض الوقت في المعهد آمحاضرين زائرين أو باحثين               موظف

 أو مدربين، مما يكفي المعهد عناء التكلفة المالية؛ 
 

( ترويج للموارد التي بحوزته، مثل مرآز البيانات والمكتبة                   (ز ى ال د عل    ينبغي أن يعمل المعه
 .  ق عقد المؤتمرات، وأن يعمل على تسويقهاومراف


