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 فريقيااللجنة االقتصادية أل
  الخبراء  نةلج

  االجتماع اخلامس والثالثون
  

 االتحاد األفريقي 
  الخبراءنة لج
  الثاين الجتماعا

  
 للجنة االتحاد التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية

دية ة والنقـؤون الماليــاألفريقي الفنية المتخصصة للش
ية ادي ومؤتمر اللجنة االقتصادـوالتخطيط والتكامل االقتص

ية والتنمية االقتصاد وزراء المالية والتخطيطلألفريقيا 
  األفريقيين

   الخبراء نةجاجتماع ل

   ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢-آذار/مارس ٣١أديس أبابا، 

   

 
 كرة من األمانةمذ 

 األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط المعهدعضوية 

  التعريف بالمعهد 

ا اجلمعية العامة أأفريقية أنش مؤسسة املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط
مرافقة البلدان دف واضح هو  ١٩٦٣يف عام لها . وقد بدأت عم١٩٦٢عام لألمم املتحدة 

ا من يف سعيه هاودعماألفريقية املستقلة حديثا  ال غىن عنه  املوارد البشرية كشرطا لبناء قدرا
  االجتماعية واالقتصادية.لصون استقالهلا وتعزيز تنميتها 
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نمية القدرات تبرامج حول جمموعة من  املستمدة من واليته ر أنشطة املعهد الرئيسيةوتؤطَّ 
املعهد  م ويقدِّ  واحلوار. يةالبحوث السياساتذات الصلة ب بادراتطائفة من املوالتدريب، فضال عن 

  أفريقيا. بديلة يفالفكار األالستكشاف بصفته منتدى خدمات استشارية عند الطلب كذلك 

لربنامج ايعمل املعهد بوصفه هيئة فرعية تابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا، مسؤولة عن و 
ال)، . ويوجد مقره يف داكار (السنغواإلدارة يف جمال التنمية التخطيطملعين بللجنة ا ٨الفرعي 

أنشئت ائدة مؤسسة أفريقية ر هو و . واخلمسني ةاألربع ضم يف عضويته مجيع الدول األفريقيةيو 
دف بن لصاحل ها وتعزيزها وحتديث املهارات والكفاءات التقنية اءعلى أرض القارة األفريقية 

دية والتخطيط اإلدارة االقتصااملكلفني بملسؤولني احلكوميني يف املستويات املتوسطة والعليا ا
  اإلمنائي.

  تتمثل فيما يلي:أساسية وللمعهد أربع مهام 

ملدد  لدراسات العلياتشمل دورات قصرية ومناهج لتدريبية تقدمي دورات     (أ)
ا والتخطيط دة منها تتناول جوانب عمتفاوتة  والرصد  ،منائياإلرسم السياسات االقتصادية وإدار

  والتقييم، وجتري الدورات يف مقر املعهد أو يف أي مكان آخر يف أفريقيا؛

دد متفاوتة مليف البلدان األفريقية حوارات سياساتية و دراسية تنظيم حلقات    (ب)
صعيدين الوطين على ال والتنمية والتخطيطاملشاكل العملية املتعلقة باإلدارة االقتصادية تتناول 

لدولية ااألجهزة الوطنية ودون اإلقليمية واهليئات اإلقليمية والوكاالت وذلك بالتعاون مع والقاري 
  ؛املعنية املتخصصة

 بالتنسيقوذلك تقدمي خدمات استشارية بناء على طلب احلكومات،   (ج)
يسمح به برناجمه لذي اقدر بالللجنة االقتصادية ألفريقيا، ناجمية عب الرب شُّ الوالتعاون الوثيقني مع 

  ؛التدرييب

كل نسخ على شيف مجيع أحناء أفريقيا تها وأتاحتها صيانو الوثائق إعداد     )(د
اإلقليمية ون د واملؤسسات الوطنية واملنظماتلباحثني احتت تصرف  وإلكرتونية لتكونمطبوعة 

  .ةواإلقليمية العاملة يف ميدان التخطيط االقتصادي والتنمي

 والتخطيط االقتصادية للتنمية األفريقي المعهد إدارة

 ٥بتاريخ الذي اعتمده  ٢٠١٣/ ٢ي اجمللس االقتصادي واالجتماع قراراستنادا إىل 
بشأن  (E/2013/15/Add.2)بناء على توصية من اللجنة االقتصادية ألفريقيا ، ٢٠١٣ هيوليمتوز/
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 ،أفريقيا" يف يكلياهل للتحول دعماً  وتكييفها ألفريقيا االقتصادية اللجنة عمل حماور حتديد "إعادة
  فإن:

  .الصفة كبتل ويشتغل ألفريقيا االقتصادية للجنة تابعة فرعية هيئة املعهد    -١

 والنظـام املـايل للنظـام املعهـد وخيـضع. بـه خاصـة وميزانيـة إدارة جملـس للمعهـد يكون   - ٢
 املعهد خيضعو . لـذلك خالفـا العامـة اجلمعيـة تقـرره مـا باسـتثناء املتحـدة، األمـم ملـوظفي األساسـي

 يصدرها ليتا األخرى اإلداريـة املنـشورات ومجيـع للمـوظفني، اإلداري والنظـام املاليـة، للقواعـد أيـضا
  .لذلك خالفا يقرره قد ما باستثناء العام، األمني

 ته:ووالي دور جملس اإلدارةفيما يتصل ب

 أجل من مـلويع املعهـد، يف القـرار وصـنع لإلشـراف الرئيـسية اهليئـة هـو اإلدارة جملس  - ١
 املالية وزراء مـؤمترو  ألفريقيـا االقتـصادية اللجنـة املعهـد لعمـل حتددها اليت العامة التوجيهات تنفيذ

  .فريقينياأل االقتصادية والتنمية والتخطيط

  :التايل النحو على اإلدارة جملس ُيشّكل  - ٢

   ألفريقيا؛ االقتصادية للجنة التنفيذي األمني  )أ(

 دون نــاطقامل مــن لكــل ممــثَلني مبعــدل األفريقيــة، للحكومــات ممــثلني عــشرة  )ب(
 أفريقيا، مشالو  أفريقيا، وشرق، أفريقيا غربو ، األفريقـي اجلنـوب( القارة يف اخلمس اإلقليمية

  ؛)أفريقيا وسطو 

  املضيف؛ البلد بصفته السنغال، حلكومة واحد ممثل  )ج(

  األفريقي؛ االحتاد ملفوضية واحد ممثل  )د(

  .اإلدارة جملس أمني بصفة ويعمل منصبه حبكم املعهد مدير  )هـ(

 االقتصادية لجنــةلاألفريقيني  االقتــصادية والتنميــة والتخطــيط املاليــة وزراء مــؤمتر يعــني  - ٣
 األفريقية، للحكومـات ممـثلني بـصفتهم يعملـون الـذين اإلدارة لسجمل العشرة األعضاء ألفريقيا
. األفريقية القـارة يف اخلمـس اإلقليميـة دون املنـاطق بـني التمثيـل يف املساواة أساس على وذلك
 بالنظرو  املهنية، ومهاراتـه منـهم كـل التـزام مراعـاة مـع طـوعي، أسـاس علـى األعـضاء أولئك ويعني
  .املعهد بعمل املتعلقة الشؤون يفم ارب خ إىل
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 على بنـاء األفريقـي االحتـاد مفوضـية تـسّميه الـذي اإلدارة جملـس عضو املؤمتر يعّني   - ٤
  .املفوضية يف املنتخبني املسؤولني بني من املفوضية رئيس من توصية

 قـارةلل اخلمـس اإلقليميـة دون املنـاطق مـن املـؤمتر يعينهم الذين األعضاء مجيع  - ٥
 مبهـامهم ـضطلعوني األفريقي، االحتاد مفوضية رئيس توصية على بناء املعّني  والعضو األفريقية،

 ولـدى. قـطف واحـدة إضـافية والية لفرتة تعيينهم إعادة وجيوز سنوات ثالث امد والية لفرتة
  .نتقاليةاال للفرتة لشغلها أشخاصا املؤمتر يعّني  االستقالة أو العجز بسبب شواغر حدوث

  .ألفريقيا االقتصادية للجنة التنفيذي األمني اإلدارة جملس يرأس  - ٦

  :يلي مبا اإلدارة جملس يضطلع  - ٧

 يف ـامب املعهـد، عمليـات تـنظم الـيت العامـة والـسياسات املبـادئ اعتمـاد   )أ(
  املعهد؛ برامج يف للقبول العامة الشروط ذلـك

   للمعهد؛ السنوية وامليزانية السنوي العمل برنامج وإقرار استعراض  )ب(

 علـى نـاءب فيهـا القبـول وشـروط املعهـد يقـدمها الـيت الدراسية الدورات إقرار  )ج(
  واملدير؛ التقنية االستشارية اللجنة مشورة

 الــدورات ايــة يف متــنح الــيت الــشهادات وطبيعــة نــوع حتديــد يف املــسامهة  )د(
  املعهد؛ يقدمها اليت التدريبية

 ـرزه،حي الـذي والتقـدم املعهـد عمل عن للمدير السنوي التقرير وإقرار دراسة  )هـ(
يزين التقرير ذلك يف مبا

َ
  السابقة؛ السنة عن واملايل امل

 كامــل مراجــع تقريــر ذلــك يف مبــا املعهــد، عمــل عــن ســنوي تقريــر تقــدمي  )و(
  ألفريقيا؛ االقتصادية للجنة السنوي املؤمتر إىل والنفقات، اإليرادات جبميع يتعلق فيما

ا أ يرى اليت التوصيات وتقدمي للمعهد العامة اإلدارة على اإلشراف  )ز(
  مناسبة؛

 مـدير ومـع معـه للعمـل أعـضاء ١٠ مـن تقنيـة استـشارية جلنـة تشكيل  )ح(
  .ومالءمتها الربامج جودة كفالة على املعهـد

 ناجميـة،لرب ا واألنـشطة امليزانيـة العتمـاد سـنة كـل عـاديتني دورتـني اإلدارة جملـس يعقـد  - ٨
 حـسن الـةوكف جديـدة، بـرامج إعـداد علـى واملوافقـة احلـسابات، وبيـان اإلدارة تقريـر واسـتعراض
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. أعضائه لثث من أو الـرئيس مـن طلـب علـى بنـاء اسـتثنائية دورة يعقـد أن لـه وجيـوز. املعهـد إدارة
 .الداخلي نظامه اإلدارة جملس ويعتمد

 المعهد إدارة مجلس عضوية

  ٢٠١٤ – ٢٠١٠ الفرتة جملس إدارة املعهد خالل يف األعضاء الدول مشاركة

الكاميرون الكونغو  مصر المغرب زمبابوي  كينيا  تنزانيا  سيراليون  نيجيريا السنغال  
٢٠١٠  

**  
٢  

  
٢  ١  ١  ٢  ١  ١  ٢  ٢  ٢  

٢٠١١  
**  

٢  ١  ٢  ١  ٢  ١  ٢  ٢  ٢  ٢  

٢٠١٢  
*  

  ١  صفر  ١  صفر  ١  ١  ١  ١  ١  ١

٢٠١٣  
*  

  ١  ١  ١  صفر  ١  صفر  صفر  ١  ١  ١

٢٠١٤  
*  

١  
  

  ١  ١  ١  ١  ١  صفر  صفر  ١  صفر

  ** اجتماعان جمللس اإلدارة         دارةإل* اجتماع واحد جمللس ا

  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٣ الفرتة جملس إدارة املعهد خالل يف األعضاء الدول مشاركة

جنوب أفر يقيا  تشاد  أنغوال السودان  ليبيا  مصر  الكاميرون  تنزانيا النيجر ا نيجيري  السنغال 
  غائب  حاضر  غائب غائب   حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر حاضر  حاضر ٢٠٠٣
  غائب  حاضر  حاضر  غائب  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر حاضر  حاضر ٢٠٠٤
  غائب  غائب  حاضر  غائب  غائب  حاضر  غائب  حاضر  غائب حاضر  حاضر ٢٠٠٥
  غائب  حاضر  حاضر  غائب  حاضر  حاضر  حاضر  غائب  حاضر حاضر  حاضر ٢٠٠٦
 ال يوجد اجتماع  ٢٠٠٧
 ال يوجد اجتماع ٢٠٠٨
 ال يوجد اجتماع ٢٠٠٩

  
   ٢٠١٨-٢٠١٦األعضاء الجدد للفترة 

لعام  فريقياأل االقتصادية للجنةاملقبل ؤمتر امل خالل اجلدد بشأن األعضاء القرار سيُتخذ
 ).٢٠١٦نيسان/أبريل  ٥إىل  آذار/مارس ٣١ثيوبيا من أ، يف أديس أباباعقده (املقرر  ٢٠١٦
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 كانون يف ٢٠١٥عام لاملؤمتر الوزاري  مكتب أعضاء مع أولية مشاورات جرت وقد
 .٢٠١٥ األول/ديسمرب

 يقائمة بامسَ  تقدمي دون اإلقليمية اخلمس منطقة من املناطق كلي  ممثللب من طُ و 
  عضو.شيح اللذين سيقومان برت  البلدين

ا وصفهب ومفوضية االحتاد األفريقي، ،املضيف البلدبوصفه  ،السنغالطلب من وسيُ 
ومعلومات  اسم حتديث) ٢٠١٣ /٢ واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار املرجع(ًا دائم اً عضو 

 .اخلاصة مبرشحهما االتصال

 :ينبغي مراعاة ما يلي الجدد، األعضاء وعند اقتراح

 العشر املاضية على السنوات اإلدارة، خالل جملس يف املشاركة عدم أي األهلية، •
 األقل.

 يف التمثيل اللغوي. توازنالسعي لتحقيق  •
. اجئعلى حنو مف ث حتولدال حي حبيث االستمرارية، من أدىن حد ضمان ينبغي •

 ريتغي دون ،السنغال إىل باإلضافةاإلبقاء على بلدين، قرتح يُ  السبب ذاهلو 
 أخرى. سنة ملدة استثنائي متديديف إطار ، باالستمرار هلماالسماح و 

  

 


