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 مقدمةألف. ال
للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية  الفرعية للجنة الممثلين الدائمين ةللجن ةالمشترك الجلسة تقدع    .1

أبريل  26المالية الخمسة عشر افتراضيا من  وزراءوالخبراء الفنيين للجنة  الشؤون المالية واإلداريةو

الدائمة لدى االتحاد  مثلةوترأستها الم للتداول بشأن عدد من البنود المتعلقة بواليتهم. 2021مايو  16إلى 

أمواه، وهي أيًضا رئيسة -األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، سعادة السفيرة أما أ. تووم

الشؤون المالية و للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية  لجنة الممثلين الدائميناللجنة الفرعية ل

اللجنة الفرعية المقرر عقده في أكرا،  خلوةعقد االجتماع كجزء من االجتماع التحضيري ل .واإلدارية

 .2022االتحاد للسنة المالية  يزانيةمشروع مبحث يوليو، ل 15يوليو إلى  1غانا، في الفترة من 
 

 حضورال باء. 
للجنة وزراء المالية الخمسة عشر، كما حضره  خبراء الفنيونالحضر االجتماع الدول األعضاء التالية و  .2

 :فريق لجنة خبراء التوظيف العشرة
 

 للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية  والشؤون المالية واإلدارية اللجنة الفرعية

 . الجمهورية الصحراوية29 .  الجزائر1

 . السنغال30 .  أنجوال2

 . الصومال31 .  بوتسوانا3

 . جنوب أفريقيا32 . بوركينافاسو4

 . جنوب السودان33  .  بوروندي5

 . السودان34 . الكاميرون6

 . تنزانيا35 .  جزر القمر7

 . توجو36 . كوت ديفوار8

 . تونس37 . جمهورية الكونغو الديمقراطية 9

 . أوغندا38 .  مصر10

 . زامبيا39 .  إرتريا11

 . زيمبابوي40 .  إثيوبيا12

   . غانا13

  .  غينيا14

  . كينيا15

  . ليسوتو16

  . ليبيا17

 

 

 لجنة وزراء المالية الخمسة عشر

 . إثيوبيا1 . ليبيريا18

 . مصر2 . مدغشقر19

 . المغرب3 . مالي20

 . الجزائر4 . موريتانيا21
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 الكاميرون. 5 . موريشيوس22

 . جنوب أفريقيا6 . المغرب23

 . كوت ديفوار7 . موزمبيق24

 . رواندا8 . ناميبيا25

 . غانا9 . نيجيريا26

  . جمهورية الكونغو27

  . رواندا28

 

 جدول األعمالاعتماد  جيم. 

 :جدول األعمال على النحو التاليتم اعتماد  .3

 الفرعيةرئيس اللجنة ية من قبل فتتاحاال الكلمة (1

 تنظيم العمل (2

 ا.تقرير المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منه (3

 .ومراقبة اإلنفاق الخاصة بأجهزة االتحاد األفريقي 2020تقارير مراجعة أداء ميزانية  (4

 ضافية طلبات الميزانية اإل (5

 لياتقرير مفصل عن قضية مختار يد (6

أداء الميزانية للفترة  عنلنيباد ا -األفريقي للتنمية حسابات وكالة االتحاد تقرير المراجعة الداخلية ل (7

 .2020من يناير إلى ديسمبر 

 .2021 لعام تحاد األفريقيالسياسة نظام الحصص ل (8

 التقرير المرحلي للجنة خبراء التوظيف العشرة. (9

 .2020و 2019عامي خالل مفوضية االتحاد األفريقي  من قبلتعيين الموظفين  استعراض (10

 .2021عام من الربع األول خالل تنفيذ ال عن تقريرال (11

مفوضين، والموافقة على نظم اثنين من البشأن انتخاب ضافية وخاصة اإلة طلبات الميزانيبحث  (12

 .موضوع العامالن ظ م واللوائح المالية والمنقحة وعاملين ولوائح ال

 .2020أداء ميزانية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لعام عن تقرير ال (13

في الكلمة  مفوضيةلعلى االرد على استفسار من جمهورية السنغال عن الديون المستحقة  (14

 ية. االفتتاح

 صندوق االحتياطيالتقرير عن ال (15

 صيانةعن صندوق ال تقريرال (16

 التكاليف اإلدارية (17

 ما يستجد من أعمال (18
 

 اللجنة الفرعية ةلرئيس يةالفتتاحدال. الكلمة ا 

، بجميع المشاركين في االجتماع االفتراضي الذي ينعقد في ظل ظروف بالغة كلمتهارحبت الرئيسة في  .4

جميع وثائق ضرورة توفير ، وذّكرت األمانة ب 19 -لجائحة مرض فيروس كورونا الصعوبة نتيجة 

 الوثائق قبل حضور االجتماعات. طالع على االجتماع في الوقت المحدد لتمكين المشاركين من اال
 

 والوقاية منهاتقرير المركز األفريقي لمكافحة األمراض . هاء
 

 وعلى ط الضوء على المبالغ اإلجمالية التي تم التعهد بها وتلقيها التقرير الذي سلّ  قدمت المفوضية .5

مليون دوالر أمريكي لصندوق فيروس  42.4أن التعهدات بلغت باالجتماع تم إبالغ . وكيفية استخدامها .6

مليون دوالر أمريكي. ومن هذا  23.6ن المبلغ الفعلي المستلم في الحساب هو كورونا. ومع ذلك، فإ

. وذكر اأمريكي ادوالر 103,378مليون دوالر أمريكي مع رصيد متاح قدره  23.6المبلغ، تم إنفاق 
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 372.9وصل إلى التقرير أن المبلغ الذي تم التعهد به للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها 

. ومن هذا المبلغ، فقط أمريكي مليون دوالر 199 ه هو مبلغتم استالم ام مليون دوالر أمريكي، ولكن

 مليون دوالر أمريكي. 43.1 المتبقي ما قيمته  رصيدويبلغ  ال مليون دوالر أمريكي  155.8تم إنفاق 
 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 ية:التعليقات والمالحظات التالب ةالمشتركأدلت الجلسة  .7
 

دعم ميزانية المركز األفريقي لمكافحة بعين االعتبار في الدعم المقدم من الدول األعضاء يؤخذ لم  (1

 السياسة.  من أجهزة صنعالمقدمة األمراض والوقاية منها على الرغم من التوصيات المختلفة 

 إلى تقديم تفاصيل المبالغ المحصلة. كانت هناك حاجة (2

التي قدمت حيث أنها على مزيد من المعلومات إلثبات التعهدات غير المسددة  طلبت الحصول (3

 كانت لالستجابة لحاالت الطوارئ.

 الجهود المبذولة لضمان جمع التعهدات.إحاطة حول دعت المفوضية إلى تقديم  (4

 قدمة.النفقات لدعم األرقام المالية المتفاصيل المزيد من الحصول على طلبت  (5

 بأموال الدول األعضاء. ذات الصلة ترحيل الميزانيةالتحدي المتعلق ب (6

 .ح ذلكوط لب توضيللغاية كان معدل االستخدام منخفًضا  (7

ينبغي توفير إطار التعاون بين مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا ومختلف  (8

 المؤسسات / الشركاء.

 الصحي. تأهبمعلومات مفصلة عن ال توفيريجب  (9

 مليون دوالر أمريكي. 21جز البالغ ينبغي توضيح الع (10
 

 مفوضيةردود ال
 الردود التالية: المفوضية قدمت .8

كانت االختالفات في المبالغ التي قدمتها الدول األعضاء بسبب الفصل في الحسابين اللذين يمتلكهما  (1

الحسابات كان هناك حسابان يتعلقان بصندوق والمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها. 

ستجابة لالتحاد األفريقي االمكافحة األمراض والوقاية منها وصندوق األفريقي لمركز لالخاصة ل

 .19-فيروس كورونالمرض 

 كل منهما.بسبب االختصاصات المختلفة ل صندوقينتم فصل ال (2

 حصيلها.ق العمل إلى تيفر ىب ذلت جهود لمتابعة التعهدات غير المسددة التي سع (3

معهما  تواصلال سوى  توجد آلية لفرض تسديد الدول األعضاء والشركاء لتعهداتهم بأنه ال تأقر (4

 من خالل القنوات الرسمية.

 المصروفات التي تمت.تقديم معلومات إضافية ومفصلة لدعم طلبت  (5

من مختلف  المستلمةالسياسة والتنسيق لدعم توزيع مجموعات األدوات الخاص بنشاط التم استخدام  (6

 االستجابة السريعة.فرق الدول األعضاء بمساندة الشركاء و

من المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها إلى التي تم ترحيلها فيما يتعلق باألموال  (7

ألنه يتعارض مع المادة مقررا خاطئا المجلس التنفيذي  المفوضية مقرر اعتبرت، 2021ميزانية 

 وال غير المستخدمة.األمحول واللوائح المالية النظم من  25

 أوضحت أنه تم إبرام اتفاقات مع الشركاء المنفذين توضح بالتفصيل األنشطة التي يتعين تنفيذها. (8
 

 التوصيات / االستنتاجات
 

 المركز إلى اإلحاطة علما بالشواغل التي أثيرت والتوصيات الواردة فيه. تعلما بالتقرير ودع تأحاط .9

التعهدات  تحصيلاألمراض والوقاية منها العمل مع الشركاء ل مكافحةاألفريقي لمركز المن  تطلب .10

 .غير المسددة
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شركة  قدمته الذي العرض في النظر المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها من تطلب .11

الخاصة بفيروس توزيع اللقاحات والمواد االستهالكية في  اللوجستي الدعم لتقديم للطيران مصر

 كورونا .
 

مفوضية االتحاد األفريقي وجهزة االتحاد األفريقي ألمراجعة أداء الميزانية ومراقبة اإلنفاق  تقارير .اوو

 2020لعام 
أداء ميزانية مفوضية االتحاد  عن تقريرالقدمت المفوضية، من خالل مدير مكتب الرقابة الداخلية،  .12

 األفريقي وسلطت الضوء على ما يلي:
 

بنسبة للميزانية نفيذ معدل الت، كان اأمريكي ادوالر 237.668.289من إجمالي الميزانية البالغة  (1

 األموال المتاحة.من % 80% و 64

% و 46 نسبة دوالرا أمريكيا يمثل 61,708,493معدل تنفيذ قدره  يةميزانية البرنامجالسجلت  (2

 % من األموال المتاحة.71
 

 الجلسة المشتركة تعليقات

 :أبدت الجلسة المشتركة مالحظات وقدمت تعليقات على النحو التالي  .13

إلدارات والمديريات التي ال تقدم تقارير وفقًا كان قد تم فرض عقوبات على ا عما إذا تاستفسر (1

 السياسة.  لتوجيهات أجهزة صنع

 أداء بعض اإلدارات والمديريات.ضعف أسباب  طلبت توضيحا حول (2

تنفيذ ميزانية وحدة تنسيق وكالة االتحاد األفريقي لالت المنخفضة معدالبشأن  إيضاحاطلبت  (3

 النيباد وإدارة الشؤون االقتصادية.- للتنمية

طلبت من اإلدارة مساءلة والحظت أن ردود اإلدارة المقدمة في التقرير كانت غير مرضية.  (4

 األداء. ضعفكبار الموظفين عن 

 ضعف األداء.ل عاملاستخدام فيروس كورونا ك إزاء اعن قلقه تأعرب (5

 المفوضية فرض عقوبات على اإلدارات ألغراض تحسين األداء. ناشدت (6

االتحاد األفريقي واإلبالغ المنتظم عن العمل في ستمرارية ال خطةهناك  تعما إذا كانتساءلت  (7

 الجائحة الحالية.

االتصال باإلنترنت وانخفاض الميزانية وانخفاض مستوى التوظيف استخدام انعدام ال يمكن  (8

 مرة أخرى، يجب تحميل الموظفين المسؤولية عن عدم التنفيذ.وكذريعة لضعف األداء. 

 في الوقت المحدد. ستكمالهامن اإلدارة التأكد من مراجعة التقارير وا طلبت (9

 رمة ضد المديرين للحد من األعذار.من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي اتخاذ تدابير صا طلبت (10

الميزانية وانخفاض مستوى التوظيف تتكرر منذ االجتماعات مسائل انخفاض أن الحظت  (11

 السابقة.

 ختصرات الواردة في التقرير.الم شرحضرورة ب مفوضيةتم تذكير ال (12
 

 مفوضيةردود ال

 على النحو التالي: مفوضيةردت ال .14
 

 انخفاض معدل التنفيذ.من التقرير أسباب  3الملحق ترد في  (1

 ات.ميزانيخ صصت لها المشاريع التي بشأن معدل التنفيذ ق دم  (2

النيباد هي التي لديها معدل تنفيذ منخفض -وكالة االتحاد األفريقي للتنميةلتنسيق الوحدة إن  (3

 الوكالة. تللميزانية وليس

التنفيذ من انخفاض نسبة اإلدارة حول أسباب  من قبللبحثه  قدم مكتب الرقابة الداخلية تقريًرا (4

 قبل اإلدارات.

إن القيام بذلك فلم يتم االلتزام بهذه الميزانية. ما االجتماع بأنه ال يمكن ترحيل الميزانية  تأبلغ (5

 واللوائح المالية. للنظميعتبر خرقًا 
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رئيس المفوضية فيما يتعلق بانخفاض معدالت التنفيذ. وقد طلبت  ةقد اجتماع مع سعادة نائبع   (6

التي تسهم  مسائلمنذ ذلك الحين مراجعة نقدية للتقرير من أجل الحصول على صورة كاملة لل

 في انخفاض معدالت أداء الميزانية.

أن المفوضية ليس لديها خطة الستمرارية األعمال باستثناء خطة استمرارية أعمال  تأكد (7

تم تدريب الموظفين على استخدام وعمل النظام. مواصلة ولوجيا المعلومات للحفاظ على تكن

 .زوم لالجتماعاتمنصة 

أيًضا أن بعض الموظفين قد يواجهون مشاكل في االتصال باإلنترنت للوصول إلى  تأكد (8

 االجتماعات عبر اإلنترنت.

المترتبة على مقررات ق باإلدارة اإلدارات والمديريات فيما يتعلفرض عقوبات على ال يتم عادة  (9

 بشأن هذه المسألة. ةواضح اتبسبب عدم وجود توجيهة  السياسصنع أجهزة 

 تحسين.الأن خطة استمرارية العمل هي أحد المجاالت التي تحتاج إلى باالجتماع  تطمأن (10

 أنه سيتم وضع آلية لتتبع تنفيذ توصيات المراجعة.ب أيضا االجتماع تطمأن (11

 

 

 الميزانية لمفوضية االتحاد األفريقي فيما يخص أداء االستنتاجات

يجب والمفوضية ضمان االنضباط المالي والمساءلة وفقًا للقواعد الذهبية لالتحاد.  يجب على -

موظفين المخالفين لنظم يجب معاقبة الكما . دائهمالمجتهدين ومكافأتهم وفقًا أل الموظفينتحديد 

 اللوائح.، بما يتاماشى مع االتحادولوائح 

التي  تحدياتالنظر في يأن  نائب رئيس المفوضيةويجب على ، ال تنفذ اإلدارات الرئيسية البرامج -

 تؤدي إلى انخفاض معدل التنفيذ.

 مع وجود عجز تمويلي.يجب على اإلدارات عدم تقديم ميزانيات  -

 عجز تمويلي،  لتحقيق في اإلدارات والمديريات التي تقدم ميزانيات مع وجودباالمفوضية  كليفت -

 لبحثها.وتقديم التوصيات الالزمة إلى لجنة الممثلين الدائمين 

 
 

لمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان ل 2020تقارير مراجعة أداء الميزانية ومراقبة اإلنفاق لعام زاي. 

 والشعوب، أروشا، تنزانيا
 

 عن أداء ميزانيتها. قدمت المحكمة التقرير .15
 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 التعليقات التالية: ةالمشتركقدمت الجلسة   .16
 

طلب معلومات إضافية حول سبب إلغاء المحكمة الجتماعين هامين بدالً من عقدهما  ينبغي (1

 .افتراضيا

وينبغي  ة ،السياس صنع أن هناك عمليات إعادة تخصيص للميزانية دون موافقة أجهزة تالحظ (2

 تقديم مزيد من المعلومات حول هذه المسألة.

تخصيص مقابل بند البعد إجراء إعادة  إضافيةميزانية طلب كن الموافقة على األساس المنطقي ليم (3

 معين في الميزانية.

من  ادائًما جزءيكون سفر لتأمين لالسفر بالتأمين الطبي ألن لتأمين لالنصحت المحكمة بعدم خلط  (4

 تذاكر الطيران.

 .الجلساتخالل فقط يطبق عليهم في أروشا خاص بالقضاة يجب أن إلى أن التأمين الطبي ال تأشار (5

 .ة السياسصنع من قبل أجهزة  هادون اعتماد تأن هناك نفقات تم تالحظ (6
 

 ردود المحكمة
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 ردت المحكمة على النحو التالي: .17
 

تم االتصال ولم يكن لدى المحكمة التكنولوجيا والدراية الالزمتان لتنظيم االجتماعات االفتراضية.  (1

 األفريقي للمساعدة في هذه المسألة.بمفوضية االتحاد 

 بخصوصيمكن تنظيم جلسات المحكمة بشكل افتراضي ولكن قد يكون هناك خطر حدوث تسرب  (2

 مسألة حساسة قيد المناقشة.

 تنفيذهاأن زيارات التوعية كانت أنشطة رفيعة المستوى وأن هناك تحديات في  تأوضح (3

 افتراضيًا.

 Cigna مؤسسة "سينيا" وكلفت المحكمة 2019الطبي في يونيو تمت الموافقة على دفع التأمين  (4

األقساط المطلوبة كانت أعلى مما تم اعتماده من قبل أجهزة صنع  غير أنالتأمين الطبي.  وفيربت

 ة . السياس

بلغت دوالر أمريكي ولكن األقساط المطلوبة  1000 مبلغ على ة السياس صنعوافقت أجهزة  (5

 الفرق.تحمل القضاة على عاتقهم أخذ فدوالر أمريكي.  2400

من قبل أجهزة صنع  هتنفيذ أي نشاط دون اعتماد ّما المناسب لجهازغير وافقت على أنه من  (6

 ة . السياس

 من النظم واللوائح المالية. 17تخضع طلبات إعادة التخصيص للمادة  (7

 إمكانية عقد اجتماعات تضم رؤساء دول ورؤساء وزراء. بحثكانت المحكمة ت (8

 اعتمادات.توفر إلى أنه من الخطأ أن ينفق أي جهاز دون  ارت، أشضافيةيتعلق بالميزانية اإل فيما (9

أنه على الرغم من أن القضاة يعملون بدوام جزئي، إال أنهم يواصلون العمل بذكرت المحكمة  (10

 عندما تكون المحكمة في عطلة.
 

 التوصيات / االستنتاجات

 إلى االستنتاج التالي: ةالمشترك جلسةال تتوصل .18
 

 التوصيات المقدمة بشأنها. ضرورة مراعاةمع المحكمة معالجة جميع الشواغل التي أثيرت من  تطلب .19
 

االتحاد األفريقي االستشاري  مجلسل 2020تقارير مراجعة أداء الميزانية ومراقبة اإلنفاق لعام حاء. 

 لمكافحة الفساد
لمجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة  أداء الميزانيةتقرير مدير مكتب الرقابة الداخلية قدم  .20

 إلى االجتماع. الفساد
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 تعليقات الجلسة المشتركة
 قدمت الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية: .21

 

مواصلة العمل وطلبت من المجلس  االستشاري لمكافحة الفسادبأداء مجلس االتحاد األفريقي  تأشاد (1

 الجيد.

 .أجهزة االتحاد األفريقي األخرى لمحاكاة مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد تدع (2

 .2021على ميزانية  2020من المتوقع أال تؤثر بعض البنود التي لم يتم إنفاقها في عام  (3
 

 لبرلمان األفريقيلومراقبة اإلنفاق  2020تقارير مراجعة أداء ميزانية طاء. 
 أداء الميزانية.عن تقرير القدم البرلمان األفريقي  .22

 

 تعليقات الجلسة المشتركة
 على التقرير على النحو التالي:جلسة المشتركة ال تعلق .23
  

إمكانية استكشاف ببدالً من ذلك، القيام، و ،البرلمان األفريقي بعدم استخدام أموال الشركاء تنصح (1

 الدول األعضاء،من موال استخدام األ

% فهذا يعني أن تنفيذ الميزانية يجب أن يكون 80 بنسبة أنه إذا كانت الطاقة التشغيلية حظتال (2

 %.25% وليس 50بنسبة 

 تنفيذ الميزانية.تدني معدل  بعض البيانات عنتوفير حول سبب عدم  إيضاحات يجب تقديم (3

 إلى االختالس.عدم اإلبالغ على أساس شهري أدى  (4

سهل معالجة تجزء من المنظمة ويجب أن  اعلى أنهعملية المراجعة الداخلية ينبغي النظر إلى  (5

 بعض الضوابط الضعيفة والفجوات المحددة.

 .، افتراضيايجب أن يعقد البرلمان اجتماعاته بما في ذلك اجتماعات اللجنة (6

 2018من ميزانيتي قد تم ترحيلها  ألنلم تكن بعض المخصصات المالية في الميزانية ضرورية  (7

 .2019و

 رلمان األفريقي كان مختلفا عن األجهزة األخرى.للبتقرير المراجعة مضمون أن  تالحظ (8

 النفقات. بشأن لم يقدم التقرير تفاصيل (9
 

 البرلمان األفريقيردود 

 على التعليقات على النحو التالي:األفريقي رد البرلمان  .24

  البرلمان األفريقي لدعم بعض أنشطته.ببعض الشركاء  تصلي (1

 عن الدعم المقدم من الشركاء.ة  ألجهزة صنع السياس وافق على تقديم تقرير (2

الحال في عليه كما كان  البرلمان األفريقيدعم لميزانية وحده ال قدماالتحاد األوروبي هو الذي يإن  (3

 السنوات السابقة.

تقديم  ضمنيواجهوا صعوبات في فهم طلبات المراجعين وأكد لالجتماع أنه  وظفيهأكد أن بعض م (4

 هذه التقارير.

 .2020و 2019ألغراض مقارنة األداء في على االتحاد بأكمله موحدة  تطبق اختصاصات (5

المعتمدة والمفرج عنها تم تقديم معلومات إضافية لمساعدة االجتماع على فهم اتجاهات الميزانية  (6

 على حد سواء.
 

 التوصيات / االستنتاجات
 الجتماعاته. افتراضية منصة استخدامبحث  البرلمان األفريقي منطلب  .25

 يا كما هو الحال في مفوضية االتحاد األفريقي.افتراضلمسؤولين على اأداء اليمين يجب  .26
 

أداء الميزانية للفترة من يناير  عنلنيباد ا -ة لوكالة االتحاد األفريقي للتنميةالداخلي مراجعةتقرير ال .ياء

 2020إلى ديسمبر 
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 الجلسة المشتركة.لعناية التقرير قدم  .27
 

 تعليقات ومالحظات الجلسة المشتركة

 :الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية قدمتبعد العرض،  .28

وكالة االتحاد لمليون دوالر أمريكي  1,5اإلفراج عن مبلغ حول سبب عدم طلبت توضيحات  (1

 األفريقي للتنمية من قبل مفوضية االتحاد األفريقي.

ولكن لم يتم االضافية مليون دوالر أمريكي من خالل الميزانية  4,05على مبلغ تمت الموافقة  (2

 في التقرير.االضافية الميزانية ضمن مبلغ إدراجه 

 لتحصيل المبالغ المستحقة. مبذولةيجب ذكر أسباب عدم تحصيل األموال في التقرير وأي جهود  (3

حاجة إلعادة ترتيب أولويات بعض  إذا لم يتم اإلفراج عن األموال بحلول تاريخ معين، فهناك (4

 األنشطة.

وظيف لم يتم دمجه مع نظام ا جديدا للتالحظت أن وكالة االتحاد األفريقي للتنمية اشترت نظام (5

 ة . أجهزة صنع السياس مقرراتلالتحاد األفريقي، وهو ما يعد انتهاكًا ل الساب

الساب الخاص بها سيكون متوافقًا مع نظام أن  النيباد -كيف تضمن وكالة االتحاد األفريقي للتنمية (6

 قررات المتخذة بشأن سياسة الحصص؟مووفقًا للنظام الساب الخاص باالتحاد األفريقي 

 .نيبادالالتعيين في  عنطلبت توضيحات بشأن مسألة التأخير  (7

 ة.نشطيجب أن يقدم االتحاد األفريقي األرصدة الدقيقة في نهاية كل سنة مالية بعد تنفيذ األ (8

كما كان  اكن جيديإلى أنه لم ، غير أنها أشارت نيبادالميزانية لللمعدل تنفيذ ت عن تقديرها أعرب (9

 .في السنوات السابقةعليه 

للمركز مليون دوالر أمريكي  2مبلغ أيًضا على اإلفراج عن وكالة االتحاد األفريقي للتنمية شكرت  (10

 .الشركاء غير المحصلةمكافحة األمراض والوقاية منها لتغطية أموال األفريقي ل

 .التي لم يتم جمعهاضافية اإل لميزانيةبشأن أرقام ا طلبت توضيحات (11
 

 :مفوضية االتحاد األفريقيو النيباد - ردود وكالة االتحاد األفريقي للتنمية

 على النحو التالي؛االتحاد األفريقي للتنمية الدول األعضاء، ردت وكالة التي قدمتها عقب التعليقات  .29
 

كان معظم العمل مرتبًطا وتحديات بسبب نوع المشتريات المنفذة.  2020واجهت السنة المالية  (1

تنفيذ بعض األنشطة تعذر المشاريع. كما إنجاز على شراء العملية بالمشتريات وأثر التأخير في 

 .19-بسبب فيروس كورونا

 أي إهدار ولتعزيز الكفاءة.لتجنب تجري حالياً رقمنة العمليات  (2

الميزانية  بخصوصالدول األعضاء وتمويل لتمويل شملت الشركاء ولالتقرير ثالثة مصادر قدم  (3

 البرنامجية والميزانية التشغيلية الممولة من الدول األعضاء.

ومن ثم حذف  راجعالداخليون بمراجعة البيانات التي قدمتها اإلدارة إلى الم قام مراجعو الحسابات (4

مليون  4,05تمويل بقيمة تلقي تم ومليون دوالر أمريكي.  4,05لبالغة الميزانية اإلضافية المعتمدة ا

 .2020يتس،  في نهاية عام جدوالر أمريكي من مؤسسة ميليندا 

فيما يتعلق بمساهماتها المبالغ المحصلة من الدول األعضاء  الميزانيات إلىاإلفراج عن استند  (5

لوية الستيعاب الميزانية التشغيلية مثل األووقد منحت ويتم ذلك على أساس ربع سنوي. المقررة 

 ية.نظامال لمصروفاتالتكاليف العامة وا

 األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ  واآلليةالساب  نظام التي كانت موجودة بين بالتحدياتسلمت  (6

 .رقمنة االثنين ودمجهماه يجري حاليا ولكن)أمرت( 

نظام الساب على أن نظام التوظيف الحالي هو نظام الساب نفسه ويمكن دمجه بسهولة مع أكدت  (7

 عيين. ل عملية التيسهلتمفوضية االتحاد األفريقي الخاص ب

 بالفعل. الذي  نمتلكهالساب نظام إنفاق المزيد من األموال على يتم لماذا  (8
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 التوصيات / االستنتاجات
أن تأخذ في االعتبار شواغل الجلسة االتحاد األفريقي للتنمية وكالة من  تعلما بالتقرير وطلب تأحاط .30

 المشتركة والتوصيات الواردة في التقرير.

 .الخاص بالمفوضية الساب بنظام الخاص بها نظام الساب ربط الوكالة من تطلب .31

 

 التحاد األفريقيل. سياسة نظام الحصص افك

التحاد لحصص الرئيس لجنة خبراء التوظيف العشرة سياسة نظام الحصص وذكر أن نظام استعرض  .32

المجلس التنفيذي  مقررمن  38األفريقي قابل للتطبيق في جميع مؤسسات االتحاد األفريقي امتثاالً للفقرة 

Ex.Cl./Dec.1097 (XXXVII) 2020في أكتوبر  صادرال. 
 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 لتقرير في اليوم السابق ، قدم االجتماع المالحظات والتعليقات التالية:بعد تقديم ا .33
 

 سياسة الحصص.إطار تقديم تعريف واضح "للشباب" في إلى كانت هناك حاجة  (1

 بضرورة أن يكون تشكيل لجان التوظيف متوازناً إقليمياً.ت نصح (2

الداخليين من دول أعضاء على المرشحين للفجوة(  األقصى نظام )الحد ينطبق استخدام الينبغي أ (3

 معينة للحد من مشاركتهم في المناصب العليا.

 للفجوة(  األقصى )الحد القصوى حدوداليجب تقديم مزيد من المعلومات حول االختالفات بين  (4

 .الفجوةو

 لنظام الحصص، خاصة تلك التي يمولها الشركاء. النظاميةتخضع الوظائف غير  الينبغي أ (5

 .صبالتساوي وفقًا للحص نظاميةائف غير اليجب أيًضا توزيع الوظ (6

 ا الساب الخاص بهنظام أن ومفاده  المقدم من وكالة االتحاد األفريقي للتنمية يضاحاإل تالحظ (7

 .بإعداده الذي تقوم لجنة خبراء التوظيف العشرة  النظام مع  كاملبشكل سيربط 

 األجهزة مع النظام الرئيسي في المفوضية لضمان عدم وجود تدخل بشري. نظمةتتوافق جميع أ (8

ينبغي تقديم أسباب استبعاد منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من القائمة، بما في ذلك المكاتب  (9

 األجهزة األخرى. /

 في الهيكل لكل دولة عضو.مناصب من ال درجة كلالخاصة بيجب تقديم األرقام  (10

للقيادة العليا المرشحين لمدة تسعة أشهر آليًا، وهناك حاجة إلى ترك مساحة تجميد يكون  الأيجب   (11

 التخاذ قرار.للمفوضية 

تضع الدول األعضاء العديد من السياسات ولكن التحديات تظهر في تنفيذ هذه السياسات. وكانت  (12

 الً.بين الدول األعضاء األقل تمثيفيما هناك حاجة إلى عمليات توعية كافية 

وظيفة لكل دولة  64والبالغة  1مد باعتبارهاالوظائف المصنفة  كل وظيفة من ينبغي تخصيص (13

 الدول األعضاء. مساهمات على أساستوزيع الباقي عضو و

 .للوظائف يجب استخدام المقياس المعتمد في تحديد الحصص (14

 .من مناصب المديرينلوظائف المخصصة لكل دولة عضو اينبغي تقديم توزيع   (15

على المرشحين الداخليين ألن هذا يحد للفجوة(  األقصى )الحد نظام تطبيق أال يتم ينبغي  (16

 من النمو الوظيفي للمرشحين الداخليين.

تطبيق نظام الحصص على التنقل التصاعدي للموظفين داخل المنظمة طالما كانت هناك ينبغي  ال (17

 .حصة متاحة

 كل دولة عضو.يص منصب مدير لتخص أعربت بعض الدول األعضاء عن تحفظها بشأن (18
 

 ود لجنة خبراء التوظيف العشرة ومفوضية االتحاد األفريقي رد
 الردود التالية: لجنة خبراء التوظيف العشرةو مفوضيةقدمت ال .34
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ً مع التعريف الوارد في ميثاق  (1  نالذيوهم تحاد األفريقي الشباب لالكان تعريف الشباب متوافقا

ً  35و 15بين  مرهاعمأتراوح ت  .عاما

في ذلك يأخذ ودولة عضو. كل الحساب بالنسب المئوية منصب مدير واحد على األقل لمنح  (2

 لديها أشخاص مهتمون بالعمل لدى االتحاد. تاالعتبار أن بعض البلدان ليس

تنص اللوائح على لمرشحين الداخليين ما لم عطي األولوية لفقرة ت توجد في نظم ولوائح العاملين (3

هؤالء الموظفين من قبل مجلس التعيين  ت إجازةيكون هذا ممكنًا فقط إذا تمقد . خالف ذلك

 والترقية والتوظيف.

لموارد البشرية لط لب من جميع األجهزة تزويد لجنة خبراء التوظيف العشرة بقاعدة بيانات  (4

 الحصص.تثبيت لتوحيدها وتطبيقها عند 

الحد األقصى للفجوة هو الشيء ميكنة و أن لضمان العدالة. ويبدللفجوة(  األقصى ميكنة )الحد تتم (5

 .الطرق لتحسينهاألعضاء تقديم المشورة بشأن أفضل  للدوليمكن  الصحيح الذي ينبغي عمله، ولكن

 النظام.متواجدون في للموظفين الداخليين ألنهم بالفعل  للفجوة بالنسبة األقصى الحدال يمكن تطبيق  (6

طالب بإخضاع جميع الوظائف يالذي  1097تنفيذي المجلس ال مقررنظام الحصص في إدراج تم  (7

 لنظام الحصص.

تواجه مشكلة الثناء، ومع ذلك، قد جدير باقتراح تخصيص منصب مدير واحد لكل دولة عضو  (8

الدول في فقط  المنصب أن تعلن مفوضيةمن الذلك عندما يتبقى منصب واحد فقط. سيتطلب 

 األعضاء المعينة.

الجدارة لمفوضية االتحاد  أساس على التوظيف نظامكانت جميع األجهزة ضمن قاعدة بيانات  (9

 في جميع األجهزة. وظائفالتي تستضيفها المفوضية والتي أخذت في االعتبار جميع ال األفريقي

لشغل  الجدارة أساس على التوظيف نظامموظفًا فقط في  25تم دمج األجهزة التي تضم أكثر من  (10

 .1ب بدرجة مدالمناص

 هذا الحصة مستوى شغله ضمن األعضاء للدول يمكن الذي األقصى الحد الحصص حدود تمثل (11

 .الدرجات الوظيفية من مستوى لكل والسقف

 .أنظمة األجهزة األخرىفي  الجدارة بانتظام أساس على التوظيف نظامدمج  يتموف س (12

 .منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بمجرد الموافقة على هيكلها إدراجيتم وف س (13

 على التوظيف نظاميمكن إضافة نوع الوظائف المخصصة لكل دولة عضو إلى لوحة معلومات  (14

 الجدارة. أساس

 مسائل تنقل داخلي، يجب أن تكون هناك لجنة منفصلة للنظر في مثل هذه ال عدم وجودفي حالة  (15

 .المنقحة وليس في سياسة الحصص نظم ولوائح العاملينفاصيل في ويتم تضمين الت
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 االستنتاجات:
يجب أن يضمن تنفيذ سياسة الحصص الجديدة على مستوى االتحاد األفريقي الشفافية  في عملية  (1

 التوظيف.

السياسة  نقوم باستعراضينبغي أن نفسح المجال للتنفيذ وتحديد أي تحديات قد تنشأ. وبعد ذلك قد  (2

 وإجراء التعديالت الالزمة.

 وضعوالمفوضية  لجنة خبراء التوظيف العشرةجب على ي فيما يتعلق بتطبيق نظام الحصص. (3

جدول لجميع فئات الموظفين المهنيين على جميع المستويات اإلدارية والتكتيكية، على أساس 

 مبدأ اإلنصاف والتضامن، لكل دولة عضو في جميع هياكل االتحاد.

فريق  لجنة خبراء التوظيف العشرة من المشاركة فيأعضاء من  5 تمكينلـ حكمجب توفير ي (4

 .االختيار لضمان الشفافية في تطبيق سياسة الحصص
 

 2019مفوضية االتحاد األفريقي في عام في الموظفين  اتتعيينالم. مراجعة 
 

الموظفين في مفوضية االتحاد تعيين وضع عن  عرض رئيس لجنة خبراء التوظيف العشرة التقرير .35

 األفريقي.
 

 تعليقات الجلسة المشتركة
 عقب العرض، قدمت الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية: .36

يوًما. سيقطع هذا شوًطا  30أشهر إلى  3إلعالن عن الوظائف الشاغرة من افترة أشادت بتقليص  (1

 .تسريع عملية التوظيففي طويالً 

 فيما يتعلق بالتعيينات. رئيس المفوضيةتقديم توصيات واضحة إلى أنه ينبغي  تالحظ (2

نظام جميع مستويات الموارد البشرية الضوء على نقاط الضعف في مديرية ط ينبغي أن تسلّ  (3

 .التوظيف لقيادة المفوضية

 ا.الموارد البشرية فرصة للتعليق على التقرير وإبداء آرائه مديريةوافقت على أنه ينبغي إعطاء  (4

الوهميين المذكورين في تقرير لجنة خبراء التوظيف  موظفينبشأن ال ةتأديبي اتاتخاذ إجراء طلبت (5

 .العشرة
 

 ولجنة خبراء التوظيف العشرة المفوضيةردود 
 على النحو التالي:لجنة خبراء التوظيف العشرة و مفوضيةردت ال .37

 

 االجتماع على تصحيح المشكلة. تاعلى وجود مخالفات في عملية التوظيف وطمأن تاوافق (1

الموارد البشرية فرصة لمناقشة النتائج مع لجنة خبراء التوظيف العشرة  مديريةكان ينبغي إعطاء  (2

 ، ولم يكن األمر كذلك.الدول األعضاءقبل عرضها على 

ن التوفيق بييجب والبيانات. بتعدد مصادر الوهميين، ولكنه يتعلق  موظفينلم يذكر التقرير وجود ال (3

 .من خالل نظام السابوالنظم األخرى والدمج بينها النظام الجديد 

تحسينات في نظام التوظيف في االتحاد تحقيق خبراء التوظيف العشرة تسعى إلى  كانت لجنة (4

 وبالتالي قد ال تكون اإلجراءات التأديبية هي الحل المناسب. من قبل،األفريقي، الذي كان ضعيفًا 

جميع والساب. نظام وتمت معالجة كشوف المرتبات من خالل  وهميين، موظفينلم يكن هناك أي  (5

 الموظفين لديهم عقود سارية المفعول.

 ساعدت مشاركة لجنة خبراء التوظيف العشرة في تحسين نظام التوظيف. (6
 

 التوصيات / االستنتاجات
 العمل الذي أنجزته لجنة خبراء التوظيف العشرة.شادت بعلما بالتقرير وأ تأحاط .38

ً بجميع مفوضيال تحث .39 التي أبدتها لجنة خبراء التوظيف العشرة  مالحظاتالة على اإلحاطة علما

 بالتوصيات الواردة فيها. وااللتزام
 

 لجنة خبراء التوظيف العشرةل التقرير المرحلي. يمم
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للوالية  لجنة خبراء التوظيف العشرة وفقًال التقرير المرحليقدم رئيس لجنة خبراء التوظيف العشرة  .40

 من قبل المجلس التنفيذي. الممتدة
 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية: .41
 

 الوظائف.مواصفات ما إذا كانت هناك تحديات مع تحديث ملفات  طلبت توضيحات حول (1

المهارات وما إذا كان هناك متى ستجري لجنة خبراء التوظيف العشرة تقييم توضيحا حول طلبت  (2

 وقت كاٍف للقيام بذلك.

 جميع األجهزة على نظام التوظيف.قد تم تدريب تساءلت عما إذا كان  (3

 جهزة بشراء أنظمة التوظيف الخاصة بها.يسمح لأل ما إذا كانطلبت توضيحا حول  (4

والتنقل، وما إذا كان هناك بند لتعيين شركة لإلشراف على  قيةإنشاء لجنة الترحول طلبت تحديثًا  (5

 مفوضيةالولجنة خبراء التوظيف العشرة  انتهاء العمل بينخاصة بعد وتقييم المهارات والكفاءات، 

 .2021يونيو  اعتبارا من

جدولته وما تم  تإلظهار ما تم( يوضح الجدول الزمني)رسم بياني انت جمخطط وضع طلبت  (6

 كان معلقًا.إنجازه وما 

بشأن وضع منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية فيما يتعلق بالتدريب على نظام  اتوضيح طلبت (7

 .التوظيف الجديد
 

 ولجنة خبراء التوظيف العشرة مفوضيةردود ال
 ولجنة خبراء التوظيف العشرة على النحو التالي: مفوضيةردت ال .42

 

 قرارسريع إتساعد بشكل كبير في  نائب الرئيسذكر رئيس لجنة خبراء التوظيف العشرة أن مكتب  (1

 الوظائف.مواصفات ملفات  عملية

الملفات قد  شروعتقييم المهارات، ذكر رئيس لجنة خبراء التوظيف العشرة أن موضع فيما يتعلق ب (2

ض اآلخر وتحميل ملفات بعض اإلدارات، بينما تمت ترجمة البعجانب لتأخير من لتعرض 

 النظام. فيالوظائف 

 بينما لم يتمنظام التوظيف على  ومكتب بانجولالنيباد  - تم تدريب وكالة االتحاد األفريقي للتنمية (3

 .تدريب المحكمة والبرلمان األفريقي بعد

لنيباد ا - لجميع األجهزة. كانت وكالة االتحاد األفريقي للتنميةبالنسبة سيكون نظام الساب مركزيًا  (4

 ربط نظامها بنظام الساب لمفوضية االتحاد األفريقي. تعمل على
 

 التوصيات/االستنتاجات

 لجنة خبراء التوظيف العشرة للتقدم المحرز حتى اآلن.وأشادت بعلما بالتقرير  تأحاط .43

رئيس نائبة  سيما وال وأشادت بالمفوضية، لبحثه، الدائمين الممثلين لجنة إلى التقرير تقديم تطلب .44

 لتكريس الوقت لضمان إكمال لجنة خبراء التوظيف العشرة عملها. المفوضية

 .جميع أجهزة االتحاد األفريقي بالنظامربط لجنة خبراء التوظيف العشرة ضمان يجب على  .45

الجداول الزمنية في إطار كمال العمل استانت وجلجنة خبراء التوظيف العشرة على اتباع مخطط  تحث .46

 المتفق عليها.

 نظاميين.لجنة خبراء التوظيف العشرة تحديث الجدول ليشمل قائمة الموظفين غير المن  لبتط .47

ضمان ربط جميع أجهزة ومؤسسات االتحاد األفريقي األخرى بـنظام التوظيف لضمان التوظيف  .48

 وتعزيز االلتزام.برمته االتحاد في العادل 

 اء التوظيف العشرة.مهارات قبل انتهاء والية لجنة خبرمراجعة الإجراء  ضمان .49

 وضمان التقرير في الواردة المالحظات بجميع علما اإلحاطة األفريقي االتحاد مفوضية من تطلب .50

 .المستقبل في القانونية تكرار المسائل غير لتجنب الجديد بالنظام التقيد
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 رد على استفسار من جمهورية السنغال بشأن الديون المستحقة على المفوضيةال. ونن
 

الديون، يتم استدعاء  سدادن. وذكر أنه قبل وة االجتماع بالعملية المتبعة عند سداد الديمفوضيممثل ال أبلغ .51

التحقق، يتم المضي قدًما في وبعد . والمبالغ المطلوب دفعهامكتب الرقابة الداخلية للتحقق من الوثائق 

 .ةلمعنيا مدفوعاتالعملية الدفع إذا توفرت األموال لدعم يتم و ،عملية الدفع
 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة المالحظات والتعليقات التالية: .52
 

 .2019 مقرر المجلس التنفيذي المفوضية بدفع الديون المستحقة للسنغال قبل ديسمبر أوصى  (1

إلى ، كما تم إرسال العديد من رسائل التذكير 2016( تم إرسال مذكرة شفوية إلى المفوضية منذ عام 2

  .المفوضية دون جدوى

 االستنتاجات/اتتوصيال
 :إلى االستنتاج التاليالجلسة المشتركة  توصلت .53

 

 على التعجيل بسداد الديون المستحقة للسنغال والدول األعضاء المتأثرة األخرى. ت المفوضيةحث .54
 

 صندوق االحتياطيالبحث التقرير عن ين. س
 

بما في ذلك السياق الذي تم فيه، الضوء على العناصر الرئيسية ، مع تسليط ة التقريرمفوضيقدمت ال .55

 31الصندوق حتى  وضعصندوق االحتياطي، والصندوق االحتياطي، وتكوين الإعداده، وتعريف فيه 

  إدارته وخيارات االستثمار والتحديات التي واجهتهإشارة إلى . وتضمنت المقدمة أيضا 2020ديسمبر 

 توصيات.تضمنت و
 

 الجلسة المشتركة تعليقات

 قدمت الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية:  .56
 

يجب أن يكون الصندوق االحتياطي حيث ذ كر أن الحد األدنى للرصيد في  3لفقرة ل اتوضيحطلبت  (1

 التحاد.ية المطلوبة لميزانية التشغيلالأشهر على األقل من  3

 أشهر. 3لغ( بما يعادل ا)باألرقام / المب مصروفاتتحديد إجمالي الالمفوضية من  تطلب (2

سبب عدم إدراج بنود معينة مثل المبالغ المستحقة القبض غير  تبينأن  مفوضيةكذلك من ال تطلب (3

 .يمجمليون دوالر أمريكي في الجدول تحت القسم  69المحصلة والنقدية لدى البنوك البالغة 

 ."النقدية والبنوك" و "المودعة في البنوك يةطلبت توضيح الفرق بين "النقد (4

 األمد. إلى وجود تباين في األرقام المتعلقة بالودائع الثابتة والقصيرة  أشارت (5

تقديم التفاصيل في  إدارة الشؤون الماليةمن  توطلب يمجعن عدم الرضا عن الجدول  تأعرب (6

 الجدول حيث كان هناك عدد من األشياء التي لم تكن واضحة.

وطلب من المفوضية تقديم  نظامية ، أشار التقرير إلى االحتياطيات الاووالقسم  تحتأنه  تالحظ (7

 النظامية.مزيد من التفاصيل حول طبيعة االحتياطيات 

التي تنص على أنه "ينبغي زيادة تقييم  3على التوصية الواردة في النقطة  اعن تحفظه تأعرب (8

الطلب ة إضافية عند الموافقة على قدر اإلمكان للدول األعضاء باعتبارها أنصب ضافيةالميزانية اإل

 ."اإلضافي 

في سنة  الميزانية اإلضافية من التوصيات "يجب أن يقتصر طلب 4النقطة ا بشأن توضيح طلبت (9

النسبة حول من المفوضية تقديم اقتراح  تمعينة على نسبة مئوية من الميزانية المعتمدة، وطلب

 اقتراح النسبة المطلوبة.حرية الجتماع ا منحالمئوية المقيدة، بدالً من 

مليون  201.5أعربت عن قلقها بشأن المبالغ المستحقة القبض غير المحصلة التي يبلغ مجموعها  (10

 هذه المبالغ. تحصيلواحتمال  تحصيلدوالر أمريكي واستفسرت عن معدل ال
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مليون دوالر أمريكي في  92.4كيفية توصل المفوضية إلى قرار استثمار ل توضيحاطلبت  (11

 .ECOBANK Kenya مصرف  مع األمد استثمارات قصيرة 

 البنوك األخرى.على حساب  ECOBANKأيًضا معرفة سبب اختيار  طلبت (12
 

 صندوق االحتياطيبشأن ال ردود المفوضية

 على النحو التالي:المفوضية ردت  .57
 

مصرف        تم االتصال ببنوك أخرى مثل وقد جيدة.  معدالت ألنه قدم Eco Bank مصرف  تم اختيار (1

Standard Bank   لكن المعدالت كانت منخفضة.لجنوب أفريقيا 

مايو  7بحلول يوم الجمعة  جنةتقديم تقرير منقح إلى الل تأن التقرير لم يكن شامالً وطلب تالحظ (2

2021. 
 

 التوصيات/االستنتاجات
 

 مالحق.إعادة تقديم تقرير شامل يتضمن  مفوضيةمن ال تطلب .58

 االجتماع.خالل الشواغل التي أثيرت إيضاحات كتابية حول أن تقدم  مفوضيةمن الأيضا  تطلب .59
 

 الصيانةتقرير عن صندوق عين. ال
 

 التقرير الذي سلط الضوء على خلفية الصندوق والنفقات التي يغطيها. مفوضيةقدمت ال .60
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 الجلسة المشتركةتعليقات 
 قدم االجتماع التعليقات والمالحظات التالية: .61

 

من خالل الصندوق بما في ذلك سنة الشراء، وسياسة  بالعربات التي تم شراؤها قائمة  طلب (1

 مبنى نيويورك. بشأن، وتحديثات العربات التخلص، وإجراءات التخلص من 

 .مرافق المؤتمرات عائدات إيجاربخصوص  من التوضيح و التفاصيل امزيدطلب  (2

 يحتاج إلى تحديث.فهو وبالتالي  2019التقرير في عام  ه تم إعدادالحظ أن (3

 اعتبارا من عام  ألرصدةب "البر" اإلثيوبي، وطلب ا قديم التكلفة بالدوالر األمريكي وليستطلب  (4

2020. 

لك وأعرب عن القلق من ذالمعروضة للشراء كانت باهظة الثمن  مجموع السياراتالحظ أن  (5

 بيعأسعار خاصة من الشركات التي تيحصل على أيًضا عما إذا كان االتحاد األفريقي   وتساءل

 .سياراتال

 .أقل تكلفةالتي قد تكون الماركات النظر في مجموعة متنوعة من  مفوضيةأيًضا من ال  طلب (6

 الصندوق.للمقررات بشأن عن سبب التنفيذ الجزئي  تساءل (7

 .جديدة خالل سنة التقشف ياراتسمن المفوضية عدم شراء  طلب (8

 ضمونه.الحظ أن عنوان التقرير ال يتطابق مع م (9
 

 ردود المفوضية
 على النحو التالي: مفوضيةردت ال .62

 

ماقيمته  ، 2021مايو  4البنك التجاري اإلثيوبي في الصندوق االحتياطي لدى بلغ رصيد  (1

 .إثيوبيا برا 40,040,743.91ما يعادل  ،دوالًرا أمريكيًا  5,392,337.96

 مضمونه.أنه سيتم تعديل عنوان التقرير ليعكس  تأكد (2

 وتاريخ شرائها. العربات بتقديم قائمة  توعد (3

 جديدة. عربات القديمة أغلى من شراء العربات كانت صيانة  (4

 .تطرح المفوضية مناقصات مفتوحة في الصحف اإلثيوبية (5

يتم الحساب اإلثيوبي، ومن ثم  البربالذي يحدد السعر يتم سداد المدفوعات مباشرة إلى المورد  (6

 .بالبر األثيوبي

 .مع شركة تويوتا لشراء سيارات بسعر مخفض ااألفريقي اتفاق أبرم االتحاد (7

قاعات المؤتمرات بينما لاألشخاص استئجار كان تأجير مرافق المؤتمرات هو الدخل الناتج عند  (8

إلخ  غسيل المالبسمحالت البنوك و الدخل الناتج عن تأجير مكاتب مثل وه اتمساحال إيجار كان

.... 

 .بالدوالر األمريكيذكر جميع األرقام سيتم تحديث التقرير وتوفير أحدث األرقام مع  (9

سيارات  5ولكن اآلن انخفض العدد إلى  عربات  7خططت المفوضية لشراء  2022في عام  (10

 فقط.

 .الصندوق إنشاء قبل تحقيقها تم الصندوق إنشاء قبل إليها المشار الحسابات أرصدة (11

 الجلسة المشتركة.تقاسمه مع تم إعداد تقرير عن مبنى نيويورك وسيتم  (12

 

 

 التوصيات / االستنتاجات

 .تصحيح األرقام الواردة في التقرير وتقديمه من جديدينبغي   .63

 .مصادر اإليراداتحول صيل اتقديم تفت من المفوضية طلب .64

 التعليقات والشواغل التي أثارها االجتماع.تحديث التقرير على أساس ت من المفوضية طلب .65
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 عن التكاليف اإلداريةتقرير ال فاء. بحث

 التكاليف.أصل ط الضوء على التقرير الذي سلّ  مفوضيةقدمت ال .66

 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 االجتماع التعليقات والمالحظات التالية: قدم .67

م واألمن ستسحب أموالها لالتي تطلبها إدارة الس إلضافيةما إذا كانت الميزانية اطلب توضيحا حول  (1

 اإلدارية.  فيلامن التك

 اإلدارية تبدو ظاهرة جديدة. اليفأعرب عن قلقه من أن التك (2

 ة.ياإلدار اليفتكال مصروفات بخصوصطلب بيان الدخل وال (3

 ف اإلدارية وفتح حسابات منفصلة.يلاالقانوني للتكسند ال طلب توضيحا حول (4

 

 المفوضيةردود 

 على النحو التالي: مفوضيةردت ال .68

 ف اإلدارية من قبل االتحاد األوروبي ويتم فتح حسابات منفصلة.يلاالتكمراجعة تم ت (1

 كانت التكاليف اإلدارية موجودة منذ بدء بعثة االتحاد األفريقي في الصومال. (2

 

 التوصيات / االستنتاجات

مع مراعاة مصروفات واليرادات ومصادر اإل يراداتتقديم تقرير شامل عن اإل إلى المفوضيةدعوة  .69

 االجتماع.التي قدمها تعليقات الجميع 

 جديدة.الحسابات الفتح توضيحا كتابيا حول أن تقدم للجلسة المشتركة دعوة المفوضية إلى  .70

 

 توصيات عامة

 .جتماع القادم في الوقت المناسبالجميع الوثائق المطلوبة ليجب تقديم  .71

شخصيًا وإال فلن يتم إلضافية حضور االجتماع المديرين الذين لديهم بنود للميزانية اجميع يجب على  .72

 النظر في طلباتهم.

بشأن  توضيحلتقديم  تكن حاضرةمن أن مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات لم  اعن قلقه تأعرب .73

 لالتحاد األفريقي.ضمن اللغات الرسمية  اللغة اإلسبانيةعدم إدراج  مسألة

لجنة وزراء و األعضاء الدول من المحدثة اإللكتروني البريد عناوين على الحصول األمانة من تطلب .74

 المالية الخمسة عشر.

 

 ( 2021يناير إلى أبريل من أداء تنفيذ الميزانية للربع األول ) عن تقريرال صاد. بحث
 

أن  تسليط الضوء على وتم. 2021ول من عام تنفيذ الميزانية للربع األعن تقرير ال المفوضيةقدمت  .75

، بينما تتعلق لميزانية التشغيليةاداء أل% 31% مع 29بلغ قد  بحثإجمالي تنفيذ الميزانية للفترة قيد ال

أن هذا المستوى من التنفيذ على أساس ربع وتمت اإلشارة إلى . يةامجنلبرلميزانية ا% با25نسبة 

أنه تمت الموافقة على ومن الجدير بالذكر % للربع األول. 25سنوي يتجاوز التنفيذ المتوقع بنسبة 

 .19-فيروس كورونامرض ضمن تدابير التقشف بسبب انتشار جائحة  2021ميزانية 
 

 تعليقات الجلسة المشتركة
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 االجتماع التعليقات والمالحظات التالية: قدم  .76
 

  طلبوأشار إلى عدم وجود تفاصيل كافية عن الميزانية التشغيلية لفهم معدل التنفيذ المبلغ عنه.  (1

  ؛توزيعا مفصال للميزانية التشغيلية

أشار إلى أن التقرير لم يربط بين التنفيذ المالي والتنفيذ المادي للبرامج من أجل تقدير قيمة  (2

 معدالت التنفيذ؛

تضمن حتى اآلن مؤشرات أداء يمكن استخدامها لتقييم البرامج التي الحظ أن تقرير التنفيذ لم ي (3

 أعدتها مختلف اإلدارات؛

 %؛0نسبة تنفيذ  حققت التي داراتبشأن اإل اتوضيح طلب (4

الحظ أن بعض األموال التي تم اإلفراج عنها كانت مرتفعة في حين أن البعض اآلخر كان  (5

لتنفيذ، إذ لم يتم تنفيذ بعض البرامج حتى % من ا0 نسبة زال هناكتمنخفًضا و مع ذلك، ال 

 اآلن؛

 انخفاض معدل التحصيل من الدول األعضاء؛ الحظ (6

بخصوص إلقاء اللوم على دورة الميزانية للدول األعضاء في االتحاد األفريقي يتم ال أ ينبغي (7

 سوء التخطيط؛ إرجاع األمر إلىيجب بل  ،تنفيذ المنخفضمعدل ال

 أن تواصل تشجيع الدول األعضاء على دفع مساهماتها في حينها؛ مفوضيةينبغي لل (8

كذريعة لعدم  فيروس كوروناعن سبب استمرار استخدام جائحة  تحت عنوان التحديات: تساءل (9

  ؛في ضوء عدم تحويل األموالوجه أفضل على  مفوضيةأداء ال

 في ظل يمكن تنفيذهأخذت في االعتبار ما قد هي ميزانية التقشف و 2021كانت ميزانية عام  (10

 ؛جائحةقيود ال

، ثم صندوق االحتياطيالمن المفوضية النظر في التمويل المسبق ألنشطة االتحاد من   طلب (11

لدول األعضاء، إذا كان التأخير من جانب امساهمات سداد األموال للصندوق عند تحصيل 

   ؛التنفيذمعدل رة هو سبب انخفاض رالمقمساهماتها دفع  عنالدول األعضاء 

بشكل  مفوضيةهناك حاجة إلى تحديد األولويات في وقت التحديات، وهو ما تفتقر إليه ال (12

 حسب يجب أن يتم ذلك من خالل المراقبة والتقييم إلعادة توجيه األموالوملحوظ. 

  ؛األولويات

% للميزانية التشغيلية 100عن التمويل بنسبة كفت تجدر اإلشارة إلى أن الدول األعضاء قد  (13

الدول % فقط من مساهمات 12أن وعلى وجه الخصوص ، 2016في عام  اتم تحديده يتال

وينبغي للدول األعضاء أن تقدم  .تم تلقيها خالل الفترة المشمولة بالتقريرقد األعضاء 

 .تحسين التنفيذ من أجل مساهماتها في الوقت المحدد
 

 ردود المفوضية
 على النحو التالي: ردت المفوضية .77

سيتم إرفاق الميزانية وأنه تعليقات الدول األعضاء ووافقت على تحسين التقرير،  تأقر (1

 ؛بالتقرير التشغيلية التفصيلية المطلوبة

في الربع الميزانية أداء عن  تقريرال السالم هو الذي يعد دعم عمليات قسماالجتماع بأن  أبلغت (2

أن يكون ضرورة على افقت ، ووالمؤشرات الرئيسيةالتي تتضمن تقارير األداء الثاني، و

 ؛السالم دعم عمليات قسمربع سنوي من قبل التقرير 

توفير التقصير في عن اعتذارها عن  نائبة رئيس المفوضيةمن خالل سعادة  المفوضيةأعربت  (3

 ؛مناقشاتللالالزمة الوثائق 

يمكن مرتبط بالنظم واللوائح المالية وال صندوق االحتياطياالجتماع بأن استخدام ت ذّكر (4

 ؛لجنة الممثلين الدائمين وافقةاستخدامه إال بم

 قومست لمفوضيةللمشاركين أن ا تعلما بجميع مالحظات وتعليقات االجتماع وأكد تأحاط (5

 ؛على النحو المقترحبمعالجتها
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اجتماع على خالل الربع األول قد تمت مناقشتها خالل بأن معدالت التنفيذ المنخفضة  أفادت (6

أجهزة أخرى، ولوحظ أن أحد األسباب الرئيسية هو مشكلة التدفق اركة مفوضية بمشمستوى ال

  التعامل معها؛كيفية  تبحث سوفأن اإلدارة و ،النقدي

من خالل المراقبة  الالزمة يتم اتخاذ التدابيرسهناك أسباب أخرى داخلية مثل المشتريات، و (7

 لتخصيص المناسبة؛إعادة ا من لتمكينلوالتقييم، مرة واحدة على األقل كل ربع سنة 

مشكلة لحل يمكنها استخدامها التي عتبة تمكنها من تحديد ال بأن المفوضية ستقترح مبادرة تأقر (8

صندوق اقتراض بعض األموال من ومن شأن ذلك أن يمكن المفوضية من التدفق النقدي. 

 ؛مع استمرار تدفق األموالاالحتياطيوردها 

الدول  حشدلتقديم المشورة للمفوضية للجنة وزراء المالية الخمسة عشر هناك حاجة الستخدام  (9

 ؛دفع مساهماتها في الوقت المحددعلى األعضاء 

مراجعة  فحصه من قبل فور انتهاء صندوق االحتياطي لل تقرير المعدلالسيتم تعميم  (10

 .ممع جميع الردود على استفساراتكالحسابات الداخلية 
 

 التوصيات / االستنتاجات
 تقديم تفاصيل الميزانية التشغيلية؛ المفوضيةمن  طلبتأحاطت اللجنة الفرعية علما بالتقرير و .77

تنفيذ الميزانية مصحوبًا بمؤشرات أداء لمساعدة الدول األعضاء على عن تقرير اليجب أن يكون  .78

 قياس التقدم المحرز؛

 لهذا التنفيذ؛إيضاحات % أن تقدم 0فيها  التي كانت نسبة التنفيذ اإلداراتيجب على  .79

 ؛للدول األعضاءيجب أن تكون التقارير ربع السنوية متاحة  .80

مع وتحدث التقرير  الدول األعضاءعلما بجميع التوصيات التي قدمتها  مفوضيةينبغي أن تحيط ال .81

 الدول األعضاء.والتعليقات التي قدمتها  شواغلالمراعاة 
 

 إلضافية طلبات الميزانية اقاف. 
 

 .ذات األولويةضافية طلبات الميزانية اإل فوضيةالمقدمت  .82
 

 الجلسة المشتركةقبل مالحظات عامة من 
 االجتماع التعليقات والمالحظات التالية: قدم  .83

 

وصندوق الصيانة وصندوق التكاليف عن صندوق االحتياطيتقرير التعرف على وضع الطلب  (1

 اتاألموال ستكون متاحة لتمويل طلبما إذا كانت حول اإلدارية التخاذ قرارات مستنيرة 

 ضافية.الميزانية اإل

تحقيق وفورات من أجل إلعادة التخصيص  ذل أي جهودكان قد تم ب ما إذا ا حولتوضيح طلب  (2

 لتمويل الطلبات.

 مناقشة ، بشكل يستوجب أيمفصالً  مفوضيةاإلدارية الذي قدمته ال فيلالم يكن تقرير التك (3

 مجدية.

 اتزراء المالية الخمسة عشر في مراجعة جميع طلبات الميزانييجب أن تشارك لجنة و (4

 .قبل تقديم الوثائق إلى اللجنة الفرعيةضافية اإل

نصح االجتماع بااللتزام بمتطلبات النظم واللوائح المالية والقواعد الذهبية عند التعامل مع  (5

 ات اإلضافية.طلبات الميزاني

  تفصيلية لدعم جميع الطلبات.معلومات  طلب (6

 والدفاع عنها.اإلضافية تقديم طلبات الميزانية الفرصة لالمديرون غتنم توقع أن ي (7

به حتى اآلن وطلب منها التعامل  تللعمل الجيد الذي قام بسعادة نائبة رئيس المفوضية أشاد (8

 مع المسؤولين الذين ال يقومون بعملهم.بصورة أشد 
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 مقرر مفوضيةينبغي أن تقرأ الوالوضوح.  ة  واضحة كلالسياسصنع أجهزة  مقرراتذكر أن  (9

نائبة رئيس المفوضية المشورة لمكتب  وأن 76-72 ات، وتحديداً الفقر1097المجلس التنفيذي 

 ات اإلضافية.قبل النظر في طلبات الميزانيالصندوق االحتياطي  الحاجة إلى وجود رصيد حول

حتى اآلن،  2019ديسمبر  31ة تقديم تحليل مفصل ألرصدة الصندوق من مفوضيطلب من ال (10

 من أي مصدر.وفي الحساب  اي تم إدخالهتلغ الامع اإلشارة إلى المب

وإجراء  2021على ضرورة بذل الجهود من الوفورات الداخلية في ميزانية مجددا أكد  (11

 ضافية.عمليات إعادة التخصيص قبل النظر في الميزانية اإل

مع من بند إلى بند  حويلمصحوبة بطلبات التالميزانيات اإلضافية يجب أن تكون طلبات  (12

 مالحق تشير إلى أن االتحاد األفريقي قد استنفد جميع الفرص إلعادة التخصيص الداخلي.

ويجب أخذها  ضافيةأقر بأن معظم األموال تأتي من الشركاء في اقتراح طلب الميزانية اإل (13

 .في االعتبار

ستوفي المعايير على النحو المنصوص عليه ال ت ضافيةالحظ أن معظم طلبات الميزانية اإل (14

سياسة لتوجيه كقواعد إضافية وضع طلب وفي النظم واللوائح المالية لالتحاد األفريقي. 

 ات اإلضافية.الميزاني اتاقتراح

كان ينبغي و ضافية. في الميزانية اإل جماعيتأمين الالإدراج البنود المتكررة مثل تساءل عن  (15

 .2021ميزانية كجزء من نود إدراج البأن يتم 

ض المطلوبة في وقت مبكر من العام، مثل االعتبارات المقترحة تقوّ  ضافيةالميزانية اإلإن  (16

  .ميزانية االتحادإعداد عملية 

 .  بعد مفوضيةلالوثائق التي لم تقدمها اشدد على  (17

ا عن الطلب ز التقرير األموال التي تم تلقيها بالفعل من الدول األعضاء ويفصلهيجب أن يميّ  (18

 .العادي لكي تجري العملية بشكل أسرعضافي اإل

 .  يجب أن تتضمن الطلبات األنشطة التي سيتم تنفيذها والجداول الزمنية الخاصة بها (19
 

 ردود المفوضية
 ردت المفوضية على النحو التالي: .84

 

هو ذلك ل على أنه من السابق ألوانه إجراء إعادة تخصيص الميزانية. والوقت المناسب  توافق (1

 أثناء مراجعة منتصف المدة للميزانية.إجراؤها 

 كل ما طلبه االجتماع.تضمن . و2019ف اإلدارية الفترة من يلاغطى تقرير التك (2

االجتماع  ترية. ذكّ حالواضحا أيضا بشأن األرصدة العن الصندوق االحتياطي كان التقرير  (3

 لالتحاد.المطلوبة التشغيلية اليف أيًضا بالحد األدنى من عتبة الصندوق وهو ثالثة أشهر من التك

: يجب أن يكون الحد األدنى للرصيد في 25أنه وفقًا للنظم واللوائح المالية، المادة  ذكرت (4

تحاد. اللطلوبة الم يةميزانية التشغيلال( أشهر من 3ما ال يقل عن ثالثة )الصندوق االحتياطي 

 .يفي بهذه العتبةالصندوق االحتياطي وبالتالي فإن 

على  وزيعهاالجتماع بأن هذه التقارير تخضع لمراجعة مكتب الرقابة الداخلية قبل تاذكرت  (5

 المشاركين.

الصندوق المبادرة التي اتخذتها المفوضية لدعم مساهمة الدول األعضاء من خالل  أشارت إلى (6

 ميزانيةتطلب فيها طلب من البلدان المساهمة بأموال إضافية في كل مرة يحتى ال االحتياطي 

 إضافية.

لتحويل األموال لم يتم المفوضية % المطلوب من رئيس 5بأن شرط الـ أيضا االجتماع  تأبلغ (7

 استنفاده بعد.

مدفوعات الدول عدم استالم وضع السيولة في االتحاد نتيجة لعلى االجتماع إطالع بالمثل، تم  (8

 األعضاء في الوقت المحدد.
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التي كانت ملحة للغاية وتحتاج  ضافيةاإل اتاالجتماع النظر في مراجعة طلبات الميزاني تناشد (9

 إلى البت فيها في وقت مبكر.

لجنة وزراء المالية الخمسة عشر في الحصول على رأي على االقتراحات الخاصة بوافقت  (10

 رت االجتماع بالقيود الزمنية.أوالً ولكنها ذكّ ضافية اإل ياتنيزاطلبات الم
 

 ذات األولوية ضافية بنود الميزانية اإلراء. بحث 
بمبلغ إجمالي قدره  االثنين  الجديدينانتخاب المفوضين بشأن  اإلضافية ة الميزانيةمفوضيقدمت ال .85

 ا أمريكيا. دوالر 120,740.00
 

 تعليقات الجلسة المشتركة
 االجتماع التعليقات والمالحظات التالية: قدم .86

 

 حقيقية؛ظروف وتمليه  قررات القمةمدعم الطلب ألنه عاجل حسب  (1

 ؛فيلاطلب تقديم تفاصيل التك (2

  ؛مصدر التمويلل طلب توضيحا (3

األفريقي  تمويل القطاع الخاصمن معرفة ما إذا كانت هناك أموال إضافية متبقية  طلب  (4

 ؛ إلصالحات االتحاد األفريقي

 .االتحاد الجولة األولى من االنتخابات من أجل التحليل المقارن تمعرفة كم كلف طلب (5

 المفوضية ودرد
 على النحو التالي: ردت المفوضية .87

 ينمترجمأتعاب الو شخصيات بارزة  وأتعاب أربعة صيل من رسوم الشركة، اتكون التفت (1

  الفوريين والمترجمين التحريريين؛

أمريكي للشركة،  دوالر 250,000 حوالياالنتخابات  األولى منكانت تكلفة الجولة  (2

 الترجمة الفورية؛االختبار وتكاليف  باإلضافة إلى

يجب أن يكون مصدر التمويل من الدول األعضاء وليس من الشركاء، فاالنتخابات األولى  (3

  ؛تم تمويلها من قبل الدول األعضاء وكذلك االنتخابات القادمة

 .أتي التمويل من الدول األعضاءب أن ييج، مقرروفقًا لل (4
 

 

 التوصيات / االستنتاجات
الجلسة المشتركة خالل بالطلب الذي سيتم النظر فيه المفوضية التفاصيل والمالحق مرفقة ينبغي أن تقدم  .88

 المقبلة. 
 

 دوالر 135,828.00موضوع العام بمبلغ إجمالي قدره متعلقة بلضافية االميزانية اإل لمفوضيةقدمت ا .89

 أمريكي.
 

 تعليقات الجلسة المشتركة
 االجتماع التعليقات والمالحظات التالية: قدم .90

 

 كمصدر للتمويل؛الصندوق االحتياطي معرفة معايير اختيار طلب  (1

 ؛ ولوياتاألعما إذا كانت األنشطة من دارة استفسر من اإل (2

منصوص عليه في النظم مطابقة لما هو الصندوق ب المتعلقةالضمانات بأن الحصة عن استفسر  (3

 صندوق االحتياطي؛الواللوائح المالية، وما هي معايير استخدام 

  ؛تجنب تداخل األنشطة إضافي من أجل ذكر أنه ينبغي توفير جدول التنفيذ لكل طلب (4

 ؛األنشطة نفيذاستفسر عن كيفية ت (5

 ؛استفسر عما إذا كان يمكن تمويل األنشطة من إعادة التخصيص (6

  ؛مزيد من اإليضاح والتفصيل ط لب (7
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  ؛العرضإطار لم يتم تحديد النتيجة المتوقعة في  (8

 ؛لألنشطةالجداول الزمنية تقديم  إلدارةيجب على ا (9

 ؛أم افتراضية ماديةح ما إذا كانت األنشطة ستكون يوضيجب الت (10

تضمين الملكية الفكرية أيًضا، يجب مراقبة خارطة  اإلدارةتوخى ت: هل يمالنشاط ج (11

 ؛ريقالط

عند فريقية الذي يتمثل دوره في الترويج للثقافات األ، ما هو دور مركز الدراسات اللغوية (12

 تنفيذ موضوع العام؟
 

 المفوضية ودرد
 على النحو التالي: ردت المفوضية .91

 

 من المقرر تنفيذ إطالق الميثاق في مايو من هذا العام؛ (1

 ؛في نوفمبر ينالتقليديماء يتم تنفيذ نشاط الزعوف س (2

 باستثناء اإلطالق القاري الذي سيكون مختلًطا؛  افتراضياجميع األحداث المخطط لها  ستقع  (3

 ة؛ول الزمنياسيتم تقديم الجد (4

تم وقد مركز الدراسات اللغوية هو وكالة قانونية تابعة لالتحاد األفريقي ومقره في نيامي،  (5

 ؛تضمين أنشطته في خارطة الطريق

  .الملكية الفكريةتم توزيع خارطة الطريق وتشمل  (6
 

 التوصيات /االستنتاجات
 تمت الموافقة من حيث المبدأ، في انتظار تقديم جدول التنفيذ مع الجداول الزمنية.  .92

 

ون القانونية بمبلغ إجمالي ؤللجنة الفنية المتخصصة للعدل والش ضافيةالميزانية اإل المفوضية قدمت .93

 أمريكي. دوالر 123 200قدره 
 

 لمشتركةتعليقات الجلسة ا
 االجتماع التعليقات والمالحظات التالية:قدم  .94

 

النظر في هذه البنود في إطار ميزانيته العادية ومحاولة  مكتب المستشار القانونيعلى  تعيني (1

 ؛إعادة تخصيص مواردها

تترتب التي  المسائل العالقة تنفيذ وضع  بتوضيحنطلب من مكتب المستشار القانوني التفضل  (2

 مفوضية؛مالية ومسؤوليات على الآثار عنها 

 ؛أيام 7قترح تقليل عدد األيام إلى ا   (3

 ؛ينبغي للجان الفنية المتخصصة النظر فقط في القواعد المنقحة بدالً من الوثائق بأكملها (4

المتاحين في االتحاد.  فوريينتفصيالً لعدد المترجمين التحريريين وال مفوضيةيجب أن تقدم ال (5

يجب على و. اترتبمبدالً من دفع هذه ال ةالعمل اإلضافيساعات دفع االعتبار مع األخذ في 

مكتب المستشار القانوني النظر في هذا النشاط في إطار ميزانيته التشغيلية ومحاولة إعادة 

 ؛تخصيص موارده

، ضافيةاإلات في جميع طلبات الميزانيواردة والتحريرية  فوريةوحظ أن تكلفة الترجمة الل   (6

على مديرية إدارة المؤتمرات  يجبالنظر في جعل الخدمة مركزية، و ةلمفوضيينبغي لو

فيما يتعلق بالترجمة الفورية والترجمة التحريرية ضافية تقديم طلبات الميزانية اإل والمنشورات

 ؛)يجب أن تكون مركزية(

يل يجب أن ينظر مكتب المستشار القانوني في تقليل عدد المترجمين الفوريين وعدد األيام لتقل (7

 ؛التكلفة

تترتب لقة التي اتنفيذ القضايا الع بتوضيح وضع نطلب من مكتب المستشار القانوني التفضل  (8

 مفوضية.آثار مالية ومسؤوليات على ال عنها
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 ردود المفوضية
 على النحو التالي: ردت المفوضية .95

 

الجدول الزمني اجتماعًا سنويًا من مختلف اإلدارات كانت موجودة بالفعل في  447هناك  (1

 ؛جتماعاتالل

تم تفويض مكتب المستشار و، االستثنائيةأن الدول األعضاء أصرت على عقد الدورة أفادت ب (2

في أكتوبر وجدول األعمال ممتلئ،  دورة العاديةستعقد ال ضافية. طلب الميزانية اإلبالقانوني 

  لداخلية؛ستكمل أعمالها األن الدول األعضاء لم ت االستثنائيةعقد الدورة وت

تتضمن األيام األحد عشر المطلوبة أيام اجتماعات الخبراء التي تكون أطول من اجتماعات  (3

 الوزراء؛ 

التحكم في الخبراء بشأن كيفية عقد اجتماعهم ألن المحامين المفوضية  ن يكون بمقدورل (4

فقرة لتلو افقرة ونظم ولوائح العاملين صارمون وسوف ينظرون في النظم واللوائح المالية 

 .وسيخوضون في التفاصيل
 

 التوصيات / االستنتاجات:
 . المعنيةعلى الطلب، وحث مكتب المستشار القانوني على إيجاد وسائل لتقليل التكلفة  وافق .96

 

  ا أمريكيا.دوالر 887,921.98لوحدة اإلصالح بمبلغ إجمالي قدره  ضافيةقدمت المفوضية الميزانية اإل .97
 

 تعليقات الجلسة المشتركة
 االجتماع التعليقات والمالحظات التالية: قدم .98

 ؛اتخاذ قرار مستنيرلسماح بعدم وجود أي تفاصيل مقدمة مسبقًا لإزاء أعرب عن قلقه  (5

شكاوى الواردة للوضع حد وأعرب عن أمله في  يزانيةحث على ضرورة تحسين عملية الم (6

  ؛والصادرة

 .2022حول ميزانية مداوالت اليمكن النظر في الطلب خالل  (7

 ردود المفوضية
 على النحو التالي: ردت المفوضية .99

 المؤتمر؛ات صادرة عن رقرميستند الطلب إلى عدة  (1

لوجود قرار بوقف مؤقت لتعيين موظفين نظرا الموظفين العدد الالزم من ال يمكن تعيين  (2

 لفترات قصيرة؛ 

 مقرر المؤتمر؛إن تنفيذ هذا الطلب مسألة ملحة ألننا تأخرنا في تنفيذ  (3

إنه حيث  2022هناك ميزانية مطلوبة لعام ت سعادة نائبة رئيس المفوضية أنه ليست أوضح (4

مؤتمر االتحاد األفريقي في فبراير عرض يقدمه سيتم حل وحدة إصالح االتحاد األفريقي بعد 

2022. 
 

 داوالتالم
نفس  هاعوتوق  ضمان قيام اللجنة الفرعية بتنفيذ واليتها للمفوضية بالتزام الدول األعضاء تأكيد  (1

 ؛التعاون من المفوضية

  ؛يوًما من المداوالت 14توزيع الوثائق في الوقت المحدد على النحو المتفق عليه، قبل ل مناشدة (2

ينبغي أن تسعى المفوضية إلى العمل مع خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر بشأن جميع  (3

المسائل المتعلقة بالميزانيات قبل توزيع الوثائق على الدول األعضاء لضمان التداول السلس 

 لقضايا؛بشأن اوالمتواصل 

ة جميع أعضاء مشاركحضور ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر ضمان  اءرئيس خبر مناشدة  (4

 ؛لجنة وزراء المالية الخمسة عشر
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حث خبرائها على المشاركة إلى الدول األعضاء في لجنة وزراء المالية الخمسة عشر دعوة  (5

 ؛مفوضيةإليها ال تدعوهمفي جميع االجتماعات التي 

مقترحات أثناء تقديم موضوع العام لميزانية تخصيص االعتمادات في الفي المستقبل، يجب  (6

 ؛انيةالميز

الجلسة من قبل  بالتفصيلالتحريرية والترجمة فورية مسألة تكلفة الترجمة اليجب بحث  (7

 ؛بشكل منفصلوتقديمها  مديرية إدارة المؤتمرات والمنشوراتالمشتركة مع 

فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية، أحاطت اللجنة الفرعية علما بالتقرير وطلبت من المفوضية تقديم  (8

 التشغيلية؛تفاصيل الميزانية 

يجب أن يكون تقرير تنفيذ الميزانية مصحوبًا بمؤشرات أداء لمساعدة الدول األعضاء على  (9

 قياس التقدم المحرز؛

لهذا التنفيذ إلى الدول إيضاحات % 0نسبة تنفيذ  حققت يجب أن تقدم اإلدارات التي (10

 األعضاء؛

 ينبغي أن تقدم المفوضية تقارير ربع سنوية إلى الدول األعضاء؛ (11

تقرير حول علما بجميع التوصيات التي قدمتها الدول األعضاء  المفوضية ينبغي أن تحيط (12

 جميع الشواغل والتعليقات التي قدمتها الدول األعضاء؛مع مراعاة تحديثه أن تقوم بالتنفيذ و

 لبحثها؛انتخاب المفوضين الجدد: ينبغي تقديم تفاصيل التكاليف  (13

المفصل لألنشطة  جدول الزمني الطلب مع توفير التمت الموافقة على  -موضوع العام  (14

 ؛وتصحيح المبلغ المطلوب عبر جميع المستندات

تمت الموافقة على الطلب، مع مناشدة  -القانونية  والشؤون لعدلاللجنة الفنية المتخصصة ل (15

 إيجاد طرق لخفض الميزانية المطلوبة؛ مكتب المستشار القانوني

وحدة قدم تيجب أن ومراجعة الطلب، بالية الخمسة عشر لجنة وزراء المتقوم اإلصالح:  (16

 كاملة.صيالً ااإلصالح تف
 

 االثنين مفوضينالانتخاب  (1
 

 طلب االجتماع.ل وفقاالتكاليف تفاصيل مع  ضافية طلب مشروع الميزانية اإل المفوضيةقدمت  .100
  

 تعليقات الجلسة المشتركة
 والمالحظات التالية: تعليقاتأبدت الجلسة المشتركة ال .101

 

 توضيح ما إذا كانت هناك شركة مستقلة إلجراء االنتخابات.طلبت  (1

 .التحريريين ومن يدعمهمالمترجمين طلب االجتماع معرفة عدد المترجمين الفوريين و (2

جدول التزويد المشاركين بالمفوضية ، ط لب من التحريريين فيما يتعلق باستخدام المترجمين (3

 ت.جتماعالزمني لالا

 التحريرية واألتعاب.الفورية والترجمة نفق عادةً على الترجمة ي% من الميزانية 80لوحظ أن  (4

الجتماع بشأن االجتماعات ى الإحاطة إتقديم  المفوضية رئيس ةكذلك من مكتب نائب تطلب (5

 .تحريريين نيمترجمتستلزم تعيين التي 

 يوًما. 25طلبت معرفة كيفية احتساب أتعاب ال (6

وهل يتم اإلعالن المستقلين.  التعاقد مع العاملينطلبت من المفوضية تقديم تحديث حول كيفية  (7

 المستقلون عروض األسعار.ويقدم العاملون ، عن العمل

 مستوى.الالحظت أن جودة الترجمة لم تكن على  (8

 عدد األيام والمعدل المطبق وما إلى ذلك.أساس من المتوقع أن تدفع أتعابًا على  (9

 مطلوب.ن الحد الما سيحدث إذا كانت الميزانية المطلوبة غير كافية أو تزيد ع ت معرفةطلب  (10
 

 ردود المفوضية
 ردودها على النحو التالي:المفوضية قدمت  .102
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 كان القرار واضًحا باالستمرار مع الشركة التي تم توظيفها إلجراء فحصنا للمفوضين السابقين. (1

د إلى متطلبات النظم واللوائح المالية ومراعاة نطاق العمل استنتم اال، األتعابعند احتساب  (2

قد  غير أن العمل . 2021من المتوقع أن يكتمل العمل بنهاية مايو والذي بدأ بالفحص األولي. 

 نتهي قبل ذلك. ي

 تمثيل على النحو المنصوص عليه في النظم واللوائح المالية.ال لدرجة يتم دفع األتعاب وفقًا (3

 .أو عدم استخدامهايوًما تقديرية ويمكن استخدامها  25كانت الـ  (4

على النحو الواجب في المعنية الجدول الزمني لالجتماعات جاهز وستنظر فيه اللجنة الفرعية  (5

 الحق. وقت
 

 التوصيات / االستنتاجات
 

ضافية اإلات اإلحاطة علما بتعليقات االجتماع وتطبيقها في طلبات الميزانيالمفوضية من  تطلب .103

 حقة.الال

 قدم.كما هو م ضافيةطلب الميزانية اإل تاعتمد .104
 

 جامعة األفريقيةال (2
 

تم قد من قبل الجلسة المشتركة. وذكر أنه لبحثه للجامعة األفريقية ضافية تم تقديم طلب الميزانية اإل .105

 تأمين التمويل لدعم الطلب.
 

 تعليقات الجلسة المشتركة
 والمالحظات التالية: تعليقاتأبدت الجلسة المشتركة ال .106

 

 إلضافية. لميزانية ابشأن اطلب البيانات التفصيلية  تكرر (1

 األموال المطلوبة.أوجه صرف تقديم الخطط التفصيلية حول  المفوضيةمن  تطلب (2

 هذا يتماشى مع أحكام النظم واللوائح المالية. ضافيةمعرفة ما إذا كان طلب الميزانية اإلطلبت  (3
 

 المفوضية ردود
 المفوضية الردود التالية:قدمت  .107

 

 الجلسة.اختتام قبل  ةالمطلوب التفاصيلبتزويد االجتماع ب توعد (1

 ص. أن قبول الطالب تم على أساس الحصباالجتماع  تأبلغ (2

يتم وحاليًا من قائمة معتمدة من قبل لجنة المشتريات الداخلية.  المستقلين يتم توظيف العاملين (3

 استشاريين ويخضعون لعملية الشراء. خبراءالتعامل معهم ك

تم إنشاء رابط للسماح ويكذلك أن عملية االعتماد تبدأ بإعالن على موقع االتحاد.  تأوضح (4

القائمة المختصرة على أساس المعايير إعداد يتم وللمرشحين بالتقدم وتحميل سيرهم الذاتية. 

 .والمنشوراتمديرية إدارة المؤتمرات المشتريات و قسم المتفق عليها بين

تتماشى مع أحكام النظم واللوائح المالية ووفقًا لمقررات  اإلضافية أن جميع الطلبات تأكد (5

 المجلس التنفيذي للسماح بمثل هذه الطلبات في حالة توفر أموال الشركاء.

تمت مراجعة المعايير واإلصالح ، شرعنا في عملية تنظيف القائمة وتحديثها.  في إطار (6

 االختصاصات.وتحديث 

 التوصيات / االستنتاجات
 :إلى االستنتاجات التاليةاالجتماع خلص  .108

 نوه بالدعم المالي الطوعي الذي قدمته حكومتا كينيا والكاميرون للجامعة األفريقية. .109

 اإلضافية. لميزانيةعن ا تفصيليةمعلومات طلب من المفوضية تزويد المشاركين ب .110
 

 ديوان رئيس المفوضية (3
 لديوان رئيس المفوضية. ضافيةالمفوضية طلب الميزانية اإلقدمت  .111
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 تعليقات الجلسة المشتركة
 والمالحظات التالية: لتعليقاتالجلسة المشتركة ا قدمت .112

 

بمبلغ بموجبها فريقيا أالتي تبرعت جنوب  2014ية لشهر أكتوبر هالمذكرة الشفأشارت إلى  (1

استفسرت عن كيفية على هذا النحو و. 2015دوالر أمريكي للسنة المالية  3,117,641.06

 .، وكم تبقّى منها حتى اآلناستخدام األموال

 .طوعيا المتلقاة األموال بحصر قامت أنها من التأكد المفوضية من طلبت (2

 من أداء واجباته.رئيس المفوضية فريقيا التي مكنت أبمساهمات نيجيريا وجنوب  أقرت (3

الدعم من الشركاء، يطلب رئيس المفوضية اتفقت مع المفوضية على أنه ليس من المناسب أن  (4

ما ال تتوفر  ومع ذلك، كان من المهم أيًضا أن يقوم االتحاد األفريقي بإبالغ اللجنة الفرعية عند

 .المفوضية األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتهرئيس  لدى

لقيام بمهمة في ل"مخصصالر أمريكي فقط على أنه دو 230,000تمت اإلشارة إلى مبلغ  (5

 اهتمام"، وهو أمر لم يكن واضًحا تماًما.ذات  مجاالت 

 بنود في الميزانية الحالية تتعلق بالطلب المعني.حول ما إذا لم تكن هناك   اتوضيحطلبت  (6

 الميزانية العادية.إطار أن بعض الطلبات كان من الممكن أن ترد في الحظت  (7

سبب عرض بعض البنود الواردة في الطلب على االجتماع والتي كانت  حا حولطلبت توضي (8

 .المفوضية سرئيتحت سيطرة 

 بعض االجتماعات افتراضياً. عقدالنظر في  ت من ديوان رئيس المفوضيةطلب (9

لديوان رئيس  ضافيةاألمانة بأن تحدد بوضوح المسائل المتعلقة بالميزانية اإل تنصح (10

 .رئيس المفوضيةأو نائب  المفوضية

الطوعية صناديق الاستخدام بشأن المفوضية أن تقدم لالجتماع أرصدة حسابات  ت منطلب (11

 سنوات ونصف. 6إيضاًحا حول سبب تقديم الطلب بعد  تطلبو. 2014لعام 
 

 ردود المفوضية
 :قدمت المفوضية الردود التالية .113

 

 .بمعالجتها جميعًا تعلما بالتعليقات التي أثيرت ووعد حاطتأ (1

 من النظم واللوائح المالية. 17متماشيا مع المادة  ضافيةكان طلب الميزانية اإل (2

، بدال يكون من مصلحة االتحادسولكن  ديوان رئيس المفوضيةقدم االتحاد األوروبي األموال ل (3

 .رئيس المفوضيةعمل بخصوص  استخدام أموال الدول األعضاء من ذلك، 

في الميزانية للسماح لم تكن ممثل الرئيس الستحضار أن األموال المخصصة باالجتماع  تأبلغ (4

هذا الميزانية اإلضافية طلب وسوف يعالج له بزيارة أديس أبابا بانتظام إلحاطة الرئيس. 

 النقص.

االجتماع بالقواعد التي تحكم المساهمات الطوعية على النحو المنصوص عليه في المادة  تأبلغ (5

 لوائح المالية.من النظم وال 20

تم اعتماد الميزانية  بعد أن أن معظم األنشطة قيد الطلب لم تكن متوقعة ألنها حدثت  تأوضح (6

 بالفعل.

 عليه.صالحية استخدام األموال المعروضة  المفوضية بأن لرئيسالقاضي على االقتراح  توافق (7

 الموافقة.الطلبات من خالل عملية تناول كان من المناسب  ،ولكن ألغراض الشفافية
 

 التوصيات / االستنتاجات
 :إلى االستنتاجات التاليةاالجتماع  توصل .114

 

 .مكتب الرئيس مساندةفريقيا ونيجيريا لأدعم الذي قدمته حكومتا جنوب للعرب عن تقديره أ (1

 .هي معروضةالميزانية كما اعتمد  (2
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لجميع الدول إلتاحتها فريقيا أالمعلومات التي طلبتها جنوب وفير طلب من المفوضية ت (3

 األعضاء.
 

 المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها  (4
 

: )أ( والوقاية منها للمركز األفريقي لمكافحة األمراضضافية مشروع الميزانية اإلطلب تم تقديم  .115

البالغ  العجز دوالر أمريكي ولتغطية 1,200,000بمبلغ  2021لالستفادة من الصندوق الكويتي في عام 

أجل  من "،تحاد األفريقيالل ألفمبنى الدوالر أمريكي من أموال الدول األعضاء لتجديد " 996,800

)ب(  توسيع األماكن المخصصة لمكاتب موظفي المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها،

لتغطية  موافقة لجنة الممثلين الدائمين وكذلكبخصوص  مليون دوالر أمريكي لتغطية زيادة التعهدات 50

 500,000)ج(  االستجابة لفيروس كورونا المستجد، األموال اإلضافية المتوقعة من الشركاء لصندوق 

من الدول  دعوة ألي واالستجابة لمجابهة الطوارئ االستعداد لتغطية األعضاء الدول منأمريكي  دوالر

 .األمراض األعضاء بشأن أي مرض من
  

 تعليقات الجلسة المشتركة
 والمالحظات التالية:تعليقات الجلسة المشتركة القدمت  .116

 

 حصولأعرب االجتماع عن تقديره للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها لتنسيق  (1

 ؛19-فيروس كوروناضد لقاحات  علىالقارة 

فيما يتعلق بالتجديد، تساءل األعضاء عن سبب إدراج الطلب تحت اسم المركز األفريقي لمكافحة  (2

في حدوث ذلك حيث تسبب ، المرافقوإدارة  الشؤون اإلدارية مراض والوقاية منها بدالً من قسماأل

 ؛بشأن المسؤوليات الخاصة بالمشاريع الرأسماليةخلط 

تعليق اإلنفاق الرأسمالي على البنود غير األساسية في سياق التقشف الحالي،  مقرر بشأنهناك  (3

 2020أشارت ميزانية عام وقد . مقرراسب مع روح هذا الوبالتالي فإن طلب تجديد المكتب ال يتن

االستخبارات دوائر سيتم استخدام مبنى لجنة إنه أولوية حيث ذا بالفعل إلى أن هذا التجديد لم يكن 

  ه؛واألمن في أفريقيا بدالً من

بقين الطا استخدام دعا االجتماع إلى االستخدام األمثل للمساحات المكتبية، مع اقتراح النظر في (4

عن طول  عضاءتساءل األو ،االستخبارات واألمن في أفريقيادوائر الشاغرين في مبنى لجنة 

زيادة خطط ليالجدول الزمني للتجديد معتبرا أن المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها 

ارنة ، فضال عن األساس المنطقي وراء الزيادة في تكاليف التجديد مق2021موظفيه في عام عدد 

 ؛بالوقت الذي تم تقديمه في البداية

طلب االجتماع توضيًحا بشأن ما إذا كان يتعين على جميع موظفي المركز األفريقي لمكافحة  (5

 فيروس كورونامن جائحة خالل هذه األوقات  داخل المكاتباألمراض والوقاية منها التواجد فعليًا 

 ؛عمليات التجديد لتبرير المستجد

المركز األفريقي لمكافحة األمراض  وموظفالمكان الذي سيستخدمه كان هناك طلب لتوضيح  (6

 تجديد المبنى؛والوقاية منها خالل فترة 

االستخبارات واألمن ، سعى  األفريقية لالستخبارات لجنةالفيما يتعلق بخيار استخدام مبنى  (7

طلب القانوني بشأن مشروعية االجتماع للحصول على المشورة القانونية من مكتب المستشار 

 دفع إيجارالمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية من واألمن   األفريقية لالستخبارات لجنةال

 ؛الستخدام مساحتها المكتبية

، مليون دوالر  1,2مبلغ   توضيًحا حول سبب طلب الموافقة على استخدامأيضا طلب االجتماع  (8

 ة والشراء  قد بدأت؛موافقعمليات سابقة للالمفوضية، نظًرا لوجود  إذا كان هذا المبلغ متوفرا لدى

طوال هذه  للطوارئ واالستجابة لالستعداد مسألة عدم وجود صندوق لتوضيح طلب هناك كان (9

 .بعض الوقت  منذ موجودة كانت المعروضة األمراض بعض أن االعتبار في األخذ المدة مع
 

 المفوضية ودرد
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 المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها( ردودها على النحو التالي:قدمت المفوضية )مع  .117

طلب التجديد من قبل المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها بدالً من قسم  تقديم يتم (1

 ةالبالغ لمنحة المتبقي من اأمريكي  مليون دوالر 1.2إدارة المرافق ألن مبلغ الشؤون اإلدارية و

 دوالر 2.3منه يخصص التحاد األفريقي، لمن حكومة الكويت  أمريكي يون دوالرمل 3.2

 1.2ويعتبر مبلغ للدعم الذي شمل المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها.  أمريكي

هو المبلغ المتبقي بعد استخدام الباقي لشراء سيارة إسعاف ودعم االتحاد أمريكي مليون دوالر 

 .فريقياأتفشي فيروس إيبوال في غرب اجهة في مواألفريقي 

موظفي المركز قوام أولوية في الوقت الحالي حيث يتوسع  ةالرأسماليالمصروفات  همثل هذت (2

في الخطوط  يعملونأساسيون  موظفوناألفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها وجميعهم 

  . يجب أن يكونوا في الموقع فعليًا للوفاء بواليته ،األمامية

طابقين الاالستخبارات واألمن في أفريقيا كخيار الستخدام  دوائر تمت متابعة استخدام مبنى لجنة (3

شاغرين، ولكن ط لب من المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها دفع تكلفة إيجار ال

المالية شهريًا للطابقين بناًء على أحكام النظم واللوائح أمريكي دوالر  50,000.00بما قيمته 

تقديم الخدمات وفرض رسوم على بجهزة ومؤسسات االتحاد أللالتحاد األفريقي التي "تسمح 

 هذه الخدمات".  

 كثر قابلية للتطبيق.األخياًر هو ال" لفتجديد المبنى "أجعل  هذافإن  ،ثممن  (4

من المتوقع أن يستغرق هذا التجديد حوالي تسعة أشهر وخالل ذلك الوقت سوف يستوعب قسم  (5

جدد من المركز األفريقي لمكافحة األمراض الموظفين الإدارة المرافق الشؤون اإلدارية و

اجتماعات عقد ال تإنه والوقاية منها داخل قاعات المؤتمرات في مجمع المكاتب الجديد حيث 

 فعلية في الوقت الحالي.

 التعاقد تم الذي اولالمق أدخلها التي التنقيحات  عن الناجمة التجديد تكاليف في الزيادة بسبب (6

 . المناقصة من جديد طرح اقتضى األمر البداية، معه في

أفاد مكتب المستشار القانوني بأنه، وفقًا للنظم واللوائح المالية لالتحاد األفريقي، "ال يجوز ألي  (7

جهاز تحميل أي جهاز آخر مقابل أي خدمة يتم تقديمها إال إذا كان ذلك لغرض استرداد التكلفة 

 مباشرة نتيجة لتقديم الخدمة". التي تم تكبدها 

تمت أنه قد االتحاد األفريقي بالفعل وفي حوزة مليون دوالر كان  1,2على الرغم من أن مبلغ  (8

، فإن الزيادة الحالية في التكلفة تتطلب ميزانية غراض تجديد المبنىألمن قبل الموافقة عليه 

المبلغ الحالي بيان ولكن كان من الضروري  أمريكي، دوالر 996,800.00قدرها إضافية 

 .أمريكي مليون دوالر 1,2البالغ والمتاح 

لمجابهة أموال للتأهب  توفرال ت المخصصة لفيروس كورونا المستجد،موال األكر أنه بخالف ذ   (9

، مع األخذ لمواجهة تفشي األمراض الستجابة ألي طلب من الدول األعضاءبغية الطوارئ ا

 ود العديد من األمراض التي تحدق بالقارة. في االعتبار وج
 

 التوصيات / االستنتاجات
 

والتأهب واالستجابة  19-فيروس كورونامرض لصندوق  ضافيةتم اعتماد طلب الميزانية اإل .118

 لحاالت الطوارئ. 

االستخبارات واألمن في أفريقيا دوائر جنة الموافقة على استخدام الطابقين الشاغرين في مقر ل .119

على  ن إلى اتفاق االكيان ، على أن يتوصلالمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهاتضافة الس

 تقاسم تكاليف المرافق.
 

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  (5
 

للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، لتغطية )أ(  ضافية تم تقديم طلب مشروع الميزانية اإل .120

لجنة خبراء بمساعدة  التوظيفللتعيين و ةمطلوبال]أمريكيا دوالًرا  1,196,051يلية البالغة التكلفة التشغ
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البرتغالية والعربية( ياللغتين ( )2)مترجمين فوريين توظيف  -لشغل وظائف مختلفة  التوظيف العشرة

 ،(2 م( )ةعربياللغة ال)( 1)موظف قانوني و ،(3 م( )2) واثنين من كبار الموظفين القانونيين  ،4م

موارد الو ةداركبير لإلمسؤول و ،(4أسكرتير واحد )خ ع و ،(1 مموظف اتصاالت وقواعد بيانات )و

 .أمريكياا دوالر 880,549.00([ و)ب( تكلفة الميزانية البرنامجية البالغة 3 مبشرية )ال

  
 

 تعليقات الجلسة المشتركة
 والمالحظات التالية: تعليقاتالجلسة المشتركة القدمت  .121

 

التوظيف في لجنة بانجول منذ بشأن  المقرراتحول سبب عدم تنفيذ جميع  اتوضيح طلبت (1

 .2017عام 

 أوصت لجنة بانجول باستخدام أموال االتحاد األوروبي نظًرا ألن لديها قيودًا زمنية.  (2

 .ألوليةحول سبب عدم إدراج هذه التعيينات في الميزانية ا التوضيحمن  امزيد طلبت (3

مرور الوقت مع على مراحل  توضيح ما إذا كان يمكن إجراؤهطلبت فيما يتعلق بالتوظيف،  (4

 .2021في عام  تنفيذه الكاملبدالً من 

 كيفية إعطاء األولوية للغة اإلسبانية.حول  طلبت توضيحا، نالمترجمين الفورييبخصوص  (5

عكس التكاليف التي ي. لأمريكياا دوالر 1,196,051طلبت من لجنة بانجول تخفيض مبلغ  (6

، في أقرب وقت التعيينحيث يمكن إجراء عمليات التوظيف و 2021سيتم تكبدها في عام 

 الربع األخير من هذا العام.خالل ممكن 

 مستوى.الالحظت أن جودة الترجمة لم تكن على  (7

 إلى ذلك.عدد األيام والمعدل المطبق وما أساس من المتوقع أن تدفع أتعابًا بناًء على  (8

 ما هو مطلوب.لى ماسيحدث إذا كانت الميزانية المطلوبة غير كافية أو تزيد ع طلبت معرفة (9
 

 لجنة بانجول ردود 
 الردود على النحو التالي:  اللجنةقدمت  .122

 

مفوضية االتحاد حتى اآلن، كانت جميع عمليات التوظيف في لجنة بانجول تعتمد كليًا على  (1

 عملية التوظيف ال مركزية.أصبحت  حيث عالج ذلك 1097مقررلكن ال األفريقي،

تدابير التقشف، وتم توجيه جميع األجهزة ، كانت المقترحات مستندة إلى في الميزانية األولية (2

 المستجد. لتحويل معظم أموالها غير المستخدمة للوظائف الشاغرة إلى صندوق فيروس كورونا

نتيجة لعملية تحديد هي ذه الوظائف بالفعل هفإن تنفيذ التعيينات على مراحل، فيما يتعلق ب (3

مع لجنة خبراء التوظيف العشرة من بين العديد من التي تمت على نحو مشترك األولويات 

مترجمين فوريين  استخدامالوظائف الشاغرة. يفقد المكتب بالفعل الكثير من الموارد من خالل 

 وق طاقتهم.مستقلين بينما يعمل عدد قليل من الموظفين القانونيين ف

اللغة اإلسبانية في على توفير قدرتها ب المتعلقة متطلباتاالهتمام بال لجنة بانجولستواصل  (4

 لها.اعمأ

وفقًا لذلك لتعكس تكاليف عام أمريكيا دوالًرا   1,196,051على معدل تناسبي لتكاليف وافقت  (5

يبدأ عمله ( ولكن لم 3م) كبير للموارد البشريةتم بالفعل االنتهاء من تعيين موظف وقد . 2021

بشكل معالجته تم تلم ما قانونية  آثاربالفعل يترتب على هذا الوضع ، وبسبب نقص الموارد

 عاجل.
 

 التوصيات / االستنتاجات
 

أمريكيا دوالًرا  1,196,051 البالغة لتكاليفلالتصنيف التناسبي شريطة تمت الموافقة على الطلب  .123

 .2021عام اصة بالختكاليف التعكس كي وفقًا لذلك ل

 مركز االتحاد األفريقي للقاحات البيطرية (6
 اإلضافية لمركز االتحاد األفريقي للقاحات البيطرية،تم تقديم طلب مشروع الميزانية 
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بخصوص النشاط الحيوي غير الممول المتعلق بالطاعون  أمريكي دوالر  144,500لتغطية )أ(   .124

لشراء مخزون الكواشف والمواد االستهالكية الختبارات أمريكي دوالر  91,000.00)ب(  البقري،

لتنفيذ مشروع توأمة حول  اأمريكي ادوالر 226,306.23)ج(  ،التي استنفدتفيروس كورونا المستجد 

"إنشاء نظام مستقل لمراقبة جودة لقاح الحمى القالعية في مركز االتحاداألفريقي للقحات البيطرية"، 

   ، المملكة المتحدة.بريبرايتبالتعاون مع معهد 
 تعليقات الجلسة المشتركة

 والمالحظات التالية:التعليقات الجلسة المشتركة قدمت  .125
 

عن القلق إزاء التناقض بين الوثائق التي تم توزيعها على الدول األعضاء وتلك المقدمة  تأعرب (1

 خالل جلسات االستماع.

حول عدد موظفي المختبرات الذين سيتم تعيينهم، وطبيعة عقودهم، ومدة  اتوضيحطلبت  (2

  قوم بالتعيين.الخدمة، ومصدر التمويل، ومن الذي سي
 

 ردود المفوضية
 على النحو التالي:  ردودالمفوضية القدمت  .126

 

مختبرات  ي ( موظف4تم التخطيط لمشروع التوأمة في البداية لمدة عامين ليغطي أربعة ) (1

 قصيرة بعقود مدتها سنة واحدة في فئة الخدمات العامة. لفترات 

( من 8سيتم تعيين ثمانية )فمشروع التوأمة هذا،  اتفاق نظًرا ألنه لم يتبق سوى عام واحد من (2

الجصول موظفي المختبرات لفترات قصيرة. كان التأخير بسبب الفترة الطويلة التي استغرقها 

 من مكتب المستشار القانوني. ى االتفاقلعالموافقة القانونية على 

دوالر أمريكي هو إعادة التخصيص من األنشطة  144,500سيكون مصدر التمويل لطلب  (3

 .ام يتم تخصيص موارد لهة التي لوالمعتمدعطاء األلوية لألنشطة المهمة إل قررة الم

 يتس.جمصدر تمويل مشروع التوأمة هو مؤسسة بيل وميليندا  (4

)وحدة التوظيف(  مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةسيتم التوظيف من قبل  (5

 معمول بها.لمفوضية االتحاد األفريقي، من خالل اإلجراءات ال

 . للمراجعةالوثائق المتعلقة باالتفاق والتوظيف في إطار مشروع التوأمة كل سيتم جمع  (6
 

 التوصيات / االستنتاجات
 

 على الطلب.تمت الموافقة  .127
 

 ه:يتحقوق الطفل ورفاهحول لخبراء ألفريقية لالجنة ال (7
 

دوالرا أمريكيًا للجنة األفريقية للخبراء   508,849 ةالبالغ ضافيةمشروع الميزانية اإلطلب تم تقديم  .128

ه، لألغراض التالية: )أ( الدعوة للتصديق على الميثاق األفريقي لحقوق يتحول حقوق الطفل ورفاه

توجيهية لوسائل اإلعالم المبادئ الونشر إعداد )ب( ،دوالًرا أمريكيًا( 32,809الطفل واإلبالغ عنه )

)ج( تعزيز قدرة وخبرة اللجنة  ،دوالرا أمريكيا( 47,458بشأن اإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل )

ه، وأمانتها بشأن التحديات الناشئة في مجال حقوق الطفل يتاألفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاه

)د( دعم وتفعيل أنشطة مجموعات العمل التابعة للجنة األفريقية للخبراء  ،دوالرا أمريكيا( 126,090)

)هـ( تدريب وسائل اإلعالم على آلية حماية  ،دوالرا أمريكيا( 20,460ه )يتحول حقوق الطفل ورفاه

 ا(.دوالًرا أمريكي 245,970موظفي األمانة ) مرتبات  )و(، دوالًرا أمريكيا( 35,763الطفل )
  

 تعليقات الجلسة المشتركة
 والمالحظات التالية:تعليقات الجلسة المشتركة القدمت  .129

 

 أو افتراضيًا(. حضورياتوضيح كيفية التخطيط لتنفيذ أنشطة بناء القدرات )طلبت  (1

بين اإلجمالي المطلوب أمريكي دوالر  50,000.00يبلغ حوالي الذي  الفارق استفسرت عن (2

 .تمويلعندما يتم تصنيفه حسب مصدر الاإلجمالي بلغ في الم

 . من إلحاح عناصر التكلفة األخرىما تتسم به ، تم التساؤل عن مدى اترتبمإلى جانب ال (3
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إلى مكاتب اللجنة األفريقية للخبراء  مفوضية االتحاد األفريقي لماذا تم نقل الموظفين من مقر (4

 هم؟اترتبمتم تغطية تلم بينما ه في ليسوتو يتحول حقوق الطفل ورفاه

وسائل اإلعالم حول اإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل، لماذا مبادئ توجيهية ل إعدادبدالً من  (5

التي المبادئ ه استخدام تلك يتال تستطيع اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاه

 وضعتها وكاالت األمم المتحدة مثل اليونيسف؟
 

 ه والمفوضيةيتاللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاه ودرد
 ه والمفوضية ردودهما على النحو التالي:يتقدمت اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاه .130

 

مجموعة عمل اللجنة نصيب باستثناء ت افتراضية، تكون جميع األنشطة بموجب هذا الطلب (1

 ه.يتلطفل ورفاهاألفريقية للخبراء حول حقوق ا

في المجاميع في مصدر الصندوق ناتج عن الفروق في العمالت )الدوالر واليورو(.  فارقال (2

 .حيث ال يوجد فارق عند استخدام الدوالر األمريكي

، هناك أنشطة أخرى ضرورية في هذه المرحلة عندما يتعين على اللجنة اترتبمباإلضافة إلى ال (3

ه تنفيذ واليتها في مكاتبها الجديدة دون االعتماد يتفل ورفاهاألفريقية للخبراء حول حقوق الط

 ا.قبل نقلهعليه كما كان الحال  مفوضية االتحاد األفريقيعلى 

)في إدارة الشؤون ، والذين تأثرت مرتباتهم مفوضية االتحاد األفريقيالموظفون المنقولون من  (4

المتبقية، حيث لم يتم ترحيل البرامج البرامج أموال االجتماعية السابقة( كان يتم تعويضهم من 

 ه. يتمع اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاه

من المهم أن تقوم اللجنة األفريقية واستخدام إرشادات اليونيسف، ولكن لغرض الملكية،  يمكن (5

 خاصة بها. المبادئ التوجيهية ال إعداده بيتللخبراء حول حقوق الطفل ورفاه
 

 االستنتاجاتالتوصيات / 
 

ه إعادة تقديم طلبها، مع األخذ في يتط لب من اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاه .131

 جميع األنشطة، وضرورة تنفيذ تعليق جميع أنشطة بناء القدراتشأن السابق ب مقرراالعتبار ال

 .افتراضيا
 

  واألمن والسلم السياسية الشؤونإدارة  (8
ً  دوالراً  6,853,038 طلبات، أوال بمبلغ ثالثة المفوضية قدمت .132  من تغطيته الذي سيتم أمريكيا

وثانيا مبلغ . كوريا حكومة من أمريكي دوالر 2,000,000ومبلغ  اإلداري المجمع صندوق

 .تخصيص االعتمادات إعادة من أمريكيا دوالرا 4,553,707

 

 المشتركة الجلسة تعليقات

 التالية؛ والمالحظاتالتعليقات  االجتماع قدم العرض، عقب .133
 

الموظفين  مرتبات لتمويل من قبل إلى الدول األعضاء الطلبات هذه أنه تم تقديم مثل مجددا أكد (1

 أموال باستعادة إدارة السلم واألمن، وقد نصحت مديرية الشؤون المالية في لفترات قصيرة بعقود

 النهاية؛ في الشركاء

 تعيينهم، وعملية قصيرة، لفترات الموظفين قائمة حول معلومات على للحصول أيًضا الطلب كرر (2

 ومقدار األموال بتوفير الشركاء يقوم ومقدارها، ومتى األموال قدموا الذين الشركاء هم ومن

 اإلداري؛ المجمع في المتبقي والرصيد المصادر

 كميزانية اآلن تقديمها تم قد حول الميزانية االستماع جلسة أثناء المرفوضة الميزانية فجوة أن لوحظ (3

 فيها؛ للنظر إضافية 

 مرتباتهم دفع الذين يتم قصيرة لفترات الموظفين عن المسؤوليات تحمل عدم إلى الحاجة على شدد (4

 آخر؛ شريك ويدفعها تحت اسم شريك وتعيينهم
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 ،إدارة الشؤون السياسية والسلم واألمن داخل  قصيرة لفترات مراجعة للموظفينبدء في ال اقترح (5

إعتمادات  توجد ال اآلن، حيث إنه قد تمت اإلفادة بأنه حتى مرتباتهم دفع تم وكيف تعيينهم كيفية حول

  لدفع المرتبات؛ 

 المراجعة القضائية تقرير بشأن إجراء المؤتمر كلف رئيس المفوضية باتخاذ بأن االجتماع ذّكر (6

 الموظفين قائمة في ماءاألس هذه بعض وظهرت المراجعة، تقرير في األسماء ذكر وتم وتوصياته،

 على أن الشروع في الموافقة من مخاوفه عن وأعرب األعضاء، الدول إلى المقدمة لفترات قصيرة

 يشكل انتهاكا للقواعد؛ أن يمكن الموظفين مرتبات هؤالء دفع

 الديمقراطية الكونغو جمهورية في األفريقي لالتحاد االتصال لمكتب المنفصل للطلب تفسيًرا طلب (7

كمصدر  ومكتب العلم واالبتكار اإلشارة في الضميمة إلى السويد مع أمريكي دوالر مليون 1 بمبلغ

 للتمويل؛

 الطلب؛ فهم من لمزيد إضافية مفصلة التكاليف ومعلومات تفاصيل توفير حاجة إلى هناك (8

 في فجوات وجود مع 2021 ميزانية على الموافقة بموجبه عدم تقرر الذي المؤتمر ذّكر بمقرر (9

 هذا انتهاكإدارة الشؤون السياسية والسلم واألمن عن سبب محاولة  وبالتالي، تساءل. التمويل

 المقرر؛

 منعه؛ وليس دعمه ولذلك ينبغي الطلب لدعم األموال حشدت قد المفوضية أن الحظ (10

 يجب والهيكلية، والمالية القانونية اآلثار ذات الجديدة الطبية تحت البند )جيم( حول إنشاء المراكز (11

المسائل  مواءمة الصادرة عن أجهزة صنع السياسات، وينبغي الالزمة القانونية اإلجراءات اتباع

 من قبل؛ المنشأة الهياكل مع الطبية

 الوقت؛ هذا في أصالً، المعتمدة الميزانية من جزًءا تكن لم التي الميزانية بحث بنود يشجع ال (12

 ميزانية قصيرة، وأن لفترات للموظفين مدققة قائمة على تقديم التنبيه مع طلب الميزانية على وافق (13

 يتعلق فيما مجلس السلم واألمن قبل من عليها والموافقة مناقشتها تمت قد اللجنة األفريقية للسكان

 األمن؛ بمسألة

إدارة الشؤون السياسية  مع بل التعاون اإلشراف مسؤولية تولي ليست االجتماع مهمة بأن ذكر (14

 ميزانيتها؛ يةلتسووالسلم واألمن 

المراجعة  وأن المشكلة نفس حول األخيرة المناقشة في الردود نفس كانت هذه بأن أيًضا التذكير تم (15

 الحصول على رأي  وهى قد أرادت. تقريرها في ومراسلي البريد النظافة عمال حددت القضائية

 فجوة وجود دون الميزانية بقبول يتعلق فيما صنع السياسات مقرر أجهزة تنتهك ال حتى قانوني 

 المراجعة القضائية؛ وتوصية التمويل في

 جديدة؛ إدارات إلى انتقلوا لو حتى مرتبات الموظفين حذف سبب توضيح المفوضية من طلب (16

 مرتباتهم؛ ومصدر وعددهم الفريق أعضاء معرفة االجتماع طلب السامي، بالممثل يتعلق فيما (17

إدارة الشؤون  وقيام ،2021 ميزانية سنة عن الرأسمالية حول اختالف النفقات مخاوف أثيرت (18

 األعضاء الدول أن حين في الوقت هذا في الرأسمالية النفقات بنود بإثارة السياسية والسلم واألمن 

 قرارا في هذا الشأن؛ اتخذت قد

 يتسمون كانوا إذا ما لمعرفة السامي الممثل مكتب في للموظفين تقييم إجراء ضرورة إلى أشار (19

 بالفاعلية.

 

 المفوضية ردود
 :الردود التالية قدمت المفوضية .134

 

 طويلة التوظيف بفترة وقف تنفيذ قبل تعيينهم تم قد الموظفين هؤالء بأن المفوضية أبلغت (1

 إعادة الممكن من يزال وال قبل من الموظفين قائمة تقديم وتم مختلفة تمويل مصادر من

 الموقرة؛ الهيئة هذه إلى تقديمها
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 ما اشترطه الشركاء متوقفا على كان اللجنة األفريقية للسكان تأخير بأن االجتماع إبالغ تم (2

 أثناء كان الوقت قد تأخر بالفعل للحصول على الموافقة الشرط، هذا  مع التعامل تم وعندما

 المداوالت حول الميزانية العادية؛

 السابق األفريقي تحاداال مكتب االعتمادات من تخصيص إعادة من الميزانية تمويل سيتم (3

 تخصيص االعتمادات؛ بإعادة يتعلق فيما الصلة ذات استنادا إلى األحكام بوروندي في

 تخصيص االعتمادات إعادة استنفاد  منهم ط لب وقد والمقرر، ضمن القواعد يندرج الطلب (4

 مرتفع الطلب ألن التخصيص إعادة من تقديمه سبب هو وهذا االحتياطي، الصندوق وليس

 للغاية؛

 انتقالهم بعد تعيينهم وقد تم موظفين 3الممثل السامي من  مكتب في العاملين يتكون عدد (5

 نقله فقد تم أما الثاني ، مباشرة  منهم ويتولى الشركاء تمويل واحد. واألمن السلم إلى إدارة

وكانت  الماضي، العام في شاغرة وظيفة من  آخر، كما تم تمويالألخير مكتب إلى

 التكلفة؛ لتغطية العام االعتمادات متوفرة في هذا

 تقرير إلى اجتماع اللجنة تقديم وسيتم التنفيذ، في تقدم هناك بالمراجعة القضائية، يتعلق فيما (6

 ؛2021 يوليو قمة وخالل  لمسائل المراجعة الفرعية
 

 التوصيات / االستنتاجات
 :يلي بما الدائمين الممثلين لجنة المشتركة الجلسة توصي .135

 

المراجعة  وتوصيات المعتمدة النظم واللوائح التنبيه والتوصية باتباع مع الميزانية على الموافقة تمت (1

 .القضائية دائما

 الدول اعتمدتها التي النظم واللوائح واحترام التباع المستقبل في حاجة هناك أن جديد من أكدت (2

 األعضاء.

 التعليقات. في الواردة المعلومات بكافة االجتماع إلى تزويد دعت المفوضية (3
 

 التابعة إلدارة الشؤون السياسية والسلم واألمن االنتخابية والمساعدة الديمقراطية وحدة (9
 

    173,599البالغة  ميزانيتها قدمت واألمن، والسلم السياسية الشؤون الثالث إلدارة فيما يخص الطلب .136

 .القارة في الديمقراطية والعملية االنتخابات أجل لبحثها من أمريكيا دوالرا
  

 المشتركة الجلسة تعليقات

 التالية؛ والتعليقات المالحظات االجتماع قدم عقب العرض، .137
 

 ومفهوم 2021 عام في إجراؤها المقرر االنتخابات عدد معرفة طلبت الجلسة المشتركة (1

  والقصير؛ الطويل المدى على االنتخابات نشر مراقبي

 لمراقبة هذه األفريقي االتحاد سيرسلهم الذين الموظفين عدد معرفة طلب االجتماع أيضا (2

 االنتخابات؛

 إلى طريقها في األفريقية االنتخابات األفريقي االتحاد يقود أن ضرورة االجتماع على شدد (3

 الميزانية. كسبب لدعم والشفافية الديمقراطية
 

 ردود المفوضية
 :التالي النحو على ردودها المفوضية قدمت .138

 

 من نوعين وجود إلى المفوضية أشارت وجداولها الزمنية، باالنتخابات يتعلق فيما (1

ورهنا  واالنتخابات البرلمانية. االنتخابات الجاري إجراؤها، االنتخابات الرئاسية

 لمدة قصيرة مراقبين بعثات المفوضية تنشر النزاع، والوضع بعد السياسي باالستقرار

  االنتخابات؛ قبل ترة ماوكذلك بعثات تقييم لف وطويلة،

 المراقبين فإن للممارسة، وفقًا والطويلة  األمد القصيرة المراقبين بعثات بخصوص طبيعة (2

أيًضاعند  اإلدارة وتقوم أسبوعين، إلى أيام 10 عن يقل ال ما يغطون ما لفترة قصيرة عادةً 



EX.CL/1281(XXXIX)B 
Page 34  
 

 

 بعثة حجم ان وأضافت االنتخابات، قبل ما تقييم بمهام للقيام مراقبين بنشر االقتضاء

 المسجلين؛ الناخبين وعدد الدول يتوقف على حجم المراقبين

فترة  االنتخابات و)مراقبي لفترة طويلة( )مراقبي االنتخابات بين الفرق توضيح في (3

 من الخارجة البلدان في رئيسي أنه يتم نشر األول بشكل إلى اإلدارة أشارت قصيرة(،

 سياسي؛ نظام لديها ليس التي والبلدان النزاعات

. الناخبين بسجالت يتعلق فيما خاصة األعضاء، للدول الفنية المساعدة المفوضية تقدم (4

 في بعثة رفيعة المستوى نقوم بنشر المعنية، البلدان لجميع االنتخابية اللجان لدعم وأيضا

 االنتخابات؛ بعد لفترة ما بعثات كما أن هناك البلدان التي تشهد نزاعا سياسيا،

 الذين يتم نشرهم مما المراقبين حجم فإن ذلك يتوقف على االنتخابات، بتكلفة يتعلق فيما (5

 الناخبين؛ وعدد الدولة المتبع في االنتخابي النظام على بدوره يتوقف

 مستقر، سياسي نظام لديها ليس الدول التي أو نزاعات من خرجت التي للدول بالنسبة (6

 للمساعدة أيًضا السياسيين نشر المحامين والموظفيناالنتخابات، يتم  مراقبي إلى باإلضافة

 أما البعثات قصيرة ، أسابيع االنتخابات بثالثة سياسي، ويتم إيفادهم قبل نظام إنشاء في

 لمدة إيفاد هذه البعثات  ويتم واستقرار سياسي  التي يسودها سالم نسبي للدول فهي األجل

 االنتخابات؛ قبل أيام 10

المراجعة  توصيات تنفيذ بأن عام بشكل المفوضية االجتماع رئيس سعادة نائبة أبلغت (7

 العملية. نهاية مالئمة في أنه ستتم إدارة الموقرة للهيئة وأكدت مساره في القضائية

 

 التوصيات / االستنتاجات
 :يلي بما الدائمين الممثلين لجنة المشتركة الجلسة توصي .139

 

 الموافقة تمتإدارة الشؤون السياسية والسلم واألمن لمسائل   الحساسة الطبيعة ضوء في (1

 إدارة الشؤون السياسية والسلم واألمن. من اإلضافية المطلوبة الميزانيات جميع على

 

 طلبات إضافية للميزانية التكميلية من إدارة الشؤون السياسية والسلم واألمن

عاجلة لم يكن من الممكن توقعها  طلب ميزانية تكميلية إضافية لالضطالع بأنشطةمفوضية ال قدمت .140

 وقت تقديم الميزانية األولية.
 

 لجنة وزراء المالية الخمسة عشرتعليقات ومالحظات الدول األعضاء و
 

 الميزانية التكميلية؛ أيدت (1

 لمراجعة القواعد. خلوةاألساس المنطقي لعقد طلبت معرفة  (2

م واألمن في القارة دون للمسائل السأشارت إلى أن هناك حاجة إليجاد حل استباقي ودائم محلي  (3

 االعتماد دائًما على أموال المانحين / الشركاء.

طلبت من المفوضية خيار استكشاف طرق الوصول إلى صندوق السالم للدبلوماسية الوقائية /  (4

 آليات اإلنذار المبكر في إفريقيا.

 ات آليات اإلنذار المبكر؛تعزيز الديمقراطية الوقائية في القارة وتعزيز قدر ضرورةعلى ت شدد (5
 

 استنتاجتوصية / 
 عتمد الطلب التكميلي.تعلماً بالعرض و حيطت .141

 
 

 واالتصال اإلعالم (10
 

مكتبة  لوحدة 2021 لعام المخصصة الكتب لشراء أمريكيا دوالرا 51,909 البالغة الميزانية تقديم تم .142

 .اإلنترنت عبر تأمين االشتراكات على الضوء تسليط مع األفريقي االتحاد
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 المشتركة الجلسة تعليقات
 التالية؛ والتعليقات المالحظات االجتماع قدم العرض، عقب .143

 

 ألنها خصم على تحصل األفريقي االتحاد مكتبة كانت إذا عما عام بشكل االجتماع تساءل (1

 إلى تشير االستخبارات االقتصاديةوحدة  كانت إذا وما الدولية بالمنظمات مرتبطة

 أبابا؛ أديس في الموجودة السفارات

 األعضاء؛ الدول جميع مع المنشورات معايير تقاسم ينبغي (2

  للدول األعضاء؛ متاحة المكتبة المتوفرة في والوثائق التنبيه آلية تكون أن يجب (3

 توعية./معلومات لجلسات السفارات في الجدد لألعضاء إعالمي يوم يجب تنظيم (4
 

 المفوضية ردود
 :الردود على النحو التالي  المفوضية قدمت .144

 

 اإللكتروني بالبريد طلب خالل من الوصول األعضاء للدول يمكن بأنه المفوضية أفادت (1

 الجديد؛ المؤتمرات مبنى من الثالث الطابق في للمكتبة فعلية زيارة خالل من أو

 وأن االشتراكات المنشورات شراء عند مخفضة أسعاًرا هناك أن أوضحت المفوضية (2

 فقط. االشتراكات دفع يتم حيث المزيد تجلب الرقمية
 

 التوصيات /المالحظات

 :يلي بما الدائمين الممثلين لجنة المشتركة الجلسة توصي .145
 

 المعلومات  كما ط لب ودعو مديرية اإلعالم واالتصال إلى نشر الميزانية اإلضافية اعتماد (1

 .الدبلوماسية للبعثات المكتبة خدمات حول الضرورية
 

 والشباب ومسائل الجنسين المرأةمديرية  (11
 

 األفريقي االتحاد شباب جميع نشر لتغطية أمريكي دوالر 786,000البالغة  الميزانية تقديم تم .146

 األلمانية والوكالة العالمي األغذية وبرنامج األوروبي االتحاد  الميزانية إنه سيقوم بتمويل حيث المدربين

 .الدولي للتعاون
 

 المشتركة الجلسة تعليقات
 التالية: والتعليقات المالحظات االجتماع قدم العرض، عقب .147

 

 برنامج تعاملها مع كيفية حول مماثلة منظمة مع بحث إجراء المفوضية من طلب (1

 الشباب؛ المتطوعين

 األفريقي؛ لالتحاد الهامة البرامج يعتبر أحد هذا أن على االجتماع وافق (2

كانت  الميزانية حيث إن تدريبهم إضافي تم شاب متطوع 200 لـ يحدث عما تساءل (3

 تم شاب متطوع 300 أن إلى وأشار من أجل نشرهم، شابًا متطوًعا 45 لـ فقط مخصصة

 45 بـ مقارنة السابق االجتماع عليه خالل واالتفاق مناقشته تمت كما مبكًرا تخصيصهم

 اآلن؛ شابًا متطوًعا

 على أن . الوثيقة في مدرجين متطوًعا 150ل القطري التوزيع تقديم المفوضية من طلب (4

 ؛2021/22 في نشرهم سيتم 236 يشمل هذا

 المتطوعين؛ الشباب عن بشأن  قلة المعلومات لدى السفارات مخاوف أثيرت (5

 االتحاد موظفي من ليسوا المتطوعين ألن الخدمة إنهاء ذا ينطوي عليه بدل طلب معرفة ما (6

 األفريقي؛

في المسار النظامي  الدخول في تلقائيا الحق للمتطوعين كان إذا ما بشأن توضيحا طلب (7

 األفريقي؛ لالتحاد

 لرئيس المليون ومبادرة الشباب المتطوعين برنامج بين أوجه التكامل طلب معرفة (8

 المفوضية؛
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 المتطوعين؛ برنامج من األعضاء الدول جميع استفادة بضرورة ضمان المفوضية ذّكر (9

 الشركاء؛ تقاسمهامع يتم التي البيانات قاعدة طلب توضيحا حول طبيعة (10

 األعضاء؛ الدول مع البيانات تقاسم قاعدة الممكن من كان إذا ما طلب معرفة  (11

 نفس من مقدمي الطلبات في 236 من غير الممكن نشر كان إذا طلب توضيحا حول ما (12

 .الوقت
 

 ردود المفوضية
 :التالية المفوضية الردود قدمت .148

 

 بالفعل نشرهم تم متطوع 200 إلى باإلضافة كانوا شابًا متطوعًا 45 أن المفوضية أوضحت (1

 .األعضاء والدول المفوضية بين التنسيق االجتماع حول لتوصية تقديرها عن وأعربت

 تعيين  تم حيث الحصص نظام مسألة أثارت األعضاء الدول بأن الموقرة الهيئة أ بلغت (2

 100 لـ طلب 500 هناك كان األحيان بعض ففي. ونشرهم الشباب المتطوعين من العديد

وإيابا    - واجباتهم لتولي الشباب تذاكر السفر ذهابا للمتطوعين إصدار وتم. فقط مرشح

 وهذا أمريكي دوالر 2000 بقيمة الخدمة إنهاء حزمة منحهم ويتم. للعودة إلى بلدانهم

 .النظاميين عن إنهاء خدمة الموظفين تماًما يختلف

 على المشتركة بأنه يتم اإلعالن عن فتح باب الترشيح لبرنامج المتطوعين الجلسة أبلغت (3

 مذكرات خالل ومن وعلى شبكات التواصل االجتماعي األفريقي، لالتحاد الرسمي الموقع

 للسفارات. شفهية

 للنظم واللوائح يخضعون وبالتالي االتحاد في كموظفين يعاملون المتطوعين أوضحت أن (4

 .القائمة

 بعد للموظفين وت دفع العاملين ولوائح لنظم وفقًا للمتطوعين الخدمة إنهاء لفةتك دفع يتم (5

 .شهًرا 12 وهي عملهم، فترة انتهاء

فإنه  ذلك، حدث وإذا. األفريقي االتحاد يتم دمج المتطوعين في الوظائف النظامية في ال (6

 المناصب على آخر شخص أي مع عملهم وتنافسهم المتطوعين يكون بعد إنهاء هؤالء

 .الشاغرة

 وقد تلقى . اإلعالمية المنابر مختلف في للمتطوعين مفتوحة دعوة هناك أن أوضحت (7

 .طلب 10000 من أكثر البرنامج

 تعبئة الشركاء إلى تسعى شراكة حملة عن هي عبارة 2021 عام بحلول إن مبادرة المليون (8

المجاالت   األفريقيين في للشباب فرصة مليون وتقديم لاللتقاء والخاص القطاعين العام من

بينما يندرج برنامج المتطوعين (. والمشاركة والتعليم األعمال وريادة التوظيف) األربعة

 .بند التوظيف تحت الشباب لالتحاد األفريقي

 .التخصص مجال حسب مرتبة المتطوعين عن معلومات على تحتوي البيانات قاعدة كانت (9

 الحاجة يتوقف على نشره يتم فرد أي بشأن القرار ولكن لنشره متطوع كل تدريب يتم (10

 .الوظيفة مع تتماشى التي المتاحة المهارات إلى

 التي للمتطوعين اإلعالنات التالية خالل معلومات ستتلقى األعضاء الدول أن أكدت (11

 .المكتب سيوجهها
 

 التوصيات/ االستنتاجات
 

 للمتطوعين القطري التوزيع المفوضية تقديم من وط لب اإلضافية الميزانية طلب على الموافقة تمت .149

 .الشباب
 

 واالبتكار والتكنولوجيا والعلوم التعليم (12
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 خالل الجلسة لبحثها أمريكيا دوالرا  224,197 إضافية بمبلغ ميزانية طلب اإلدارة قدمت .150

 .المشتركة
 

 المشتركة الجلسة تعليقات

 :التالي النحو ومالحظات على تعليقات المشتركة الجلسة قدمت .151
 

 إعادة المستحسن فمن ليست وشيكة، الشركاء أموال أن إلى بالنظر أنه من اإلدارة حذرت (1

 .المستقبلية العادية الميزانيات في هذا التمويل مصدر في النظر

 التي التمويل فجوة لتغطية تخصيصها تم قد اإلضافية  الميزانية طلبات بعض أن الحظت (2

 االتحاد إخطار مسبق من هناك كان إذا ما طلبت معرفةولذلك  األوروبي، االتحاد خلفها

 .الدعم حول سحب األوروبي

 معلومات متعلقة نشر ويجب الزمنية الجداول عن عرض هناك يكون أن يجب أنه كررت (3

 األعضاء. الدول بالمنح الدراسية على

 التي الصناديق مختلف على المحتملة اآلثار عن معلومات تقديم المفوضية من طلبت (4

 .اإلضافية الميزانيات طلبات لتمويل كمصدر المفوضية حددتها

 حتى االحتياطي صندوق من يقتضي تموياًل  للميزانية طلب في أي النظر يتم لن أفادت بأنه (5

 على الموافقة ما تمت ذلك في بما للمشاركين، المفصل عنه الحالة تقرير توفير يتم

 .استخدامه

ً لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  تعقد أن اقترحت (6  للبت في طلبات  المفوضية مع اجتماعا

 .المتبقية اإلضافية  الميزانية

وضع صندوق  عن تقريرا تلقيلجنة وزراء المالية الخمسة عشر  طلبت من (7

 .المستقبل في االحتياطي صندوق استخدام تحكم أن التي يمكن العتبة االحتياطيوتحديد

 االحتياطي صندوق استخدام على وافقت قد المالية إدارة الشؤون كانت إذا ما معرفة طلبت (8

 .االحتياطي صندوق يستنفد لن ذلك كان وما إذا الطلب؟ لتغطية

 اإلضافية. الميزانية طلب بتمويل بالفعل ملتزمون شركاء هناك كان إذا ما معرفة طلبت (9

 .التكاليف لتقاسم الجامعات مع ترتيبات أية هناك كانت إذا ما معرفة طلبت أيًضا (10

 ينطبق حديثًا المعتمد الحصص نظام كان إذا بخصوص ما اإليضاح من مزيدا طلبت (11

 .المسألة قيد البحث على أيًضا

 .البرنامج دعم من االنسحاب إلى األوروبي االتحاد دفعت التي العوامل معرفة طلبت (12

 األولية الميزانية من% 2 المستقبلية اإلضافية الميزانيات طلبات تتجاوز أال اقترحت (13

 اإلضافية. الميزانيات طلبات لترشيد
 

 المفوضية ردود

 :التالي النحو على المفوضية ردت .152
 

 في االستمرار عدم قرار إلى التوصل وتم. الشركاء قبل من تمويله تم النشاط أن أوضحت (1

 المدارس  في الطالب كان ولألسف ،. بالفعل الميزانية على الموافقة بعد البرنامج تمويل

 .آخر مكان في التمويل عن إلى البحث  حاجة هناك وكانت بالفعل

 الطلبات تلك فقط هي االحتياطي صندوق من أمواالً  تحتاج  التي الطلبات تلك أن أوضحت (2

 ولن ضئيلة المطلوبة األموال صنع السياسات. وقد كانت أجهزة قبل من والمطلوبة العاجلة

 .االحتياطي رصيد صندوق تستنفد

 البرنامج هذا مثل دعم أن أساس على دعمه سحب قد األوروبي االتحاد بأن االجتماع أ بلغ (3

 .الصحيحة القناة يستخدم  لم المفوضية خالل من

 .في إطار المنحة الدراسية الموجودين الطالب قائمة بتقديم وعدت (4

 إجراءات المفوضية اتخذت البرنامج، تمويل إلنهاء األوروبي االتحاد موقف معرفة بعد (5

 .جدد طالب تعيين لوقف
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 وبسبب ،2019 ديسمبر في األوروبي االتحاد مع التفاهم مذكرة تنتهي أن المتوقع من كان (6

 االتحاد في اإلدارة وتغيير األخرى والتحديات الداخليةفيروس كورونا المستجد  قيود

 .تجديدها الممكن من يكن لم األوروبي،

 .البرنامج من االستفادة كيفية حول األفريقية بالجامعات اتصال على المفوضية أن أكدت (7

 بتمويل  التزامات على للحصول بالشركاء مؤخًرا اتصلت قد المفوضية بأن االجتماع أبلغت (8

 تعهدوا التي تلك بين من يكن لم الدراسية المنح برنامج دعم وأن ،2022 عام ميزانية

 العجز وذلك لتغطية األعضاء بالدول باالتصال المفوضية قيام سبب هو وهذا. بتمويلها

 دراستهم. من العامين بإكمال الحاليين للطالب للسماح
 

 التوصيات/ االستنتاجات
 

 الرئيس اختتام االجتماع. أعلن االحتياطي، صندوق وضع عن مفصلة عدم وجود معلومات مع .153

 في سيساعد الذي األدنى الحد واقتراح مناقشةلجنة وزراء المالية الخمسة عشر  من طلب .154

 .االحتياطي صندوق من المستقبلية السحب تقييدعمليات

 

 مسائل المشتريات وبدل المخاطر (13
 

طلب الميزانية التكميلية لتغطية تكاليف األعمال التي كانت تقوم بها أو التي أنجزت  مفوضيةال قدمت .155

مركز االتحاد ومفوضية بالفعل. كان من المقرر أيًضا دفع بدل المخاطر للموظفين الطبيين في ال

مرض فيروس كورونا الذين شاركوا بشكل مباشر في التعامل مع حاالت  األفريقي للقاحات البيطرية

 .المستجد

 

 تعليقات ومالحظات الجلسة المشتركة

 الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية: قدمت .156
 

 الطلب خاصة الخيار الذي حددته إدارة الموارد البشرية.أيدت  (1

 .OCC ه لم يتم توقيع العقد مع شركة أن تالحظ (2

كان شراء مركبتين متعلقين بالصندوق الصيني، وما إذا كانت األموال طلبت معرفة ما إذا  (3

 ال تزال متوفرة.

 أن يتم دفع بدل المخاطر فقط لموظفي الخط األمامي. تاقترح (4

، لذلك يجب أن تكون اليةالنظم واللوائح المأن دفع بدل المخاطر لم يتم تحديده في  تاكتشف (5

 .جائحةهناك آلية لتمويل البدالت المتعلقة بال

 تم تضمين بدل المخاطر في رواتب الطاقم الطبي. طلبت معرفة ما إذا  (6

 مصدر تمويل البدالت؛طلبت تأكيدات حول  (7

في  المركز األفريقي لمكافحة األمراض والقاية منهاتساءلت عن سبب عدم إدراج موظفي  (8

 القائمة

بشكل مباشر تعكس األفراد المعرضين  أرقامالمفوضية على مراجعة األرقام وتقديم  تحث (9

 .لمخاطر مرض فيروس كورونا المستجد

اقترحت أن تقوم الموارد البشرية والوحدات األخرى ذات الصلة بإجراء بحث ودراسة  (10

 إلعداد تقرير شامل ؛
 

 رد المفوضية:

 على النحو التالي:المفوضية ردت  .157

 

في فئة يندرجون مكافحة األمراض والوقاية منها األفريقي لمركز الأوضحت أن موظفي  (1

 تم بالفعل تضمين بدالتهم في رواتبهم؛الذين المستجيبين 
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 أن األموال ستأتي من الصندوق االحتياطي لدفع المخصصات. تأكد (2

نا مرض فيروس كورولمخاطر  نتعرضويأن جميع العاملين في الخدمات الطبية  تأكد (3

 .المستجد

 تم تكليف الموارد البشرية بالتوصل إلى اقتراح بدالت المخاطر بعد دراسة مفصلة. (4

 تسليم جميع البضائع.، وسيتم البضائعتوريد تم إبرام عقد  (5

 من صندوق الصيانة. تكسيةتم الحصول على مدفوعات مشروع ال (6

 استنتاجاتتوصيات / 
 

 علماً بطلبات الميزانية التكميلية؛ تأحاط .158

 على طلب الشراء توافق .159

 على طلب دفع بدالت مخاطر للموظفين الطبيين. وافق .160

الدخول في مفاوضات تشمل اإلدارات ذات الصلة من أجل إدراج عنصر من المفوضية  طلبت .161

 الخطر في رواتب الطاقم الطبي؛

 

 تقرير االجتماع التشاوري بين المفوضية ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر (14
 

الخمسة المالية  وزراء خبراء لجنةبين البرمجة والميزانية تقرير االجتماع التشاوري  قسم رئيس قدم .162

أوصت لجنة وزراء المالية و. 2021مايو  31و 24عشر ومفوضية االتحاد األفريقي الذي انعقد في 

تم تعليق طلبات ولإلصالحات.  ضافيةلموافقة على الميزانية اإلباالخمسة عشر من بين أمور أخرى، 

األخرى ريثما يتم تقديم تقرير مفصل عن صندوق االحتياطي من أجل تحديد ضافية اإلات لميزانيا

 ضافية. األرصدة في الصندوق والمبلغ الذي يمكن استخدامه للميزانية اإل
 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 :التاليةمالحظات التعليقات والالجلسة المشتركة  قدمت .163
 

ه على أن ت مجددادأكاجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر وتقرير أعربت عن التقدير ل (1

جميع الوثائق مع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر قبل عرضها يجب أن تناقش المفوضية 

 .على الجلسة المشتركة

صندوق الصيانة. ة  مثل ميزانياللتمويل  ةبديل أعربت عن قلقها إزاء طلب استخدام صناديق  (2

 الذي أنشئ من أجله. المحددغرض للمخصص الصيانة مؤمن ووذّكرت بأن صندوق 

سقف مساهمات للمفوضية بشأن تحديد اتوصية لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  انتقدت (3

% من مساهمات الدول األعضاء المعتمدة 10بمبلغ ال يتجاوز  2022الدول األعضاء لعام 

بالمقرر الذي ينص على عدم تجاوز غير مقبولة، وطلبت االلتزام  باعتبارها ،2021لعام 

 .اأمريكي امليون دوالر 250مساهمات الدول األعضاء 

اقترحت  و ات اإلضافيةمالحظة وجود عدد كبير جدا من طلبات الميزانيبأحاطت علما  (4

 هذه.ات بشأن هذه المسألة من أجل تحديد وتيرة طلبات الميزانيإصدار مقرر 

التي لم وتلك بالفعل  بحثهاالتي تم  ضافية اإلات يزانيلمبا جدولمن المفوضية  توفير طلبت  (5

 .يتم بحثها بعد

الضخمة  ضافية تنظيميًا لوحدة اإلصالح وأبدت تحفًظا على طلب الميزانية اإلهيكال طلبت  (6

 .المقدم من وحدة اإلصالح

 الدوليينشركاء بالالقصير وقائمة ألجل واألمن لبمرتبات إدارة السلم طلبت قائمة محدثة  (7

 ة.اإلداري التكاليفلذين يساهمون في ا

لصندوق االحتياطي خصيصها جميع األموال التي يجب تزويد االجتماع بتكلفت المفوضية ب (8

 ضافية. مساعدة الدول األعضاء في اتخاذ قرار مستنير بشأن الميزانية اإل لمن أج

وق االحتياطي صند أشارت إلى التناقض في المبالغ )الرصيد المتاح( المبلغ عنها في إطار (9

وفي  راجعصندوق االحتياطي المالفي تقرير أمريكي دوالر  5,9و أمريكي دوالر 5,16... 
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 لجنة وزراء المالية الخمسة عشر على التوالي وطلبت التوضيح /مفوضيةتقرير اجتماع ال

 في هذا الخصوص.

أخرى في صندوق االحتياطي أو حسابات المع  التكاليف اإلداريةأن يتم دمج  تاقترح (10

 .المفوضية ألن األموال تخص االتحاد

ميزانية االتحاد ضرورة وجود تقديرات لمدة ثالث سنوات بخصوص  علىأكدت مجددا  (11

 .األفريقي

مصدر األموال لوحدة اإلصالح حيث أظهر أحد التقارير أن المصدر ا حول توضيحطلبت  (12

 .آخر إلى الشركاء، بينما يشير تقرير صندوق االحتياطيالهو 

باالشتراك مع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  2022عام ميزانية بحث أن يتم  تقترحا (13

 .لتوفير الوقت

. الميزانية التشغيلية ، بينما زادت الميزانية البرنامجيةفي  تخفيض الحظت أنه كان هناك (14

 الميزانية التشغيلية على النحو المشار إليه فيعن  تفاصيل االجتماع طلبوفي هذا الصدد، 

 .تقرير لجنة وزراء المالية الخمسة عشر

في الجلسة  خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشرحضور جميع أعضاء  صعوبةأقرت ب (15

 .كما ورد في التقرير المشتركة

االحتياطي بالتقرير الحالي لصندوق  صندوقلبضرورة إرفاق التقرير السابق لوجهت  (16

 .االحتياطي

خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر تمكين توفير الموارد الالزمة ل طلبت من المفوضية (17

 من المشاركة الشخصية في الجلسات المشتركة.

تجديد فيما يتعلق بلجنة وزراء المالية الخمسة عشر طلبت توضيحا حول قواعد إجراءات  (18

 .أعضاء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر

ليون دوالر أمريكي الذي تم تقديمه كطلبات م 81مبلغ الجزء األكبر من الحظت أن  (19

في طبيعته ولكنه كان نتيجة لسوء التخطيط  الزمالم يكن بالضرورة ات إضافية ميزانيل

 .وتحديد األولويات

من تاريخ االجتماع  إنجازهمن التفاصيل حول ما يتعين على وحدة اإلصالح مزيدا  طلبت (20

 .رأشه 7حتى موعد انتهاء والية الوحدة في غضون 
 

 ردود المفوضية

 المفوضية الردود التالية: قدمت .164

صندوق االحتياطي إلى اجتماع خبراء التقرير مدير المراجعة الداخلية قدم  أ بلغ االجتماع بأن (1

إحالته الحقًا إلى الجلسة المشتركة وفقًا لتوصية لجنة  توتمعشر، لجنة وزراء المالية الخمسة 

 .وزراء المالية الخمسة عشر

قد ق دمت أيًضا  اإلداريصندوق الأن التقارير األخرى الخاصة بصندوق الصيانة و تأوضح (2

 تقديمها من جديد. إلى الدول األعضاء، ويجري

الضوء على مسألة  تبعرض الوثائق على لجنة وزراء المالية الخمسة عشر وسلط رحبت (3

إحالة الوثائق ذات طلبت  السابقة االجتماعات رغم أنالثقة بين المفوضية والدول األعضاء. 

 .اآلثار المالية إلى الدول األعضاء

لجنة وزراء المالية الخمسة  ه يجب على الدول األعضاء أن تقوم بتجديد أعضاءأن تالحظ (4

 .الجلسة المشتركةخالل بعض الوفود أشارت إليه كما قريبا  عشر

 .التنفيذقرار وفقًا لوأن صندوق الصيانة ي دار بشكل جيد  تأوضح (5

المقرر بشأن % ال تنتهك 10نسبة حول أن توصية لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  تأوضح (6

وسوف  ،مليون دوالر أمريكي 250تجاوز يي ال ذالحد األقصى لمساهمات الدول األعضاء ال

 المبلغ.هذا أن تظل في حدود شريطة ، 2022عام لميزانية  ا بالنسبةيتم االلتزام به
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لجنة الاالتحاد األفريقي على أعضاء مراجعة العمل الخاصة ب تم تعميم وثائق قد أنه تذكر (7

من ويمكن طلب التعديل لمراجعة البنود الرئيسية ، الشؤون القانونيةالفنية المتخصصة للعدل و

خالل االجتماع القادم للجنة الفنية ات اإلضافية النظم واللوائح المالية المتعلقة بالميزاني

 .2021يونيو  10لى إ 5المقرر عقده من  المتخصصة

 العالق. المبلغ، فيما تبقى بحث المبلغ تفاصيلاإلضافية، تم بالفعل بحث أثناء عرض الميزانية  (8

القطاع الخاص األفريقي بدالً  قبل من موللوحدة اإلصالح ست  ضافية أن الميزانية اإل تأوضح (9

 .صندوق االحتياطي وسيتم إجراء التصحيح على التقريرالمن 

 .م واألمنلالسإدارة القائمة المحدثة لموظفي تزويدها بانة قد طلبت ذكرت أن األم (10

 .الصندوق اإلداريتقوم إدارة السلم واألمن بإحاطة الدول األعضاء بوضع  طلبت أن (11

 .مليون دوالر أمريكي 5,16االحتياطي هو  صندوقأن المبلغ الصحيح في  تأوضح (12

 250السنوات الثالث، نظًرا ألن الحد األقصى يقتصر على ما يخص التقديرات المتعلقة بفي (13

كما أن مليون دوالر أمريكي، فإننا مقيدون بعدم تجاوز المبلغ الذي حددته الدول األعضاء. 

 .الميزانية هي أسعار الصرف والتضخممؤشرات بحث 

 لجنة وزراء المالية الخمسة عشرحضور جميع أعضاء على أنه من الصعب ت وافق (14

 .واجهها مختلف المشاركينيبسبب التحديات التي اعات االجتم

 .صندوق االحتياطيلالتقرير السابق لصندوق االحتياطي بالتقرير الحالي ل تم إرفاقسي (15

لجنة  نإ قريبًا حيث 2022عام ميزانية  بحثوأنه ينبغي  ضيقةذكرت أن الجداول الزمنية  (16

اللجنة الفرعية للتنسيق  تطلب تقريًرا منفي األسبوعين المقبلين وسستجتمع الممثلين الدائمين 

 واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية.

تخفيض تكاليف الموظفين من  والجنة وزراء المالية الخمسة عشر طلبموظفي أن أشارت إلى  (17

 وأنه قد تم بالفعل إجراء التعديالت الالزمة. 2022عام ميزانية 

، وزراء المالية الخمسة عشر لم تتم الموافقة على قواعد إجراءات لجنةه االجتماع بأن تأبلغ (18

تجديد مسألة المالية لتوضيح مديرية الشؤون مع  ة سوف تتشاورالقانوني ةالمستشار أن و

 .أعضاء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر

 لخمسة عشربأن تقرير نتائج االجتماع التشاوري بين المفوضية ولجنة وزراء المالية ا أفادت (19

 .التقريربحث ويمكن للجلسة المشتركة  ااقتراح كان 
 

 اتستنتاجالاالتوصيات/

 تقرير االجتماع التشاوري بين بشأن علما بمالحظة لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  اإلحاطة .165

 .ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر المفوضية

 .الرغم من تحديات عمل اللجنةبجهود لجنة وزراء المالية الخمسة عشر على  اإلشادة .166

 .التنظيمي لوحدة اإلصالح هيكلتوفير ال إلى المفوضية دعوة .167

 .إعادة تشكيل عضوية لجنة وزراء المالية الخمسة عشرى لإ دعوةال .168

تقديم التفسير القانوني إلعادة تشكيل لجنة وزراء المالية الخمسة عشر إلى  مفوضيةال دعوة .169

 .للعضوية جديدةتقديم ترشيحات ل  عمداء األقاليموالتواصل مع  

 ات. السياسصنع أجهزة  مقرراتجميع ب اللتزاماالجتماع إلى ا وةدع .170
 

 تحاد األفريقيلالحتياطي الصندوق االعن  المنقحالتقرير  (15
 

 صندوق االحتياطي.العن المنقح  مدير مكتب الرقابة الداخلية التقرير قدم .171
 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 :التالية مالحظاتالتعليقات والالجلسة المشتركة  قدمت .172

 .الخاصة صناديقينبغي تقديم معلومات عن الموعد الذي تخطط له المفوضية لتجديد ال (1
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العام قبل تحويلها الصندوق بشأن المدة التي يتم فيها االحتفاظ باألموال في حساب  اتوضيحطلبت  (2

 .صندوق االحتياطيالإلى 

صندوق االحتياطي للميزانية البتمويله من  ت الجلسة المشتركةما أوص بشأنيجب توفير الجدول  (3

 .2021لعام  ضافية اإل

 صندوق االحتياطي.للالتقرير غير مرض ألنه ال يقدم تاريخ الحركات النقدية  (4

 .في البنك يةوالنقد يةللنقد اتوضيح تطلب (5

يجب تقديم أنه ترحيلها ولم يتم ية يشير القسم الخاص باآلثار والنتائج إلى أن حركة النقد (6

 اإليضاحات.

كون هناك تلصعوبة المالية عندما ال في ظل ا األمديجب الوصول إلى االستثمارات قصيرة  (7

 كافية. يةنقد

واللوائح نظًرا ألن النظم  ةالماليواللوائح النظم المتعلق بمراجعة قتراح االتجاوزت األحداث   (8

الشؤون للعدل واللجنة الفنية المتخصصة بل البحث من قفي مرحلة  تكان ةالمنقح ةالمالي

 القانونية.

يجب تقديم وينبغي تقديم معلومات عن كيفية الحصول على الممتلكات الواردة في التقرير.  (9

 .تم شراؤها باستخدام صندوق االحتياطيكان قد إذا  عما معلومات إضافية

 م دفعها.بالغ المستحقة الدفع غير المسددة، ولماذا لم يتميجب توضيح ال (10

جدول جب استخدام عدم وجود ال ي، ويجب أن يكون استخدام األموال محكوًما بشكل صحيح (11

 .عذركزمني إليداع األموال غير المستخدمة 

يجب توضيح سبب عدم تحويل األموال المحصلة من الدول األعضاء إلى الصناديق الخاصة  (12

 .المعنية، واستثمارها بدال من ذلك

 .تهاوإدارالموارد بشأن تسجيل  لمفوضيةإلى وجود مشكلة في ايشير التقرير المقدم  (13

 .صندوق االحتياطيالسيتم تحويلها إلى  مبالغ مستحقة القبضال يتضمن التقرير أي  (14

 المبالغ المستحقة الدفعمن أمريكي مليون دوالر  148سبب إدراج مبلغ  ا حولتوضيح طلبت (15

 .لدول األعضاء غير مدرجةقة التحصيل من امبالغ المستحصندوق االحتياطي في حين أن الالفي 

 ضافي.االستثمارات قصيرة األجل المستثمرة بالفعل واستخدامها لتلبية الطلب اإلسترجاع يمكن ا (16

تحويلها إلى الصناديق يتعين السنوات السابقة ولكن  المبالغ المحصلة فييجب عدم استخدام  (17

 .المعنية

بقواعد ذهبية اإلطار الذي يجب  ةتحاد األفريقي المدعومالمالية لالالنظم واللوائح المالية وفر ت (18

 صندوق االحتياطي.الأن ي دار من خالله 

 .للمنظمة الحاجة األساسيةاستثمار الموارد ليس هو إن  (19

رؤية متوازنة من أجل توفير غير المسددة في التقرير المستحقة ينبغي إدراج المساهمات  (20

 صندوق االحتياطي.لل

 صندوق االحتياطي ديونًا.التقرير  تضمنيجب أال ي (21

 .بشكل دوري المبالغ المستحقة القبض والمبالغ المستحقة الدفعيجب عرض  (22

اإلشادة بالدول األعضاء لمساهمتها بنسبة  تاألنصبة، تمتقدير  في االجتماع األخير حول جدول (23

 .2020لعام  مساهمات المقررة% من ال85

 واإلجراءات التي تم اتخاذها.تصريحات ينبغي توخي الحذر عند ال (24

 مع جدولة األرقام. 2020إلى  2016صندوق االحتياطي من الينبغي إعداد تقرير مفصل عن  (25

صندوق الالتي سيتم تمويلها من مصادر أخرى غير ضافية اإلات طلبات الميزانيبحث يمكن  (26

 االحتياطي.

 تها.المعتمدة لمراجعضافية اإلات طلبت تقديم الميزاني (27
 

 مفوضيةال تعليقات
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 على النحو التالي: مفوضيةردت ال .173

  ها.في بداية العام بغض النظر عن تاريخ استالم اتتم االعتراف باإليراد (1

 الدول األعضاء.المستحقة على لمساهمات ا بشأن مخصص في البيانات الماليةقيد تم  (2

 تجميعها. يتم االعتراف بالمصروفات في نهاية السنة سواء تم دفعها أم ال ويتم (3

إلى معنى "األموال غير بشكل صريح شارة إللكان  النظم واللوائح الماليةطلب مراجعة  (4

 .المستخدمة"

 الدول األعضاء.بناء على قرارات ذلك قد تم يدر المبلغ المستثمر دخالً للمفوضية و (5

 .الدول األعضاءمستحقة على هناك مساهمات  (6

صندوق االسابه في تحايتم  القبضمبالغ المستحقة أن العنصر النقدي فقط من ال تأوضح (7

 .يتم دفع الديون من الصندوق العامبأنه االجتماع أفادت االحتياطي و

، وهو مبالغ مستحقة الدفععبارة عن دوالر أمريكي هو مليون  148أن مبلغ  تأوضح (8

 يتم قيدها في االلتزامات التي يتعين على االتحاد األفريقي دفعها. وال /تعهدات مبلغ اليمثل 

النقدية، أو  زيدتوفهى إما تخفض المبالغ المستحقة القبض صندوق االحتياطي، ساب الح

 ية.قلل النقدتوتخفض المبالغ المستحقة الدفع 
 

 االستنتاجات / التوصيات:

 .بالتقرير المقدماإلحاطة علما  تمت .174

عليها بالفعل التي تمت الموافقة ضافية الجدول الذي يوضح الميزانية اإللمفوضية أن تقدم ا ينبغي .175

 فيها. واردةواألرصدة ال

لجنة وزراء المالية في لترشيح أعضاء قاليم ية إلى عمداء األهأن ترسل األمانة مذكرة شف ينبغي .176

 على وجه السرعة. الخمسة عشر

األصلي الذي تقرير الأن تقدم تقريراً منقحاً عن صندوق االحتياطي وأن ترفق به  مفوضيةال على .177

 .لرقابة الداخلية والتحقيقاتمكتب ا تمت مراجعته من قبل

 .إلى الدول األعضاء 2020إلى  2016صندوق االحتياطي من عن التقديم التقرير المالي  ينبغي .178

 .رير وفقاً ألفضل الممارساتااألمانة تحسين التق مناشدة .179
 

 لالتحاد األفريقي منقح عن صندوق الصيانةال تقريرال (16
 

لشراء ضافية رئيس إدارة المرافق التقرير المنقح عن صندوق الصيانة وطلب الميزانية اإل قدم .180

 .مفوضية االتحاد األفريقيمجمع داخل الفيال الموجودة 

 

 
 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 التالية:مالحظات التعليقات واللجلسة المشتركة ا قدمت .181

تنص على تقاسم تكاليف المرافق لتوصية التي حول تنفيذ ا ثتحديمن الفمفوضية تقديم طلبت  (1

المركز األفريقي لمكافحة  في أفريقيا واالستخباراتدوائر األمن  لجنةللمبنى الذي تستضيف فيه  

  .األمراض والوقاية منها

 ئها. التجديد المقترح للفيال بعد شرا التقرير يجب تضمين (2

 لحكومة المضيفة من انتهاك حقوقه.إلى ايشتكي  فيالكان مالك ال (3

 .توضيح سبب عدم دفع اإليجار لمالك الفيال تطلب (4

 .الستخدام الفيال وكيفية الحصول عليها إيضاحيجب تقديم  (5

 .يجب أن يكون شراء الفيال أولوية قصوى (6

على المبنى ودفع اإليجار الذي  لمفوضيةيجب تقديم معلومات إضافية حول كيفية استحواذ ا (7

 بر شهريًا. 33,000يصل إلى 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 إلى مزيد من المراجعة ألن هذه الفيال جزء من المجمع. تضافةالستحتاج اتفاقية ا (8

 تساءلت عن سبب وجود الفيال في حوزة الشرطة الفيدرالية. (9

 يجب توقيع العقد بين المالك واالتحاد والتأكد من سداد المبلغ للمالك. (10

 

 :مفوضيةال ردود
 على النحو التالي:مفوضية ال ردت .182

اإلثيوبية الفيدرالية التي تحرس مجمع مفوضية االتحاد  يتم استخدام الفيال من قبل الشرطة (1

 .األفريقي

  تمويلها ، والتي يمكن أمريكيدوالر  10,000و  7,000سوف تتراوح تكلفة صيانة العقار بين  (2

 .الميزانية التشغيلية من خالل

 .تم الحصول على أسعار الفيال من بلدية أديس أبابا (3

 اتفاق.دون وجود  عقار دفع إيجارمفوضية ال تستطيع ال (4

مجمع كجزء من تطلب ربط الفيال اإلثيوبية لخارجية وزارة الشؤون االمفوضية  خاطبت (5

 االتحاد األفريقي.

 الفيال لعدم وجود مساحة كافية في المجمع.مفوضية االحتفاظ بطلبت ال (6

 االستعمال.ومالك المبنى وبالتالي توقف  مفوضيةلم يكن هناك عقد قائم بين ال (7
 

 االستنتاجات / التوصيات
 .صندوق الصيانةعن بالتقرير علما  أحاطت .183

 المستحق. وضمان دفع اإليجارعلى وجه السرعة على إبرام عقد مع مالك الفيال مفوضية ال تحث .184

 المفوضية بشراء الفيال. نصحت .185

 .المفوضية أيضا على التعامل مع شراء الفيال كمسألة ذات أولوية حثت .186

 

 اإلدارية لالتحاد األفريقي ورصيد الصندوق اليفالتكعن بحث التقرير  (17
لتكاليف اإلدارية لالتحاد األفريقي ورصيد الصندوق الذي عن االمفوضية التقرير المنقح  قدمت .187

تضمن إشارة إلى خلفية تحديد التكاليف اإلدارية، ومصادر إيرادات الصندوق )الشركاء المساهمون(، 

 .اتاألرصدة. باإلضافة إلى مالحظات عامة واستنتاجوإجمالي النفقات المترتبة وكذلك 

المفوضية كذلك أنه تم إجراء مراجعة أولية لحسابات الصندوق وأن األرصدة الواردة في  أكدت .188

التقرير صحيحة. ومع ذلك، تم إبالغ االجتماع أن المراجعة الكاملة للصندوق لم تكتمل بعد، وسي قدم 

 التقرير عن ذلك في تاريخ الحق.

 ت الجلسة المشتركة المالحظات / التعليقات التالية:قدم .189

 طلبت توضيح ما إذا كانت جميع األموال في حساب واحد أو حسابات منفصلة؛ (1

طلبت الحصول على تفاصيل حول مختلف الشركاء الداعمين للصندوق، مع اإلشارة إلى  (2

تم إنفاقه بموجب  تفاصيل اتفاقية التمويل )ما الذي تم تخصيص الصندوق من أجله وما

 مساهمة كل شريك(.

طلبت توضيحا بشأن األرصدة المختلفة الواردة في التقريرين، وكان أحد التقارير يحتوي  (3

مليون دوالر  30.7مليون دوالر أمريكي واآلخر به رصيد قدره  20على رصيد قدره 

 أمريكي

قرير والتي يبدو أن بها طلبت مزيدا من التوضيح بشأن األرصدة األخرى الواردة في الت (4

مليون دوالر أمريكي المعتمدة لوحدة اإلصالح من  8.5بعض التناقضات؛ لماذا لم يتم خصم 

مليون  30.7كيفية اشتقاق الرصيد البالغ  بجالءالرصيد، كما طلبت من المفوضية أن توضح 

 دوالر أمريكي.

 واحدة.طلبت من المفوضية دمج التقريرين للتوصل إلى وثيقة شاملة  (5
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الحظت وجود عامين )في التقرير( حيث لم يتم تقديم التفاصيل وطلبت من اللجنة تقديم  (6

 التفاصيل وفقًا لذلك. يجب أن يظهر التقرير التفاصيل سنة بعد سنة.

مليون دوالر لرواتب الموظفين. كيف تم تعيين  3.5طلبت من المفوضية تقديم تفسير بشأن  (7

ًءا من هيكل المعتمد لالتحاد األفريقي، ولماذا لم يتم تضمينهم في الموظفين، وهل كانوا جز

 ؟2021الميزانية المعتمدة لعام 

طلبت من المفوضية إعداد تقرير عن جميع الصناديق المختلفة لالتحاد األفريقي وأرصدة  (8

 هذه الصناديق.

ت األجهزة أثارت مسألة الديون المستحقة لبعض الدول األعضاء، ومع ذلك فقد اتخذ (9

المختصة قراًرا بالسداد لهذه الدول األعضاء؛ وحثت المفوضية بشدة على التعجيل بالدفع 

 للدول األعضاء الثالث المعنية دون مزيد من التأخير.

في مالحظة منفصلة، حثت المفوضية بشدة على تسوية الديون المستحقة منذ فترة طويلة فيما  (10

مفوضية االتحاد األفريقي، باعتباره الشيء الصحيح الذي  يتعلق بالفيال الواقعة في مجمع

 ينبغي القيام به، ولكن أيًضا للحفاظ على صورة المفوضية.

 المفوضية ردود 

 على النحو التالي: بالردالمفوضية  قامت .190

أوضحت المفوضية أن صندوق تكلفة اإلدارة لديه حساب عميل واحد فقط وحسابات بنكية   (1

 مختلفة.

مليون دوالر أمريكي المدرجة في  3.5يتعلق بمرتبات / تكاليف الموظفين البالغة فيما  (2

التقرير، أوضحت المفوضية أنها ميزانية تكميلية لدفع رواتب الموظفين بعقود عمل قصيرة 

 مليون دوالر أمريكي. 3.5بها عجز قدره  2021األجل ألن الميزانية المعتمدة لعام 

جزًءا من هيكل مابوتو المعتمد ولكنها مهمة ألن هيكل مابوتو  أكدت أن الوظائف لم تكن (3

كان يفتقر إلى مواءمة احتياجات اإلدارات مع هيكل الموظفين المتاح. يبدو أن الهيكل الجديد 

 لمفوضية االتحاد األفريقي قد حل المشكلة.

ه مليون دوالر أمريكي من األرصدة، أوضحت المفوضية أن 8.5بشأن سبب عدم خصم  (4

 اعتباًرا من يوم االجتماع، ظلت األموال غير منفقة حيث لم يكن هناك طلب الستخدامها.

 .2020و 2019قامت بتوضيح عدم وجود نفقات في عامي  (5

 وافقت المفوضية على دمج التقريرين على النحو المطلوب. (6

من مكتب  ن كالفيما يتعلق باالستفسارات المتعلقة بمراجعة الصندوق، أوضحت المفوضية أ (7

 المراجعين الخارجيين ومكتب الرقابة الداخلية قد قاما بمراجعة األرصدة.

بشأن الحاجة إلى وجود سياسة تحكم صندوق التكلفة اإلدارية، أوضحت المفوضية أن النظم  (8

 واللوائح المالية الجديدة تتضمن مخصصات لذلك.

اء، أكدت المفوضية أنه عقب مقرر فيما يتعلق بالديون المستحقة لبعض الدول األعض (9

في نيامي، كانت عملية سداد الديون جارية. كان مكتب الرقابة  2019المجلس التنفيذي لعام 

الداخلية في وقت االجتماع يستعرض الوثائق التي قدمتها أوغندا. بمجرد التحقق من ذلك، 

 سيتم الدفع ألوغندا من التكلفة اإلدارية.

 اتالتوصيات / االستنتاج
( والتوضيحات التي قدمتها المفوضية، وطلبت أن يتم 3و 1اللجنة الفرعية علما بالتقارير ) أحاطت .191

 بحث تعليقات الدول األعضاء وتحديث التقارير وفقا لذلك.

 من المفوضية دمج التقريرين في تقرير موحد شامل. طلبت .192

 بدفع جميع الديون المستحقة للدول األعضاء. المفوضية كلفت .193

 2021لبات الميزانية التكميلية لعام بحث ط (18
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 25 854 742المفوضية طلبات الميزانية التكميلية المنقحة المقدمة بمبلغ إجمالي قدره:  قدمت .194

دوالرا أمريكيا. كان هذا بناًء على طلب االجتماع المشترك للجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف العام على 

راء المالية الخمسة عشر لمراجعة المقترحات وإعادة تقديم الميزانية والشؤون المالية واإلدارية ووز

 الطلبات مع إبراز األنشطة ذات األولوية التي تحتاج إلى االهتمام.

 الجلسة المشتركة تعليقات 
 المالحظات التالية: وأبدت الجلسة المشتركة التعليقات قدمت .195

لدعم  صندوق االحتياطيطلبت من المفوضية توضيح ما إذا كانت هناك أموال كافية في  (1

 قائمة أولويات طلبات الميزانية التكميلية المقدمة؛

أعربت عن قلقها من كون بعض الطلبات ال تفي بالمعايير الخاصة بطلبات الميزانية  (2

 التكميلية؛

حثت المفوضية على ضمان وفاء جميع طلبات الميزانية التكميلية بالمعايير المحددة لطلبات  (3

 ية وفقًا للنظم واللوائح المالية.الميزانية التكميل

ألن الجلسة المشتركة طلبت بعض الوثائق لدعم بعض طلبات  اعن عدم ارتياحه تأعرب (4

الميزانية التكميلية مثل تلك الخاصة بمكتب نيويورك، لم يتم االستفادة من هذه الوثائق ولم 

 يكن هناك أحد من مكتب نيويورك لتقديم التوضيحات الالزمة.

 .2021إعجابها بالمفوضية لعدم وجود المزيد من طلبات الميزانية التكميلية في  أعربت عن (5

مليون دوالر أمريكي  148طلبت معرفة ما إذا تمت معالجة مسألة صافي المدفوعات البالغ  (6

الوارد في تقرير الصندوق االحتياطي؛ وحثت المفوضية على عكس هذا التوازن بشكل 

 صحيح في السجالت.

٪ المشار إليها، وما المبلغ الذي 58بشأن مساهمة الدول األعضاء بنسبة  طلبت توضيحا (7

 ديسمبر وما هو المبلغ المستحق؟ 31كان من المفترض أن يتم دفعه بحلول 

، ال سيما بالنسبة للمكاتب التي كانت قد 2021طلبت إطالعها على معدل تنفيذ ميزانية  (8

 قدمت طلبا للميزانية التكميلية؛

وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى على االستخدام المناسب للميزانية حثت المفوضية  (9

 قبل تقديم طلبات الموازنة التكميلية. 2021المخصصة لعام 

أفادت بأن الجلسة المشتركة ليست لديها مشكلة في الطلبات التي يتعين تمويلها من  (10

 قبل الشركاء الدوليين؛

المفوضية على  تل اإلصالحية وحثإزاء بطء تنفيذ خطة االنتقا اعن قلقه تأعرب (11

 ؛2022التعجيل بالعملية واستكمال العمل العالق قبل الموعد النهائي في فبراير 

طلبت بحث طلب الميزانية التكميلية المقدمة من قبل البرلمان األفريقي مع األخذ  (12

 في االعتبار الوضع الحالي في البرلمان األفريقي.

بشأن عملية الموافقة على الميزانية التكميلية أثارت بعض الدول األعضاء مخاوف  (13

دون مداوالت مستفيضة. ومع ذلك، أيدت غالبية الدول األعضاء فكرة قيام مكتب نائبة 

رئيس المفوضية بتسوية األرقام مع مديرية الشؤون المالية للتأكد من أن الطلبات تتماشى 

 .مع المبادئ

 ود المفوضيةرد
 النحو التالي:قامت المفوضية بالرد على  .196

، أفادت المفوضية بأن معدل التنفيذ )أداء 2021فيما يتعلق بمعدل تنفيذ ميزانية  .1

 مايو من اعتباًرا ٪51 الفني التنفيذ معدل٪ بينما كان متوسط 38المخرجات( بلغ 

 ؛2021
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٪ من الميزانية المعتمدة لعام 4أوضحت أن إجمالي طلب الميزانية التكميلية يعادل  .2

2021. 

جانبها، أوضحت سعادة نائبة رئيس المفوضية أنه تم التحقق من الطلبات داخليًا من  .3

وأن تلك التي تم تأمين أموالها من الشركاء الدوليين قد تم بحثها. وهي تشكل 

. تم خفض تلك التي تتطلب 2021االلتزامات المالية التي نشأت بعد اعتماد ميزانية 

 تمويل الدول األعضاء بمقدار النصف.

كدت المفوضية لالجتماع أيضا، أنها ستمتنع في المستقبل عن تقديم طلبات ميزانية أ .4

 إضافية غير ضرورية.

ردت المفوضية على أن بعض الطلبات كانت تكاليف ثابتة تم تضمينها في األصل  .5

 في الميزانية األولية ولكن تم استبعادها بسبب قيود سقف اإلنفاق.

التكميلية تفي بالمعايير بينما تم سحب بعضها أوضحت أن جميع طلبات الميزانية  .6

 وخضع البعض اآلخر إلعادة تخصيص الميزانية الداخلية.

 وافقت على نقل التكلفة اإلدارية إلى صندوق االحتياطي لتحسين اإلدارة. .7

فيما يتعلق بمسألة حيازة الفيال، أوضحت المفوضية أنه يجري إعداد تقرير وسيتم  .8

 اء في الوقت المناسب.تعميمه على الدول األعض

 التوصيات/االستنتاجات

أن كال من الدول األعضاء واللجنة بعلما بطلبات الميزانية التكميلية، وأحاطت علما أيضا  أحاطت .197

لم تتبع بدقة خطوطها التوجيهية بشأن طلبات الميزانية التكميلية، ومع ذلك، واستنادا إلى الطلب المقدم 

 رئيس المفوضية، تم اعتماد الطلب المقدم.وااللتزام الذي قدمته نائبة 

تم أيضا اعتماد طلب الميزانية التكميلية المقدم من قبل المكاتب التمثيلية لالتحاد األفريقي )بيجين  .198

 وبروكسل ونيويورك(.

 .2021المفوضية ضمان عدم وجود المزيد من طلبات الميزانية التكميلية في  من طلبت .199

واللوائح المالية التي تحكم طلبات الميزانية  بالنظمالتقيد الصارم المفوضية ضمان  منأيضا  طلبت .200

 التكميلية.

 .في المستقبل بأي بحث من هذا القبيل الرئيس بعدم السماح   قرر .201

 ليايدالقضية مختار  عنتقرير مكتب المستشار القانوني  (19

لي. تم تذكير االجتماع بأن هذا ايدالممثل المستشار القانوني التقرير بشأن قضية السيد مختار  قدم .202

الذي كلف المفوضية بضمان تأسيس  2021يأتي تماشيا مع مقرر المجلس التنفيذي الصادر في فبراير 

لي، وأن التقرير التفصيلي ايدالالمساءلة عن الخسارة الناتجة عن قضية المحكمة اإلدارية للسيد مختار 

للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية  ه للجنة الفرعية الذي طلبته المفوضية في وقت سابق قد تم تقديم

 .2021مارس  31من قبل مكتب المستشار القانوني وفقًا للتوجيهات الصادرة في 

 تعليقات/مالحظات الدول األعضاء

 الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية: قدمت .203

التضامن في اختيار مدير البنية التحتية  والكفاءة تعارض بين كان هناك  هالحظت أن (1

 والطاقة.

 اإلجراء المتعمد بتجاهل االستدعاء، يكلف المنظمة ماليًا. (2

 أي مشورة قانونية. 2020و  2019و  2018لم تتلق عمليات التوظيف التي تمت في  (3

مراجعة عمليات المكاتب لجعلها فعالة وكفؤة من أجل تنفيذ والية إلى كانت هناك حاجة  (4

 منظمة.ال

 اقتضى مقرر المجلس التنفيذي المساءلة في القضية، غير أن ذلك لم يرد في التقرير المقدم. (5
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طلبت من المفوضية التعجيل بعملية التعيين لشغل الوظائف في مكتب المستشار القانوني  (6

 للحد من الطبيعة العالية لتناقص الموظفين في المكتب.

حيح وضمن قواعد ولوائح العاملين ف بشكل صالحظت أن رئيس المفوضية تصرّ  (7

 المنصوص عليها وال يمكن تحميله المسؤولية.

من جانب موظفي المستشار القانوني الذين لم يمتثلوا لمتطلبات  كانت نتيجة القضية إهماال (8

 المحكمة.

لم توافق على أن استقالة الموظفين من المنظمة لم تكن بسبب ضعف األجور أو الحوافز  (9

ألسباب أخرى. ينبغي للمفوضية استكشاف وتحديد أسباب ارتفاع معدل حركة المالية ولكن 

 الموظفين.

أثارت القلق بشأن مسألة تثبيط الموظفين كما أثارها مكتب المستشار القانوني بسبب  (10

نقص الترقيات. وقد نوقشت هذه المسألة باستفاضة خالل جلسة اللجنة الفنية 

حيث كانت المفوضية تقترح االحتفاظ بالموظفين المتخصصة للشؤون القانونية األخيرة 

 بعد التقاعد.

 يجب أال يؤثر خروج الموظف من المنظمة على عمليات المفوضية واستمرارها. (11

ينبغي تعزيز مكتب المستشار القانوني لضمان قدرته على التعامل مع جميع القضايا  (12

 المعروضة عليه.

التعاقب الوظيفي والتقارير السنوية ينبغي وضع توصيفات وظيفية واضحة، وتخطيط  (13

 مذكرات التسليم لتجنب األخطاء الطفيفة المماثلة. /

 ال يشير التقرير إلى اإلجراءات التي تم اتخاذها لتجنب حدوث ذلك في المستقبل. (14

الحظت أن مكتب المستشار القانوني فشل في تقديم المشورة المناسبة للرئيس بشأن  (15

 لي.ايدالتعيين السيد 

صل جميع المرشحين على تقرير مجلس التعيين والترقية والتوظيف؟ إذا كانت هل ح (16

 لي مطلعاً على المعلومات المتعلقة بنتائج التعيين؛ايدالاإلجابة "ال"، فكيف كان السيد 

من جانب المستشار القانوني لعدم تقديم الردود عندما كان ذلك  إالحظت وجود خط (17

 مطلوبًا.

 تقويض اختصاصها.التعرض لمة وإال سيكون هناك خطر تنفيذ قرار المحكبطالبت  (18

قد تم تنفيذه،  55الفقرة  1073طلبت توضيحا بشأن ما إذا كان مقرر المجلس التنفيذي  (19

 األمر الذي يتطلب من مكتب الرقابة الداخلية إجراء تحقيق في هذه المسألة.

اء للحصول على ينبغي أن يلجأ مكتب المستشار القانوني إلى االتصال بالدول األعض (20

الدعم إما من خالل اإلعارة أو عن طريق االستعانة بمصادر خارجية للخدمات القانونية 

 لضمان قدرة االتحاد على اللجوء إلى المحكمة والخروج بنجاح.

 ردود المفوضية

 المفوضية بالرد على النحو التالي: قامت .204

 لي.ايداللم يكن هناك إهمال من مكتب المستشار القانوني في قضية مختار  (1

في قواعد إجراءات المحكمة كافية   لم تكن فترة الثالثين يوما بالتقويم المنصوص عليه (2

 لتقديم رد مكتوب.

سنوات  10غادر الموظف الذي كان مكلفا باألمور اإلدارية المفوضية بعد أن خدم لمدة  (3

 ية.الترق عدم بسبب

بخصوص لي على التقرير لكن المحكمة أصدرت أمرا ايداللم يحصل السيد مختار  (4

 تقرير التعيين.
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كانت القضايا في المحكمة بمثابة نتيجة للظلم داخل المنظمة وليس بسبب فشل مكتب  (5

 المستشار القانوني.

هناك استمرارية في العمل ولكن بدون مذكرة مناسبة لتسليم المهام، سيكون من  (6

 المستحيل دائًما االستمرار في إجراءات القضايا.

 تدابير التخفيف من أجل مواجهة التحديات التي تم التركيز عليها. 49قدمت الفقرة  (7

 تم تنفيذ الحكم بالفعل تمشيا مع أمر المحكمة. (8

لي بعد مقرر ايدالكان مكتب الرقابة الداخلية بصدد إجراء تحقيقات في قضية مختار  (9

 .55الفقرة  1073ي المجلس التنفيذ

حاليًا، كان مكتب المستشار القانوني عاجزا بسبب عدم كفاية عدد الموظفين ولكن  (10

 .قضايا ةمع اعتماد الهيكل الجديد، سيكون هناك عدد كاٍف من الموظفين للتعامل مع أي

 ال يمكن طلب التمديد إال قبل الموعد النهائي المحدد للمدعي عليه. (11

 التوصيات/االستنتاجات

اإلحاطة علما بالتقرير وطلب من مكتب نائب الرئيس تعيين موظفين أكفاء لشغل الوظائف  متت .205

 في مكتب المستشار القانوني مع مراعاة جميع اإلجراءات الالزمة لتعيين الموظفين.

لقسم إدارة الموارد البشرية أن يعتمد استخدام نظام الساب في جميع عمليات التوظيف  ينبغي .206

 والتعيين.

 للخلوة التكميلية الميزانية (20
دوالراً أمريكياً وطلب الميزانية التكميلية لعقد  540,958المفوضية مشروع الميزانية البالغ  قدمت .207

 خلوة بشأن الميزانية في أكرا، غانا.

 تعليقات الجلسة المشتركة

 الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية: قدمت .208

في مناقشة  قضاؤهطلبت تبريرا اتنظيم الخلوة أخذا في االعتبار الوقت الطويل الذي تم  (1

 الطلبات التكميلية.

أعربت عن القلق من عدم التشاور مع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر بشأن الخلوة  (2

المالية لميزانية والشؤون للتنسيق و وا القادمة، وطلبت من اللجنة الفرعية اإلشراف العام

 واإلدارية عدم اتخاذ قرار بشأن عمل لجنة وزراء المالية الخمسة عشر في المستقبل.

 بحث إمكانية عقد خلوة مختلطة بين المشاركة االفتراضية والحضور الشخصي. (3

من موظفي االتحاد األفريقي في الخلوة عددا مرتفعا ويحتاج إلى مزيد  41تعد مشاركة  (4

 من المراجعة.

 لنفس الغرض. 2021مصير األموال التي تم إدراجها بالفعل في ميزانية أرادت معرفة  (5

 الحظت أن الميزانية المقترحة كانت مرتفعة بسبب تكاليف الفنادق والتذاكر. (6

 شكرت حكومة غانا على مساهمتها في استضافة الخلوة. (7

 طلبت معلومات بشأن مصدر التمويل من جانب مفوضية االتحاد األفريقي. (8

ستساعد على التركيز على الميزانية واستكمال  حيث إنهاة موضع ترحيب كانت الخلو (9

 المداوالت في الوقت المناسب.

وافقت على أن تكون بشكل مختلط وأن يشارك جميع موظفي االتحاد األفريقي من  (10

 اإلدارات األخرى في االجتماعات افتراضيا.

ض والوقاية منها ذكرت بالتقرير االستشاري للمركز األفريقي لمكافحة األمرا (11

 ستثنائيا.ابعدم عقد اجتماعات حضورية ولم يكن عقد الخلوة في أكراإ



EX.CL/1281(XXXIX)B 
Page 50  
 

 

فيروس كورونا الحالية بعض القيود على السفر في بعض مرض قد تفرض جائحة  (12

 البلدان.

 بشكل كامل. 2022قد ال يكون عدد األيام المقترح كافياً لمناقشة وإعداد ميزانية  (13

 ة في شكل خلوة من قبل وأثبتت فعاليتها.تمت تجربة مناقشة الميزاني (14

بحث إزالة بعض العناصر من الميزانية مثل تكاليف النقل والتأشيرة وحفالت  (15

االستقبال وتكاليف التأشيرة لألشخاص المسافرين من المجموعة االقتصادية لدول غرب 

 أفريقيا.

افحة استشارة المركز األفريقي لمك تأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا تم (16

 األمراض والوقاية منها بشأن الخلوة وما هي وجهة نظره.

الحظت أنه على الرغم من التوقف عن االجتماعات الحضورية، فإن المكاتب  (17

األخرى، مثل إدارة الشؤون السياسية والسلم واألمن والبرلمان األفريقي ومنطقة التجارة 

 اعات حضورية وتنظيم خلوات.الحرة القارية األفريقية وما إلى ذلك، تواصل عقد اجتم

تحت  2022من الورقة اإلطارية لميزانية  33لفتت انتباه االجتماع إلى الصفحة  (18

 حيث إن قسم اإلعدادات، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى عقد اجتماعات افتراضية، 

 جائحة فيروس كورونا ال تزال مستمرة

 لمشاركين.كانت هناك إمكانية لخفض الميزانية بعد ترشيد عدد ا (19

لعام  االميزانية للدفاع عن ميزانيته دورةيجب تضمين األجهزة األخرى في  (20

2022. 

في حالة إصابة شخص بفيروس كورونا ومرضه، فمن سيكون مسؤوالً عن  (21

 عالجه؛

 ردود المفوضية
 المفوضية ردودها على النحو التالي: قدمت .209

لجنة الممثلين الدائمين، لم يكن هناك اعتراض من  اجتماع عندما أثيرت المسألة في (1

 المكتب.هيئة أي دولة عضو. وعلى هذا النحو، تم اعتماده على مستوى 

 من أجل التعجيل بمناقشة الميزانية، كان من الضروري عقد الخلوة. (2

ذّكرت االجتماع بأن عقد الخلوة، باتت ممارسة في المفوضية خارج إثيوبيا للتداول  (3

 زانية.بشأن المي

، تم تخفيض التكلفة المادية لعقد خلوة حضورية وتم 2022خالل مناقشات ميزانية  (4

 فقط إدراج تكاليف الترجمة.

ستقوم المفوضية وغانا بالتأكد من مراعاة جميع البروتوكوالت المتعلقة بجائحة  (5

 فيروس كورونا خالل فترة الخلوة بأكملها.

قد استنفدت بسبب دفع أتعاب المترجمين خالل تم إبالغ االجتماع بالميزانية المتاحة و (6

 االجتماعات االفتراضية.

 إدارة ألنكان التمثيل الشخصي لموظفي اإلدارات ضروريًا للدفاع عن ميزانيتهم  (7

 حدها ال تستطيع القيام بذلك.و المالية الشؤون

ون فوري  ونتم التأكيد على أن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ليس لديها مترجم (8

 بها. ون ن خاص

تم التأكيد أيًضا على أن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ستعقد اجتماعها اعتباًرا  (9

 مترجمين فوريين. باستئجاريونيو وستقوم  28من 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا  للمجموعةتم إبالغ االجتماع بأن هناك اجتماًعا  (10

 شخص. 200كثر من ي عقد حاليًا في أكرا بمشاركة أ
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كانت هناك إمكانية لالستعانة بمصادر خارجية لمترجمين فوريين من معهد غانا  (11

 للغات.

تم االتفاق مع مخاوف الوفود األخرى التي أبدت تحفظها من عقد الخلوة في غانا  (12

 على طلب المشورة من المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها. تووافق

 االمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها وكان توجيهاتهتمت استشارة  (13

 تحذيرية لصالح عقد االجتماع افتراضيا.

تم االتفاق على إمكانية مراجعة عدد المشاركات وبنود التكلفة األخرى مع  (14

 تخفيضها.

تم إقتراح إمكانية تخصيص وقت لمناقشة القضايا اإلستراتيجية في مجموعات  (15

 منفصلة.

 يات/االستنتاجاتالتوص
دولة أيدت عقد الخلوة، فإن طلب الوصول إلى توافق  17دولة عضوا من بين  13إلى وجود  بالنظر .210

 في اآلراء يشير إلى المضي قدما في عقد الخلوة.

اعتماد طلب الميزانية التكميلية مع التعديالت ودعوة المفوضية إلى ضمان وجود مخصص كاف  تم .211

 .2022لها في ميزانية 

 من المفوضية ضمان تعديل ميزانية الخلوة وخفضها. تطلب .212

علما باالقتراح الداعي إلى  أحاطتعلما بتعليقات الدول األعضاء بشأن هذه المسألة. كما  أحاطت .213

عقد الخلوة بصيغة مختلطة من أجل السماح للدول األعضاء األخرى بالمشاركة افتراضيا إذا لم تكن 

 قادرة على المشاركة بالحضور الشخصي.

أن تقوم المفوضية بمراجعة الجدول الزمني لضمان مشاركة اإلدارات وأجهزة االتحاد  ينبغي .214

 .ااألفريقي في االجتماع في الوقت المخصص له

 ما يستجد من أعمال

الشكر لألمانة على المبادرة التي اتخذتها إلعادة تشكيل عضوية لجنة وزراء المالية  توجيه تم .215

 الخمسة عشر.

إلى لجنة وزراء المالية الخمسة  يةمكتب نائب الرئيس لبحث منح شهادات تقديرتم تقديم اقتراح إلى  .216

عشر الذين لعبوا دوًرا أساسيًا في معالجة وتوجيه المسائل المالية لالتحاد على مدى السنوات الخمس 

 الماضية.

 

 سنوي عن صندوق االحتياطيالربع التقرير ال (21
 

 .اتتوصيالصندوق االحتياطي مع عن ربع السنوي الالتقرير بالإلنابة مدير المالية  قدم (1

 اعتمد االجتماع التقرير حيث لم تكن هناك تعليقات. (2
 

 2021تقرير أنشطة لجنة خبراء التوظيف العشرة للفترة من يوليو إلى منتصف أغسطس  (22
لجنة خبراء التوظيف العشرة مع التركيز  أنشطةرئيس لجنة خبراء التوظيف العشرة تقرير  قدم .217

بشكل أساسي على نظام التوظيف القائم على الجدارة الذي تم االضطالع به في الفترة من يوليو إلى 

 .2021أغسطس 

التقرير الضوء على األنشطة الرئيسية مثل إصالح نظام التوظيف، ومراجعة التوظيف، ونشر  سلط .218

في األجهزة ، واألنشطة اإلضافية وفقًا للوالية، والمالحظات  نظام التوظيف القائم على الجدارة

 .اوالتوصيات بشأن القائمة المختصرة ، والقضايا التي تتطلب اهتماًما بالغ
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 تعليقات الجلسة المشتركة
 

 الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية: أبدت .219

سقف في االعتبار سياسة  تخذلجنة خبراء التوظيف العشرة قد أ تعما إذا كان تاستفسر (1

يجب اعتماد نظام وبينت أنه عن الدول األعضاء التي تأثرت بهذه السياسة.  تلفجوة وسألا

 الحصص وتنفيذه بالكامل خالل عملية التوظيف هذه.

تم التذكير بأن هناك قراًرا للنظر في الدول األقل تمثياًل أثناء التعيين وطلب قائمة الموظفين  (2

ل األعضاء بناًء على المناصب التي يتم إبالغها إلى العواصم باإلضافة إلى من مختلف الدو

 سيتم تعيينهم.( الذين 22المديرين االثنين والعشرين )قائمة 

 التوظيف الحالي. عمليةخبراتهم من  تبادلطلبت من لجنة خبراء التوظيف العشرة  (3

النيباد أن تبدأ عملية التوظيف اآلن  -عما إذا كان بإمكان وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  ألتس (4

 ألن نموذج نظام التوظيف القائم على الجدارة لم يتم نشره في أجهزة االتحاد األفريقي.

الوظائف، والشخص ملفات تعريف أسماء اإلدارات / المديريات التي ال تمتثل لممارسة  تطلب (5

ول عن إعاقة عمل لجنة خبراء التوظيف العشرة واألسباب المنطقية لعدم وجود نموذج المسؤ

 مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة مفوضية االتحاد األفريقي.توظيف موحد ل

النيباد ولكن سقف  -أنه تم تعيين اثنين من المديرين في وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  تالحظ (6

أنه إذا لم يتم النظر في سياسة  ترشحين الجيدين المحتملين ونصحالفجوة قضى على بعض الم

حتى سقف الفجوة  سقف الفجوة بعناية، فسيتم استبعاد المرشحين المؤهلين. ي قترح تأجيل سياسة

 يتم اتخاذ اإلجراءات ذات الصلة لصالح جميع الدول األعضاء.

يف بدالً من التفويض األولي شارك اآلن في التوظتأيًضا أن شركة إرنست إن يوانغ  تالحظ (7

 للقيام بمراجعة المهارات.

لفجوة سقف ايدعمون تماًما عملية نظام التوظيف القائم على الجدارة ألن سياسة  همأن تالحظ (8

 ضرورية لتشمل البلدان الممثلة تمثيالً ناقًصا.

براء فريق لجنة خبراء التوظيف العشرة على العرض والتعاون بين المفوضية ولجنة خ تشكر (9

 التوظيف العشرة،

أشارت إلى أنه إذا كانت سياسة سقف الفجوة تقيد الحصول على مرشحين مؤهلين، فيجب  (10

مراجعة السياسة الستيعاب المرشحين اآلخرين بروح المرونة والجودة في عملية التوظيف 

 بعد تطبيق جميع القواعد.

فئات وبالتالي يجب  3ك الصالحية، فهنا تالفجوة هي تطبيقه وليسسقف أن مشكلة  تالحظ (11

 .تطبيق سقف الفجوة على أساس كل فئة لضمان العدالة واإلنصاف

أنه من المفترض أيًضا أن يشارك لجنة خبراء التوظيف العشرة في جميع عمليات  تالحظ (12

 التوظيف داخل االتحاد، دون أي استثناءات.

لعشرة سيكون تلقائيًا أيًضا إلى أن أي تعيين بدون مشاركة لجنة خبراء التوظيف ا تأشار (13

 .باطالً وفقًا لقرار الدول األعضاء
 

 مفوضيةردود ال
 على النحو التالي:المفوضية لجنة خبراء التوظيف العشرة و ردت .220

النيباد النظام قبل استخدام نظام التوظيف القائم على  -اشترت وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  (1

األفريقي جاهزة وراغبة ومتحمسة بشأن طرح نظام الجدارة وأبلغت أن أجهزة االتحاد 

 التوظيف القائم على الجدارة.
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"تثليلث أشارت إلى أنه تم التعامل مع التحديات األولية. ومع ذلك، تم العمل على تحسين  (2

 ؛(البياناتالبيانات" )استخدام مناهج متعددة لجمع 

تعريف ملف  500نجاز أكثر من أنه تم إ مفوضية، أوضحت التعريف الوظائف فيما يتعلق بملف (3

 في النظام.المتبقية  200فات تعريف الوظائف الـويتم تحميل ملللوظائف 

بشكل عام للجميع بدًءا  ةالمهارات شفاف مراجعةللجميع.  ةالمهارات جاريمراجعة أن ذكرت  (4

سقف الفجوة. يعمل قسم الموارد البشرية على توسيع نموذج نظام المسائل العامة المتعلقة بمن 

التوظيف القائم على الجدارة ليالئم األجهزة. ستساعد األجهزة في تحديث ملفات تعريف 

بانجول من رئيس مفوضية  لجنةالوظائف بما يتماشى مع مفوضية االتحاد األفريقي. طلبت 

ا مشابه لنظام التوظيف القائم على الجدارة االتحاد األفريقي إنشاء نظام توظيف خاص به

 مفوضية االتحاد األفريقي.خاص بال

إلى بعض التحديات التي تمت مواجهتها من المشروع التجريبي ت نائبة رئيس المفوضية أشار (5

الذي تم االضطالع به. وأبلغت أن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لديها العديد من 

وأن الشاغل الرئيسي يتعلق بالتوظيف العادل والشفاف على أساس التوازن الوظائف اإلدارية 

بين الجنسين، مع مراعاة سياسة سقف الفجوة. وأكدت مجدداً أن المفوضية ما زالت ملتزمة 

 مراجعةعلى الرغم من بعض التحديات التي واجهتها. بدأت عملية  سقف الفجوةبسياسة 

سنوات كما ذكرنا سابقًا. يتسم  3وليس  3و 2و 1ل أشهر لتجنب المراح 6المهارات لمدة 

 .عمليةبرنامج نظام التوظيف القائم على الجدارة بالشفافية حيث يشارك أعضاء الفريق في ال

أن بعض الوظائف التي تم اإلعالن عنها العام الماضي قد أعيد اإلعالن عنها في عام  ذكرت (6

 التوظيف. وأيدت وجهة النظر بشأن مرونة وجودة عملية 2021

تقييم كل قضية، نظام التوظيف القائم على الجدارة هو مفتاح العملية حيث أن لجنة خبراء  (7

عن النظام الحالي المستخدم. يناقش الفريق الفئات / المعايير أثناء  يةالتوظيف العشرة راض

ال تشارك بشكل مباشر في التوظيف  إرنست إن ياونغعملية التوظيف. ومع ذلك، فإن شركة 

 باستثناء إدارة االختبارات السيكومترية وتقديم النتائج إلى فريق لجنة خبراء التوظيف العشرة.
 

 التوصيات / االستنتاجات
 ؛2021أغسطس  31علما بتقرير لجنة خبراء التوظيف العشرة للفترة من يوليو إلى  حاطتأ (1

 يتها.المفوضية لتعاونها مع لجنة خبراء التوظيف العشرة لتنفيذ والشادت بأ (2

من المفوضية إشراك فريق لجنة خبراء التوظيف العشرة في عمليات التوظيف الجارية  تطلب (3

 .األجهزةفي في مفوضية االتحاد األفريقي و
 

إلى  2021لجنة خبراء التوظيف العشرة للفترة من نوفمبر  واليةتقديرات الميزانية لتمديد  (23

 شهًرا( 11) 2022سبتمبر 
 

دوالر أمريكي للفترة من نوفمبر  780,100رئيس لجنة خبراء التوظيف العشرة ميزانية قدرها  قدم .221

، ، واألتعاب، واإلقامة، ودعم البرامجبدل اإلقامة اليوميلتغطية البعثات، و 2022إلى سبتمبر  2021

 .ليتم بحثها

 

 التوصيات / االستنتاجات
 

 الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية: أبدت .222

 

على مواصلة  لجنة خبراء التوظيف العشرةأيدت الدول األعضاء الميزانية المقدمة وشجعت  (1

 .عملها
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من لجنة  تطلب 2021يوليو  16يونيو إلى  30في الفترة من المنعقدة أكرا ت أن خلوة أكد (2

 .ةالممدد ةواليخبراء التوظيف العشرة تقديم ميزانية لل

 دعم االجتماع الميزانية وطلب من الموارد البشرية إعادة تخصيصها لتمويلها. (3

 

التوظيف، عملية بشأن التقدم المحرز في  ته لجنة خبراء التوظيف العشرةعرض آخر قدم عقب .223

 المالحظات والتعليقات التالية: ت الجلسة المشتركةأبد

 
 التقرير فيما يتعلق بنظام االتحاد األفريقي؛معنى الجدارة المذكورة في طلبت توضيحا ل (1

تساءلت عن سبب عدم تطبيق نظام التوظيف القائم على الجدارة عند اختيار المرشحين  (2

 في المرتبة الثانية؛المرشحين الذين جاءوا تعيين ، عندما تم الناجحين

موارد ال إدارةعام ومدير المرشحين لكل من منصب مدير  3تساءلت عن الدافع وراء توصية  (3

 ما إذا كانت تعتمد على الحصص؟ طلبت معرفةبشرية، وال

أن التقرير كان يهاجم قيادة المفوضية على السلطة التقديرية للرئيس في تعيين  تالحظ (4

 .الئق المرشحين الناجحين، وتبين أن هذا غير

التي تم بشأن قائمة البلدان الممثلة في القائمة الطويلة للمرشحين والبلدان  طلبت توضيحا (5

 لالختيار؛ رئيس المفوضيةإدراجها في القائمة المختصرة وتلك التي تم تقديمها إلى 

 المفوضيةأن نظام التوظيف القائم على الجدارة ال يعطي صالحيات تقديرية لرئيس  الحظت (6

لتعيين المرشحين الناجحين. تشعر بالقلق من عدم تطبيق نظام التوظيف القائم على الجدارة 

 ن المدير العام ومدير الموارد البشرية.عند تعيي

 على البلدان التي ليس لها منصب رئيس أو مدير في االتحاد. ت عدم تطبيق سقف الفجوةاقترح (7

لتي أثارت عددًا من القضايا التي تم انتهاكها خالل المراجعة القانونية ااستفسارات استحضرت  (8

 عمليات التوظيف السابقة؛

من نظم ولوائح  41ام التوظيف من تحديات الماضي مثل المادة نظه يجب أن يتخلص أن تأكد (9

بعمل التوصية لجنة خبراء التوظيف العشرة وتنفيذ شادة جب اإلولتفادي ذلك، ي. العاملين

 توصياتها؛

ألف دوالر أمريكي  289التي ألزمت فيها المفوضية بدفع يدالي قضية مختار  استحضرت (10

تبني نظام التوظيف ذلك، يجب  ولتفادية التوظيف. نتيجة لخطأ كان يمكن تجنبه في عملي

 .القائم على الجدارة بشكل كامل

سبب ترتيب المرشحين الثالثة الناجحين في القائمة النهائية المرسلة إلى سلطة طلبت معرفة  (11

 التعيين.

 وكيف تم تطبيقه. سقف الفجوةطلبت شرحاً مفصالً عن حساب  (12

 حيحة في جدول الحصص.المفوضية على توفير األرقام الص تحث (13

 أشهر. 6أو  5أو  4أشهر إلى  9اقترح تقليص فترة سقف الفجوة البالغة  (14

بدالً من ذلك، يجب أن ويجب أال تخضع الدول األعضاء ذات التمثيل األقل لتسعة أشهر.  (15

 مرة أخرى.تقديم ترشيحات ب اأشهر للسماح له 6بحد أقصى  اي سمح له

لجنة خبراء التوظيف العشرة، فسيؤثر ذلك على  واليةمن أنه إذا تم إلغاء  أعربت عن قلقها (16

عقد شركة التوظيف حيث ال يمكنها القيام بعملها بدون لجنة خبراء التوظيف العشرة وفقًا 

 المجلس التنفيذي.مقرر ل

 أن التقرير احتوى على بعض العبارات غير المقبولة والمضللة. تالحظ (17

كان رأي ومنطق لجنة خبراء التوظيف العشرة وأنه يجب  بحثر قيد الوافقت على أن التقري (18

 معاملته على هذا النحو.
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العمل الجيد الذي مواصلة ه على تعلى فريق لجنة خبراء التوظيف العشرة وشجعشادت أ (19

 هم على العمل ضمن واليتهم.تيقومون به وشجع
 

 ولجنة خبراء التوظيف العشرةردود المفوضية 
 

 :المفوضية ولجنة خبراء التوظيف العشرة على النحو التالي ردت .224

 

أن التقرير لم يشكك في سلطة التعيين للرئيس. لكنه اقترح التفكير في السلطات  تأوضح (1

 .نظام التوظيف القائمة على الجدارةالتقديرية في المستقبل حتى تتماشى مع روح 

 ها في الوقت المناسب.فيما يتعلق بالقائمة الطويلة للمرشحين يمكن تقديم (2

من بعض الصياغة الواردة في التقرير خاصة أنه يتعلق بالسلطة التقديرية  اعن استيائه تأعرب (3

 الثالثة الموصى بهم.ين مرشحأحد الفي تعيين  المفوضيةلرئيس 

أنه تم اتباع جميع االعتبارات الالزمة في تعيين المدير العام ومدير الموارد البشرية  تأوضح (4

 .عاملينلنظم ولوائح ال ووفقًا

 تحقق لجنة خبراء التوظيف العشرة من صحة عملية التوظيف. (5

 عملية التوظيف.وجود دوافع خفية وراء على  توافقلم  (6

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي الختيار أي من نظم ولوائح العاملين المعمول بها حليا خول ت (7

ك، يشجع التقرير على تطبيق نظام التوظيف ، ومع ذلبهم اللجنة المرشحين الثالثة الذين أوصت

 القائم على الجدارة.

استنتاج التقرير وصفت طلبت إجراء تعديالت على تقرير لجنة خبراء التوظيف العشرة و (8

 الخاصة برئيس المفوضية، بالخاطئ.بشأن سلطة التعيين 

بين المفوضية ولجنة خبراء التوظيف  ةحظت أن التقرير ال يعكس روح العمل المشتركال (9

 العشرة.

 أن عملية التوظيف كانت قائمة على القواعد وتم إنشاء عدة لجان. تأوضح (10

 لرئيس المفوضية في التعيين.بالنقد ومراجعة السلطة التقديرية  ترحب (11

 

 التوصيات / االستنتاجات
 

علماً بالشواغل  تن، وأحاطحتى اآلبما أنجزته من عمل خبراء التوظيف العشرة وبلجنة  شادتأ .225

 التي أثيرت بشأن التقرير؛

 تقديم قائمة بالموظفين المدرجين في القائمة المختصرة والقائمة الطويلة. من المفوضية تطلب .226

 المفوضية تقديم تقرير عن عملية التوظيف الجارية.من  لبتط .227
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