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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني
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البند  6من جدول األعمال املؤقت
قضااي نظامية

التقرير املرحلي عن أعمال املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية
والتخطيط
أوال -مقدمة
يغطي هذا التقرير املرحلي ،الذي يقدم إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
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االقتصادية األفريقيني أثناء الدورة الرابعة واخلمسني للجنة االقتصادية ألفريقيا ،وفقا للممارسات
احلالية واستجابة لطلبها احلصول على حتديثات منتظمة عن العمل الذي يقوم به املعهد األفريقي
للتنمية االقتصادية والتخطيط )1 (.ويلخص التقرير عمل املعهد للفرتة من نيسان/أبريل  2021إىل
آذار/مارس  .2022ويسلط التقرير الضوء على النتائج الرئيسية اليت حققها املعهد ،وال سيما
فيما يتعلق بتنفيذ براجمه التدريبية وأنشطته يف جمال توليد املعرفة ونشرها ،وآخر التطورات املتصلة
مبوارده البشرية واملالية والشراكات اليت أقامها .وخيتتم التقرير مبوجز عن التوقعات لعام .2022
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املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط هو مؤسسة أفريقية أنشأهتا اجلمعية العامة بغرض رئيسي هو مرافقة
البلدان األفريقية ودعمها يف سعيها إىل بناء قدراهتا من املوارد البشرية ابعتبار ذلك شرطا ال غىن عنه للحفاظ على
استقالهلا والنهوض بتنميتها االقتصادية االجتماعية .وتتمحور أنشطة املعهد الرئيسية املستمدة من واليته حول
جمموعة من برا مج تنمية القدرات والتدريب ،فضال عن طائفة من املبادرات املتعلقة ببحوث السياسات العامة
بناء على طلبها؛ ويقوم مقام
واحلوار .ويقدم املعهد أيضا خدمات استشارية إىل احلكومات واملؤسسات العامة ً
منتدى للتفكري البديل بشأن التنمية يف أفريقيا.
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وأثناء الفرتة قيد االستعراض ظلَّت جائحة الفريوس التاجي (كوفيدُ )19-حتدث
-2
آاثرا ابلغة الشدة على التنمية االقتصادية للدول األعضاء ،وهو ما ساهم يف زايدة حاالت املديونية
احلرجة ،اليت تفاقمت بسبب ضعف التجارة ،وتقلب أسعار السلع األساسية ،وحالة عدم اليقني
اليت اتسم هبا االقتصاد الكلي ،وفقدان الوظائف ،ويف بعض احلاالت ،زايدة الفقر املدقع .وملواجهة
هذه التحدايت االجتماعية واالقتصادية ودعم البلدان يف البناء من أجل املستقبل بشكل أفضل
لتسريع تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة االحتاد األفريقي لعام  :2063أفريقيا
اليت نصبو إليها ،نظم املعهد يف عام  41 ،2021دورة تدريبية عرب اإلنرتنت عزز من خالهلا
قدرات  3 033مسؤوال (منهم  911امرأة) من  51بلدا أفريقيا يف جمال إدارة القطاع العام
والتخطيط اإلمنائي .وأدىل  75يف املائة من إمجايل املوظفني الذين تلقوا التدريب بشهادات أثبتت
ابلدليل القاطع أهنم استخدموا املعارف واملهارات واألدوات اليت اكتسبوها على إثر التدريب الذي
قدمه املعهد للتأثري على السياسة االجتماعية واالقتصادية يف بلداهنم .وابإلضافة إىل ذلك ،ويف
إطار وظيفة املعهد بوصفه مركزا للفكر ،شارك  479خبريا يف أنشطة البحوث التحليلية لتعزيز
قدراهتم على صياغة السياسات العامة عن طريق  11حلقة دراسية شبكية ،مبا يف ذلك  9حلقات
دراسية إمنائية وحواران رفيعا املستوى بشأن السياسات.
الشكل األول:
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ويرد يف الفروع الالحقة من التقرير وصف مفصل ملسامهات املعهد خالل الفرتة
-3
املشمولة ابلتقرير يف حتقيق خطة عام  2030وخطة عام  2063ووالايت اللجنة االقتصادية
ألفريقيا واألهداف اإلمنائية للدول األعضاء.

اثنيا -املسامهة يف تنفيذ خطة عام  2030وخطة عام  2063عن طريق
التدريب والبحث
ألف  -التدريـب
اس تمر التدريب هبدف بناء الكتلة الالزم توفرها من العاملني اإلمنائيني املهرة ملساعدة
-4
البلدان على البناء للمستقبل بشكل أفضل من خالل املساعدة على إجياد اقتصادات قادرة على
الصمود ،متاشيا مع خطط التنمية الوطنية واإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك خطة عام 2030
وخطة عام  .2063واكتسب املتدربون إملاماً ابألساليب الفعالة لصياغة وختطيط وتنفيذ وإدارة
السياسات املواتية للتنمية والداعمة للقدرة على الصمود؛ وزايدة كفاءة مجيع أصحاب املصلحة
املعنيني؛ وتعبئة املوارد البشرية واملؤسسية واملالية الكافية؛ وترمجة النمو االقتصادي إىل مكاسب
اجتماعية وبيئية مستدامة ومنصفة تعود ابلنفع على مجيع املواطنني وال ترتك أحدا يتخلف عن
الركب.
لقد قوضت اجلائحة ب شدة أنشطة تنمية القدرات املؤسسية والفردية يف أفريقيا ،كما
-5
هو احلال يف أجزاء أخرى من العامل .واضطر العديد من البلدان األفريقية إىل إعادة تصميم
الدورات التدريب ية احلضورية حبيث يتسىن تقدميها ابستخدام املنصات الرقمية .وجتسيدا هلذا الواقع،
واصل املعهد تقدمي دوراته الدراسية على اإلنرتنت أثناء الفرتة املشمولة ابلتقرير.
وأاتح تقدمي املعهد خدماته ل بناء القدرات عرب اإلنرتنت الوصول إىل عدد أكرب
-6
بكثري من البلدان وجمموعة أوسع من املستفيدين مما كان عليه احلال يف السابق من خالل الدورات
التدريبية احلضورية .وارتفع عدد النساء املشاركات يف التدريب عرب اإلنرتنت بشكل ملحوظ مقارنة
مب ا كان عليه يف التدريب احلضوري التقليدي .وقد أثبتت الدورات الرقمية التفاعلية أهنا ليست
فقط بديال طارائ للدورات التقليدية ،بل هي أيضا وسيلة تكميلية ممتازة لتقدمي برامج تنمية
القدرات املؤسسية والفردية .وأُجريت دورات التدريب الرقمية عن طريق مزاوجة الوحدات غري
املتزامنة ابحللقات الدراسية الشبكية املتزامنة .وجيري حتديث التدريب الرقمي ابنتظام لتضمينه
خصائص التعلم عرب الواقع االفرتاضي وخصائص التعلم ابألجهزة احملمولة املستوحاة من األلعاب.
وقُدمت  41دورة رقمية يف اجملموع ركزت على تشكيلة متنوعة من القضااي ،تشمل
-7
حتليل البياانت ألغراض التنمية املستدامة؛ ووضع مناذج لالقتصاد الكلي ألغراض ختطيط
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للتنمية املستدامة؛ والسياسة الزراعية يف أفريقيا؛ والتحول الرقمي لتسريع وترية اخنراط الشباب يف
رايدة األعمال يف القطاع الزراعي؛ والسياسات الرامية إىل تعزيز الصلة بني السالم واألمن والتنمية؛
وإحصاءات الطاقة و موازينها؛(  )2وتقييم السياسة العامة؛ والشؤون اجلنسانية ،والتجارة والتنمية؛
والسياسة التجارية الدولية واملفاوضات التجارية؛ واألخذ بنهج التنمية اإلقليمية( )3؛ والشراكات
بني القطاعني العام واخلاص؛ وقانون املعادن واحلوكمة يف قطاع املعادن؛ والسياسات والتشريعات
املتعلقة بتشغيل املمرات الربية؛ واالنتقال ،يف مرحلة ما بعد اجلائحة ،إىل جمتمعات قليلة
االنبعااثت من الكربون؛ واملعلومات واخلدمات املناخية للتخطيط وصنع القرار على املدى البعيد؛
واالقتصاد األزرق ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ وحرية التنقل والتكامل اإلقليمي؛ وقابلية
توظيف الش ـ ـ ـباب ورايدهتم األعمال؛ وأتثري اجلائحة على االقتصادات؛ والش ـ ـ ـباب ابعتبارهم
احملرك لبن ـاء أفريقيا اليت نصبو إليها؛ واخليارات السـ ـياسـ ـ ـاتية لالقتصاد الكلي واهليكلة بغرض
تس ـ ـ ـ ـ ـ ـريع التـ نويع االقتصادي وإجياد فرص العمل .ومما جيدر ذكره يف ه ـذا الس ـ ـ ـياق أيضا أن مود
أ .ك .سـ ـيكا ،أحد خرجيي إحدى هذه الدورات ،اختار املعهد كمنصة إلطالق كتابه املعنون
" ( "The Demise, Alternatives, and Rebirth of Planning: The Gambian Experienceأفول جنم
التخطيط ،وبدائله وانبعاثه من جديد :جتربة غامبيا) ،حبضور عدد من كبار املسؤولني من غامبيا.
وقد متثَّل أحد اجملاالت اليت انصب عليها الرتكيز ،أثناء الفرتة قيد االستعراض ،يف
-8
االقتصاد الكلي من أجل ال تخطيط للتنمية املستدامة .وعزز املعهد قدرات  599من املسؤولني
احلكوميني ومقرري السياسات (مبن فيهم  147امرأة) فيما خيص املسائل املتصلة ابالقتصاد
الكلي .وقد حتقق ذلك من خالل  8دورات و 3حلقات دراسية شبكية ودورة خاصة بشبكات
املمارسني (ضمت مشاركني من  15بلدا) ركزت على كيفية التخفيف من أتثري اجلائحة وحتفيز
النمو االقتصادي يف أفريقيا .ومشل التدريب مواضيع مثل تطوير إطار االقتصاد الكلي لكي يصبح
االقتصاد شامال وأخضر ،وأتثري السياسات العامة ،وأساسيات التخطيط اإلمنائي ،والسياسات
املالية وأفضل املمارسات يف التخطيط الكلي يف سياق التنمية املستدامة ،والقضاء على الفقر يف
حقبة اجلائحة.
وواصل املعهد تنظيم دورات تدريبية تتناول آخر املستجدات فيما يتعلق مبنطقة
-9
التجارة احلرة ال قارية األفريقية .وعززت الدورات املتعلقة ابلسياسة التجارية الدولية واملفاوضات
التجارية قدرات املشاركني على إجراء املفاوضات التجارية مع إدماج االعتبارات اجلنسانية
واملناخية .ورفعت الدورات أيضا من مستوى قدرات املشاركني على تصميم وتنفيذ وتقييم
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( )2

تشري ’’موازين الطاقة‘‘ إىل ما تتمخض عنه احملاسبة اإلحصائية الشاملة مل نتجات الطاقة وتدفقاهتا يف االقتصاد.

( )3

يهدف هنج التنمية اإلقليمية إىل الوصول إىل أفقر الفئات املستهدفة ،مما يسمح للدول األفريقية ابالمتثال على حنو أفضل
ملبدأ عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب يف سياق أهداف التنمية املستدامة.
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السياسات التجارية اليت تتماشى مع االحتياجات والتطلعات الوطنية واإلقليمية على صعيد
التنمية والتكامل.
ونُظم تدريب مصمم حسب الطلب للمسؤولني الزامبيني بشأن صياغة السياسات
- 10
التجارية ،واملفاوضات التجارية ،وتيسري التجارة ،ابلتعاون مع املكتب دون اإلقليمي للجنوب
األفريقي وغريه من مكاتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتحسني مشاركة زامبيا يف النظام التجاري
املتعدد األطراف ويف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية اليت تتمتع بعضويتها (أي السوق املشرتكة
لدول شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي) .ونتيجة لذلك ،عززت
الدورة قدرات  103مشاركني ،من بينهم  44امرأة ،ينتمون إىل وزارة التجارة والصناعة واملؤسسات
ذات الصلة.
وبناء على طلب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف ليبيا ،نُظمت يف الرابط حلقة
- 11
عمل مصممة خصيصا بشأن االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،بدعم من
املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا .وأدت حلقة العمل إىل حتسني قدرات املسؤولني احلكوميني
اب لوزارة على معاجلة األثر املتوقع لالتفاق على أفريقيا ،مع الرتكيز بشكل خاص على االقتصاد
اللييب .ومكنت املشاركني من فهم عملية التصديق على االتفاق وتنفيذه فهما أفضل .وبلغ جمموع
الذين حضروا حلقة العمل  22مسؤوال من الوزارة ،منهم امرأاتن.
ووضعت جمموعة أدوات لتقييم االقتصاد األزرق هتدف إىل معاجلة مسألة ضعف
- 12
عملية جرد موارد املياه العذبة واملياه اجلوفية يف القارة .وقد وضعت جمموعة األدوات هذه لتوجيه
عملية مجع البياانت وحتليلها فيما يتعلق ابلقيمة االجتماعية واالقتصادية للموارد الزرقاء ،مبا يف
ذلك السلع واخلدمات املتولدة عنها ،واليت من املتوقع بدورها أن تعطي صورة سريعة عن إمكاانت
االقتصاد األزرق وأن تسرتشد هبا عملية صنع القرار ذات الصلة.
وأُقيمت دورة عن املعلومات واخلدمات املناخية للتخطيط وصنع القرار على املدى
- 13
الطويل هتدف إىل تعزيز قدرة املشاركني على إدماج املعلومات واخلدمات املناخية يف التخطيط
والتنفيذ املتعلقني ابلتنمية .ففي معظم أحناء القارة ،ال يزال مستوى املهارات والوعي خبدمات
املعلومات املناخية غري كاف لالستجابة لآلاثر الواسعة النطاق للظواهر اجلوية القصوى ،مثل
اجلفاف واألعاصري وموجات احلر.
وصممت دورة عن دور االقتصاد الرقمي يف تعزيز القدرة على توظيف الشباب
- 14
ُ
وفتح جمال رايدة األعمال هلم لتزويد املسؤولني وصناع القرار من املستويني املتوسط والرفيع
ابملهارات واألدوات واآلليات الالزمة لتعزيز جهود إمناء الشباب وصياغة سياسات قائمة على
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شباب متخلفا عن الركب ،وهي هتدف يف هناية األمر
األدلة لقطاع الشباب ال يتبقى على إثرها ٌ
إىل إطالق العنان إلمكاانت الشباب اإلبداعية وأن يصبحوا رواد أعمال.
- 15

وقدم املعهد دعما متخصصا للجماعات االقتصادية اإلقليمية على النحو التايل:

بناء على الطلب عن أتثري اجلائحة على أداء اجلماعات
(أ)
نُظمت دورة ً
االقتصادية اإلقليمية ملسؤولني من بلدان االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا .وكان اهلدف
من التدريب هو تعزيز قدرات البلدان على التخفيف من أثر اجلائحة على اقتصاداهتا بشكل عام
وعلى ماليتها العامة بشكل خاص .واطلع املشاركون على مناذج خمتلفة إلدارة املالية العامة يف
أوقات األزمات بغرض بناء اقتصادات قادرة على الصمود ووضع خطط فعالة للتعايف بعد
اجلائحة .وبلغ جمموع الذين حضروا الدورة  44مشاركا ،من بينهم  10نساء.
قُدم تدريب حسب الطلب عن السياسات والتشريعات املتصلة بتشغيل
(ب)
املمرات الربية إىل مسؤولني من بلدان جتمع دول الساحل والصحراء .وكان اهلدف من التدريب
هو العمل من أجل وضع إطار منسق إلدارة املمرات وتشغيلها وصيانتها ،وهي اللبنات األساسية
للتكامل الناجح .وأاتح التدريب أيضا فرصة لإلملام اب السرتاتيجيات املتصلة بتطوير اهلياكل
األساسية القادرة على الصمود أمام تغري املناخ وإدماج االعتبارات املتصلة بنوع اجلنس يف استغالل
ممرات الطرق.
ويسرتشد املعهد يف رصد وتقي يم التدريب الذي يقدمه خبطته االسرتاتيجية للفرتة
-16
 .2023-2019وتقيَّم النتائج املباشرة للتدريب إبجراء استقصاءات شىت .ودأب املعهد ،يف
هناية كل دورة ،على دعوة املشاركني إىل تقييم الدورات اليت شاركوا فيها .ويف أعقاب ذلكُ ،جيرى
استبيان سنوي لتقييم الكيفية اليت أسهمت هبا املهارات واألدوات اليت اكتسبها املشاركون يف
قدرهتم على التأثري يف صياغة السياسات العامة والتخطيط اإلمنائي يف أنشطتهم اليومية .وتُظهر
نتائج االستقصاءات اليت أجريت يف عام  2021نسبة عالية من الرضا ،حيث شهد  90يف املائة
من املشاركني أبن التدريب قد عزز قدراهتم يف جمال التخطيط اإلمنائي وعزز ثقتهم يف قدرهتم على
التأثري يف السياسات .وابإلضافة إىل ذلك ،قال  98يف املائة منهم إن التدريب زاد من قدرهتم
على إدارة السياسات االجتماعية واالقتصادية وعزز ثقتهم يف قدرهتم على التأثري يف تلك
السياسات .وقدم  75يف املائة منهم أدلة ملموسة على أهنم استخدموا املعارف واملهارات
واألدوات اليت اكتسبوها من خالل التدريب الذي قدمه املعهد للتأثري على السياسة االجتماعية
واالقتصادية يف بلداهنم.
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وكان العدد اإلمجايل لألفراد (أي ال ـ  3 033موظفاً ،مبن فيهم  911امرأة) الذين
- 17
مت تدريبهم خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير يف جمال إدارة القطاع العام والتخطيط اإلمنائي منسجما
مع األهداف الكمية للخطة االسرتاتيجية للمعهد للفرتة .2023-2019

ابء-

برانمج درجة املاجستري
استمر التعاون مع جامعة جوهانسربغ فيما خيص برانمج ماجستري الفلسفة يف
- 18
شهرا .ويزود هذا الربانمج كبار املهنيني وممن هم يف منتصف
السياسة الصناعية الذي يستغرق ً 18
حياهتم الوظيفية ومقرري السياسات العاملني يف احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية بتدريب
مرتابط األجزاء يشمل خمتلف جوانب إدارة السياسات االقتصادية ،والتخطيط اإلمنائي ،والتحليل
القطاعي ،مع الرتكيز على القضااي الصناعية .واختتمت الدفعة اخلامسة الفصل الدراسي الثاين
للربانمج يف عام  .2021وجنح مجيع املشاركني الـ  43يف االمتحاانت النهائية وأصاب أربعة منهم
النجاح ابمتياز.

جيم-

البحوث
تُعد حبوث املعهد السياساتية مكملة لرب ِ
انجمه التدرييب ومستجيبة الحتياجات
- 19
الدوائر املعنية بصنع السياسات واجلهات املعنية األخرى .وهي منسجمة مع مهمته بوصفه مركزا
للفكر ومع هدفه املتمثل يف توجيه التغيري السياسايت وصنع القرار على أعلى املستوايت فيما
يتعلق ابلتحدايت اإلمنائية اليت تواجه البلدان األفريقية .ويقدم هذا املكون البحثي التوجيه
االسرتاتيجي فيما يتعلق بتصميم دورات املعهد ،وحواراته الرفيعة املستوى بشأن السياسات،
وحلقاته الدراسية اإلمنائية ،وبرانجمه اخلاص ابلزماالت ،حيث جيري حتديث حمتوايت هذه األنشطة
وتكييفها وفقا للمتغريات يف بيئة التشغيل وأولوايت الدول األعضاء.
ونظم املعهد ،أثناء الفرتة قيد االستعراض ،عددا من احلوارات السياساتية الرفيعة
- 20
املستوى واحللقات الدراسية اإلمنائية (اليت حضرها مشاركون أفريقيون وغري أفريقيني) ،وفيما يلي
تفاصيل تلك احلوارات واحللقات الدراسية:
يف نيسان/أبريل  ،2021نُ ِظم حوار سياسايت رفيع املستوى ابالشرتاك مع
(أ)
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ومنظمة الصحة العاملية تناول دور املستهلك
واحلماية االجتماعية يف توفري اخلدمات الصحية( ،مبا يف ذلك الصحة اإللكرتونية) يف أعقاب
اجلائحة .وأاتح احل وار فرصة لعرض ومناقشة توصيات تضمنها تقرير لألونكتاد عن دور سياسات
محاية املستهلك يف توفري اخلدمات الصحية .وحضر احلوار السياسايت  155مشاركا ،من بينهم

22-00416

19/7

E/ECA/COE/40/11

ممثلون عن وزارات الصحة ووكاالت محاية املستهلك ،تبادلوا التجارب وأفضل املمارسات اليت
ظهرت أثناء اجلائحة.
يف متوز/يوليه  ،2021عقد املعهد حلقة دراسية إمنائية حول دور الشركات
(ب)
يف التجارة اخلضراء والشاملة للجميع ،كانت مبثابة منرب أاتح تبادل السياسات واالسرتاتيجيات
الرامية إىل تعزيز التجارة اخلضراء والشاملة يف أفريقيا .وتبادل املشاركون الـ  32الدروس املستفادة
وأفضل املمارسات يف جمال الرتويج للتبادالت التجارية اليت تتسم مبراعاة أكثر للبيئة ومزيد من
اإلدماج .وانقشوا أيضا أثر تغري املناخ وجهود التخفيف وتدابري التكيف على منو االقتصادات
األفريقية واإلمكاانت اليت تنطوي عليها الشراكات بني القطاعني العام واخلاص فيما يتعلق ابلطاقة
املتجددة ،مبا يدعم قطاع األعمال التجارية الزراعية على وجه اخلصوص.
يف تشرين األول/أكتوبر  ،2021استضاف املعهد اجتماعا لفريق خرباء
(ج)
بشأن استخدام تدابري االقتصاد الكلي إلدارة الديون يف أعقاب املوجة األوىل من تفشي اجلائحة.
وكان االجتماع متوائما مع برانمج حبثي مستمر بشأن الديون والضرائب ومتويل التنمية ،تدعمه
مبادرة اجملتمع املن فتح لغرب أفريقيا .وأجرى املشاركون الـ  66استعراضا شامال ملشاريع التقارير
املقدمة من بنن وغاان وكوت ديفوار وليرباي ومايل .وخاض املشاركون أيضا يف مناقشات شاملة
لوضع خريطة طريق إلدارة الديون وتعبئة املوارد من أجل البناء للمستقبل على حنو أفضل؛ واحلاجة
إىل حتقيق جمتمعات مستدامة وشاملة للجميع من خالل بناء اقتصادات قادرة على الصمود؛
والسياسات النقدية والتضخم واإلقراض لدعم االقتصاد؛ واستخدام التدابري املالية إلعادة هيكلة
االقتصادات مبا يتماشى مع األهداف االجتماعية واالقتصادية .وأُخذت مالحظات فريق اخلرباء
يف احلسبان لدى وضع الصيغة النهائية ملشاريع التقارير الوطنية.
يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2021استضاف املعهد حلقة دراسية إمنائية
(د)
بشأن التعايف من اجلائحة بشكل أفضل بواسطة تعزيز العالقة بني السالم واألمن والتنمية والعمل
اإلنساين وحقوق اإلنسان يف تصميم السياسات وتنفيذها يف أفريقيا .وجاءت احللقة الدراسية يف
إطار متابعة للتدريب الذي نظمه املعهد ومكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا والذي ركز على
تصميم وتنفيذ سياسات ترمي إىل تعزيز الروابط املتبادلة بني التنمية والسالم واألمن والعمل
اإلنساين وحقوق اإلنسان للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف القارة .ووفرت احللقة
الدراسية منصة أاتحت للمشاركني البالغ عددهم  82مشاركا تبادل أفضل املمارسات واخلربات
وتعزيز مهاراهتم ومعارفهم من أجل تطبيق النهج الرتابطي للتعايف من اجلائحة بشكل أفضل.
يف كانون األول/ديسمرب  ،2021نظم املعهد حلقة دراسية متعددة
(هـ)
الوسائط بشأن دور الشباب يف البناء للمستقبل على حنو أفضل من خالل تعزيز الفنون والثقافة
والرتاث .وتزامنت احللقة الدراسية مع إعالن االحتاد اإلفريقي عام  2021عاما للفنون والثقافة
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والرتاث ،وجرى تنظيمها مبشاركة ٍ
عدد من الفنانني األفريقيني املشهورين )4 (.وبفضل األفالم
القصرية والعروض املقدمة ،أاتح الربانمج للـمشاركني ال ـ  25منربا مل ناقشة دور الفنون والثقافة
والرتاث يف تعزيز التنمية اإلقليمية واحمللية يف أفريقيا ويف إثراء عملية صنع السياسات االقتصادية
واالجتماعية والبيئية.
يف شباط/فرباير  ،2022نظم املعهد فعالية على هامش الدورة الثامنة
(و)
للمنتدى اإلقليمي األفريقي املعين ابلتنمية املستدامة ،ابلتعاون مع شعبة التكنولوجيا وتغري املناخ
وإدارة املوارد الطبيعية وشعبة التخطيط االسرتاتيجي والرقابة والنتائج .وكانت هذه الفعالية ،اليت
حضرها  54فردا ،جزءا من املرحلة  2من مبادرة خمتارات القصص القصرية للجنة االقتصادية
ألفريقيا اليت شارك فيها كتاب مشهورون انطقون ابللغة الربتغالية .وكان اهلدف من الفعالية هو
بناء فهم شامل ألهداف التنمية املستدامة وارتباطها أبهداف خطة عام  2063من خالل الكتابة
اإلبداعية.
يف آذار/آذار/مارس  ،2022ويف سياق االحتفال ابليوم الدويل للمرأة،
(ز)
نظم املعهد حوارا بشأن دور السياسة العامة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف أفريقيا.
وكان العديد من احلاضرين ،البالغ عددهم  114شخصا ،من خرجيي الدورات املتعلقة بنوع
اجلنس اليت قدمها املعهد على مدى العامني املاضيني ،حيث تبادلوا التجارب والدروس املستفادة
فيما يتعلق ابستخدامهم للمهارات والكفاءات املكتسبة يف دورات املعهد لتحسني سياسات
واسرتاتيجيات املساواة بني اجلنسني.

دال-

الزماالت
واصلت برامج الزماالت اليت يقدمها املعهد إسهامها يف تشجيع وتعزيز تبادل
- 21
املعارف فيما بني البلدان األفريقية والتعلم املتبادل فيما بني الباحثني وموظفي اخلدمة املدنية .ومن
خالل هذا الربانمج ،عزز املعهد الدعم الذي يقدمه لبناء قدرات كبار املسؤولني من الدول
األعضاء عن طريق التحليالت واملناقشات البناءة بشأن السياسات اإلمنائية .وبفضل هذا
الربانمج ،وطد املعهد شراكاته مع خمتلف شعب اللجنة االقتصاد ية ألفريقيا ،ومؤسسات
التخطيط ،وإدارات الوزارات التنفيذية ،واملنظمات الدولية ،واجلامعات ،ومراكز البحوث.
يف عام  ،2021استضاف املعهد زميال تناول يف حبثه حمددات مشاركة املرأة يف
- 22
القوى العاملة يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي يف بوتسواان ،ابستخدام البياانت اليت ُمجعت عن

()4

 Kandy Guira (singer); Yoro Mbaye and Steve Kamdeu (film-makers and recipients of awards at the PanAfrican Film and Television Festival of Ouagadougou); and Mamy Tall (creator of “ Dakar Lives” on
Instagram).

22-00416

19/9

E/ECA/COE/40/11

طريق استقصاء متعدد املوضوعات لألسر املعيشية يف  .2016/2015ويف أوائل عام ،2022
انضم زميالن من اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل املعهد ،يعكف أحدمها على إجراء حبث عن تغري
املناخ والتآكل الساحلي وتدابري التخفيف من آاثرمها ،بينما يبحث اآلخر أثر اجلائحة يف متويل
التنمية يف املنطقة دون اإلقليمية لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

هاء-

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
لقد أعطى املعهد ،كما كان عليه احلال منذ بضع سنوات ،األولوية للمساواة بني
- 23
اجلنسني بوصفها عنصرا رئيسيا يف تصميم وتنفيذ مجيع أنشطته التدريبية والبحثية .وأاتح برانمج
التعلم عرب اإلنرتنت ،ابستخدام منصة داخلية ،مزيدا من الفرص للنساء للمشاركة يف مبادرات
املعهد لبناء القدرات ،كما يتجلى من الزايدة الكبرية يف مشاركة املرأة أثناء الفرتة املشمولة ابلتقرير.
وواصل املعهد مناصرته النشطة لرتشيح النساء وقبول طلبات املرشحات منهن للمشاركة يف براجمه
التدريبية عن طريق القنوات املتاحة كافة.
وقد خرص املعهد ابستمرار على إدماج البعد اجلنساين يف مناهج التدريب ذات
- 24
الصلة ويف الوحدات الدراسية احملددة اليت تعاجل القضااي اجلنسانية .وعلى وجه ال تحديد ،نظم
املعهد دورات دراسية عن املواضيع التالية :متكني املرأة والشباب يف الزراعة؛ ودور الشباب يف
البناء للمستقبل على حنو أفضل من خالل تعزيز الفنون والثقافة والرتاث؛ وإدارة السياسات
االقتصادية امل راعية للمنظور اجلنساين يف سياق اجلائحة؛ ومتكني املرأة من خالل تفعيل منطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية؛ والوفاء ابلوعود اليت قُطعت يف إطار العقد اجلديد لإلدماج املايل
واالقتصادي للمرأة األفريقية.

واو-

مركز املوارد املعرفية
واصل مركز املوارد املعرفية التابع للمعهد تلبية احتياجات براجمه البحثية والتدريبية
- 25
بتقدمي املعلومات إىل املتدربني ،وأعضاء هيئة التدريس ،واملشاركني يف املؤمترات ،والباحثني،
والعلماء الزائرين ،واحلكومات ،وتزويدهم خبدمات الواثئق.
وبسبب تفشي اجلائحة وما تالها من تدابري إغالق شامل ،أغلقت املكتبة أبواهبا
- 26
أمام الزوار .إال أن تقدمي اخلدمات ملستعملي املكتبة ،الذين يتألفون يف الغالب األعم من املشاركني
يف الدورات والزمالء ،تواصل عرب اإلنرتنت وعن بعد .ومن تلك اخلدمات ،زودت املكتبة
املستعملني مبواد ببليوغرافية مشروحة ابللغتني االنكليزية والفرنسية.
وواصل مركز موارد املعرفة التابع للمكتبة تصنيف الواثئق واملنشورات وفهرستها يف
- 27
شكل رقمي يف املستودع املؤسسي .ورغم التحدايت النامجة عن طبيعة العمل عن بعد ،أُضيف
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ما جمموعه  514عنواان يف عام  2021ليبلغ جمموع الواثئق املسجلة  23277وثيقة ،منها
 8934وثيقة متاحة جماان بنصها الكامل .وأُجري ما جمموعه  1 725 224عملية تنزيل لواثئق
بنصوصها الكاملة يف عام  ،2021مقارنة بـ  1 326 567عملية يف عام .2020
الشكل الثاين:
عمليات تنزيل الواثئق اليت أُجريت من مكتبة املعهد الرقمية
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وللمعهد شبكات للممارسة املهنية تتيح فرصة للتفاعل بني املمارسني وواضعي
- 28
السياسات واجلهات الفاعلة من غري الدول وخرجيي املعهد وأهل الرأي )5 (،مبا يكفل استخدام
املستفيدين للمعارف واملهارات املكتسبة من خالل التدريب الذي يقدمه املعهد للتأثري على
السياسات والتخطيط والعمليات على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي .ويف هذا الصدد ،قام
املعهد ،يف الفرتة من  15أيلول/سبتمرب إىل  28تشرين األول/أكتوبر  ،2021بتيسري عقد دورة
استغرقت ستة أسابيع لشبكات املمارسة املهنية بشأن وضع مناذج االقتصاد الكلي من أجل
التنمية املستدامة ،قام خالهلا املشاركون الـ  ،35الذين أتوا من  15بلدا أفريقيا ،بتقييم التقدم
احملرز يف النهوض إبعداد وتطبيق مناذج االقتصاد الكلي لتلبية متطلبات الت نمية يف أفريقيا ،على
النحو املبني يف خطة عام  2030وخطة عام  .2063وفيما يلي بعض الدروس املستخلصة من
الدورة:
النماذج شبه احملاسبية ومناذج التوازن العام القابلة للحوسبة هي النماذج
(أ)
اليت تستخدمها الدول األعضاء أكثر من غريها؛
()5
22-00416

أهل الرأي هم خرباء متخصصون يضطلعون بدور أساسي يف أداء املهام و/أو تقدمي املعلومات.
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تُستخدم مناذج التوازن العام القابلة للحوسبة يف حماكاة أثر السياسات من
(ب)
خالل مصفوفة احلساابت االجتماعية .أما مناذج الربجمة املالية فتُستخدم يف عمليات احملاكاة
والتنبؤات يف سياق أطر االقتصاد الكلي وامليزنة القصرية واملتوسطة األجل؛
هناك رغبة يف مواءمة املمارسات املتعلقة بنماذج االقتصاد الكلي من
(ج)
خالل تفضيل النماذج اليت يتبني ،عند اخضاعها للتقييم ،أهنا حتقق نسبة عالية من النجاح.
والسبيل إىل حتقيق هذه املواءمة يتمثل يف إنشاء شبكة لواضعي مناذج التخطيط اإلمنائي
األفريقيني.

اثلثا -التمويل وتنمية املوارد البشرية والشراكة
ألف -الشؤون املالية
يركز هذا الفرع بصفة رئيسية على تعبئة املوارد وما يرتبط هبا من اسرتاتيجيات
- 29
يستخدمها فريق قيادة املعهد.
ُمتول أنشطة املعهد من أربعة مصادر رئيسية هي:

- 30

منحة منتظمة مقدمة من األمم املتحدة ،وهي عبارة عن إعانة سنوية اثبتة
(أ)
بقيمة  1,4مليون دوالر أجازهتا اجلمعية العامة .وتشكل هذه املنحة األساس للميزانية الربانجمية
السنوية املعتمدة؛
مسامهات تقدمها الدول األعضاء األفريقية عن طريق التسديد السنوي
(ب)
الشرتاكاهتا املالية املقررة على أساس جدول حمدد سلفا ،أجازه واعتمده مؤمتر وزراء املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني؛
متويل من مصادر خارجة عن امليزانية ،مثل مؤسسات التمويل املتعددة
(ج)
األطراف والثنائية ،ومؤسسات القطاع اخلاص والشركاء اإلمنائيني اآلخرين؛
(د)

موارد من اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم برامج وأنشطة تدريبية حمددة.

ويبني الشكل ال ثالث املبلغ اإلمجايل للدخل احملصلة بني عامي  2017و،2021
- 31
مقسما إىل ثالث فئات .وتشمل فئة ’’التحويالت واملخصصات‘‘ منحة األمم املتحدة ،والدعم
الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا من خارج امليزانية ،والتمويل املقدم من املاحنني اآلخرين.
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املوارد اخلارجة عن امليزانية اليت مت حشدها سنواي بني عامي  2018و 2021أقل
- 32
بكثري مما كانت عليه يف عام  ،2017وهو ما يعكس احلالة اليت عليها بيئة التمويل احلالية حيث
ال يزال العديد من املاحنني ميرون مبرحلة التعايف من اجلائحة .وقد بذل املعهد جهودا حثيثة لزايدة
إيراداته اخلارجة عن امليزانية بصورة مطردة.
الشكل الثالث:
فئات اإليرادات2021-2017 ،
(بدوالرات الوالايت املتحدة)

مالحظة :يبلغ متوسط امليزانية السنوية لـلمعهد  3,7مليون دوالر.
يبني الشكل الثالث أن عددا من الدول األعضاء قد استجاب ملناشدة املعهد بدفع
- 33
االشرتاكات السنوية املقررة بصورة أكثر انتظاما وبتسوية املتأخرات .ويف عام  ،2021بلغ جمموع
مسامهات الدول األعضاء  1,358مليون دوالر (اجلدول  .)1ويعرب املعهد عن امتنانه العميق
للدول األعضاء على الدعم الذي قدمته يف عامي  2020و 2021على الرغم من الظروف غري
املواتية اليت أفرزهتا اجلائحة.
وابلرغم مما تقدم ،ال يزال لدى املعهد رصيد كبري من املتأخرات اليت يتعني حتصيلها،
- 34
وال تزال املدفوعات قليلة وغري منتظمة .ويبدو أن هناك اجتاها أبن الدول األعضاء اليت حتقق
ختفق بدرجة كبرية يف حتقيقه يف السنة اليت تليها .وهذا النمط
هدفها يف تسوية اشرتاكاهتا لسنة ما ُ
جيعل من الصعب التخطيط وامليزنة بسبب تباين مستوى اإليرادات املتأتية من الدول األعضاء
22-00416
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(الشكل الرابع) .وقد بلغت االشرتاكات املقررة غري املسددة  18مليون دوالر يف  31كانون
األول/ديسمرب  ،2021وهو ما يلقي بثقله على خطط املعهد لتعبئة املوارد.
الشكل الرابع
مسامهات الدول األعضاء2021-2015 ،
(بدوالرات الوالايت املتحدة)

وسيستمر املعهد يف التواصل مع الدول األعضاء فيما يتعلق ابشرتاكاهتا ،وهو بصدد
- 35
مناقشة املوضوع مع السلطات املختصة يف البلدان اليت لديها متأخرات كبرية غري مسددة.
اجلدول :1
االشرتاكات حسب البلدان ،حىت  31كانون األول/ديسمرب 2021
(بدوالرات الوالايت املتحدة)
الرقم
املسلسل

البلد

االشرتاك السنوي
املقرر

االشرتاك السنوي املسدد

املتأخرات املسددة

جمموع املبلغ املسدد يف
عام 2021

1

أنغوال

32 000

32 000

64 000

96 000

2

بنن

15 000

14 878

0

14 878

3

الكامريون

24 000

24 000

22 257

46 257

4

كوت ديفوار

32 000

32 000

2 850

34 850
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5

مايل

15 000

15 000

17 081

32 081

6

املغرب

32 000

32 000

106 291

138 291

7

انميبيا

24 000

24 000

0

24 000

8

النيجر

15 000

15 000

0

15 000

9

سرياليون

20 000

0

20 000

20 000

10

جنوب أفريقيا

80 000

80 000

0

80 000

11

توغو

15 000

15 000

0

15 000

12

مجهورية تنزانيا املتحدة

24 000

24 000

69 154

93 154

13

زمبابوي

40 000

40 000

745 075

785 075

368 000

347 878

1 046 707

1 394 585

اجملموع

وظل الدعم املايل املقدم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا منخفضا مقارنة ابألعوام
- 36
السابقة ،حيث مت تلقي 324 000دوالر يف عام  2021مقارنة مببلغ  770 212دوالر ومبلغ
 726 333دوالر مت تلقيهما يف عامي  2020و 2019على التوايل (الشكل اخلامس) .ويواصل
املعهد التشاور مع قيادة اللجنة بشأن هذه املسألة .وأيمل املعهد يف أن يعود مستوى الدعم إىل
املستوايت اليت كان عليها قبل عام  ،2018األمر الذي سيزيد من إمكانية التنبؤ ابملوارد املالية
للمعهد ويعزز اتساق ختطيط براجمه وتنفيذها.

22-00416
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الشكل اخلامس:
مسامهات اللجنة االقتصادية ألفريقيا من املوارد اخلارجة عن امليزانية للفرتة -2013
2021
(بدوالرات الوالايت املتحدة)
الدعم الذي تقدمه اللجنة للمعهد من املوارد اخلارحة عن امليزانية
3 500 000 3 270 669
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ويف إطار اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ،2023–2019واصل املعهد محلته الرامية
- 37
إىل توسيع مصادر متويله وذلك إبطالق املزيد من املبادرات احملددة اهلدف لتعبئة املوارد اخلارجية،
وصوال إىل التمويل الكامل وحتقيق األهداف االسرتاتيجية للمعهد .ورغم بيئة التمويل من املاحنني
اليت ختضع لقيود مستحكمة ،فقد تلقى املعهد منحة قدرها  557 432دوالرا من حكومة
إيطاليا لتزويد أمانة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية والبلدان املشاركة بتدريب متخصص رفيع
املستوى يتعلق ابملسائل الضريبية واجلمركية والتجارية والتشريعية ،هبدف دعم الشركات احمللية ،مبا
فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،يف حتسني عالقاهتا التجارية الدولية ،وخاصة مع االحتاد
األورويب وإيطاليا.

ابء -تنمية املوارد البشرية
ظل املعهد يعاين من نقص يف املوظفني يف عام  ،2021بوجود وظيفتني رئيسيتني
- 38
شاغرتني :رئيس شعبة البحث والتدريب (برتبة ف )5-ورئيس الشؤون اإلدارية (ف .)4-وقد
مت شغل الوظيفة األخرية يف شباط/فرباير  2022بينما ال تزال عملية االستقدام مستمرة للوظيفة
األوىل ومن املتوقع االنتهاء منها قريبا .كما مت تعيني أحد متطوعي األمم املتحدة يف تشرين
األول/أكتوبر  2021لتعزيز قدرة املعهد على الرصد والتقييم.
19/16
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ومتاشيا مع اجلهود املتواصلة لتعزيز مكانة املعهد بوصفه الذراع التدرييب للجنة
- 39
االقتصادية ألفريقيا ،وزايدة التعاون مع الشعب األخرى ،نُظمت دوراتن تدريبيتان مع شعبة
الشؤون اإلدارية تناولت إحدامها تغري املناخ ،بينما ُخصصت األُخرى ملوضوع تطبيق جمموعة
أدوات التخطيط واإلبالغ املتكام لة اليت وضعتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا .ومتثَّل هدف الدورة
التدريبية األخرية يف تعزيز فهم موظفي اللجنة جملموعة األدوات وإمكانية استخدامها يف عملهم
اليومي ،يف حني كانت الدورة التدريبية األوىل مبثابة رحلة تعلُّم افرتاضية انغمس فيها املوظفون ملدة
أسبوعني طوروا خالهلا قدراهتم فيما يتعلق إبدارة املخاطر املناخية .وعززت الدوراتن قدرات موظفي
اللجنة االقتصادية ألفريقيا البالغ عددهم  62موظفا ،مبن فيهم  4من موظفي املعهد.

جيم -الشراكات
واصل املعهد اسرتاتيجيته املتمثلة يف إقامة شراكات مع خمتلف أصحاب املصلحة
- 40
يف جمال تقدمي التدريب وغري ذلك من املبادرات .وختتلف هذه الشراكات يف شكلها ،وتشمل
اتفاقات لتقاسم تكاليف األنشطة ،واتفاقات لتبادل املعرفة واخلربة التقنية ،فضال عن شراكات
متويل عادية .وجتدر املالحظة بوجه خاص أن األنشطة اليت جرت يف عام  2021كانت ابلتعاون
مع الشركاء ،وهم :مفوضية االحتاد األفريقي؛ واملعهد الوطين لإلدارة العامة يف ماليزاي؛ ومكتب
املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا؛ ورابطة اجلامعات الناطقة ابللغة الربتغالية؛ واملعهد الربازيلي
األفريقي؛ ومجاعة البلدان الناطقة ابلربتغالية؛ ومبادرة اجملتمع املنفتح لغرب أفريقيا؛ واالحتاد
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛ وجتمع دول الساحل والصحراء؛ وحكومتا غامبيا وإيطاليا؛
وأكثر من  70جامعة.
اجلدول :2
فئات الشركاء
نوع الشركاء

عدد الشركاء

كياانت األمم املتحدة

5

الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

6

املنظمات الدولية

1

الدوائر األكادميية ومعاهد البحوث

75

اجملموع

87

ومشلت األنشطة اليت جرت نتيجة هلذه الشراكات وغريها إجراء حبوث مع األونكتاد
- 41
بشأن دور محاية املستهلك واحلماية االجتماعية يف توفري اخلدمات الصحية (مبا يف ذلك الصحة
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اإللكرتونية) يف أعقاب اجلائحة؛ وتدريب على التحول الرقمي للتعليم التقين واملهين ،ابلتعاون مع
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،ووكالة االحتاد األفريقي
للتنمية وشراكت ها اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ،ومصرف التنمية األفريقي ،ومعهد التعليم
وال تدريب للبلدان الناطقة ابلفرنسية؛ وتدريب نُظم ابلتعاون مع مكتب املستشار اخلاص لشؤون
أفريقيا ،ركز على تصميم وتنفيذ سياسات لتعزيز الروابط املتبادلة بني التنمية والسالم واألمن
والعمل اإلنساين وحقوق اإلنسان للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف القارة؛ وتدريب
على أتثري اجلائحة على اقتصادات الدول األعضاء يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛
وتدريب مصمم خصيصا ألعضاء جتمع دول الساحل والصحراء بشأن السياسات والتشريعات
املتعلقة بتشغيل املمرات الربية.
وقُدم تدريب بشأن التعجيل إبدماج وتشغيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
- 42
على الصعيد الوطين يف البلدان األفريقية الناطقة ابلربتغالية هبدف تعزيز هنج متكامل إزاء املنطقة
يف سياق خطط التنمية الوطنية للبلدان األفريقية اخلمسة الناطقة ابلربتغالية .وأاتح التدريب ،الذي
قدم ابللغة الربتغالية ،فرصة للبلدان املشاركة لتقدير املزااي النسبية والتنافسية اليت ستعود عليها على
إثر تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةَّ .
وشكل التدريب اخلطوة األوىل يف إطار التعاون
مع مجاعة البلدان الناطقة ابلربتغالية ورابطة اجلامعات الناطقة ابللغة الربتغالية.
ويف إطار دور املعهد بوصفه مهزة وصل بني احلكومات واألوساط األكادميية ،قام
- 43
املعهد بتيسري عملية إطالق شبكة اللجنة االقتصادية ألفريقيا لالقتصاديني الشباب ،بغية تعبئة
االقتصاديني األفريقيني الشباب لإلسهام بشكل ملموس يف معاجلة التحدايت االقتصادية للقارة.
ويف أثناء الفرتة املشمولة ابلتقرير ،شارك  759اقتصاداي شااب يف أنشطة الشبكة عن طريق إقامة
شراكات مع  75جامعة يف  28بلدا.

رابعا-

التوقعات لعام 2022
لقد سبقت املالحظة آنفا أن احلاجة إىل التعجيل ابلتحول اهليكلي للقارة من أجل
- 44
البناء للمستقبل على حنو أفضل وحتقيق أهداف التنمية املستدامة زادت من الطلب على خدمات
املعهد زايدة كبرية .ويف ذلك رسالة إجيابية تتعلق أبمهية اخلدمات اليت يقدمها املعهد والتأثري الذي
ُُيدثه .ولكي يواصل املعهد تلبية توقعات الدول األعضاء فيه واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
وغريها من اجلهات الفاعلة اإلمنائية يف القارة على حنو ُم ٍ
رض ،سيتعني عليه أن يكفل مواءمة
أنشطته مع الطلب املتغري بوترية متسارعة والذي يزداد تعقيدا مبرور الزمن .ويعمل املعهد أيضا
على ضمان حدوث زايدات متناسبة يف موارده املالية والبشرية.
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ورغم الزايدة يف أعداد النساء الالئي استفدن من نقل برامج املعهد التدريبية إىل
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املنصات اإللكرتونية أثناء اجلائحة ،فإن بذل املزيد من اجلهود سيكون مطلواب لزايدة عدد النساء
الالئي يتلقني التدريب ابملعهد .وسيواصل املعهد القيام بذلك ابملزيد من العمل اإلجيايب ،والدورات
املصممة خصيصا ،وتدريب املدربني .وابإلضافة إىل ذلك ،سيواصل املعهد حض الدول األعضاء
فيه على ترشيح عدد أكرب من ال نساء عند فتح ابب تقدمي الطلبات.
وسيمضي املعهد قُدما يف تعزيز تواصله مع الدول األعضاء لكي تتمكن من تقدير
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احتياجاهتا وتوقعاهتا بصورة أفضل .ويف هذا الصدد ،سينصب الرتكيز بدرجة أكرب على استحداث
دورات دراسية مصممة حسب الطلب وقادرة على معاجلة أي حتدايت بعينها يواجهها بلد ما.
وقد كشفت حالة الطوارئ العاملية النامجة عن اجلائحة عن ضعف االقتصادات
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األفريقية واعتمادها على العوامل اخلارجية ،مما أدى إىل تدين مستوى تصميم وإدارة خطط
وسياسات التنمية .وقد أدت استجاابت البلدان حلالة الطوارئ يف خمتلف أحناء العامل إىل تغيريات
جذرية يف مسارات التنمية احمللية والعاملية يف غضون فرتة زمنية قصرية جدا .ويف هذا السياق ،من
الضروري أن يتضمنن التخطيط اإلمنائي وتنفيذ الربامج حتليال للمخاطر أيخذ يف االعتبار اآلاثر
املرتتبة عن عدم وضوح الرؤاي ويسهم يف اختاذ القرارات السليمة .ويف ضوء ما تقدم ،قرر املعهد
تعميم حتليل املخاطر والتخفيف من حدهتا يف أنشطته اخلاصة ببناء القدرات وأنشطته البحثية يف
عام .2022
وسيوا صل املعهد تسيري وزايدة براجمه اخلاصة ابلشراكات مع األوساط األكادميية،
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واملنظمات اإلمنائية الدولية ،واإلدارات والوزارات احلكومية ،واهليئات البحثية واملراكز الفكرية،
واملؤسسات اإلقليمية ،واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين .وسيسعى بنشاط
إىل إجياد فرص للتعاون يف جمال تقاسم التكاليف الستكمال اسرتاتيجيته اخلاصة بتعبئة املوارد.
وستحتل مسألة إنشاء شبكة اللجنة االقتصادية ألفريقيا لالقتصاديني الشباب وبناء قدراهتا يف
معاجلة القضااي اإلمنائية الناشئة مكانة ابرزة يف شراكات املعهد.
__________
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