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 بناء القدراتل مؤسسة األفريقيةالتقرير 

 وكالة متخصصة من االتحاد األفريقي

 (2020إلى ديسمبر : يناير من للفترة)

 

I. مقدمة 

 

بين رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  2018فبراير  20من مذكرة التفاهم الموقعة في  7المادة  .1

كوكالة متخصصة لالتحاد  هالتفعيل وضع ،بناء القدراتلاألفريقية لمؤسسة لواألمين التنفيذي 

عداد تم إوقد تقديم تقرير عن أنشطتها إلى أجهزة االتحاد األفريقي.  المؤسسة تتطلب من ،األفريقي

المؤسسة األفريقية بها  تلألنشطة الرئيسية التي قام ا  يقدم ملخصهو لهذا االلتزام و ا  هذا التقرير وفق

 .2020ديسمبر  31يناير إلى  1من لبناء القدرات 

 

 للمؤسسة األفريقية لبناء القدرات يتم تقديم األنشطة على طول الركائز األربع للخطة اإلستراتيجية .2

 ا  الذي كان االتحاد األفريقي عضو ،كما اعتمدها مجلس المحافظين 2022إلى  2017 من  للفترة

 . وهذه الركائز هي:2016يوليو  1في  ،فيه ا  فخري

  تمكين التنفيذ الفعال ألولويات التنمية القارية؛  - 1الركيزة اإلستراتيجية 

  دعم البلدان لتحقيق نتائج تنموية ملموسة؛  - 2الركيزة االستراتيجية 

  تعزيز مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية  -الركيزة االستراتيجية الثالثة

 ؛المستدامة

  االستفادة من التعلم المعرفي لزيادة فاعلية التنمية -الركيزة االستراتيجية الرابعة. 

 

 
II.  بناء القدراتل مؤسسة األفريقيةالنظرة عامة على 

 

القدرات  للحالة الحادة للنقص فياستجابة  1991بناء القدرات في عام لمؤسسة األفريقية التم إنشاء  .3

القدرات البشرية والمؤسسية المحلية لتعزيز التنمية  ءالتي تواجهها البلدان األفريقية والحاجة إلى بنا

تم تصميم المؤسسة لتكون بمثابة آلية تنسيق للدعم األفريقي والجهات و. أفريقياالمستدامة في 

نظام مشترك للحوكمة وإعداد بناء ، من خالل تجميع الموارد وأفريقيالبناء القدرات في المانحة 

. ومع بناء القدراتلمؤسسة األفريقية ال دولة أفريقية أعضاء في 40حتى اآلن، أصبحت والتقارير. 

لجميع البلدان األفريقية بغض النظر عن حالة عضويتها.  ادعمهتوفير في  ت المؤسسةذلك، استمر

 المؤسسة ةيقي، عين رؤساء الدول والحكومات األفرأفريقياالفعال لعملية التنمية في  اتقديرا  لدعمهو

 Assembly / AU / Dec.621وكالة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي بموجب القرار ك

(XXVIII) ا  عام 29على مدار و. 2017 عام للدورة العادية الثامنة والعشرين للمؤتمر في يناير 

مليون دوالر أمريكي في تنمية  750أكثر من  بناء القدراتلمؤسسة األفريقية الالنشاط، استثمر  من

لالتحاد  رإلدارات واألجهزة التابعة مليون دوالر أمريكي 55، منها أكثر من أفريقياالقدرات في 

  .األفريقي
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( 2) ؛( تنمية المهارات1أساليب تشغيلية لتقديم خدمات تنمية القدرات: ) ستةتستخدم المؤسسة  .4

( 5) ؛( المساعدة التقنية والمشورة4) ؛( توليد المعرفة وتبادلها3) ؛التطوير المؤسسي والتنظيمي

 .المالية قيدا( إدارة الصن6ع و )يراإدارة المش

 

 
III. بناء القدرات لمؤسسة األفريقية ال األفريقي و القرارات الرئيسية التي تؤثر على الشراكة بين االتحاد

 2020في عام 

 

وجه المجلس التنفيذي  ،EX.CL/Dec.1073 (XXXVI)من خالل القرار و، 2020في فبراير  .5

لالتحاد األفريقي مفوضية االتحاد األفريقي لتوجيه جميع الميزانيات المتعلقة ببناء القدرات إلدارات 

بينما  ،بناء القدراتلمؤسسة األفريقية ال مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي إلى

لمناسبة من أجل استيعاب مفوضية االتحاد اتخاذ جميع التدابير ا المؤسسةطلب في نفس الوقت من 

وباء لسوء الحظ، بعد اندالع ولكن األفريقي كعضو كامل في مجلس محافظيها ومجلسها التنفيذي. 

مليون دوالر أمريكي إلى  25االتحاد األفريقي تحويل ب اتسياسال، قررت أجهزة 19 -كوفيد 

ة الوباء. ونتيجة لذلك، لم يكن االتحاد صندوق طوارئ لمكافحك أفريقيامركز مكافحة األمراض في 

بناء لمؤسسة األفريقية العلى توجيه أي من ميزانيات بناء القدرات المقصودة إلى  ا  األفريقي قادر

جميع الخطوات الالزمة الستيعاب االتحاد  ت المؤسسة من جانبها بالفعلالقدرات للتنفيذ. وقد اتخذ

في أعلى  ا  عضو، 2020منذ نوفمبر  ،االتحاد األفريقيأصبح و  .اإلدارية اي أجهزتهفاألفريقي 

 ا  : مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي وفقتبناء القدرالمؤسسة األفريقية ال أجهزة الحوكمة في

 .2020الصادر في فبراير  CL / Dec.1073للقرار رقم 

 

مؤسسة الأن الذي يؤكد  Ex.CL/Dec.1097 القرار المجلس التنفيذياتخذ ، 2020في أكتوبر و .6

التحاد األفريقي لتدخالت بناء القدرات لجميع باهي الوكالة المنفذة الرئيسية  بناء القدراتلاألفريقية 

 إدارات مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي مع استثناءات قليلة.

 

 

IV.  2020اإلنجازات الرئيسية لعام 

 

بناء لمؤسسة األفريقية ت ال، نفذ19 -كوفيد على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد  .7

، من 2020العديد من اإلنجازات خالل العام المالي  تمن األنشطة المهمة وسجل ا  عدد تالقدرا

 :2022-2017على طول ركائز الخطة االستراتيجية للفترة  ة  أهمها ما يلي، مقدم

 

 الفعال ألولويات التنمية القارية ذينف: تمكين الت1االستراتيجية الركيزة 

 

 2063مراقبة تنفيذ أجندة االتحاد األفريقي 

 

مساهمة كبيرة في المشاورات حول  تبناء القدرالمؤسسة األفريقية ت القدم ،2020في فبراير  .8

 (FTYIP)لخطة التنفيذ العشرية األولى  ةاألساسي اتالمتكامل ودليل المؤشر مإطار الرصد والتقيي
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وبناء  على طلب مفوضية االتحاد وتمهيدا  لهذا الحدث . 2063من جدول أعمال االتحاد األفريقي 

بوضع وتقديم خطة بناء القدرات لرصد وتقييم   تبناء القدرالمؤسسة األفريقية ؛ قامت الاألفريقي

ع أن تُستخدم الخطة في بناء قدرات المجموعات من المتوقو. ا  والتي لقيت استحسان 2063أجندة 

االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء في خطة التنفيذ إلطار الرصد والتقييم المتكامل ألجندة 

2063. 

بدعم المفوضية  ،هاتباستخدام خطة بناء القدرات التي طور ت،بناء القدرالمؤسسة األفريقية قامت ال .9

. وكانت النتيجة النهائية 2020تنظيمها للكوميسا في مارس  تقديم ورشة عمل تجريبية تمفي 

المؤسسة ها تخطة بناء القدرات التي وضع تنفيذاختبار أولي ناجح لكيفية بمثابة لورشة العمل 

. لبناء القدرات للمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء في االتحاد األفريقي األفريقية

 المؤسسةومن المزايا األخرى لورشة العمل المسؤولية التي أسندتها مفوضية االتحاد األفريقي إلى 

في الدول األعضاء والمجموعات  2063لجدول أعمال  الرصد والتقييملتنسيق عملية نشر إطار 

ذات  ىاالقتصادية اإلقليمية بدعم من إدارات االتحاد األفريقي وأجهزته والمؤسسات القارية األخر

 .الصلة

 

 لكوميسال العامة ألمانةل األعمالإجراءات  عملية إعادة هندسة

 

مؤسسة ت الأجر ،فريقي )الكوميسا(األجنوب اللشرق ولبناء  على تقييمات سابقة للسوق المشتركة  .10

لكوميسا. ل العامة ألمانةل (BPR)إجراءات األعمال  عملية هندسةلإعادة  تبناء القدرالاألفريقية 

المستهلكة إلى التخلص من المهام البيروقراطية والتكرارية  العملمن المتوقع أن تؤدي نتائج هذا و

وتقليل التكلفة بشكل كبير. وسيؤدي التدخل في نهاية  ،وتحسين جودة المنتج / الخدمة ،لألوراق

 المطاف إلى تعزيز القدرة التنظيمية للكوميسا لتصبح مؤسسة أكثر كفاءة وفعالية.

 

 العامة مانةاألتحسين قدرة إدارة الموارد البشرية في  تبناء القدرالمؤسسة األفريقية ت الدعم كما .11

توصيفات وظيفية لجميع الوظائف في الهيكل التنظيمي الجديد. باإلضافة  وضعلكوميسا من خالل ل

دليل الكوميسا من خالل تقييم الوظائف ومراجعة المهارات واستعراض ت المؤسسة دعم ،إلى ذلك

 التوظيف واالختيار الخاص بالكوميسا.

 

مؤسسة لل التابعةمجمع البحث  دعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من خالل شبكة

  تبناء القدرالاألفريقية 

 

و  18عبر اإلنترنت في  للتفكر البحثيالقمة السابعة  المؤسسة األفريقية لبناء القدرات تنظم .12

"تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية: تقييم تحت شعار  2020نوفمبر  19

أتاحت القمة فرصة الستكشاف وفهم وقد على بناء القدرات". المترتبة ثاراآلجاهزية الدول و

الحرة القارية على منطقة التجارة 19 -جائحة كوفيد أفضل للقضايا الحاسمة مثل تأثير 

ومعالجة تحديات القدرات الرئيسية التي تواجه  األعضاء األفريقية، وتقييم استعداد الدول

البلدان والمؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية )القطاع الخاص، 

والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنظمات المجتمع المدني( ودور المؤسسات الفكرية 

اجتذب وقد راكات وآليات التنسيق في دفع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. والش
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)مراكز الفكر، واالتحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية  ا  مشارك 150الحدث أكثر من 

اإلقليمية، وشركاء التنمية، وممثلين من القطاعين الخاص والعام، ومنظمات المجتمع المدني 

 األكاديمية(. واألوساط

 

 إنشاء صندوق استئماني لتعبئة الموارد لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

 

على طلب الرئيس ثابو مبيكي، رئيس الفريق رفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير  بناء   .13

يهدف إلى تلقي  ا  اتئماني ا  صندوقت المؤسسة األفريقية لبناء القدرات (، أنشأIFFsالمشروعة )

 .أفريقيافي جميع أنحاء  التدفقات المالية غير المشروعةالموارد لتنفيذ األنشطة ضد 

 

 ية ملموسةتنمو: دعم البلدان لتحقيق نتائج 2 الركيزة االستراتيجية

 

 (NTCP) دعم تنفيذ البرامج الوطنية لمكافحة التبغ

 

البرامج الوطنية  تطوير لبناء القدراتالمؤسسة األفريقية ت ، دعم2020السنة المالية  خالل .14

البرامج إطار عمل للتنسيق والبرمجة وتمويل أنشطة  ر هذهتوفولمكافحة التبغ في النيجر وغامبيا. 

مكافحة التبغ في هذه البلدان. كما أنها تستلزم نشر السياسات الوطنية لمكافحة التبغ واستراتيجيات 

تم تسليم وثائق البرنامج إلى الحكومات المعنية لدعم قد وتنفيذها وكذلك آليات الرصد والتقييم. 

 عملية صنع السياسات.

دولة.  14في  2019الدراسة األساسية لمكافحة التبغ التي تم إطالقها في عام  ت المؤسسةأنه كما .15

ستكون نتائج الدراسة بمثابة معايير لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف برنامج مكافحة التبغ و

 .2022ل عام بحلو

 

 أفريقياتعزيز اقتصاديات مكافحة التبغ في 

 

في اقتصاديات مكافحة التبغ من  مجمع التفكرمبادرة  المؤسسة األفريقية لبناء القدرات أطلقت .16

التي يسرتها وحدة البحث في اقتصاديات المنتجات غير  تخالل سلسلة من الندوات عبر اإلنترن

وكونسورتيوم للبحوث االقتصادية  ،(أفريقياجنوب  ،المشروعة )ومقرها جامعة كيب تاون

دولة في  11تم تعزيز قدرة المؤسسات الفكرية المختارة من حيث . واالجتماعية في السنغال

تم تجهيز المراكز الفكرية بأدوات وطرق تمكنها من إجراء البحوث واقتصاديات التعاون الفني. 

 في صياغة سياسات التعاون الفني وتنفيذها في بلدانهم.القائمة على األدلة والتي من شأنها أن تسهم 

  

 

 

 19-تعزيز النظم الصحية والمساهمة في مكافحة جائحة كوفيد 

 

"الجماعة األفريقية لممارسة اإلدارة من أجل نتائج  المؤسسة األفريقية لبناء القدرات دعمت .17

التنمية" في تنظيم مناقشات عبر اإلنترنت حول "إصالح النظم الصحية لتكون موجهة نحو 
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أسفر المنتدى عبر اإلنترنت و". 19 -: الخبرة والدروس المستفادة من كوفيد أفريقياالنتائج في 

ات هامة من شأنها أن تساعد في تطوير ملخصات السياسات لدعم إنشاء حوارعن مناقشات و

عمل  ا  أيضالمؤسسة  تنسقكما أنظمة صحية قادرة على الصمود في البلدان األفريقية. 

للمساهمة في جلسة  ،(PICولجنة معهد السياسات ) ،(SSGمجموعة الدراسات االستراتيجية )

تجاه جائحة كوفيد  لمؤسسة األفريقية لبناء القدراتا العصف الذهني حول استراتيجية استجابة

وتطوير خمسة برامج أساسية لدعم البلدان المؤسسة لإلبالغ عن تحديد أولويات برامج   ،19 –

 األفريقية.

 

 القطاع الخاص ومساهمة المجتمع المدني في التنمية المستدامة مساهمة : تعزيز3 الركيزة االستراتيجية 

 

 المجال الزراعيتمكين المرأة في 

 

تعاونية نسائية في رواندا  ست عشرةتنمية المهارات ل المؤسسة األفريقية لبناء القدرات تدعم .18

سيسهل وومالوي وليبيريا بهدف توسيع نطاق األنشطة وتحسين سبل عيشهن في الزراعة. 

 ،الرسميالمشروع تسجيل التعاونيات النسائية وانتقالها من القطاع غير الرسمي إلى القطاع 

واإلدارة المالية والمهارات  ،ونقل المهارات والمعرفة ذات الصلة في إنشاء وإدارة التعاونيات

األلبان. كما سيسهل هذا الدعم إصدار الشهادات لإلنتاج الزراعي مزارع الخاصة في مجال 

 كثر اتساعا .للسماح بالوصول إلى أسواق أ

 

 أفريقياتعزيز فعالية منظمات مكافحة التبغ الرئيسية في 

 

في تعزيز القدرات المؤسسية للشركاء المنفذين لمكافحة  المؤسسة األفريقية لبناء القدرات تساهم .19

التبغ من خالل المساعدة التقنية؛ تطوير ومراجعة وتحديث الكتيبات التنظيمية وأدوات اإلدارة 

الوظائف التنظيمية الرئيسية بفعالية مثل المراقبة والتقييم والموارد  األخرى التي تمكنهم من أداء

المؤسسة األفريقية ت واصلكما البشرية واالتصاالت وتعبئة الموارد والتخطيط االستراتيجي. 

 تقديم خدمات بناء المهارات للشركاء على الرغم من قيود السفر بسبب جائحة ا  أيض لبناء القدرات

مؤسسة  16من  ا  مشارك 50لحوالي افتراضي . وهكذا تمكنت المؤسسة من تقديم تدريب 19 -كوفيد 

وكتابة  ،وتعبئة الموارد ،والرصد والتقييم ،عيرالمكافحة التبغ في مجاالت تشمل إدارة المش

 المقترحات.

 

 : االستفادة من المعرفة والتعلم لزيادة فعالية التنمية4الركيزة االستراتيجية 

 

 أفريقياإنتاج ومشاركة المنتجات المعرفية الهامة لتنمية 

 

في مساهمة المؤسسة في إنتاج ونشر  لمؤسسة األفريقية لبناء القدراتلبالخبرة الفنية  االعتراف تم .20

 المنتجات المعرفية الرئيسية التالية:

  الذي اعتمدته قمة التنسيق لالتحاد األفريقي في أكتوبر  2020تقرير التكامل األفريقي لعام

، بما في فريقياويظهر التقرير بعض التقدم في مختلف مجاالت التكامل اإلقليمي أل. 2020
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الجمركية الحواجز ذلك تسهيل حرية تنقل األشخاص، وإنشاء اتحادات جمركية، وإلغاء 

 التحتية اإلقليمية. وإنشاء ممرات النقل وتطوير البنية ،الجمركيةوغير

  من قبل  أفريقيا: التحول الرقمي ألجندة الوظائف في 2020 أفريقياديناميكيات التنمية في

سيمكن هذا العمل و. ومفوضية االتحاد األفريقي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية /

البلدان األفريقية من استكشاف السياسات لالستفادة من التحول الرقمي من أجل وظائف 

في التحول لمؤسسة تنمية القدرات األفريقية جيدة وسيوجه برامج تنمية القدرات المستمرة 

باإلضافة إلى منطقة  19 –كوفيد بعد  أفريقياالرقمي لدعم التعافي وإعادة اإلعمار في 

 التجارة الحرة القارية األفريقية.

  ورقة فنية ستشكل  : فرص النمو من خالل تنمية القدرات"،أفريقيا"تطور العوملة في

تم وقد األساس لموجز سياسات لدعم تمويل التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة، 

 األفريقي. التصدير واالستيراد بدعم من بنك اتطويره

  التي حددت الثغرات الرئيسية في  ؛: اآلثار وحتميات القدرات"أفريقيا"تيسير التجارة في

 القدرات لتوجيه السياسات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.

  ضرورات القدرات لالستجابة لألوبئة: بناء أنظمة صحية مرنة وضمان التحول"

بناء ب المتعلقةات بشأن السياسات الذي قدم توصي "،أفريقيااالجتماعي واالقتصادي في 

. دراسة أجريت وما بعدها 19 –كوفيد قدرات البلدان األفريقية لالستجابة بفعالية لتحديات 

 في شراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 

 الوصول إلى المعرفة واستخدامها في تنمية القدرات نطاق توسيع

 

في لعب دور محوري مع أكثر  لبناء القدرات لمؤسسة األفريقيةلالمكتبة االفتراضية  استمرت .21

الكتب اإللكترونية والمجالت اإللكترونية  :بما في ذلك ،ذي صلة عالي الجودة من مليون منتج

شخص  60،000تمكن حوالي وشركاء التنمية. دعم وقواعد البيانات والبوابات لدعم المؤسسة و

من الوصول إلى منتجات المعرفة الخاصة دولة )بما في ذلك جميع البلدان األفريقية(  132من 

عملية  120،000مع أكثر من  2020عبر المكتبة االفتراضية من يناير إلى أكتوبر المؤسسة ب

حصة  أفريقيامثلت فقد ، لمؤسسةمن حيث الوصول إلى المنتجات المعرفية لأما تنزيل. تحميل/ 

 .%0.57 قيانوسياإو %8.59 وآسيا %9.67 األمريكتانو %12.95 وأوروبا 67.84%

لمؤسسة ايُعزى الطلب الكبير وزيادة الرؤية إلى زيادة الوعي بقيمة منتجات المعرفة من و

 .األفريقية لبناء القدرات

 

 المساهمة في تدخالت تنمية القدرات القائمة على األدلة من خالل شراكات تبادل المعرفة

 

 اإلنجازات الرئيسية في دعم الشركاء االستراتيجيين في تبادل المعرفة ما يلي: تضمنت .22

 

 ( ندوة معهد التنمية األفريقيADI:التابع لبنك التنمية األفريقي ) " بتفكر بحثيساهمت المؤسسة "

 لمؤسسة األفريقية لبناء القدراتا حول قضايا السياسات الرئيسية التي تسلط الضوء على دور
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أنظمة الغذاء وسالسل القيمة الزراعية لالستجابة  مجاالت القدرة على الصمود في في بناء

 .أفريقيافي  19 –كوفيد ل

 "لمؤسسة ات ساهم ."منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية: الفرص وتحديات القدرات

ه في الحوار الرابع حول السياسة الضريبية رفيع المستوى الذي نظم األفريقية لبناء القدرات

في العالم  فريقياواالتحاد األفريقي حول "الحقوق الضريبية أل المنتدى اإلفريقي إلدارة الضرائب

ت : دور صانعي السياسات الضريبية ومسؤولي الضرائب". وسلط19-الجديد وتأثيرات كوفيد 

الخدمات العامة لتعزيز وهي: الستثمار في ثالثة مجاالت للقدرات الضوء على أهمية ا المؤسسة

االبتكار وتحسين و ؛كيانات المساءلة واالمتثال لتعزيز الشفافيةو ؛الجهد واألداء الضريبي

 استخدام الوسائل الرقمية لدعم تعبئة الموارد المحلية.

 

 

V. التوصيات 

 

بشكل كبير على قدرة بعض البلدان على دفع مساهمات العضوية.   19 –ت جائحة كوفيد أثر لقد .23

 ،ألن هذه المساهمات ضرورية لضمان استدامة المؤسسة من خالل تمويل تكاليف التشغيل ا  نظرو

 :تود أن تطلب لمؤسسة األفريقية لبناء القدراتا فإن

 اشتراكات  سدادجهودها لتحسين  بذلفي مجموعة الخمسة عشر لوزراء المالية األفريقيين   عمد

 ؛العضوية

  في جمع الميزانيات المخصصة لبناء  لمؤسسة األفريقية لبناء القدراتلالمفوضية مساعدة

 ؛2021القدرات لعام 

  لمؤسسة األفريقية لبناء لنظر المفوضية بشكل استثنائي في المساهمة في الميزانية التشغيلية

 .مساهمات الدول األعضاءفي حالة حدوث عجز كبير في  القدرات
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