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 بناء القدراتلاألفريقية مؤسسة التقرير 

 وكالة متخصصة لالتحاد األفريقي

 (0202ديسمبر  -)للفترة المشمولة بالتقرير: يناير 

 مقدمة أوال:

بين رئيس مفوضية  0202فبراير  02من مذكرة التفاهم الموقعة في  7المادة تطلب  -0
ل وضع تفعيللبناء القدرات واألمين التنفيذي للمؤسسة األفريقية االتحاد األفريقي 

ر عن رياتقالمؤسسة  أن تقدم ،المؤسسة باعتبارها وكالة متخصصة لالتحاد األفريقي
قدم وي ،أنشطتها إلى أجهزة االتحاد األفريقي. تم إعداد هذا التقرير وفًقا لهذا االلتزام

لفترة من بناء القدرات في الاألفريقية مؤسسة ال قامت بهاملخًصا لألنشطة الرئيسية التي 
األنشطة على أساس الركائز التقرير عن . تم تقديم 0202ديسمبر  10يناير إلى  0

المعتمدة من قبل  بصيغتها 0200-0207مؤسسة للفترة لاألربع للخطة اإلستراتيجية ل
. 0206يوليو  0في  فيهالذي يعتبر االتحاد األفريقي عضوًا فخرًيا  مجلس المحافظين

ن تحقيق أولويات التنمية التمكين الفعال م - 0 ةاالستراتيجي يزةالركائز هي: الركهذه و
 زةيقيق نتائج إنمائية ملموسة ؛ الركدعم البلدان لتح - 0 ةاالستراتيجي يزة؛ الركالقارية

تعزيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في التنمية المستدامة  - 1 ةاالستراتيجي
 االستفادة من تعلم المعرفة لزيادة فعالية التنمية - 4تراتيجية والركيزة االس

 المؤسسة األفريقية لبناء القدرات عننظرة عامة  ثانيا:

قيود القدرات التي لاستجابة  0220أنشئت المؤسسة األفريقية لبناء القدرات في عام  -0
تواجهها البلدان األفريقية والحاجة إلى بناء القدرات البشرية والمؤسسية للشعوب 
األصلية لتعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا. تم تصميم المؤسسة لتكون بمثابة آلية 
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تجميع  من خالل ،الجهات المانحة لبناء القدرات في أفريقيافي قي لدعم األفرياتنسيق ل
دولة أفريقية  42، أصبحت مشترك للحكم واإلبالغ. حتى اآلن نظاموضع موارد وال

ة المؤسسة األفريقي تواصل ،. ومع ذلكالمؤسسة األفريقية لبناء القدرات أعضاء في 
لجميع البلدان األفريقية بغض النظر عن حالة عضويتها. تقديرا  ادعمهلبناء القدرات 

من  درات المؤسسة األفريقية لبناء القتم تعيين  ،أفريقيالدعمها الفعال لعملية التنمية في 
قبل رؤساء الدول والحكومات األفريقية وكالة متخصصة لالتحاد األفريقي بموجب 

. 0207يناير  02 الصادر في  Assembly/AU/Dec.621 (XXVIII)مقرر المؤتمر 
من  أكثر المؤسسة األفريقية لبناء القدرات استثمرت  ،عاًما من النشاط 02كثر من ألو

مليون دوالر  02أكثر من ب ،مليون دوالر أمريكي في تنمية القدرات في إفريقيا 722
 في االتحاد األفريقي وأجهزته.منه أمريكي 

؛ ( تنمية المهارات0مية القدرات: )طرائق تشغيلية لتقديم خدمات تن 6تستخدم المؤسسة  -1
( المساعدة الفنية 4( توليد المعرفة وتبادلها ؛ )1والتنظيمي ؛ ) ( التطوير المؤسسي0)

 ( إدارة الصندوق.0و) المشاريع( إدارة 0واالستشارات ؛ )
 ،االستراتيجية مع االتحاد األفريقي اتوطيد شراكته 0202في عام  لمؤسسةا تواصل -4

وكالة يجية كودعم المفوضية في العديد من األنشطة وارتباطها بجميع األنشطة االسترات
 متخصصة.

 إلى قامت مفوضية االتحاد األفريقي ببعثتين للتقييم ،وفًقا لتوجيهات المجلس التنفيذي -0
 بهماوتم القيام . 0202في أغسطس وسبتمبر  ،زيمبابوي ،مقر المؤسسة في هراري

الذي "يقر و 0202الصادر في فبراير  EX.CL/DEC.1049(XXXIV) وفقًا للمقرر
 لقدرات فيا في تنمية ظلت المؤسسة تقدمهافيه االتحاد األفريقي بالمساهمة الفعالة التي 

المؤسسة بالتعاون مع  ،" و "يطلب من المفوضية0220في عام  اأفريقيا منذ إنشائه
تقييم المساهمة المالية السنوية التي يمكن أن يقدمها االتحاد  ،األفريقية لبناء القدرات
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يذي ". إلى المجلس التنف عن ذلك تقديم تقريرو عمليات المؤسسةيقي في تشغيل األفر
شطة التي ألنااألفريقي أيًضا بتقييم ميزانية  قامت مفوضية االتحاد ،البعثاتخالل هذه 

صدور مقرر عن  توقعوي  والتي قدمتها المؤسسة.  0202ستنفذها المؤسسة خالل عام 
 نية.التنفيذي بشأن هذه الميزا المجلس

 0222 السنة الماليةإنجازات  عننظرة عامة  ثالثا:

 : تمكين التنفيذ الفعال ألولويات التنمية القارية0 ةاالستراتيجي الركيزة

المؤسسة األفريقية نشرت  ،0222 السنة الماليةفي  عزيز القيادة التحويلية في أفريقيا.ت -6
 0202بعض منتجات المعرفة اإلستراتيجية مثل تقرير القدرات اإلفريقية  لبناء القدرات 

ي م إطالقه خالل االجتماع الوزارحول "تعزيز القيادة التحويلية لتنمية إفريقيا" والذي ت
صادي ون النقدية والتخطيط االقتلمالية والشؤل الفنية المتخصصة االتحاد األفريقي لجنة
الكاميرون. وتم تبادل  ،في ياوندي 0202مارس  2-4في الفترة من  عقدالذي التكامل و

النتائج والتوصيات الرئيسية مع الوزراء والمندوبين من جميع البلدان األفريقية. وقد 
نتج عن ذلك تعزيز الفهم للدور الحاسم الذي تلعبه القيادة في تحقيق األهداف التنموية 

 كمؤسسة تعتمد على المعرفة. القدرات  المؤسسة األفريقية لبناءوزيادة ظهور 

المؤسسة األفريقية لبناء واصلت  ،0202خالل السنة المالية  .0261 أجندةراقبة تنفيذ م -7
 ،0261 أجندةتقييم رصد وإطار  وضعدعمها لمفوضية االتحاد األفريقي في  القدرات 

وى اسية على مستومناقشة المؤشرات وأدوات جمع البيانات استعداًدا لجمع البيانات األس
المستوى القطري. تم تحديث كتيب المؤشر على المجموعات االقتصادية اإلقليمية و

الستخدامهما من قبل  0261 وأهداف أجندةاألساسي ألهداف التنمية المستدامة 
 المجموعات االقتصادية اإلقليمية والبلدان.
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ي ف من المؤسسة المساهمة. طلب االتحاد اإلفريقي ات إفريقيا االقتصاديةراقبة ديناميم -2
التي  0202صياغة وإنتاج التقارير القارية الرئيسية مثل ديناميات التنمية في إفريقيا 

وصيات تلتقديم الفريقيا أل ةالجغرافية الخمس األقاليماستخدمت الدروس المستفادة في 
الممارسات الجيدة المتكيفة مع خصوصيات االقتصادات األفريقية. ساهمت  وتقاسم

فريقيا إلالتكامل اإلقليمي  عن وضع 0202أيًضا في صياغة وإنتاج تقرير  لمؤسسةا
وليو النيجر في ي ،في نيامي ينرؤساء الدول والحكومات األفريقي والذي تم تقديمه إلى

0202. 

مة الفكر ق المؤسسة األفريقية لبناء القدرات نظمت  معالجة تحديات التنفيذ في إفريقيا. -2
كينيا حول "مواجهة تحديات التنفيذ من أجل التنمية  ،في نيروبي 0202األفريقي لعام 

المستدامة في إفريقيا". ساعد مؤتمر القمة على زيادة فهم القدرات البشرية والمؤسسية 
 ة المواتية الالزمة للتنفيذ الفعال للسياسات والبرامج في أفريقيا والتوصيات العمليةيوالبيئ

المقترحة للتنفيذ الناجح للسياسات والبرامج في أفريقيا. اختتمت القمة ببيان دعا 
نسيق إلى ت ،الوكالة المتخصصة لالتحاد األفريقي لتنمية القدرات ابصفته ،المؤسسة

 تنمية القدرات بشأن تنفيذ السياسات والبرامج في أفريقيا.تطوير برنامج 

قييم األداء ت المؤسسة األفريقية لبناء القدرات رت . أجتعزيز األداء التنظيمي للكوميسا -02
وصيات اقترحت ت الثغرات التيتحديد عدد من ه العملية نتج عن هذوالتنظيمي للكوميسا. 

 ،واإلدارة التنظيمية ،تعزيز القدرة على إدارة الموارد البشريةوخاصة  هامناسبة لسد
نتهاء بنجا  من تقييم القدرات وإدارة األداء والرصد والتقييم. بعد اال ،والمشتريات

نظيمي مراجعة الهيكل الت المؤسسة األفريقية لبناء القدرات نسقت  ،المؤسسية للكوميسا
 الكفاءة تعزيزأصغر حجمًا وأكثر مالءمة للغرض من شأنه  عملبللكوميسا وأوصت 

 داخل المنظمة.
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المؤسسة األفريقية لبناء . أجرت نقلها القراديعزيز مركز القراد واألمراض التي ت -00
ودراسة مستقلة تهدف إلى تحديد االستدامة والتكامل األفضل لمركز  اتقييم القدرات 

ر تم تقديم تقريونقلها القراد في هياكل االتحاد األفريقي. يالتي القراد واألمراض 
ة صصالفنية المتخاالتحاد األفريقي لجنة إلى  ،بتكليف من االتحاد األفريقي ،الدراسة

يقي االتحاد اإلفر وسيصدر مقرر عن مؤتمرلزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة ل
 بشأن مستقبل المركز.

 : دعم البلدان لتحقيق نتائج إنمائية ملموسة0 ةاالستراتيجي الركيزة

 تساعد خالل الفترة المشمولة بالتقريرإنشاء أول مركز أبحاث في جزر القمر.  -00
حكومة اتحاد جزر القمر في إنشاء مركز للتحليل  المؤسسة األفريقية لبناء القدرات 

وهو المركز الفكري الوحيد في البالد. وقد أثبتت هذه  ،والبحث في السياسة العامة 
المبادرة الناجحة مرة أخرى الطابع الحفاز لتدخالت المؤسسة حيث أعربت الحكومات 

واالستفادة عن اهتمامهم بمواصلة دعم خدمات المركز  والشركاء اآلخرون في التنمية
 .منها

أطلقت حكومة  ،0202يوليو  00. في إطالق إستراتيجية غامبيا لتنمية القدرات -01
ة لبناء المؤسسة األفريقيرتها طًووجمهورية غامبيا إستراتيجية تنمية القدرات في البالد 

االستراتيجية في جهود تنمية القدرات . تستخدم الحكومة والشركاء اآلخرون هذه القدرات
 د وفي تعبئة الموارد لتنفيذها.في البال

. كما دعمت المؤسسة مشروع بناء قدرات كبار دعم القطاع المالي في نيجيريا -04
ساهم المشروع في تعزيز قدرة كبار والمسؤولين في وزارة المالية في نيجيريا. 
 د.رة أكثر فعالية للسياسة االقتصادية للبالالمسؤولين على أداء واجباتهم بفعالية في إدا
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اء . تم تنفيذ مشروع بنتعزيز إنتاجية المزارعين والوصول إلى األسواق في إثيوبيا -00
القدرات التنظيمية بنجا  في وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية إثيوبيا 

منتجات لل لى األسواقة المزارعين والوصول إالديمقراطية بهدف تعزيز إنتاجياالتحادية 
 وانية.يـالح

فريقية لبناء المؤسسة األ. سهلت تعزيز القدرة االستيعابية والرصد والتقييم في زيمبابوي -06
لتنمية لعدد من المشاريع في لاإلفريقي بنك الأيًضا إدارة دعم مجموعة  القدرات 

تنفيذ ال وزيمبابوي. أثبت التعاون أنه فعال للغاية في تسريع عملية امتصاص األمو
المؤسسة  تواإلبالغ عن استخدام الموارد المخصصة. قام المشاريعاألنشطة في هذه 

أيًضا بتدريب محترفي التقييم في زيمبابوي على استخدام  األفريقية لبناء القدرات 
 في تحليل البيانات النوعية. ATLAS.tiبرنامج 

المؤسسة أنتجت  ،0202السنة المالية  خالل. تشجيع تعبئة الموارد المحلية في مالوي -07
أيًضا مذكرة استشارية حول تعبئة الموارد المحلية باستخدام  األفريقية لبناء القدرات 

باإلضافة إلى البيانات الثانوية المتاحة. كانت  0202قدرة إفريقيا لعام عن تقرير ال
لدعم اعتماد  مةالمذكرة التي استخدمتها أيًضا لجنة التخطيط الوطنية في مالوي مه

 تعبئة الموارد من أنظمة الدفع عبر اإلنترنت.مالوي الستراتيجية 

. خالل الفترة قيد عند الطلب ديم الخدمات االستشارية إلى الدول األعضاءتق -02
المساعدة الفنية والخدمات  المؤسسة األفريقية لبناء القدرات قدمت  ،االستعراض

مانة أبما في ذلك التكامل اإلقليمي و ،من المجاالتاالستشارية للبلدان األفريقية في عدد 
المال البشري )نيجيريا  )غانا( ؛ تنمية رأسمنطقة التجارة الحرة األفريقية القارية 

 تنمية القطاع الخاص )مدغشقر وكينيا(.و ومدغشقر(
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 : تعزيز مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية المستدامة1 ةاالستراتيجي الركيزة

. نفذت المؤسسة برنامًجا لبناء المهارات لمجموعة تمكين المرأة في الزراعة واألعمال -02
مختارة من صاحبات المشاريع في تشاد ومالي وجمهورية الكونغو وليبيريا ومالوي 

ر برامج تمكين المرأة في الزراعة وتشجيع ريادة في إطاه العملية تم تنفيذ هذوورواندا. 
المرأة. تم تطوير المهارات بشكل خاص في مجاالت مثل التخطيط والتنظيم والتسويق 

 بيقتطواإلدارة المالية. وسيتبع التدريب توفير رأس مال ناشئ لتمكين النساء من 
رنامج تم تنفيذ الب هن ورفاهية أسرهن.يتالمهارات الجديدة التي اكتسبنها وتحسين رفاه

 بالشراكة مع البنك العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا.

المؤسسة بدأت  ،0202السنة المالية  خالل. تعزيز الصحة العامة من خالل مكافحة التبغ -02
الشراكة مع ب  في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مكافحة التبغ األفريقية لبناء القدرات 

لك بما في ذ ،دني في أفريقيا. يحقق البرنامج بالفعل نتائج مهمةمنظمة مجتمع م 00
 إقرار تشريعات مكافحة التبغ في كوت ديفوار وإثيوبيا وكينيا.

. كما دعمت المؤسسة مشاريع مكافحة التبغ في تعزيز نظم الرصد والتقييم التنظيمية -00
جديد مكافحة التبغ لتتم دعم العديد من منظمات وإنشاء نظم الرصد والتقييم الخاصة بها. 

بما في ذلك عن طريق تطوير األدوات والمناهج  ،نظام الرصد والتقييم الخاص بها
المستخدمة في جمع البيانات وإدارتها وإعداد التقارير. كما تم تقديم شركاء مكافحة التبغ 

 لجمع البيانات في الوقت الفعلي بال أوراق.

 المؤسسة األفريقية لبناء القدرات  تعزز. تقوية التنسيق بين شركاء مكافحة التبغ -00
مع المؤسسات اإلقليمية لمكافحة التبغ من خالل إطالق المرحلة الثانية من  اشراكته

لشركاء ا ويضمبيل جيت وماليندا برنامج بناء القدرات الذي تم تنفيذه بدعم من مؤسسة 
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كافحة من أجل مالف والتح .مكافحة التبغ في أفريقيااإلقليميون في هذا البرنامج مركز 
 .وجامعة كيب تاونالتبغ في أفريقيا 

 : االستفادة من المعرفة والتعلم لزيادة فعالية التنمية4 ةاالستراتيجي الركيزة

المؤسسة األفريقية لبناء  ت. واصلتعزيز مساهمات شبكات ومجتمعات الممارسة -01
ل الشبكات تشموإدارة شبكة ومجتمعات الممارسة الواسعة وإشراكها وتغذيتها.  القدرات 

وشبكة مراكز البحوث  والمجموعة المرجعية الخارجيةمجموعة الدراسات اإلستراتيجية 
ئج إدارة نتابشأن  ومجتمعات الممارسة في إفريقيااألفريقية  ولجنة معهد السياسات 

ات الممارسة دعًما حاسًما للمنتجات والخدمات التنمية. توفر هذه الشبكات ومجموع
ولتعزيز وضع السياسات في القارة. كما  لمؤسسة األفريقية لبناء القدرات لالمعرفية 

أنها توفر التوجيه الفكري والرؤى النقدية في تقديم المنشورات القائمة على األدلة. على 
قيا لعام قدرة إفريعن تقرير ال ت مجموعة الدراسات االستراتيجيةاستعرض ،سبيل المثال

الدعم  المجموعة المرجعية الخارجيةقدمت وق. وتقرير مبادرة الحزام والطر ،0202
. 2019لمنتدى بحث ال ورقاتلمراجعين ك 0202قدرة إفريقيا لعام عن تقرير الفي إنتاج 

في  المؤسسة األفريقية لبناء القدرات  مجموعات الدراسات االستراتيجيةمثل أعضاء و
نقدية الالشؤون االجتماع الثالث لخبراء االتحاد األفريقي المتخصصين في المالية و

 0202الفكري ألفريقيا لعام  المنتدىتنظيم قمة  وتموالتخطيط االقتصادي والتكامل. 
سة في معات الممارتمج يني ألفريقيا في زامبيا. من خاللودعم تنظيم منتدى الفكر الص

في السنغال بناًء حول إدارة نتائج التنمية  0202م تدى إفريقيا لعاتم تنظيم من ،أفريقيا
 دولة إفريقية وحول العالم. 40عضو من  4222على مجتمع يضم أكثر من 

المؤسسة أنتجت  ،0202. في عام توثيق وتبادل الدروس المستفادة في تنمية القدرات -04
حول تنمية القدرات" بهدف  دروسمذكرات  2"مع البنك الدولي  األفريقية لبناء القدرات 
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ريقيا في أفالمؤسسة به  تتبادل الخبرات حول تدخالت تطوير القدرات والعمل الذي قام
منتجات معرفة عملية سُتفيد تدخالت بناء القدرات من المالحظات هي وعلى مر السنين. 

ت في القدرا ةتنميفي المستقبل مع توفير حافز إضافي ودعم لمواصلة التعلم والتقدم في 
 جميع أنحاء إفريقيا وخارجها.

ة المؤسس. استمرت مكتبة زيادة الوصول إلى المعرفة واستخدامها في تنمية القدرات -00
كونها لاالفتراضية حول تطوير القدرات في لعب دور محوري  األفريقية لبناء القدرات 

جغرافية. لعبر الحدود ا المؤسسة األفريقية لبناء القدرات منصة لنشر منتجات المعرفة 
ء المؤسسة األفريقية لبناجاء األشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى منتجات المعرفة 

دولة مع جميع البلدان  006من  0202عبر المكتبة االفتراضية في عام  القدرات 
من  ٪2،02 ،من آسيا ٪4.70 ،جاء من األمريكتين ٪7.62 ،٪74.02األفريقية بنسبة 

مسجل. ظلت جودة منتجات المعرفة المع الموقع الفعلي غير  ٪2.02وقيانوسيا و األ
 عن ستبياناتالا علىردود الفي الوقت المناسب وأهميتها وجودتها عالية كما يتضح من 

 رضا المستخدمين.

لية السنة الما إطار أولويات تنمية القدرات في عنالتطلع إلى المستقبل: نظرة عامة رابعًا: 
0202 

ستواصل المؤسسة دعم تقديم األولويات القارية واإلقليمية.  ،0202خالل السنة المالية  -06
 تشمل األنشطة المحددة ما يلي:و

 تطوير برنامج لبناء القدرات لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ؛ 

طة خالتوفير دعم بناء القدرات لالتحاد األفريقي من أجل اإلسراع بتنفيذ و
 ؛ 0261 لتنفيذ أجندةالعشرية 
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 الشراكة والتفاوض بشأنها وتنفيذها ورصدها وتقييمها ؛ مشاريعدعم إعداد 

 تدريب على بناء القدرات في مجال الرصد والتقييم وتعميم إطار الرصد  تنظيم
المجموعات وعلى مستوى على المستوى القاري  0261 ألجندةوالتقييم 

 لدان ؛االقتصادية اإلقليمية والب
  مواصلة دعم رصد وتقييم المبادرات القارية واإلقليمية األخرى مثل معالجة

 التدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع اآللية الوطنية لمكافحة األلغام ؛
 تطوير برنامج رقمي لتنمية القدرات ؛ 
 للتنمية ووكالة االتحاد األفريقي ،الشراكة مع مفوضية االتحاد األفريقيو - 

 ،والبنك الدولي ،ووكاالت األمم المتحدة ،لتنميةل األفريقي بنكالو ،بادنيال
ومصرف أفريكسمك في تنظيم أحداث استراتيجية رفيعة المستوى بشأن القضايا 

 الحرجة المتعلقة بالتحول والتنمية المستدامة في أفريقيا.
حقيق تفي دعم البلدان  المؤسسة األفريقية لبناء القدراتستواصل  ،بالتوازي مع ذلك -07

نتائج إنمائية ملموسة ؛ تعزيز المساهمة الفعالة للمجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص 
 في التنمية المستدامة ألفريقيا ولتحسين المعرفة والتعلم لزيادة فعالية التنمية.

 التوصيات خامسا:

فضلية يوصى بإعطاء األ لتجارة الحرة القارية اإلفريقيةلضمان التنفيذ الفعال لمنطقة ا .0
ات لدعم بناء القدر ،المؤسسة األفريقية لبناء القدرات وخاصة  ،للمؤسسات اإلفريقية

 التحاد اإلفريقي وأجهزته والدول األعضاء ؛من ا ةالمطلوب

برنامج بناء القدرات لدعم  ،في هذا الصدد ،المؤسسة األفريقية لبناء القدرات ستقدم  .0
استعداد االتحاد األفريقي واألجهزة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء 
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أس االتحاد لتمويلها يوصى بأن ير األفريقيةالتجارة الحرة  منطقة للتنفيذ الفعال التفاقية
 ؛ألفريقي تعهد المانحين بتقديمهاا

لتجارة الحرة ا منطقة ضرورات القدرة على تنفيذ اتفاقيةيقوم البرنامج بتحديد ومعالجة س .1
مستوى االتحاد األفريقي واألجهزة والمجموعات االقتصادية األفريقية  القارية على 

 اإلقليمية والدول األعضاء.
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 مقررمشروع 
 المؤسسة األفريقية لبناء القدرات، عن أنشطةتقرير البشأن 

 وهي وكالة متخصصة لالتحاد األفريقي
 :المجلس التنفيذيإن 

ع مويرحب به المؤسسة األفريقية لبناء القدرات  عن أنشطة تقريراليحيط علما ب -0
 ؛التوصيات الواردة فيه

التحاد التقييم الذي أجرته مفوضية ا لجنة الممثلين الدائمين إثرعلما كذلك بتقرير  يحيط -0
بشأن المساهمة المالية  ،0202في فبراير  الصادر EX.CL/1049 بمقررعمال  ،اإلفريقي

 ؛المؤسسة األفريقية لبناء القدرات لعملياتالتي يمكن أن يقدمها االتحاد األفريقي 

بأهمية وجود مؤسسات أفريقية تقود جهود تنمية القدرات من أجل التنفيذ الفعال  قري   -1
 امتقب ببرنامج تنمية القدرات الذي وترح التجارة الحرة القارية األفريقيةلمنطقة 

الحرة  منطقة التجارةاستعداد بتطويره من أجل تعزيز  المؤسسة األفريقية لبناء القدرات
والمجموعات االقتصادية  وأجهزته ،االتحاد األفريقي األفريقية القارية على مستوى

 ؛اإلقليمية والدول األعضاء

لمؤسسات لأخذ زمام المبادرة في بناء تحالف  المؤسسة األفريقية لبناء القدراتمن  لبيط -4
 ؛األفريقية لتقديم خدمات تنمية القدرات المطلوبة

إلعالن  تنظيم مؤتمرفي المؤسسة األفريقية لبناء القدرات من المفوضية العمل مع  يطلب -0
فية لتنفيذ برنامج كالية لتعبئة موارد ما 0202لمانحين خالل عام من قبل االتبرعات 

 ؛تنمية القدرات

 ،0202ة المالية للسن لمؤسسة األفريقية لبناء القدراتلبتخصيص ميزانية تكميلية  يوصى -6
 .في تقريرها لجنة الممثلين الدائمينتمشيا مع الخيارات التي أوصت بها 
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