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 مقدمةألف. 

الميزانية على إلشراف العام للتنسيق واالفرعية للجنة الممثلين الدائمين  ةللجن ةالمشترك الجلسة عقدت   .1

في أكرا، غانا في  الفترة المالية الخمسة عشر  وزراءوالخبراء الفنيين للجنة  والشؤون المالية واإلدارية

وترأستها  .2022مشروع ميزانية االتحاد األفريقي لعام لتداول بشأن ل 2021يوليو  15إلى  1من 

الدائمة لدى االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، سعادة السفيرة أما أ.  مثلةالم

 للتنسيق واإلشراف العام على أمواه، وهي أيًضا رئيسة اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين-تووم

 .الميزانية والشؤون المالية واإلدارية

 
 

 حضورباء. ال

 للجنة وزراء المالية الخمسة عشر التالي ذكرهم: خبراء الفنيونالو ،االجتماع الدول األعضاءحضر   .2

 

 الميزانية والشؤون المالية واإلداريةللتنسيق واإلشراف العام على  اللجنة الفرعية
 الجزائر .1

 وال )افتراضيا(جأن .2

 بوتسوانا )افتراضيا( .3

 بوركينا فاسو .4

 بوروندي .5

 الكاميرون .6

 أفريقيا الوسطىجمهورية  .7

 جزر القمر .8

 الكونغو .9

 كوت ديفوار .10

 جمهورية الكونغو الديمقراطية .11

 جيبوتي .12

 مصر .13

 إرتريا .14

 إسواتيني .15

 ثيوبياإ .16

 غينيا االستوائية .17

 جامبيا .18

 غانا .19

 الجابون .20

 غينيا .21

 كينيا .22

 ليسوتو .23

 ليبيريا .24

 ليبيا .25

 مدغشقر .26

 موريتانيا .27

  موريشيوس .28

 المغرب .29

 موزمبيق .30

 ناميبيا )افتراضيا( .31

 النيجر .32

 نيجيريا .33

 رواندا .34

 الجمهورية الصحراوية .35

 السنغال .36

 سيراليون .37

 الصومال .38

 فريقيا )افتراضيا(أجنوب  .39

 جنوب السودان .40

 السودان .41

 تنزانيا .42

 )افتراضيا( تونس .43

 توجو .44

 أوغندا .45

 زامبيا .46

 زيمبابوي .47

 

 لجنة وزراء المالية الخمسة عشر

 الكاميرون .1

 غانا .2
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 إثيوبيا .3

 مصر .4

 )افتراضيا(المغرب  .5

 نيجيريا .6

 الجزائر )افتراضيا( .7

 جنوب أفريقيا )افتراضيا( .8

 رواندا )افتراضيا( .9

 تشاد .10

 

 جيم. الكلمات االفتتاحية

على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية  العام واإلشرافللتنسيق  رئيسة اللجنة الفرعية ترحب .3

بالمشاركين في االجتماع وأشارت إلى أن الغرض من الخلوة هو مناقشة الميزانية البرنامجية المقترحة 

أنه خالل الخلوة، ستعقد الجلسة المشتركة للجنة الفرعية للبرامج أيضا بأبلغت المشاركين و. 2022لعام 

لبحث جدول االجتماعات. وستتلقى الجلسة المشتركة  عشرالية الخمسة والمؤتمرات مع لجنة وزراء الم

الميزانية والشؤون المالية على اإلشراف العام اللجنة الفرعية للتنسيق وللجنة الفرعية للهياكل و

 تنفيذ المرحلة األولى من الخطة االنتقالية.حول  عشر، إحاطةواإلدارية ولجنة وزراء المالية الخمسة 

تقديمها  عليهالك جميع اإلدارات واألجهزة إلى التأكد من أن مشاريع الميزانيات التي يتعين دعت بعد ذ .4

 التي 19-فيروس كورونا مرض كان هذا في ضوء الوضع السائد لـجائحةوتكون تقشفية.  يجب أن

على قدرة الدول األعضاء على الدفع لالتحاد. واختتمت باإلعراب عن خالص تقديرها لمعالي  تأثر

، لتمكينها من استضافة لسيدة شيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة الخارجية والتكامل اإلقليمي في غاناا

 الخلوة في غانا.

رحبت سعادة نائبة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، الدكتورة مونيك  في كلمتها االفتتاحية، .5

ا جميع ممثلي الدول نسانزاباجانوا، بالمشاركين وشكرت حكومة غانا على الضيافة التي حظي به

انتباه االجتماع إلى أوجه القصور التي تؤثر على كما استرعت األعضاء المشاركين في الخلوة. 

عضاء للميزانية مما أثر على تحقيق األهداف التي األ الدول تمويلالميزانية. وأشارت إلى تضاؤل 

ستركز  2022أن ميزانية ب واختتمت بإبالغ المشاركين مختلف المقررات. ا المؤتمر من خاللهحدد

التجارة الحرة  اتفاق منطقةعلى تعزيز المكاسب التي تحققت في الميزانيات السابقة، بما في ذلك تفعيل 

 .األفريقية القارية

 جميع، رحبت معالي السيدة شيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة خارجية غانا، مجددًا، بمن جهتها .6

. وأثنت على الدول األعضاء والخبراء الفنيين وشعبها المشاركين نيابة عن حكومة جمهورية غانا

للعمل الممتاز الذي تم القيام به على مدار السنوات من أجل االتحاد  ،للجنة وزراء المالية الخمسة عشر

ولي، سينكمش اقتصاد أنه وفقًا للبنك الدولي وصندوق النقد الدباألفريقي. ومضت لتذكير المشاركين 

 ، دعت االتحاد األفريقي إلى استخدام الموارد المقدمة من الدول األعضاءوعليه ٪. 1فريقيا بنسبة أ

 بما في ذلك غانا، ترغب في رؤية قيمة للمساهمات المقدمة إلى االتحاد.حيث أنها، ، بحكمة

 جدول األعمالدال. اعتماد  

 :على النحو التاليالخلوة جدول أعمال عتماد عقب المناقاشات حول هذه المسألة، تم ا .7

 / طريقة العمل  تنظيم العمل

 اعتماد مشروع جدول األعمال (1

 2022مقترح ميزانية االتحاد األفريقي لعام على عامة نظرة  (1

 2022جدول اجتماعات االتحاد األفريقي لعام  (2

 بشأن تنفيذ المرحلة األولى من الخطة االنتقالية إحاطة  (3
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 الناشئةالمسائل  (4

 تبا/ المك األجهزة/  اإلداراتحسب  2022بحث ميزانية  (5

 ما يستجد من أعمال (2
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 2020هاء. التقرير عن أداء ميزانية  

التي جرت ات إلى الجلسة المشتركة كخالصة للمناقش 2020أداء ميزانية  عن تقريرالقدمت المفوضية  .8

المشاركين أثناء إنعاش ذاكرة عن قصد من أجل  اتم تقديمهوقد هذه المسألة. حول أسابيع قليلة منذ 

 الميزانية.حول مداوالتهم 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية: .9

 .2022طلبت معرفة العناصر التي من المحتمل أن تؤثر على ميزانية  (1

أثناء  تنفيذ الميزانية الخاصة به لالجتماع معدالتيوضح كل إدارة وجهاز أيًضا أن  من تطلب (2

 ه.ع ميزانيتوتقديم مشر

، مثل تعليق بناء القدرات 2021تدابير تقشفية في ميزانية استحدثت أن الدول األعضاء برت ذك   (3

 .2022على ميزانية نفسه وتقليل االجتماعات الحضورية. واقترحت أن ينطبق الشيء 

الميزانية لم يقدما تقاريرهما عن تنفيذ  ين اللذينمع الجهازتوضيحا بشأن كيفية التعامل  تطلب (4

 ؟2022لعام  اميزانيتهم يعوبهما. هل يتم بحث مشر الخاصة

التنفيذ خالل السنوات الثالث الماضية هو العامل المحدد لحساب  معدلذكرت المفوضية بأن  (5

 مصروفات.  سقف ال

 .2020جيدًا في عام  أرادت معرفة مجاالت أو أقسام الميزانية التي لم تحقق أداءً  (6

، وأرادت معرفة الدروس المستفادة 2020الحظت أن حوالي ثلث المشاريع لم يتم تنفيذها في  (7

 نتيجة لذلك.

أنها قد حيث  ،للقيادة العليابالنسبة االفتراضية كانت مالئمة للغاية  اكتشفت أن االجتماعات (8

 اجتماعات متعددة في فترة زمنية قصيرة. مكنتهم من حضور

المفوضية السترداد المتأخرات المستحقة من سبعة وعشرين  تقوم بهت توضيًحا بشأن ما طلب (9

 .2021بعد مساهماتها لعام  تدفعلم بلدا ( 27)

الحظت فجوة بين معدل التنفيذ في التقرير الفني لألنشطة والتنفيذ المالي وأرادت معرفة السبب  (10

 في ذلك.

 ردود المفوضية 

 النحو التالي: قدمت المفوضية ردودها على .10

 ، 19-فيروس كورونامرض فترة ما بعد جائحة في  2022ميزانية هناك تأثير على  سيكون (1

 .2020على ميزانية  الذي حدث بنفس التأثير

المصروفات المتعلقة تتطلب تكاليف ضخمة في شكل  أيضابأن االجتماعات االفتراضية  أفادت (2

 التحريرية والفورية، من بين أمور أخرى. بالترجمة

إضعاف عمالت البلدان األفريقية مما أثر  إلى 19-فيروس كورونا مرض أدى تأثير جائحة (3

 بدوره على القيمة الحقيقية لمواردها.

 مليون دوالر أمريكي. 250أال تتجاوز نبغي ينص مقرر الميزانية على أن ميزانية االتحاد ي (4

دمجهما السلم واألمن تقارير عن بعض المشاريع قبل إدارة ن السياسية والشؤو تقدم إدارة لم  (5

 .في إدارة واحدة

بسبب تأثيرات  ،2021٪ فقط في عام 3.2سينمو الناتج المحلي اإلجمالي األفريقي بنسبة  (6

  . 19-فيروس كورونامرض جائحة 

تنظيم تيبها، فقد تم نظًرا إلمكانية ترواالجتماعات االفتراضية تقلل التكلفة،  أن وافقت على (7

 عدد من االجتماعات على المنصة االفتراضية.
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عقد اجتماعات  ناشدت االجتماع النظر في عقد بعض االجتماعات بشكل حضوري بينما يستمر (8

 .افتراضيا أخرى

 إرسال رسائل تذكيرية يتم و. 2021لم تسدد سبع وعشرون دولة مساهماتها المقررة لعام  (9

  .إلى الدول األعضاء المعنية بانتظام مختلفة بشأن ذلك

 التوصية/االستنتاج

 الجلسة المشتركة إلى ما يلي:خلصت  .11
علما بالتقرير وطلبت من المفوضية أخذ تعليقات ومالحظات الجلسة المشتركة في االعتبار أحاطت  .12

 أثناء عملية إعداد الميزانية وتنفيذها.

 2022نظرة عامة على ميزانية  واو.

. 2022ميزانية عام لى عامة عنظرة  المفوضية، من خالل سعادة نائبة رئيس المفوضية،قدمت  .13

دوالًرا  662.954.695إجماليا: تحاد يبلغ االإبالغ االجتماع بأن مشروع ميزانية  تم العرض،وفي 

متها قيدوالًرا أمريكيًا وميزانية برنامجية  197.975.460أمريكيًا ويتألف من ميزانية تشغيلية بمبلغ 

 دوالًرا أمريكيًا. 266.223.285ا قيمته دوالًرا أمريكيًا وعمليات دعم السالم بم 198.755.950
يتم  يةميزانية البرنامجال% من 77و% من عمليات دعم السالم 100االجتماع كذلك بأن  تم إبالغ .14

يتم من الميزانية البرنامجية  %23الميزانية التشغيلية و % من100 من الشركاء الدوليين وأنتمويلهما 

من الدول األعضاء دوالراً أمريكياً  244,328,829:رة للدول األعضاءرمن المساهمات المقتمويلهما 

 من الشركاء الدوليين. اأمريكي ادوالر 418.625.867و
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 تعليقات الجلسة المشتركة

 الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: قدمت .15

نائبة رئيس المفوضية وفريقها بأكمله على العروض الشاملة سعادة عربت عن تقديرها لأ (1

أحاطت علما أيضا باإلنجازات والمتعلقة بالميزانية. المسائل والثاقبة وعلى المصداقية بشأن 

 إبرازها.التي تم 

 هو؟ ومتى ومن وافق عليه؟ ما-بشأن إطار العمل المتعدد السنوات توضيحا طلبت  (2

الموظفون النظاميون والموظفون غير  ) االتحادتزويدها بالعدد اإلجمالي للعاملين في  طلبت (3

 .النظاميون(

 اتتمويل لتجنب طلبات الميزانيبالطلبت معرفة ما إذا كان الشركاء قد قدموا ضمانات  (4

 .إلضافيةا

وضع بعض هذه المؤشرات في إدارات لم يكن مراجعة المؤشرات، حيث تم إلى هناك حاجة  (5

 ض أن يكونوا فيها.روالمف من

أنها  نفس  حيث 2024إلى  2022تحسين مخصصات الميزانية للفترة من إلى هناك حاجة  (6

 .على الرغم من أن التضخم كان له تأثير على تقديرات الميزانية االعتمادات

القواعد ، على النحو المبين في القائمة على النتائج ضمان إعداد الميزانيةطلبت من المفوضية  (7

 الذهبية.

٪ في الميزانية 6٪ في الميزانية التشغيلية مقابل زيادة بنسبة 15الحظت وجود زيادة بنسبة  (8

 .2021البرنامجية، وطلبت توضيح المجاالت التي تسببت في مثل هذه الزيادة مقارنة بميزانية 

 تها التشغيلية.اميزانيل التوزيع التفصيليطلبت أن تقدم جميع األجهزة  (9

 .السنةموضوع تخصيص ميزانية  ل أيدت (10

وافقت على رصد اعتماد لتغطية التكاليف المتعلقة بخسائر التقاضي في المحكمة اإلدارية،  (11

 الموظفين المسؤولين عن هذه الخسائر. مساءلةوعلى ضرورة 

طلبت معلومات مفصلة عن الوظائف التي تم شغلها والوظائف التي ال تزال شاغرة في الخطة  (12

 .االنتقالية

الحظت أن أرقام الميزانية البرنامجية كانت متماثلة تقريبًا في جميع السنوات وأن االتحاد  (13

 .2063أجندة تنفيذ ىخطة العشرية األولى لاليقترب من نهاية 

 .19-فيروس كورونا مرض ميزانية تقشفية بسبب جائحة 2022أن تظل ميزانية طلبت  (14

تفعيل ، يجب تخصيص بند ومن ثم .رب وقت ممكنيجب تفعيل الوكالة األفريقية لألدوية في أق (15

 .بدالً من عملية التصديق 2022ميزانية  هذه المؤسسة الرئيسية في

 .ينبغي أن تقدم المفوضية تفاصيل الميزانية التشغيلية بما في ذلك تفاصيل المرحلة األولى (16

زيد من الضغط التحديات المشار إليها، ينبغي وقف فتح مكاتب جديدة ألنها ستبعد أن الحظت  (17

 .الدول األعضاءمن قبل تمويل العلى 

٪ من قبل الشركاء وهو أمر غير مقبول، 100الحظت أن عمليات السالم يتم تمويلها بنسبة  (18

إعادة النظر في أجندة التمويل الذاتي، إلعادة تفعيل صندوق السالم الذي تم ى لإهناك حاجة و

 تنشيطه.

إطار للخطة االنتقالية في  2٪ على األقل من المرحلة 50يجب أن تقوم المفوضية باستيفاء  (19

 .2022ميزانية 

النيباد وهو أمر غير -الحظت االنخفاض في تمويل برامج وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  (20

معرفة أين يمكن تحقيق مدخرات  لمن أجمراجعة جميع البرامج ى لإهناك حاجة  مقبول،

 كالة االتحاد األفريقي للتنمية.لو
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الحظت بقلق أن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية تم تمويلها بالكامل من قبل الشركاء  (21

 .الدوليين

 مليون دوالر أمريكي. 250بمبلغ  2023ميزانية  تحديد سقفينبغي االستمرار في  (22

 .2022عام خالل طلبت معرفة البرامج الرئيسية التي سيتم تنفيذها  (23

 .2022يجب تقديم قائمة بالوظائف التي سيتم شغلها في  (24

وصيانة ممتلكات االتحاد األفريقي في  ،عدم إدراج موضوع العام طلبت توضيًحا لسبب (25

 .الميزانية

الحظت أن مشاركة لجنة وزراء المالية الخمسة عشر في عملية إعداد الميزانية لم تستغل  (26

 بالكامل.

مساهمات الدول  على 19-فيروس كورونامرض ير جائحة الحظت عدم وجود أي ذكر لتأث (27

 ٪ وندرة تمويل الشركاء في االعتبار.0.2لم يتم أخذ ضريبة  ،األعضاء، على سبيل المثال

 أنينبغي وال طلبت أن يشمل تحليل الميزانية نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.  (28

 .يقتصر على تنفيذ الميزانية وتقارير التنفيذ

مليون دوالر أمريكي المخصص ألمانة  2.2 هناك توزيع تفصيلي للمبلغ المتراكم البالغ لم يكن (29

 (.35)الصفحة  السلم واألمن

 .مليون دوالر أمريكي المعتمد للمرحلة األولى 8.2بأنه ينبغي تحقيق مدخرات من مبلغ  تأفاد (30

الدول األعضاء جوهانسبرج بشأن مساهمة  الحظت أن الميزانية لم تأخذ في االعتبار مقرر (31

عمليات دعم في ٪ 25والميزانية البرنامجية في ٪ 75و ،٪ في الميزانية التشغيلية100بنسبة 

 .السالم

 .تقشفية تعتبر ميزانيةل ٪6رتفاع بنسبة االطلبت توضيحا بشأن السبب في  (32

فيروس مرض في األوقات الحالية لجائحة  واقعيةالمقدمة لم تكن مؤشرات الحظت أن ال (33

 .19-كورونا

 .الحالية ظروفينبغي إعادة النظر في المقررات ذات الصلة مع مراعاة ال (34

المصادر  تقديم جميعيجب ، 1107من النظم واللوائح المالية وطبقا للمقرر  18وفقا للمادة  (35

 البديلة المتاحة لتمويل الميزانية.

 .حقوق العاملينينبغي التركيز على أجندة التنمية والسلم واألمن في القارة، وليس على  (36

تعجيل في تنفيذ الخطة االنتقالية، وبسبب القيود المالية، ال يتعين  يوجد داع للذكرت أنه ال (37

 .سنوات 7إلى  5لفترة سنوات، ويمكن تمديدها  3استكمالها خالل 

 ردود المفوضية

 المفوضية ردودها على النحو التالي: قدمت .16

 التي قدمتها الدول األعضاء.علما بالتعليقات والمالحظات  أحاطت المفوضية (1

أوضحت أنه لم تتم بعد الموافقة على النظم واللوائح المالية الجديدة وأنه ال يمكن اعتماد أحكامها  (2

 .في الوقت الحالي

 .سيتم تصحيح المؤشرات ولن توضع تحت مكتب نائب الرئيس (3

صنع متطابقة بناًء على مقررات أجهزة  2024-2022 ةإن مخصصات الميزانية للفتر (4

كأساس وقد استخدم نفس السقف  ،مليونًا 250بمبلغ  2021يحدد سقف ميزانية السياسة. 

ال يمكن تغييره، وال يمكن إجراء أي تعديل على المبلغ دون التشاور أنه الالحقة، حيث  للسنوات

 .المسبق مع الدول األعضاء

 ميزانية تقشفية.تظل  2022أكدت أن ميزانية  (5

تخصيص الميزانية على مستوى المفوضية حيث تمت معالجة دة عامسبقة إلعقدت جلسات  (6

 .بين اإلدارات واألجهزةمشتركة التداخالت في الميزانية والمسائل ال
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 للهياكل ولجنة، مع اللجنة الفرعية 2021يوليو  7من المقرر عقد اجتماع مشترك يوم األربعاء  (7

غيلية وتكاليف العاملين بصورة وزراء المالية الخمسة عشر حيث تتم مناقشة التكاليف التش

 .مفصلة

من لب ط  وتم التأكيد على أن المعلومات الواردة في أداة الرصد والتقييم واإلبالغ مفصلة،  (8

 .لدول األعضاء استخدام وثيقة األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغا

 دون فجوات.قد قدمت ب 2022أكدت على أن ميزانية  (9

م تشغيل هيكل اإلدارة بشكل كامل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ما تنتظر عمليات دعم السال (10

 مليون. 400مبلغ  فيما يخصيجب القيام به 

على عاتق المجلس التنفيذي، وال يمكن  اإلضافية تقعأفادت بأن عملية الموافقة على الميزانية  (11

 .2021إدراجها حاليا في تفاصيل 

ي إنشاء األجهزة، على سبيل المثال، كانت المفوضية أشارت إلى أن االتحاد يواجه تحديات ف (12

ولكن لم يكن من  ،على دراية بضرورة تفعيل الوكالة األفريقية لألدوية في أقرب وقت ممكن

كان من المقرر توضيح ذلك عندما يتم و ،2022كان سيتم إدراجها في ميزانية إذا الواضح 

 .بحث الميزانية البرنامجية لكل إدارة على حدة

نت هناك حاجة إلى توجيهات من لجنة الممثلين الدائمين بشأن االجتماعات التي ستعقد كا (13

 .افتراضيًا أو حضوريا، عندما نناقش جدول االجتماعات والميزانية البرنامجية لإلدارات

أبلغت االجتماع بأن هيكل اإلدارة القائمة على النتائج موجود بالفعل في األداة األفريقية للرصد  (14

يم واإلبالغ للتخطيط والتنفيذ. ونتيجة لذلك، تم وضع سياسة اإلدارة القائمة على النتائج والتقي

 تشغيلها قريبًا. وف يبدأوس

، على 2063أجندة تنفيذ خطة العشرية األولى لالنهاية سيشهد  2023أفادت أيًضا بأن عام  (15

الدروس سوف تكون الرغم من وجود بعض العثرات في التنفيذ من قبل الدول األعضاء و

 في إعداد خطة التنفيذ العشرية الثانية. المكتسبة مفيدة

 تتطلب المشاريع الرئيسية رأس مال كبير، وبالتالي، سيتم االستعانة بمصادر خارجية لتمويلها. (16

وتم تقديمه إلى فخامة رئيس جمهورية  2063تنفيذ أجندة عن تم إعداد التقرير القاري األول  (17

 ر األجندة.كوت ديفوار، مناص

 التوصيات/االستنتاجات

 .2022ميزانية النظرة العامة على تمت اإلحاطة علما مع التقدير بتقرير  .17

 .من خالل مكتب نائب الرئيس 2022ي طلب من المفوضية االستفادة من التوزيع المفصل لميزانية  .18

 .يةوتحديد أولويات بنود الميزان 2022على المفوضية احترام تدابير التقشف لعام  .19

 .ينبغي أن تراجع المفوضية الميزانية التشغيلية وتعمل على تخفيضها .20

 فيها. ينبغي للمفوضية إعادة النظر في الميزانية المقترحة وإجراء التغييرات الالزمة .21

 .ينبغي إتاحة مناصب العاملين في الخطط االنتقالية للدول األعضاء .22
 .المفوضية أن تقوم بدراسة خيارات االستفادة من صندوق السالم على .23

 

 جدول االجتماعات زاي.

التابعة للجنة الممثلين  والمؤتمرات الفرعية للبرامجفي كلمته االفتتاحية، أشاد رئيس اللجنة   .24

ية الجلسة المشتركة لبحث مشروع ميزانحضورها بالدول األعضاء ل ،عادة السفير إيشيتيس ،الدائمين

ل اللجنة الفرعية وأبلغ اعملى أعامة عألقى نظرة . و2022االتحاد األفريقي وجدول االجتماعات لعام 

 من الميزانية البرنامجية.الذي يتم بحثه قد تم استخالصه  2022جدول اجتماعات  الجلسة المشتركة بأن
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الجتماعات وأفاد جدول احول لبرامج والمؤتمرات معلومات مفصلة للجنة الفرعية لقدم رئيس ا  .25

مقرر المؤتمر  الواردة فيلالجتماعات  الخطوط التوجيهيةبأن إعداد جدول االجتماعات يتم على أساس 

365(XVIIوأشار إلى أنه لن يتم عقد أي اجتماعات في يناير ومايو ويونيو وديسمبر و .) ينبغي أنه

يجب أن يكون عدد الموظفين الذين يخدمون وأن تكون جميع االجتماعات ضمن البرامج المعتمدة. 

بتكلفة إجمالية  2022اجتماعاً في عام  441من المقرر عقد واالجتماعات أيضا وفقا للمعايير الدولية. 

 .٪ من إجمالي الميزانية البرنامجية13.8مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل  27.35قدرها 
 تعليقات الجلسة المشتركة

 كة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي:قدمت الجلسة المشتر .26
 .طلبت تفاصيل وتكاليف االجتماعات المحددة في جدول االجتماعات (1
ليست واقعية وغير قابلة للتحقيق بالنظر  441ذكرت أن االجتماعات المقترحة البالغ عددها  (2

 .يوًما فقط 251 هو إلى أن عدد أيام العمل في السنة
بشأن عدد العاملين في مديرية المؤتمرات لتقييم قدرتهم على إدارة تفصيل مزيدا من الطلبت  (3

 .االجتماعات المقترحة في المفوضية
الحظت أن التكلفة المقدمة مرتفعة للغاية حيث ينبغي عقد معظم االجتماعات بشكل افتراضي  (4

 .كجزء من تدابير التقشف في الميزانية
افتراضي، وأشارت إلى مقرر المجلس  شكلالدورات التدريبية بأكدت من جديد على أن تتم  (5

 من الصندوق األفريقي لبناء القدرات. التدريبعمليات ضرورة تمويل شأن التنفيذي ب
كون عدد الموظفين الذين أن يتفصيل بشأن العرض المقدم حول ضرورة مزيدا من الطلبت  (6

 يخدمون االجتماعات وفقًا للمعايير الدولية.
 .لتكاليف التدريب الواردة في جدول االجتماعاتتساءلت عن األساس المنطقي  (7
أخذ االجتماعات التي  وال ينبغي 2063اقترحت أن تكون جميع االجتماعات متوافقة مع أجندة  (8

 االعتبار.في ال تستوفي المعايير 
 .طلبت وضع آلية تحدد عدد االجتماعات في السنة (9

 .اإلدارات المختلفة اقترحت أن يتم دمج االجتماعات التي لها نفس األهداف عبر (10
أجل تحديد  إليه منطلبت من المفوضية تقديم تحليل لتكلفة كل اجتماع لتسهيل الرجوع  (11

الدورات جميع يتم عقد مع التأكيد على أن  ا،وحضوري اافتراضيتي تعقد االجتماعات ال

 التدريبية افتراضيا.
أنه االجتماعات، حيث  بهذهلالضطالع الموظفين العدد الكافي من طلبت من المفوضية توفير  (12

 تم إلغاء العديد من االجتماعات في الماضي بسبب عدم كفاية الموظفين.قد 
 تقديم أهداف االجتماعات أثناء المداوالت. تأحاطت علما بعدد االجتماعات، وطلب (13
أن االجتماعات بما مع مناقشة الميزانية جنبا إلى جنب اقترحت مناقشة جدول االجتماعات  (14

 من الميزانية. اءجزتعتبر 
أن االحتفال الوحيد الذي يجب وأشارت إلى االحتفاالت والفعاليات  تساءلت عن مقترحات (15

 .فريقياأيوم هو العام خالل مراعاته 
 .فئة اجتماعاتهابتوضيح كل إدارة قيام دعت إلى ترشيد جميع االجتماعات في الجدول مع  (16

 

 عرض مشروع الميزانية البرنامجية

 توصيات عامة

 ا.عقد االجتماعات وورش العمل والندوات افتراضيت   .27
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 سارية المفعول. 2021تظل إجراءات التقشف لعام  .28

، تعيين الموظفين في يةالتدريبالدورات حذف البنود التالية من الميزانية: البنود الرأسمالية،  .29

 .ال تدريبات باستثناء تلك التي تنظمها المؤسسة األفريقية لبناء القدراتاألجهزة، 

مديرية إدارة التحريرية إلى الترجمة ينبغي إحالة جميع المسائل المتعلقة بالترجمة الشفوية و .30

 دون أي عواقب على سقفها باستثناء مكتب األمين العام. المؤتمرات والمنشورات

االستشاريين والخبراء إال في  الخبراء يجب أن تستخدم المفوضية الموارد الداخلية في استخدام .31

 حالة عدم وجود خبرة داخلية.

 -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية التوصية إلى المفوضية، مع مراعاة تقسيم العمل وتنفيذ والية  .32

 .من خالل تخصيص تمويل هذه البرامج لهذا الجهاز أوجه االزدواجية، لتحديد وإلغاء جميع النيباد

مديرية إدارة تقرير منتصف المدة عن التنفيذ الفعال للتدابير المتخذة بشأن وصي المفوضية بتقديم ت .33

 النيباد. –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و المؤتمرات والمنشورات

يجب االمتناع عن قبول أي أموال من الشركاء بشروط ال تتماشى مع أهداف ومبادئ االتحاد  .34

 األفريقي.

 في العملية الشاملة إلعداد الميزانية. المالية الخمسة عشرلجنة وزراء يجب أن يشارك أعضاء  .35

 
 حاء. مكتب رئيس المفوضية

 .2022مكتب رئيس المفوضية مشروع ميزانية  قدم .36

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .37
بناء القدرات، )تعزيز الرصد واإلبالغ(  3.08 البند تحتدوالر أمريكي  44.000مبلغ حذف  (1

إلى معرفة الغرض  هناك حاجة (.1.02و  1.01) لترجمةدوالر أمريكي ل 20.680فضال عن 

في  3.05و 3.03من الدول األعضاء. حذف البند  2.01البند  أن يتم تمويل اقترحتمن ذلك. 

 البنودية الصينية تحت أنشطة الشراكة األفريق. بيوم أفريقياحذف االحتفاالت و. 5الصفحة 

ين، يجب خفضها بنسبة يجبشأن بدوالر أمريكي   139,918بمبلغ قدره  7.05و 7.04و 7.02

20.٪ 
ظهرت األنشطة المرفوضة أثناء المداوالت قد الحظت عدم وجود رصد وتقييم لألنشطة. و (2

 اإلضافية. الميزانية مناقشة خالل مرة أخرى الميزانية حول 
  .استقاللية المكتبيقوض اد على الشركاء في أنشطة الرئيس مما قد الحظت أن هناك اعتم (3
 إدارات أخرى.ات في ميزاني أيضا بعض األنشطة المدرجة ازدواجية الحظت (4
ليست هناك أي حاجة إلى ممثل خاص بشأن مسائل الجنسين في الوقت الذي توجد فيه إدارة  (5

 معنية بمسائل الجنسين يمكنها القيام بنفس المهام.
رئيس مفوضية االتحاد األفريقي يقود النتائج في إطار أجندة المعنون " المشروع تنفيذ يمكن (6

 .دون تكاليف إضافية "2063
 2.03" تحت البند مشروع "االستشارات وتنسيق السلم واألمن والحوكمة واالستخبارات بشأن (7

ل األعضاء. يعتبر دوالر أمريكي، يبدو أن هناك ازدواجية مع ما تقوم به الدو 8.391بمبلغ 

 تنفيذ السياسة مسألة تنفيذ على مستوى الدول األعضاء.
 يتم االحتفال بيوم االتحاد األفريقي افتراضيا. (8
 رصد االستشارات. –حذف  (9

 .حذفه نبغي لذلك ي -بناء القدرات ضمن الميزانية المتعلق بنشاط ال يجب أالّ يكون  (10



EX.CL/1281(XXXIX)A  

Page 11 

 

 

بما أّن وحدة اإلصالحات الترجمة التحريرية والفورية لوحدة اإلصالحات توضيح مسألة يجب  (11

 .2022في  لن تكون موجودة
دوالر  10000دوالر أمريكي للتنسيق مع الدول األعضاء إلى  25000تخفيض مبلغ يجب  (12

 أمريكي.
الميزانية في إطار  دوالر أمريكي، 38.000البالغة  4.05، 3.05، 3.03اقترحت حذف البنود  (13

 .لتشغيليةا
 في الميزانية للمجاالت التي تجعل القارة تمضي قدما.اعتمادات توفير  (14
 اإلدارة.الحظت افتقار الهدف العام للميزانية إلى أشياء كثيرة مثل آليات  (15
إلى مديرية إدارة  تحويلهايمكن ترشيد بنود الميزانية المتعلقة بالترجمة التحريرية والفورية أو  (16

 . المؤتمرات والمنشورات
ما إذا  نيشرف مكتب رئيس المفوضية على عمل المبعوثين الخاصين، تساءلت الجلسة بشأ (17

 .الميزانية االعتبار في إطار كان قد تم أخذ جميع المبعوثين في
 ، من المتوقع أن تقوم المفوضية بمراجعة الميزانية في منتصف العام.2022في  (18
 الثالث الماضية. متوسط معدل تنفيذ الميزانية للسنواتمعرفة طلبت  (19
داخليًا من قبل موظفي فورية الترجمة التحريرية والالمتعلقة ب يجب أن يتم تناول المسائل (20

 مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات.
 .مرتفعا وينبغي ترشيدهدوالر أمريكي المخصص للتمثيل الخاص  300.000يعد مبلغ  (21
خمسة عشر في محور عملية إعداد وضع لجنة وزراء المالية الضرورة جددت التأكيد على  (22

 الميزانية.
المتعلقة بلقاحات فيروس  مسائلتحت مكتب رئيس المفوضية ال 3يجب أن يشمل المجلد  (23

 .19-كورونا
 18.000بقيمة  "عن القضايا الشاملة مستكملةم معلومات ديق"ت 1.01يجب حذف النشاط  (24

 .2دوالر أمريكي في الصفحة 
جهات المشاركة في تنظيم مؤتمر تيكاد )اليابان( بقيمة "االجتماع المشترك لليجب حذف  (25

 .22الصفحة في  1.01دوالر أمريكي تحت البند  15.000
 41.800بقيمة في األمم المتحدة  بشأن مشاركة الخبير االستشاري 5.01حذف البند يجب  (26

 .هذا النشاطالتعامل مع للموظفين في نيويورك  دوالر أمريكي ويمكن
 ٪.50وي بنسبة جمكتب ليلونخفض ميزانية يجب  (27
 –"شراكة االتحاد األفريقي  702 ،701 ينالبند 7حذف األنشطة التشغيلية، الصفحة يجب  (28

 دوالر أمريكي. 70.000الصين" بقيمة 
البحث، كان هناك وفي إطار  .2030التنمية المستدامة لعام  تنفيذ خطةدعم األمم المتحدة في  (29

إذا كان سيتم ترشيد  واستفسرت عما، موضع تساؤلدوالر أمريكي وهو أمر  14000مبلغ 

 ذلك.
المالية أوالً أو مباشرة من اإلدارات واألجهزة إلى إدارة الشؤون تم إرسال األرقام إلى هل  (30

 االجتماع.
السلم واألمن إلى إدارة الشؤون عزيز إذا كان من الممكن نقل البند الخاص بتمعرفة  تطلب (31

 السياسية والسلم واألمن.
، طلبت من المفوضية تحديد األنشطة التي يمكن 19-فيروس كورونامرض في سياق جائحة  (32

 حذفها من الميزانية.
أثنت على المفوضية لبدء إدراج اللغة اإلسبانية كجزء من اللغات في الترجمة الفورية وتمنت  (33

 وثائق العمل.بالنسبة ل الشئ أن يتم نفس
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مكتب رئيس المفوضية  لماذا ال يزال تحت بالمهجر،المتعلق  4. 06طلبت توضيحا بشأن البند  (34

 المفوضية حيث يجب أن يكون.مكتب نائب رئيس وليس 
 اقترحت أن يتم نقل بنود الميزانية المتعلقة بالسفر إلى منصة افتراضية. (35
 بينما يمكن القيام بذلك داخليًا. التحريريين دوالر أمريكي للمترجمين 50.000لماذا ندفع  (36
تم يمشكلة في تمويل أنشطة مكتب الرئيس من قبل الشركاء طالما ه ال توجد أنعلى  وافقت (37

 على نحو جيد. فحصها ومتابعتها
 على التمويل من الشركاء أيًضا على طبيعة النشاط. يتوقف الحصول (38
بحيث ال يمكنه أيًضا  مشغول جدًااقترحت إزالة أنشطة المهجر من مكتب الرئيس ألن األخير  (39

 المهجر. اإلشراف على شؤون
قوم به ما سي ظهاربما يكفي إل حددةالحظت أن أنشطة مكتب رئيس المفوضية ليست م (40

 الخاصون على وجه التحديد.  المبعوثون

 ردود المفوضية 

 قدمت المفوضية الردود التالية: .38
عقدها سيتم أن بعض االجتماعات إلى  على الميزانيةعامة ال تقديم النظرةأثناء تمت اإلشارة  (1

 للمسؤولين المنتخبين.بالنسبة ، ال سيما احضوري

 الدول األعضاء.قبل وافقت على أن هناك حاجة إلى تمويل أنشطة مكتب الرئيس من  (2

 اتفقت مع االجتماع في ضرورة رصد وتقييم األنشطة. (3

على هذا النحو، تشمل وأحاطت علما بضرورة تجنب االزدواجية مع اإلدارات األخرى.  (4

فيها قد يبدو أن تي رئيس المفوضية أنشطة المستشارين المواضيعيين ال بميزانية مكت

 هناك فصل واضح حول من فعل ماذا.ازدواجية مع إدارات أخرى، غير أن 

يتم دوالر أمريكي، فإنه  181.350بإجمالي  3.08و 3.07البندين تحت بشأن أنشطة المرأة  (5

 تمويلها من الشركاء.

ي سمح غير أنه باالحتفال بيوم االتحاد األفريقي.  على حذف األنشطة الخاصة وافقت (6

 باالحتفاالت في نيويورك.

 اللجنة الفرعية للهياكل.اجتماع ستتم مناقشة األمر المتعلق بمكتب بيجين خالل  (7

ذكرت أنه ولألسف يتم تمويل المناصب الرئيسية في مكتب رئيس المفوضية من قبل الشركاء  (8

 الدوليين.

 صالحات للسماح لوحدة اإلصالح بإنهاء مهامها العالقة.تم إدراج ميزانية اإل (9
 سيتم تقديم معدل التنفيذ على مدى السنوات الثالث الماضية للمشاركين. (10
أكدت أنه لم يتم إهمال موضوع العام بما أن تغطيته تتم بشكل جيد تحت إشراف اإلدارة  (11

 المسؤولة.
فيروس مرض  المعني بجائحة فريق العمليعمل مكتب رئيس المفوضية عن كثب مع  (12

 الرئيس رامافوزا. ي أنشأهذال 19-كورونا
أبلغت االجتماع بأن هناك بعض أنشطة الرصد التي تم االضطالع بها في بروكسل  (13

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.  بالتعاون مع
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 2063جيد مع أجندة متفقة على نحو أكدت لالجتماع أن أنشطة مكتب رئيس المفوضية  (14

 .19و 12في إطار الهدفين 
 أكدت أنه تم توفير األموال لجميع المبعوثين الخاصين رغم ضآلتها. (15
وعدت بإعادة صياغة بعض األنشطة لتعكس الداللة السياسية ألنشطة مكتب الرئيس التي  (16

 تختلف عن اإلدارات.
 أبلغت االجتماع بوجود ارتباطات معينة مكنت الرئيس من القيام بزيارات شخصية. (17
 المقرر حذفها. على تقليص أو إعادة ترتيب بعض األنشطة وافقت (18

 التوصيات/االستنتاجات

طلب من المفوضية تعديل الميزانية بناء على يعلما بمشروع ميزانية مكتب رئيس المفوضية و أحاطت .39

 تعليقات الدول األعضاء.
حتفاالت االيتم تعليق جميع ومن المفوضية تعديل جميع االجتماعات بحيث تصبح افتراضية. تطلب  .40

 فريقيا باستثناء نيويورك.أيوم ب
تنفيذ أنشطة  متابعة عملية ينبغي أن ينشئ مكتب نائب رئيس المفوضية فريقا للرصد والتقييم من أجل  .41

 البرنامج المبينة تحت كل ميزانية.
نبغي عقد جميع الرحالت غير الضرورية، وحيثما أمكن، ي ردع، ينبغي التكاليفمن أجل توفير  .42

 .افتراضيااالجتماعات 
في  النظاميينمن قبل الموظفين عمليات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية يجب أن تتم جميع  .43

 .حساسية الوثائقل نظرا مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات
 

 طاء. مكتب التخطيط االستراتيجي والخدمات 

 الجلسة المشتركة.قدمت اإلدارة مشروع الميزانية لبحثه من قبل  .44
 تعليقات الجلسة المشتركة 

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .45
 1.01من المتوقع إشراك وكالة االتحاد األفريقي للتنمية في تقييم العقد األول في إطار النشاط  (1

هذا النشاط بالتعاون للقيام بعلى نحو جيد كانت مجهزة  دوالر أمريكي ألنها 361.240بقيمة 

 مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا.
بدال من ذلك يتم تعيين الموظفين وقدر اإلمكان.  تجنب االستعانة بالخبراء االستشاريينينبغي  (2

 المطروحة.لتنفيذ المهام 
 شكرت اإلدارة لخفض الميزانية ولكن يجب أن يتم تخفيضها أكثر. (3
 361.240بقيمة  1.01حة المعنيين قد شاركوا في النشاط أن جميع أصحاب المصل تأكد (4

 ولجنة األممبما في ذلك وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  "،2063دوالر أمركي "تقييم أجندة 

 المتحدة االقتصادية ألفريقيا.
دوالر  70.000بشأن بعثات التقييم إلى الدول األعضاء بقيمة   1.03و 1.02تحت البند  (5

 .٪10يمكن إنجاز العمل عبر اإلنترنت وخفضها بنسبة كان أمريكي، 

 18.000"عرض مشروع تقرير لجنة الممثلين الدائمين" بمبلغ  1.07ينبغي ترشيد النشاط  (6

 دوالر أمريكي.  

رت بأنه تم منح المفوضية عشرة ماليين دوالر أمريكي للمرحلة األولى من الخطة ذك   (7

 .التحريريين تضمن المفوضية تعيين المترجميناالنتقالية. وعلى هذا النحو، ينبغي أن 
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(، يجب أن تكون ورشة عمل 11)الصفحة دوالر أمريكي  50.000بقيمة  1.03البند  (8

بشأن تقييم تنفيذ برنامج مفوضية  1.02تحت البند  12في الصفحة والمصادقة افتراضية. 

استشاريين مرة  خبراءمن قبل  االضطالع به االتحاد األفريقي، تساءل االجتماع عن سبب

 .اأمريكي ادوالر 69.810أخرى بتكلفة 
 الجتماع رفيع المستوى لقمة رؤساء الدول.اعقد االجتماع على هامش النظر في  (9

ال يمكن فهم التكلفة على هذا دوالر أمريكي،  18.080بقيمة  1.07تحت البند  12الصفحة  (10

 يقترح أن تكون صفرا.والنحو 
بشأن بعثات التقييم إلى الدول األعضاء بقيمة   1.03و 1.02اقترحت أال تكون البنود  (11

 في الميزانية.دوالر أمريكي  21.000بشأن الطباعة بقيمة  1.04و دوالر أمريكي  70.000
 الحظت أن الميزانية كانت تركز فقط على السفر. (12
 مخرجات.ال تتضمن  قدمةالحظت أن الميزانية الم (13
 البلدان للدراسة.ق باختيار فيما يتعل 1.02التوضيح بشأن البند طلبت  (14
. 3.01العنصر خفض يمكن  ،بمعنى آخرور. باقتنعت بإمكانية تخفيض الميزانية بشكل أك (15

 تقليل الطباعة على أن يتم توفير الوثائق عبر اإلنترنت.
 69.810تقييم تنفيذ برنامج مفوضية االتحاد األفريقي بقيمة  – 2.02يمكن أن يكون البند  (16

 راضيا.افتدوالر أمريكي، 
أن المنفذين  وي فهم ذلك علىوافقت اللجنة الوزارية على وجود هيئة مستقلة إلجراء التقييم.  (17

 .عملما يقومون به من ال يمكنهم تقييم 

أن على خلفية  ذلك وكان محليا. 2063أجندة لتكييف تساءلت عن المنهجية المستخدمة  (18

 في بلدانهم.تكييفها محليا بعض البلدان ليس لديها فكرة عما إذا كان قد تم 
اقترحت أن يتم وضع جميع الميزانيات المتعلقة بالترجمة التحريرية والفورية ضمن  (19

 .مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات
 انتقائيًا. 2063المفوضية بالكف عن جعل تقييم أجندة نصحت  (20
 االجتماعات افتراضيا.معظم اقترحت زيادة تخفيض الميزانية وعقد  (21
 دوالر أمريكي. 500000في خفض الميزانية إلى حوالي  النظر (22

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .46
، على الرغم من تكلفة الخبراء االستشاريينأحاطت علما بالتعليقات ووعدت بإعادة النظر في  (1

 عدم تغطية جميع البلدان.في  اأن القيام بذلك قد يشكل خطر
 يساهم فيها جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين. هناك مهمة مشتركة (2
تشكل دوال أمريكي،  411.240بقيمة  2063بشأن تقييم أجندة  1.03، 1.01 ينبشأن البند (3

 المصادقة جزًءا ال يتجزأ من استيعاب مخرجات نتائج التقييم.
 .1.01عن  1.02يختلف وبالتالي تود المفوضية تقييم عينة من برنامجها  (4
 لتنفيذ وفقًا لألقاليم.بدء ااختيار الدول األعضاء ليتم تحديد  (5
 من تكلفة االستشارات. ايمثل دفع بدل اإلعاشة اليومي جزء (6
 في األطر المنطقية.وقد وجدت  بحث.المخرجات والنتائج غير واردة في الوثيقة قيد ال (7
لو الفوريين الخارجيين المتجرمين خدمات المترجمين التحريريين وإلى هناك حاجة  ليست  (8

 القدرة الكافية داخليا. توجد
 بعض األنشطة افتراضيا. إجراءوافقت على  (9
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 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض المقدم. .47
 .19-فيروس كورونامرض طلب من اإلدارة ترشيد الميزانية في ظل وضع جائحة ت .48

 وتنمية الشباب مديرية المرأة ومسائل الجنسينياء. 

 مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المشتركة. المديرية قدمت .49
 تعليقات الجلسة المشتركة

 :التالي النحو على أبدت مالحظات و تعليقاتالجلسة المشتركة  قدمت .50
( الذي كان 2022لعام  34ينبغي ترشيد الميزانية، مع النظر بشكل خاص في عدد االجتماعات ) (1

 افتراضيا قدر اإلمكان، وبالتالي خفض التكاليف؛مرتفعا للغاية وينبغي إجراؤها 
المرأة ومشاركة قيادة  بشأن 2.03، 104، 1.03، 1.01يجب حذف بعض األنشطة وهي:  (2

 دوالر أمريكي؛ 427.900األفريقية بمبلغ 
إلى  معظم التكاليف الواردة في االقتراح تتعلق بالترجمة الفورية والتحريرية، وهناك حاجة (3

 ؛الترشيد
المديرية التأكد من مراعاة سياسة الحصص عند اختيار الشباب لبرامج مثل فريق  يجب على (4

 المتطوعين الشباب؛
ينبغي للمديرية أن تنظر في االستفادة من مناصرة مسائل الجنسين والسيدات األفريقيات األوليات  (5

 في حمالت الدعوة؛

ات مع المؤسسة األفريقية لبناء ينبغي إضفاء الطابع المركزي على التكلفة المتعلقة ببناء القدر (6

 القدرات؛
تم تقديم طلب لمعرفة ما إذا كان القرار المتعلق بمركزية أنشطة بناء القدرات في المؤسسة األفريقية  (7

 لبناء القدرات يشمل فقط االتحاد األفريقي أو المتطوعين الشباب أيًضا؛
 تم السعي لتوضيح ما يجري مع الشباب بعد تعبئتهم: (8
 المعتمدة؛ 2021عن ميزانية  2022ح سبب تضاعف مشروع ميزانية طلبت توضي (9

الخاص بمنسق برنامج االتحاد األفريقي للشباب المتطوعين من  3.02يجب حذف النشاط  (10

 تكلفة البرنامج ووضعه تحت الميزانية التشغيلية ألن ذلك يتعلق بمرتبات الموظفين؛
 هناك حاجة لتقليل االعتماد على تمويل الشركاء؛ (11
 م تقديم طلب للمفوضية للنظر في التتبع السريع لتعيين الموظفين المطلوبين للمديرية؛ت (12

تمتلك المفوضية مكتبة مجهزة بشكل جيد، وهي تقريبا غير مستخدمة، وقد تم تقديم طلب  (13

 لمعرفة كيفية قيام المديرية بربط الشباب بالمكتبة لتمكينهم من المضي قدًما في دراستهم؛
ح للمديرية للنظر مؤقتًا في تعليق تعيين الشباب المتطوعين خالل فترة جائحة تم تقديم اقترا (14

 وميزانية التقشف؛ 19-فيروس كورونامرض 
 تم تقديم اقتراح بدعم الميزانية المقترحة؛ بما أنه تم احترام سقف الميزانية، (15
تم  ٪ من قبل الدول األعضاء، هل100تمويل هذه المديرية بنسبة  بشأن كان هناك مقرر (16

تنفيذ المقرر، وإلى أي مدى تم تنفيذه حيث أن الميزانية المقترحة ممولة بشكل كبير من قبل 

 الشركاء؛
اقتراح عدم تخفيض بعض بنود الميزانية التي يمولها الشركاء حتى خالل فترة تدابير  (17

تم التقشف هذه، حيث سيكون من الصعب العودة إلى الشركاء لطلب المبلغ األصلي للتمويل إذا 

 تخفيض ما وافقوا عليه؛
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٪ من هيكل المديرية 50دعم المديرية وحث المفوضية على استكمال تعيين ما ال يقل عن  (18

 خالل المرحلة الثانية؛
 

 ردود المفوضية

 قدمت المفوضية ردودها على النحو التالي: .51
معظم االجتماعات  ، فإنّ 2022على الرغم من وجود الكثير من االجتماعات المقرر عقدها في  (1

الشباب. تتعلق التكاليف المرتبطة  الثماني بمشاركةست عقد افتراضيًا وتتعلق الدورات التدريبية 

 بالترجمة الفورية ية والترجمة التحريرية والدعم على شكل رواتب للشباب؛
تتعلق بعض تكاليف السفر في االقتراح بنشر شباب من بلدانهم المختلفة في مراكز عملهم.  (2

فيروس كورونا، تم نشر بعض الشباب افتراضيا، مرض على الرغم من أنه مع وضع جائحة 

 إال أن هذا الحل قد ال يكون دائًما فعااًل؛
 الحصص في االعتبار عند عند اختيار المتطوعين الشباب؛ أخذ سياسةيتم  (3
 تأتي الزيادة في الميزانية نتيجة دمج اإلدارة مع قسم الشباب. (4
 يين المنسقين، تحيط المفوضية علما بمقررات اإلصالح وستعمل وفقا لها؛فيما يتعلق بتع (5
 أوضح مكتب المستشار القانوني أن المقرر بشأن بناء القدرات يشمل الشباب أيًضا؛ (6
 تقديرها لوفد غانا على دعم مناصر مسائل الجنسين لعمل اإلدارة؛ أعربت عن (7
ماع صوتهم ويمكن اعتبارهم أوصياء على تقوم اإلدارة بتعبئة وتدريب الشباب بحيث يمكن إس (8

 تنميتهم؛
يرحب القسم بفكرة نشر الشباب في مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات لدعمهم كإجراء  (9

 لتقليل النقص في المترجمين التحريريين والفوريين؛
األنشطة التي لم يتم توضيح تفاصيلها، هي أنشطة لدعم حملة المساواة بين الجنسين هي  (10

 األفريقيات، ويتم ذلك من خالل المساعدة الفنية؛ ومنظمة النساءي، أجندت
أحاطت المديرية علما بجميع االقتراحات والتوصيات المقدمة من الدول األعضاء ورحبت  (11

 بها.
 التوصيات/االستنتاجات

علما بالعرض المقدم واإلشادة بالعمل المنجز على الرغم من محدودية الموارد المتعلقة  أحاطت  .52

 لتوظيف؛با
أن تأخذ المديرية في االعتبار التوصيات المقدمة خاصة فيما يتعلق بضمان دعوة المناصر  طلبت  .53

 والسيدات األوليات للقيام بحمالت الدعوة؛
 تم اعتماد الميزانية بصيغتها المقدمة. .54

 

 كاف. مديرية اإلعالم واالتصال

 تركةقدمت المديرية مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المش .55
 تعليقات الجلسة المشتركة 

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .56
 كان هناك دعم كامل للميزانية مع تقديم اقتراحات طفيفة؛ (1
اقتراحات بشأن أدوات االتصال التي تستخدمها المديرية لتبادل المعلومات وكذلك المعلومات  (2

 األفريقي لمعرفة ما يحدث في المكتبة؛المتعلقة بمكتبة االتحاد 
 طلبت توضيحاً بشأن التكاليف المتعلقة بالفيديو التعليمي والكتب التي يتم تقسيمها/توزيعها؛ (3
 أن تسعى المفوضية بكل ما أوتيت من قوة وإصرار إلى الترويج لالتحاد في القارةاقترحت  (4

 للقارة.
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 أكثر من الدول األعضاء؛الحظت بقلق أن الشركاء يقومون بتمويل البرامج  (5
 2063أوصت بضرورة توسيع جهود الترويج وحمالت الدعوة بشأن االتحاد األفريقي وأجندة  (6

 لتشمل الدول الجزرية وليس القارة فقط.

"الترويج لوالية االتحاد األفريقي وبرامجه  1.01طلبت توضيحا بشأن الفرق بين النشاط في  (7

 البث التلفزيوني لالتحاد األفريقي.كي ودوالر أمري 242.000الرئيسية" بمبلغ 

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .57
 أحاطت المديرية علما بالتعليقات، على أن تنظر في كيفية توسيع التعاون من خالل إنستاجرام؛ (1
ة بالفعل وسيتم دعم التوعي 2063 تتضمنه أجندةسيتم اتخاذ خطوات لتعليم الشباب بشأن ما  (2

التعليمية لمعرفة المزيد عن االتحاد األفريقي ورمزه وشعاره والمنظمات األخرى مثل البنك 

 األفريقي للتنمية ألفريقي، وما إلى ذلك؛

أوضح أن المشاورات جارية مع إدارة التعليم والعلم والتكنولوجيا لمعرفة كيفية إشراك  (3

 في المناهج التعليمية؛ 2063أجندة وزارات التعليم، إلدراج 

أكدت أنه حتى اآلن، ال توجد رؤية ألنشطة لجنة الممثلين الدئمين بشأن لجعل المواطنين على  (4

اطالع بما تقوم به لجنة الممثلين الدائمين بالفعل، ولكن سيتم أخذ االقتراح في االعتبار وسوف 

 تنظر المديرية في كيفية جعل األنشطة أكثر وضوًحا؛
يرية إدارة المؤتمرات والمنشورات كانت مسؤولة عن المنشورات بينما كانت أوضحت أن مد (5

 (؛ISBNمديرية اإلعالم واالتصال مسؤولة عن توفير الرقم المعياري الدولي للمنشورات )
أبلغت االجتماع أن إدارة البنية التحتية والطاقة ستقدم معلومات بشأن مبادرة موقع  (6

Africadot.com؛ 
بضرورة امتالك االتحاد األفريقي لمحطات إذاعية وتلفزيونية خاصة به كما  كان هناك اقتراح (7

عن محطات  1.01عاًما. يختلف البث التلفزيوني تحت النشاط  40أو  30كان الحال قبل 

 التلفزيون في البلدان المختلفة؛

 رحبت باقتراح زامبيا الداعي إلى وجود أشخاص لالتصال بالصحافة الوطنية ووعدت بإشراك (8

 مواطني الدول الجزرية من أجل الرؤية.

 اتاالستنتاج/التوصيات

 مشروع الميزانية؛ بعرضاإلحاطة علما  .58
 تمت إجازة الميزانية المقترحة بصيغتها المقدمة؛ .59
خاصة ، حث اإلدارة على أن تأخذ في االعتبار التعليقات والمالحظات التي قدمتها الجلسة المشتركة .60

والية االتحاد األفريقي وأجندة ل للترويجرؤية واستخدام وسائل التواصل االجتماعي الفيما يتعلق ب

2063. 

 الداخلية الرقابة مكتبالم. 

 قدم المكتب مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المشتركة. .61

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .62
 توضيحا بشأن ارتفاع معدل دوران الموظفين )االستقالة( كما الحظت المديرية؛ طلبت (1
 طلبت توضيحا بشأن طبيعة المؤتمر سواء كان افتراضيًا أو حضوريا؛ (2
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 أعربت عن شعورها بضرورة إجراء المراجعة داخليا؛ (3
 قامت بدعم الميزانية بقوة. (4
٪، بالنظر إلى حساسية العمل 90أعربت عن مخاوفها من تمويل الشركاء للميزانية بنسبة  (5

 وحقيقة أنه ال ينبغي مشاركة مثل هذه الوثائق الحساسة مع الشركاء.

( باستكشاف إدارة الشراكات وتعبئة الموارداقترحت، ضرورة قيام اإلدارات ذات الصلة ) (6

بيًا إمكانية تمويل الميزانية بالكامل من قبل الدول األعضاء؛ نظًرا لكون المبلغ كان صغيًرا نس

(186  )... 
أشادت بالمدير للعمل الجيد الذي قام به في ضوء التحديات بسبب معدل االستقالة المرتفع،  (7

 وطالبت مكتب نائب الرئيس بإعطاء األولوية لموظفي المديرية؛
 تعاني من نقص الموظفين؛ هيتساءلت حول قدرة المديرية على تحقيق هدفها السنوي بينما  (8
 برنامج تتبع للحالة في الميزانية لتتبع كيفية إنفاق األموال.اقترحت أن يتم تضمين  (9

 ردود المفوضية

 قدمت المفوضية ردودها على النحو التالي: .63
 أعربت عن تقديرها لدعم الدول األعضاء للميزانية؛ (1
إلى  2018من  للحسابات أوضحت أن الموظفين الستة قد استقالوا من مكتب المراجعة الداخلية (2

الذين ليس لديهم امتيازات جيدة  قصيرة المدةقاالت هي أساًسا من الموظفين بعقود وأن االست 2020

 في االتحاد األفريقي؛
 بشكل وثيق مع منتظم وأنه يعملأكدت أن مكتب الرقابة الداخلية يقوم بإدارة وتتبع الحاالت بشكل  (3

 ا؛لتتبع النفقات على النحو الذي اقترحته غان أنظمة المعلومات اإلدارية قسم
أوضحت كذلك أن المديرية تقوم بموازنة هدفها مع عدد الموظفين المتاحين، ويعمل هؤالء  (4

 الموظفون تحت الضغط ويتم تحديد األولويات لعمليات المراجعة العاجلة؛
مراجعو  الداخليون، كما يملك يستخدمه مراجعو الحساباتأبلغت االجتماع بأن هناك نموذًجا موحدا  (5

 نموذجا خاصا بهم إلجراء المراجعة؛ الحسابات الخارجيون
ردت على االجتماع بأن بعض الشركاء يطالبون بتقرير المراجعة عند تمويل األنشطة. ومع ذلك،  (6

 الكليوفقًا للقاعدة، يتم إفادتهم بتقارير األنشطة التي يقدمها الشركاء فقط، وليس التقرير 

 اتاالستنتاج/التوصيات

 واإلشادة بالجهود المبذولة من قبل المدير؛اإلحاطة علما بالميزانية  .64
 اعتماد الميزانية. .65
 طلبت من المكتب أن يحيط علما بالتعليقات والتوصيات الصادرة عن االجتماع. .66
 طلبت من المفوضية أن تنظر في إمكانية تمويل الدول األعضاء لميزانية هذه المديرية بالكامل. .67
كجزء القانونية للحسابات مراجعة التوسيع نطاق واليته لتشمل خدمات  بحثمن المكتب  تكما طلب .68

شركات المراجعة من خالل من العمل المنوط به بدالً من االستعانة بمصادر خارجية لهذه الخدمات 

 .للحسابات الخارجية
 

 المراسم  خدمات مديريةميم. 

 لمشتركةقدمت مديرية المراسم مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة ا .69
 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .70
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وكتب توقيع  االحتفاالت، اتشراء سجاد " 3.01بشأن البنود الواردة في  تطلبت توضيحا (1

 قائمة؛بالنظر إلى أن االجتماعات الحضورية لم تعد دوالر أمريكي  15.000" بقيمة الزوار
ثالثة أشهر" اجتماعات اتصال مع البلد المضيف كل  " 4.01بشأن النشاط  تطلبت توضيحا (2

وما ينطوي عليه، ال سيما فيما يتعلق باجتماعات االتصال مع البلد المضيف، وكذلك العالقة 

 االستضافة والمقار؛ التفاقاتبين مديرية المراسم واللجنة الفرعية 
ت االتصال مع البلد المضيف ليشمل المجموعات قدمت اقتراحا بشأن توسيع اجتماعا (3

 اإلقليمية كذلك؛االقتصادية 
اقترحت أن تقوم خدمات المراسم بتدريب تعريفي مع مختلف ملحقي المراسم في السفارات  (4

 من أجل إطالعهم على شؤون ميزانية االتحاد؛
في الميزانية لمسؤولي المراسم المرافقين للرئيس في المهام  إلى إدراج بندكانت هناك حاجة  (5

 الرسمية، وكذلك اجتماعات التنسيق النصف السنوي؛
تم تقديم طلب لمعرفة ما إذا تم تحديث القائمة الدبلوماسية ألعضاء جميع البعثات الدائمة  (6

 وإتاحتها لجميع الدول األعضاء؛
اسم، ط لب توضيح بشأن نهاية فترة عمل موظفي فيما يتعلق بنقص الموظفين في مديرية المر (7

 المراسم المعارين، والمنتشرين في أكرا وليسوتو على التوالي؛
بشأن ترجمة دوالر أمريكي  12.000بقيمة  "التحاد األفريقيل المراسمدليل ". 2.01 لبندا (8

 الميزانية؛دليل خدمات المراسم يمكن إجراؤه داخليًا ويلزم إزالته من 
 راج تكلفة إنتاج جواز السفر في االقتراح؛لم يتم إد (9

ينبغي لإلدارة االستفادة من الموظفين المسؤولين عن إصدار جوازات السفر، لتدريب  (10

 الموظفين الذين سيتولون مسؤولية عن ذلك في مديرية خدمات المراسم؛
دوالر أمريكي اإلضافي، المطلوب لتدريب موظفي  25000مبلغ توزيعا مفصال لطلبت  (11

، يجب أن يتم تقديمه من أموال  اسم على إنتاج جوازات السفر، وإذا تمت الموافقة عليهالمر

 الدول األعضاء وليس الشركاء الدوليين.
 تم تقديم اقتراح بنقل جميع البنود المتكررة إلى الميزانية التشغيلية؛ (12
دعم تشجيع خدمات المراسم على االستفادة من المتطوعين الشباب وخدمات المتدربين ل (13

 أنشطتهم؛

 ينبغي أن تتضمن ميزانية خدمات المراسم إنتاج األعالم؛ (14
طلبت توضيحا بشأن جودة جوازات السفر خاصة من حيث المعايير الدولية، مع مراعاة  (15

المتعلقة باألمن؛ تم اقتراح أن حصول المفوضية على خبرة خدمات الهجرة في الدول  المسائل

 األعضاء؛
ت مراسم االتحاد األفريقي في مطار البلد المضيف، وذلك تم تقديم طلب لتوفير خدما (16

 يتعين حلها؛ هناك مسائللمساعدة الدبلوماسيين كلما كانت 
 هناك حاجة إلى دليل للمراسم وينبغي استشارة الدول األعضاء في صياغة الدليل المذكور (17
الموقع ينبغي تحديث القائمة الدبلوماسية بانتظام وإتاحتها على صفحة مخصصة على  (18

 اإللكتروني لالتحاد األفريقي؛
ينبغي أن تكون األنشطة المتعلقة بالترجمة التحريرية والفورية متمركزة في مديرية إدارة  (19

 المؤتمرات والمنشورات؛
كانت هناك حاجة إلى خدمات المراسم لضمان معالجة شواغل الدول األعضاء خالل  (20

 االستضافة والمقار؛ ة التفاقاتالفرعياجتماعات التنسيق بين المفوضية واللجنة 

 ردود المفوضية
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 قدمت المفوضية ردودها على النحو التالي: .71
كانت مديرية خدمات المراسم مكلفة باالحتفاظ بقائمة مستكملة لجميع رؤساء الدول  (1

 والحكومات ووزراء الخارجية والسفراء والممثلين الدائمين المعتمدين لدى االتحاد األفريقي؛
المديرية مع البلد المضيف بشأن جميع التوصيات التي يقدمها االجتماع حول سوف تتواصل  (2

 المسائل التي تؤثر على الدبلوماسيين المعتمدين لدى االتحاد األفريقي؛
كانت ميزانية الطباعة الواردة في االقتراح على أساس المشاورات مع مديرية إدارة  (3

 10تكاليف المستندات التي تزيد عن  المؤتمرات والمنشورات التي أكدت على ضرورة دفع
 صفحات، ومن ثم الحاجة إلى تلبية احتياجات الطباعة؛

نشأت ميزانية الطباعة بناًء على توصية من مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات باالستعانة  (4

 صفحات؛ 10ي مستند يتجاوز ألبمصادر خارجية 
هر، وحتى اآلن، فإن موظفي المراسم أش 6تم اتخاذ قرار بشأن إعارة الموظفين على أساس  (5

 ذلك إلى المقر الرئيسي؛ سيعودون بعدأشهر،  3قضوا المعارين 
مع مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة فيما يتعلق  ستقوم المديرية بالتنسيق (6

 باألنشطة التي سيتم تحويلها الى الميزانية التشغيلية.

 التوصيات/االستنتاجات 

 ت الجلسة المشتركة االستنتاجات على النحو التالي:قدم

 أحاطت علما بالعرض المقدم؛ .72
إلى  النظاميةالميزانية المقترحة ودعت المفوضية إلى ضمان تحويل األنشطة المتعلقة بالنفقات أجازت  .73

 الميزانية التشغيلية؛
 من المديرية مراجعة طلبها بناء على التعليقات والمالحظات المقدمة؛ طلبت .74
التحاد ل اإللكتروني موقعالفي أقرب وقت ممكن على مديرية المراسم  كتيبات كذلك تحميل جميع طلبت .75

 األفريقي؛
بشأن  المراسمالعمل مع خدمات البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة كذلك من مديرية  طلبت .76

 في الجلسة المشتركة؛ للبحثدوالر أمريكي وتقديمه  25000للطلب اإلضافي البالغ  المفصلالتوزيع 
 والنزاهة والمعايير ياتاألخالقنون. 

 تم عرض الميزانية من قبل أمانة المحكمة اإلدارية. .77

 تعليقات الجلسة المشتركة

 بعد العرض، تم تقديم التعليقات والمالحظات على النحو التالي: .78
 والتحريرية،تتضمن الميزانية المقترحة تكاليف متعلقة بالسفر، وكذلك تكلفة الترجمة الفورية  (1

 طلب ترشيدها؛ي  
التدريب، تم طلب توضيح دوالر أمريكي الذي يقتضي  7.831بقيمة  1.01يستلزم النشاط  (2

 بشأن ضرورة مثل هذه التدريبات؛
 تعين البت فيها.طلبت توضيحا بشأن أسباب زيادة عدد القضايا التي ي (3
طلبت من المفوضية وضع إجراءات من شأنها أن تساعد في تقليل عدد القضايا وأن تضمن  (4

 التوعية التي تقوم بها المديرية االمتثال للنظم واللوائح.
 تم تقديم اقتراح لعقد جلسات المحكمة اإلدارية بشكل افتراضي. (5
 عدم وجود فجوة؛تحتاج الميزانية المقدمة إلى إجراء تخفيضات لضمان  (6
 دوالر أمريكي؛  7801بشأن استعراض ومعالجة الشكاوي بقيمة  1.02حذف النشاط  (7
  ؛توضيح أسباب تنظيم الجلسات االستثنائية في حين لم يتم عقد الجلسات العادية (8
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 العالقة التي يتعين البت فيها؛ المسائل ينبغي تسوية جميع (9
يم واإلبالغ مختلفة عن تلك الواردة في التقرير كانت األرقام الواردة في آلية الرصد والتقي (10

 المقدم للدول األعضاء، ويجب مواءمتها؛
تم التأكيد على الحاجة إلى عقد ورشة عمل للتوعية، خاصة فيما يتعلق باألخالقيات  (11

 وتضارب المصالح والتحرش؛
 طلبت توضيح ما إذا كانت المسائل الحالية تتضمن دعاوى قضائية؛ (12
 قدرة كافية من الموارد البشرية لتنفيذ المشاريع المذكورة؛ تأكيد وجودطلبت  (13

 ردود المفوضية 

 قدمت المفوضية ردودها على النحو التالي: .79
يتجاوز تستعين مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات بمصادر خارجية لترجمة الوثائق التي  (1

 صفحة؛ 12حجمها 
 المنظمة لتبادل الخبرات؛تتعلق تكلفة التدريبات بدورات القضاة الدوليين  (2
التكاليف المتعلقة بالسفر مخصصة لقضاة المحكمة، الذين يقدمون خدمات بدون أجر، وعليهم  (3

السفر من مكان إقامتهم إلى مقر االتحاد األفريقي، ويتم دفع ثمن التذاكر، واألتعاب/ بدل 

 اليومي؛ اإلعاشة
قيد اإلنشاء وكان هناك مكتب مخصص فيما يتعلق بإطراء الموظفين، كانت المديرية ال تزال  (4

 لحل النزاعات وما إلى ذلك؛
 التنفيذي؛بموجب مقرر من المجلس  تم تكليفهابعض األنشطة التي تتضمن فجوة  (5
 االختالفات في األرقام هي نتيجة لألنشطة تحت الفجوة، بمجرد إزالتها ستبقى على حالها؛ (6
بالمعلومات المترابطة حيث تتعامل لتجنب المخاوف المتعلقة  حضوريةيتم تنظيم جلسات  (7

 المحكمة مع القضايا ذات الطبيعة السرية؛
الوظائف العامة لالتحاد بأكمله، ومن ثم فهي  فيأساسية عناصر كانت األخالقيات والنزاهة  (8

 ؛2063ضرورية لتطلعات أجندة 
 ؛2021ستتم مراجعة النظام األساسي في أكتوبر  (9

 التوصيات واالستنتاجات

 بالتقرير وأشادت بالمديرية؛ أحاطت علما .80
من أجل تجنب  أقرت بأهمية اإلدارة وشجعت األخيرة على بذل المزيد من الجهود لتسوية الشكاوى .81

 ؛الدعاوي
 أجازت الميزانية المقترحة مع ترشيد تكاليف الترجمة التحريرية والشفوية؛ .82
 

 سين. مكتب أمين المفوضية

  .باإلنابة المفوضيةتقديم العرض من قبل أمين  تم .83
 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي:  .84
كانت تكلفة الموظفين الواردة في االقتراح متكررة ويجب نقلها إلى مديرية الشؤون اإلدارية  (1

 وإدارة الموارد البشرية؛
 الواردة في الميزانية.طلبت توضيحا بشأن تكلفة الترجمة التحريرية والفورية  (2
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إلى الميزانية دوالر أمريكي  3552بشأن اجتماعات المديرين بقيمة  1.01يمكن تحويل النشاط  (3

 التشغيلية؛
إلى مديرية إدارة المؤتمرات دوالر أمريكي  19.008بقيمة  2.02ينبغي نقل البند  (4

ة لجميع طلبات والمنشورات بشرط أن تعطي مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات األولوي

 مكتب أمين المفوضية؛ القادمة منالترجمة التحريرية والفورية 
 نقص الموظفين مصدر قلق؛ مسألةشكلت  (5
يجب أن تستخدم مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات الموارد الداخلية لضمان خدمات  (6

 بغض النظر عن حجم الوثائق؛التحريرية الترجمة 
 معالجة مسائل التوثيق والموارد البشرية واالتصال؛طلبت من مكتب أمين المفوضية  (7

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .85
 أعربت عن تقديرها للدعم المقدم إلى مكتب أمين المفوضية؛ (1
 االستراتيجية السرية يتولى المسائلطت الضوء على أهمية موظف االتصاالت الذي ال سلّ  (2

 اليومي؛لمساعدة المكتب في عمله  اختصاصاته،الخبرة الواردة في  ذلك ، بل يتعدىفحسب
من قسم المتخصصين فيما يتعلق باتصاالت اإلنترنت، أفاد مكتب أمين المفوضية الموظفين  (3

أنظمة المعلومات والبلد المضيف الذين يدعمون المفوضية والدول األعضاء بانتظام فيما يتعلق 

 االتصال المذكورة؛ بمسائل
للغة اإلسبانية، تم إبالغ االجتماعات أن البروتوكول ال يزال بحاجة تمويل البإتاحة ا يتعلق فيم  (4

 األفريقي؛إلى التصديق وتعديل القانون التأسيسي ليشمل اللغة اإلسبانية كلغة عمل في االتحاد 

 التوصيات /االستنتاجات

 أحاطت علما بالتقرير المقدم؛ .86
اللتزامه وتفانيه في العمل الجيد الذي يتم إنجازه بالموارد المحدودة  أثنت على أمين المفوضية باإلنابة .87

 المتاحة؛
 أجازت الميزانية المقترحة مع تعديل يشمل نقل األنشطة المحددة إلى الميزانية التشغيلية؛ .88
 موظفين.عدد المناسب من الإلى التأكد من تزويد المكتب بال المفوضية تدع .89
 لمكتب أمين المفوضية. التحريرية خدمات الترجمة ينبغي أن تضمن المفوضية توفير .90

 عين. إدارة الشراكات وتعبئة الموارد

دوالر  10.282.033الميزانية البالغة  إدارة الشراكات وتعبئة المواردقدم المدير باإلنابة لمديرية  .91

 أمريكي لبحثها من قبل الجلسة المشتركة.
 تعليقات الجلسة المشتركة

 تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: قدمت الجلسة المشتركة .92
من أجل حل بعقود قصيرة األجل استفسرت الدول األعضاء عن العدد اإلجمالي للموظفين  (1

 مشكلة الحصص.
. ومع ذلك، فمن 2063اقترحت اعتماد الميزانية وأعربت عن تقديرها للمديرية بشأن أجندة  (2

 مترجمين خارجيين.االستعانة ب من بدالً  ينداخليال ينمترجمال االعتماد علىالمثالي 
أبلغت االجتماع بأن أي شراكة جديدة يجب أن يتم التحقق منها بعناية من قبل الدول األعضاء  (3

 .بالكفاءةقبل المشاركة النهائية مع الشركاء. ومن ثم، ينبغي تعيين مفاوضين جدد يتميزون 
 1.02طلبت العدد اإلجمالي للموظفين الممولين من قبل الشركاء واألسباب المنطقية للنشاط  (4

 بما أنه سيتم في أديس أبابا.دوالر أمريكي  33.000بقيمة 
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 ردود المفوضية

 قدمت المديرية ردودها على النحو التالي: .93
ؤون اإلدارية وإدارة أن مديرية الشوأفادت بشكرت الدول األعضاء على دعم الميزانية المقدمة  (1

 رد فيما يتعلق بالموظفين الذين سيتم تعيينهم.قوم بالالموارد البشرية ست
الموظفين الممولين من الشركاء كانت سنتان ولكنها اآلن الخاصة بأوضحت أن مدة العقود  (2

جميع موظفي الخدمات العامة على  تم استبعادسنة واحدة بالتشاور مع إدارة الموارد البشرية. 

 لنحو الموصى به من قبل الشركاء.ا
 أوضحت أيًضا أنه لم يتم توقيع أي مذكرة تفاهم دون مشاركة الدول األعضاء. (3
 لألجندة.، تتمثل مهمة المديرية في تعبئة الموارد 2063فيما يتعلق بأجندة  (4
ولكنه مناسبة  ،ال يتعلق فقط باإلمارات العربية المتحدة "2020إكسبو " معرض أن تأوضح (5

يلتقي فيها المناصرون من العالم لمناقشة األعمال التجارية وستكون فرصة لجعل إفريقيا أكثر 

 بروزا.

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض المقدم وأشادت بالمديرية على الخدمات المقدمة؛ .94
 اعتمدت الميزانية مع تعديل سيتضمن تعليقات ومالحظات الدول األعضاء. .95
 ينبغي تطبيق نظم ولوائح العاملين في توظيف الموظفين بعقود  قصيرة المدة. .96

 

 الرئيس نائب مكتبفاء. 

 دوالر أمريكي. 353.784بمبلغ  2022قدمت المفوضية عرضا لمشروع ميزانية  .97
 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .98
"التنفيذ الفعال لوالية لجنة وزراء المالية الخمسة عشر" بقيمة  3.05اقترحت نقل النشاط  (1

 إلى أمانة لجنة وزراء المالية الخمسة عشر.دوالر أمريكي  30.000
مفوضية االتحاد األفريقي" بقيمة التوجيه القيادي في تنسيق  " 4.01فيما يتعلق بالنشاط  (2

 ؤه من خالل مذكرات إدارية وال يتطلب ميزانية.إجرا يجب -دوالر أمريكي  70.000
دوالر  18.000"البرنامج المشترك للجنة االقتصادية ألفريقيا" بقيمة  4.04فيما يتعلق بالبند  (3

، طلب االجتماع توضيح الدعم الذي تقدمه المفوضية للبرنامج المشترك مع لجنة األمم أمريكي

 ي يدعمها.المتحدة االقتصادية ألفريقيا، واألنشطة الت
دوالر  57.422بشأن تعبئة أصحاب المصلحة األمريكيين بقيمة  6.01بخصوص النشاط  (4

 .نقله إلى الشراكة يمكن -أمريكي
" تنسيق عملية استكمال مجموعات اإلصالح األخرى" 1.01، تحت البند 24في الصفحة  (5

االستشاري بينما ، تساءلت عن سبب طلب ميزانية بشأن الخبير دوالر أمريكي 48.000بقيمة 

 تمت الموافقة على ميزانية تكميلية لإلصالحات.
 داخليا."تطوير بناء القدرات المؤسسية"  6.04يتم تنفيذ البند طلبت أن  (6
 ينبغي ترشيد الميزانية. (7
ينبغي تمويل ميزانية مكتب نائب الرئيس بالكامل من مساهمات الدول األعضاء مثل ميزانية  (8

 مكتب الرئيس.
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بشأن والية لجنة وزراء المالية الخمسة عشر باستخدام الخبرة  3.05تم تنفيذ البند اقترحت أن ي (9

 .دوالر أمريكي 30.000بقيمة  الداخلية
دوالر  15.000بقيمة  "شكاوى الموظفين األساسيةبشأن "  2.02اقترحت نقل البند  (10

 األخالقيات. مكتبإلى أمريكي 
 يجب إدخال تخطيط إدارة النقد. (11
 تلم يخصص له ميزانية واقترح"تعزيز قدرات فريق الصياغة"  5.03د الحظت أن البن (12

 تمويله.
حول الغرض " قيادة أنشطة تحليل المخاطر أو الفرص " 6.02طلبت توضيحا بشأن البند  (13

 .من األتعاب المنتظمة ولمن يتم دفعها
هم في نظم بما أنه لم يتم االتفاق على تعيين تعيين الخبراء االستشاريينعلى  عدم التشجيع  (14

 ولوائح العاملين والنظم واللوائح المالية.
 .طلبت توضيح سبب أهمية السفر إلى بحر دار للنظر في تنفيذ تقرير المراجعة (15
 ٪؛30-20الحظت بعض عناصر االزدواجية واقترحت تخفيض الميزانية بنسبة  (16
 للميزانية،التقشف  تراع طبيعةالميزانية المقدمة لم  (17

 ردود المفوضية

 المفوضية ردودها على النحو التالي:قدمت  .99
 أفادت بأن المكتب يتولى عمليات اإلشراف على اإلدارات على المستوى السياسي. (1
كجزء من تنفيذ اإلصالحات، كانت هناك حاجة إلى قيام مكتب نائب الرئيس بسفريات إلى  (2

 .المسائل المطروحة مختلف األجهزة لفهم
، كان من المهم دوالر أمريكي 52.500اإلقليمية" بقيمة  "دعم المكاتب 6.01فيما يتعلق بالبند  (3

 التواصل مع المكاتب اإلقليمية لالتحاد األفريقي ومعالجة القضايا العالقة.
لي من اأوضحت أن المكتب لم يكن موجودًا لتسيير اإلدارة الجزئية وإنما لتقديم مستوى ع (4

 الرقابة لدعمهم على تقديم أداء مناسب.
 قترح مؤسسا للمكتب، لذلك كان من المهم جدًا أن يتم تنفيذه؛كان المشروع الم (5
"اإلجراءات التشغيلية الموحدة لتفعيل النظم واللوائح المالية ونظم  3.03أوضحت بأن البند  (6

ال يتعلق بنظم ولوائح العاملين والنظم واللوائح دوالر أمريكي  24.300ولوائح العاملين" بقيمة 

إجراءات تشغيل معيارية. على هذا النحو، كانت هناك حاجة إلى المالية وإنما يتعلق بوضع 

 طرف خارجي للقيام باإلجراءات؛
واالجتماعات، أوضحت بأنه لم يكن هناك  يخص المسائل المتعلقة بالخبراء االستشاريينفيما  (7

 أكثر من خمسة خبراء استشاريين ولم يكن هناك أكثر من خمسة اجتماعات.
من  صادقا ويستحق الثقة إلى أن يثبت العكس بدالً المكتب  تباراألعضاء اعناشدت الدول  (8

 إدارته الجزئية؛
سوف يقوم بترشيد ميزانيته وأن ينقل بعض البنود إلى الميزانية  أن الديوانأكدت لالجتماع  (9

 التشغيلية باستثناء ميزانية مكتب نائب الرئيس؛

 التوصيات/االستنتاجات

 به.يقوم  ض وأثنت على مكتب نائب الرئيس للعمل الذيأحاطت الجلسة المشتركة علما بالعر .100
 اعتمدت الميزانية مع تعديالت طفيفة. .101
 طلبت من المكتب ترشيد ميزانيته. .102
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 العمليات دعم خدماتصاد. 

 تم عرض مشروع ميزانية خدمات دعم العمليات لبحثه من قبل الجلسة المشتركة.  .103
 تعليقات الجلسة المشتركة

 التعليقات والمالحظات التالية:قدمت الجلسة المشتركة  .104
 منسق الحدث. مرتب بشأن شرحاطلبت  (1
 شجعت مكتب خدمات دعم العمليات على استخدام الشباب من أجل االبتكارات. (2
 يجب أن يتم تعيين مشغل الرافعة الشوكية وليس تدريبه؛ (3
 يجب سحب العناصر تحت الطباعة؛ (4
 يجب أن يكون التدريب افتراضيًا؛ (5
 األفريقي؛ السفر سعر الصرف لالتحادانيات يجب أن تعتمد ميز (6
 ينبغي أن تتم الترجمة الفورية والتحريرية داخليا؛ (7
 اقترحت تأجيل شراء خمس مركبات حتى يتم رفع التقشف. (8
دوالر أمريكي وكذلك مبلغ  120.000ضوئي الليزري السريع بمبلغ الترشيد مبلغ الماسح  (9

 دوالر أمريكي لمنسق األحداث. 42.000

معرفة إمكانية الحصول على تمويل من الشركاء الدوليين حيث تم تخصيص أرادت  (10

 دوالر أمريكي للشركاء. 36000
طلبت من المفوضية تحديث االجتماع حول االستكمال التدريجي للعقد مع الصينيين بشأن  (11

 صيانة مباني المفوضية؛
وافقة عليها سبب رغبة المفوضية في مراجعة سياسة السفر بينما تمت الم طلبت توضيح (12

 مؤخًرا؛
أرادت معرفة سبب ظهور اإلدارة في الميزانية لنشر نظام تتبع التذاكر واسترداد األموال  (13

 ؛2.06تحت البند  97في الصفحة 
بقيمة  (2.02أرادت معرفة ما إذا كانت الميزانية الخاصة باستبدال المركبات )البند  (14

 ستأتي من صندوق الصيانة؛ دوالر أمريكي 100.000
 ؛دوالر أمريكي 50000 لوحة شمسية بسعر 50 بشأن شراءطلبت توضيحا  (15
أرادت معرفة ما إذا كانت المفوضية تحتفظ بأجهزة من أجل إعادة استخدامها؛ وهي قد  (16

 تجاوزت عمرها االفتراضي واستهلكت. 
 نقل ميزانية أجهزة تحديد المواقع إلى الشركاء؛ تاقترح (17
أنظمة  لوحات فيما يتعلق المشاريع الشباب األفريقيينعلى أصحاب يمكن لإلدارة االعتماد  (18

 .تحديد المواقع

 ردود المفوضية 

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .105
إذا كان على  .قامت حكومة الصين بمنح المفوضية مبلغ مليون دوالر أمريكي سنويا للصيانة (1

ر مليون دوالر أمريكي سنويًا االتحاد أن يتولى صيانة المبنى، فيجب أن يكون جاهًزا لتوفي

 لهذا الغرض؛
أوضحت أنه بمجرد اعتماد نظم ولوائح العاملين الجديدة سيكون لها تأثير على سياسة السفر  (2

 على هذا النحو سيكون من المناسب مراجعته أيًضا؛
أوضح أن الشركاء الدوليين لن يكونوا مهتمين بتجديد المباني. هناك محاوالت جارية للدخول  (3

 شراكة مع شركة محلية في أديس أبابا لتجديد المباني؛في 
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 لفائدته في تسيير عملية الجرد؛نظرا يعد الماسح الضوئي ضروريا  (4
 17ومركبة  21أوضحت أن نظام تحديد المواقع العالمي كان من المفترض أن يتم تركيبه في  (5

 يكي؛دوالر أمر 120.000من أجل تعقبها على أساس يومي بتكلفة قدرها  مولداً 
 .مدة الخبرة االستشاريةعن طريق تقليص  تكلفة الخبرات االستشاريةوافقت على تخفيض  (6
وافقت على أن التدريب على تتبع التذاكر يمكن أن يتم بشكل افتراضي ولكن المشروع نفسه  (7

 كان مثاليًا لتوفير التكاليف؛
كان من المقرر شراء األلواح الشمسية لتكملة الكهرباء من الشبكة وتوفير التكاليف. كانت  (8

 اللوحاتدوالر أمريكي شهريًا على فواتير الكهرباء. سوف تقلل  8800المفوضية تنفق 

 الشمسية مثل هذه التكلفة بشكل كبير.
 أكدت عدم وجود بند للنفقات الرأسمالية في الميزانية؛ (9

 

 االستنتاجاتالتوصيات/

 وأثنت على اإلدارة.أحاطت الجلسة المشتركة علما بالعرض  .106
 .ينبغي لإلدارة ترشيد بنود الميزانية ومراجعة التكلفة .107
 .تم اعتماد الميزانية مع مراعاة التعديل كما اقترحته الدول األعضاء .108

 

 قاف. تخطيط موارد المؤسسات

 الجلسة المشتركة. قامت المفوضية بعرض مشروع الميزانية لبحثه من قبل .109
 المشتركة الجلسة ومالحظات تعليقات

 قدمت الجدلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .110
 مسألة مراقبة الجودة في االعتبار عند شراء نظام الساب. إذا لم يتم أخذطلبت معرفة ما  (1
نية لضمان دوالر أمريكي المخصصة في الميزا 300.000طلبت توضيحات بشأن مبلغ  (2

 الجودة؛
ذكرت بالنتائج التي توصل إليها التدقيق القضائي والتي تفيد بوجود أنظمة فرعية في الساب  (3

 لم يتم استخدامها؛
لنظام الساب التحليلية  مليون دوالر أمريكي المخصص 2.4أرادت معرفة الغرض من مبلغ  (4

 ث سنوات.واقترحت توزيع الميزانية المذكورة على فترة ثال عالية األداء
 أرادت معرفة ما إذا كانت األموال الواردة من الشركاء هي منحة أو تسهيل ائتماني. (5
مبالغا فيه وتجاوز مبلغ الحصول مليون دوالر أمريكي  2.1معرفة ما إذا كان مبلغ  تأراد (6

  على نظام األدوات التحليلية عالية األداء الخاصة بالساب.
 النيباد.-األفريقي للتنمية ووكالة االتحادكانت هناك حاجة لدمج نظام الساب في المقر الرئيسي   (7

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .111
النظام بشكل دوري حسب المتطلبات  تحديثويتم  2009تم تشغيل نظام الساب منذ عام ي (1

 اجة.وإضافة وحدات جديدة أو تحسينها وفقا للح
 تعمل المفوضية على إيجاد منصة واحدة لالتحاد األفريقي بأكمله؛ (2
الدول فيها سيتم القيام بالمشتريات القتناء التطبيق من خالل مناقصة مفتوحة وتشارك  (3

 األعضاء؛
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 تم اإلبالغ على أن النظام يحتوي على وحدة نمطية إلعداد التقارير التنبؤية؛ (4
 .ليحل محل مركز البيانات النظام السحابي النظر في استخدام (5

 اتاالستنتاج/التوصيات

 أحاطت علما بالعرض وطلبت ترشيد الميزانية؛ .112
 تم اعتماد الميزانية. .113

 

 اإلدارية المعلومات نظامراء. 

 المشتركة.قدمت المفوضية مشروع الميزانية لبحثها من قبل الجلسة  .114
 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 وأبدت مالحظات على النحو التالي:قدمت الجلسة المشتركة تعليقات  .115
دوالر  235.000" بقيمة تعزيز تكنولوجيا مركز البيانات " 44والبند رقم  3يظهر البند رقم  (1

ضمن ميزانية تخطيط موارد المؤسسات التي تمت مناقشتها للتو واقترحت مواءمة  أمريكي

 عمل اإلدارتين؛
ظام إذا تم تمويل ميزانيتها بالكامل طلبت الحصول على ضمانات من المفوضية بشأن أمن الن (2

 من أموال الشركاء.
دوالر أمريكي  485.000"تنفيذ الحلول المبتكرة" بقيمة  3.03و 3.01اقترحت ترشيد البنود  (3

في إطار نظام دوالر أمريكي  60.000"نشر أدوات  صنع القرار" بقيمة  4.01والبند 

 المعلومات اإلدارية المتكامل.
 ما إذا كان شراء العناصر يستند إلى عالمة مرجعية محددة.طلبت توضيحا بشأن  (4
 أرادت معرفة وجود أي تآزر بين تخطيط موارد المؤسسات ونظام المعلومات اإلدارية. (5
معلومات بشأن قيام المفوضية بإعداد عناوين البريد اإللكتروني للدول  ت الحصول علىطلب (6

 األعضاء.
 .لص منها، مثل أجهزة الكمبيوترطلبت معرفة مصير المعدات التي تم التخ (7
 .لما أنجزته من عمل بشأن نظام التصويت اإللكتروني باإلدارةأشادت  (8
 545.000البالغة نظم المعلومات المتكاملة  بشأن 4.01و 3.02و 3.01الحظت أن البنود  (9

 يبدو أنها تتداخل مع إدارة المخاطر المؤسسية، وينبغي ترشيدها.دوالر أمريكي 
"وضع واستعراض وتنفيذ سياسات أكثر وضوحا" بقيمة  1.01بشأن البند طلبت توضيحا  (10

 فيما يتعلق بمن سيضع السياسات؛ 98في الصفحة دوالر أمريكي  50.000

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .116

تخطيط موارد المؤسسات، تشترك المديريتين في األولويات  األنشطة نفس أنشطةتكن  لم (1

 .االنفصالا في نفس اإلدارة قبل تألنهما كان
 جميع الشركاء الدوليين اآلخرين في شكل منح؛تمويل البنك الدولي ويكون تمويل  (2
وتم استبدالها مرة واحدة فقط في  2015أوضحت أنه تم الحصول على أجهزة الكمبيوتر في  (3

2020. 
نظام المعلومات اإلدارية تعمل بشكل حثيث للحفاظ على أمن أنظمة مديرية ت لالجتماع أن أكد (4

 تكنولوجيا المعلومات في االتحاد األفريقي من االختراق.
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 أكدت أن المفوضية قامت بإعداد عنوان بريد إلكتروني واحد لكل بعثة دبلوماسية. (5
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 التوصيات/االستنتاجات

 لعمل الجيد.للى المديرية أحاطت علما بالعرض وأثنت ع .117
تخطيط موارد المؤسسات ونظام المعلومات اإلدارية عند أنشطة طلبت من المفوضية مواءمة  .118

 االقتضاء؛
 .مع التعديالتتم اعتماد الميزانية  .119

 شين. مديرية الخدمات الطبية والصحية

 اإلنابة.من قبل المدير ب 2022تم تقديم ميزانية مديرية الخدمات الطبية والصحية لعام  .120
 تعليقات الجلسة المشتركة

 بعد العرض، قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .121
شارة إلى أهمية عمل المركز الطبي بالنسبة لجميع سفارات االتحاد دعم الميزانية واإل (1

 األفريقي.
بينما أخذت العيادات طلبت توضيح سبب أخذ مفوضية االتحاد األفريقي مسحة واحدة فقط  (2

مسحات وكان هناك حالة ظهرت فيها نتائج إيجابية خاطئة وسجلت في اليوم التالي  4الخاصة 

 نتيجة سلبية.
 تساءلت عن أسباب تحديات التأخير في اإلمدادات للمركز الطبي. (3
الطبية  المسائلحثت المفوضية على تحسين العالقات مع حكومة البلد المضيف بشأن  (4

 والصحية.
 189،000 دوالر أمريكي الوارد في الوثيقة ومبلغ  240.000طلبت توضيحا بشأن مبلغ  (5

 . .المقدم من قبل المدير بالنيابةدوالر أمريكي 
  وطلبت زيادةأعربت عن قلقها بشأن الميزانية المتواضعة التي قدمتها الخدمات الطبية  (6

 ا.فيروس كورونمرض الميزانية من أجل جهود االستجابة لجائحة 
 تساءلت عن سبب تخصيص جلسات التوعية إلقليم الغرب فقط. (7
 واإلنجازات التي تم تسجيلها. 19-أشادت بعمل المديرية خالل جائحة كوفيد  (8
 الحظت التحسن في نظام الخدمات الطبية اإللكترونية في المركز الطبي لالتحاد األفريقي. (9

اد األفريقي فيما يتعلق بوجود طلبت توضيحا بشأن النشاط المتعلق بتوعية موظفي االتح (10

 ميزانية للسفريات.

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .122
أفادت بأن مختبر االتحاد األفريقي والمركز األفريقي للقاحات البيطرية قد تم اعتمادهما من  (1

من المؤسسات  معترف بهما من قبل العديد/وهما معتمدانقبل المعهد اإلثيوبي للصحة العامة، 

 الصحية.
تم تقديم قائمة المشتريات إلى الموردين وقد يؤدي عدم توفر اإلمدادات إلى تأخير تقديم  (2

 الخدمات.
يوًما على األقل مقارنة بتسهيالت الصحة الخاصة واألمم  14يستغرق التخليص الجمركي  (3

 أيام لتخليص البضائع من الميناء. 3المتحدة التي تستغرق يومين أو 
إلى أن مختبر المركز األفريقي للقاحات البيطرية تم اعتماده من قبل المرافق العامة  ت رأشا (4

 .5أو  4اإلثيوبية وهو حاصل على شهادة اإليزو من المستوى 
ساعات على األقل وهو  4، يستغرق PCRإلى أن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل  تأشار (5

 اختبار موثوق.
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دوالر أمريكي هو مبلغ الميزانية األولية والتي تم تخفيضها  240.000أوضحت أن مبلغ  (6

دوالر أمريكي بعد الجلسة الداخلية السابقة لالجتماع بشأن الميزانية.  198.000الحقًا إلى مبلغ 

 والذي سيتم إجراؤه افتراضيا.للمعونة العالمي  اليومكان النشاط الذي تمت إزالته هو 
تحصل اإلمدادات الطبية على تصريح من السلطات الطبية اإلثيوبية ويستغرق يجب أن  (7

 التخليص الجمركي أسبوعين في المطار.

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض المقدم بشأن ميزانية مديرية الخدمات الطبية. .123
 أشادت بمديرية الخدمات الطبية ككل على العمل الممتاز الذي تم إنجازه. .124
 عتماد الميزانية مع تعديالت طفيفة.تم ا .125

 
 تاء. التنمية االقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين

التنمية االقتصادية والتجارة والصناعة من قبل المدير باإلنابة إلدارة  2022تم تقديم ميزانية  .126

 والتعدين.
 تعليقات الجلسة المشتركة 

 النحو التالي:  قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على .127
أكدت من جديد أنه ينبغي تحويل ميزانيات الترجمة الفورية والتحريرية إلى مديرية إدارة  (1

 المؤتمرات والمنشورات.
االستشاريين الظاهر في اإلدارة غير ضروري وينبغي  الخبراء الحظت أن العدد الكبير من (2

 ترشيده.
 لمستشار القانوني.ينبغي نقله إلى ا ،طلبت التوعية بشأن نشاط التصديق (3
 تساءلت عن سبب رغبة اإلدارة في إصدار تقارير نشرتها أيًضا منظومة األمم المتحدة. (4
 طلبت ترشيد عدد االجتماعات التي يتعين عقدها كلها عن طريق االنترنت. (5
طلبت التعجيل بتشغيل المركز األفريقي للمعادن في غينيا وتخصيص الميزانية في عام  (6

2022. 
 االستشاريين في ميزانية اإلدارات وطالبت بترشيدها.الخبراء أعربت عن قلقها بشأن عدد  (7
معرفة إلى دوالر أمريكي إلعداد التقرير، هناك حاجة  146.000أعربت عن قلقها بشأن مبلغ  (8

 الغرض منه.
"تعزيز الدول األعضاء في االتحاد األفريقي للقدرة التصديرية"  2.01فيما يتعلق بالنشاط  (9

، أعربت عن القلق بشأن تنفيذه حيث تعمل الدول األعضاء دوالر أمريكي 101.700بقيمة 

 أيًضا على نفس الموضوع.
٪ من الميزانية وطالبوا 70رب ااالستشاريين كانوا يستهلكون ما يق الخبراء الحظت أن (10

 وال حيث يمكن تنفيذ أنشطة الميزانية داخليا من قبل الموظفين.بمراجعة المبلغ نز
حول كسب التأييد للتوقيع  1.02حثت اإلدارة على أن تكون أكثر طموًحا فيما يتعلق بالبند  (11

 الصكوك القانونية. على
أفادت بأن مصطلح "الجهات الفاعلة غير الحكومية" لم يكن مناسبًا كما ورد في الوثيقة  (12

 ه.ويجب استبدال
النيباد ومنطقة التجارة الحرة -طلبت مواءمة األنشطة مع وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  (13

 القارية األفريقية في العديد من بنود الميزانية.
 طلبت توضيحا بشأن ماهية "جمعة المفوضية". (14
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اقترحت ما إذا كان بإمكان المفوضية استضافة المركز األفريقي لتنمية المعادن بشكل  (15

 كما كان الحال مع منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. مؤقت
 حثت المفوضية على النظر في وجود مناصر سياسي للتعدين في أفريقيا. (16
ذّكرت اإلدارة بتحويل جميع تكاليف الترجمة الفورية والترجمة التحريرية إلى مديرية  (17

 إدارة المؤتمرات والمنشورات.
يقي لم تتخذ أي إجراء لتفعيل المركز األفريقي لتنمية الحظت أن مفوضية االتحاد األفر (18

 المعادن في غينيا.
الميزانية  ٪ من 75طلبت إجراء االستشارات داخليًا لتجنب ازدواج التكلفة حيث تتعلق  (19

 ، وترشيد مقترح لجميع االستشارات.بالخبرات االستشارية
ونقل تكاليف الترجمة التحريرية تم أيًضا اقتراح دعم الميزانية مع تحذير لترشيد الميزانية  (20

 والفورية إلى مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات.
 دعمت إنشاء المراقبة التجارية وتشغيل المركز األفريقي لتنمية المعادن. (21

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .128
من أجل دعم  أبلغت االجتماع بأن إجراء البحوث أمر ضروري العتبارات خارجية (1

 المنشورات.
لم تكن الدعوة فقط للمناصر ولكن للدول األعضاء على المستويات المحلية. لقد كانت قضية  (2

 سياسية وليست مقاربة فنية.
إن العمل مع البنك المركزي النيجيري يمثل خدمة فنية إلنشاء البنك المركزي األفريقي جنبًا  (3

اءمة جميع المؤسسات المالية األفريقية بما إلى جنب مع صندوق النقد األفريقي. يجب مو

يتماشى مع البنك المركزي األفريقي. تم تقديم آلية الدفع اإللكتروني إلى اللجنة الفنية 

المتخصصة لبحثها. ستعقد لجنة فنية متخصصة بشأن التمويل والتكامل، ولجنة فنية 

 متخصصة بشأن التجارة والصناعة.
نقل تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الفورية لمديرية أعربت عن أملها في أن اليؤدي  (4

 إدارة المؤتمرات والمنشورات إلى زيادة سقف المديرية.
 هناك زيارة عمل معلقة لغينيا فيما يتعلق بتقويم المركز وتشغيله. (5

 خارجي عندما يتعلق األمر بالبحوث والسياسات،  خبير استشاري هناك حاجة إلى  (6
 التقاريرعلى المستوى الداخلي؛يتم إعداد عدد من  (7
 شددت على مسألة الترشيد. تعد عملية التصديق قضية سياساتية وليست سياسية (8
يمكن أن تعمل لجنة الممثلين الدائمين كحلقة وصل بين المفوضية والدول األعضاء بشأن  (9

 التصديق على الصكوك، ومع ذلك، نحن منفتحون على تفسير المستشار القانوني؛
 المالية عرض إستراتيجية االتحاد النقدي على القمة العتمادها؛  على وزراء (10
إذا قمنا بتحويل كل مبلغ الترجمة التحريرية والفورية، فيجب تعديل سقف الميزانية إلى  (11

 .األعلى
سيكون من الصعب الحصول على خدمات الترجمة الفورية بشكل عاجل إذا تم تخصيص  (12

 والمنشورات.األموال لمديرية ادارة المؤتمرات 

صدقت دولتان فقط. لم يكن هناك أساس قانوني  -بشأن عملية التصديق على مركز التعدين  (13

 للمركز.
 لدينا خطة لدفع قضية التصديق قدما وحث الدول األعضاء على اإلسراع في ذلك. (14
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تتولى اإلدارة مهام واسعة تتعلق بالتنمية االقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، وال  (15

 د بها إال خمسة موظفين منتظمين فقط.يوج
 قدمت طلبا بشأن بعض األموال التي كانت مطلوبة للبنود غير الممولة من الدول األعضاء. (16

 التوصيات/االستنتاجات

 علما بعرض الميزانية المقدم من قبل اإلدارة. تأحاط .129
المؤتمرات إدارة رية ينبغي نقل البنود المتعلقة بميزانيات الترجمة التحريرية والفورية إلى مدي .130

 والمنشورات.
من خالل التركيز على المركز  الالزمة طلبت من اإلدارة ترشيد الميزانية وإجراء التعديالت .131

 األفريقي لتنمية المعادن وتخصيص ميزانية للمركز ألغراض التصديق.
 التمويل.من أجل الحصول على  2021إتاحة الوقت لإلدارة حتى أغسطس  .132
 .2021تعبئة األموال لسد الفجوة بحلول أغسطس رهنا باعتماد الميزانية  .133
 شجعت على العمل مع مناصر االتحاد األفريقي لبلوغ أعلى مستوى من الفعالية. .134

 
 ثاء. مكتب السالمة واألمن 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 لي:عقب العرض، قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التا .135
 الموضح في الميزانية. تكلفة شرائح الهواتف المحمولةتساءلت عن بند  (1
 طلبت مواءمة بنود ميزانية اإلدارة. (2
 دعمت الميزانية بالصيغة المعروضة. (3
 وافقت على شراء المعدات على أن تكون القدرة الالزمة للموظفين متوفرة. (4
دوالر  467.000إلى دوالر أمريكي  644.000تساءلت عن سبب تخفيض الميزانية من  (5

 .أمريكي
 أشارت إلى أن ميزانية نظام الكشف عن الحرائق مبالغ فيها بشكل كبير ودعت إلى ترشيدها. (6
عند المدخل الرئيسي  حواجز عاموديةتركيب " 1.03الميزانية  بند بشأن تطلبت توضيحا (7

 .، ومواءمتهدوالر أمريكي 100.000قر" بقيمة للم
 100.000ولماذا كان المبلغ  "تركيب ودمج أجهزة كشف الحرائق" 1.02 البنديجب توضيح  (8

 .دوالر أمريكي
" معدات االتصاالت الالسلكية  دوالر أمريكي " 3360بقيمة  2.01طلبت نقل بند الميزانية  (9

 إلى الميزانية التشغيلية.
 طلبت توضيحا بشأن المبلغ اإلجمالي وسبب التخفيض. (10

 ردود المفوضية

 بالرد على النحو التالي:قامت المفوضية  .136
بالمقر الرئيسي عند المدخل الرئيسي  والمبنى باء يمسيكون إنشاء أنظمة الكشف في المبنى ج (1

 دوالر أمريكي. 120.000والمخرج كمشروعين وهو مخطط لهما بمبلغ 
قامت الحكومة اإلثيوبية بتركيب الممهالت وكانت المفوضية تقوم بتركيب ورفع األعمدة عند  (2

 المفخخة. وهجمات السياراتلمقر الرئيسي وبوابات الخروج لمنع دخول السيارة عنوة مدخل ا
 كان نظام الكشف عن الحريق في المبنى القديم كبيًرا. النظام السابق لم يكن يعمل. (3
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مليون دوالر أمريكي، ولكنها  1.3، كان لدى القسم ميزانية قدرها 2019أفادت بأنه في عام  (4

 دوالر أمريكي. 191000يزانية التقشفية إلى انخفضت مع اعتماد الم
 دوالر أمريكي. 266.000كانت الميزانية المقدمة تبلغ  (5
فيما يتعلق بالنظام المتكامل للكشف عن الحرائق، أفادت بأنه تم إجراء دراسة على مبنى  (6

 جوليوس نيريري.
 دوالر أمريكي فقط. 266.000كانت األموال التي تم تأمينها في الميزانية  (7

 لتوصيات/االستنتاجاتا

 أحاطت علما بالعرض المقدم وأشادت بمكتب خدمات السالمة واألمن. .137
 تم اعتماد الميزانية مع تعديالت طفيفة؛ .138
 حثت على العمل مع مديرية الشؤون المالية من أجل مواءمة وترشيد الميزانية. .139

 

 النيباد.-للتنمية األفريقي االتحاد لوكالة التنسيق وحدةخاء. 

 المفوضية بعرض مشروع الميزانية لبحثها من قبل الجلسة المشتركة.قامت  .140
 تعليقات الجلسة المشتركة 

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .141
الحظت أن الميزانية صغيرة للغاية بالنظر إلى أن الوحدة كانت أمانة للجنة الفرعية المعنية  (1

حاسمة يتعين االضطالع بها. على هذا النحو، طلبت ميزانية قدرها  بالنيباد وكان لها أنشطة

دوالر أمريكي كما تم اعتمادها من قبل لجنتها الفرعية على أن يتم دعمها من أموال  75000

 الدول األعضاء.
 دوالر أمريكي 4744بقيمة  بشأن تعيين الموظفين الفنيين 1.01و  1.02ترشيد البندين  (2

مديرية المرأة  ألنه جزء مندوالر أمريكي  28.800بقيمة  1.04البند  واقترحت أيًضا إزالة

 .ومسائل الجنسين وتنمية الشباب
 دالر أمريكي. 75000اقترحت اعتماد الميزانية مع التعديالت على السقف الجديد البالغ  (3
 تمت مالحظة نقص التخطيط بالنظر إلى طريقة عرض األنشطة. (4

 ردود المفوضية

 الرد على النحو التالي:قامت المفوضية ب .142
وهو ما  2أوضح أنه مع الهيكل الجديد، أصبح للوحدة اآلن رئيس وحدة وموضفين بدرجة م (1

 يزال ضعيفًا بالنسبة للوحدة.
 قامت اإلدارة بطلب خدمات المتطوعين لتكملة عمل الوحدة. (2
اإلنترنت الشخصي دوالًرا أمريكيًا شهريًا ألولئك الذين يستخدمون  150تقديم ميزانية قدرها  (3

 الخاص بهم للعمل من المنزل.
 مستقلين لتعزيز عمل الترجمة. تحريريين اقترحت استقدام مترجمين (4
عادة طلب ميزانية  يستدعيينبغي توفير ميزانية للمتطوعين ألن طلب ذلك من وحدة الشباب  (5

 لدعم المتطوعين.
نية مثل المتطوعين حيث اقترحت معالجة بعض بنود الميزا إلى مسألة استرعت انتباه االجتماع  (6

 توفير الميزانية في اإلدارة المناسبة للقيام بالتعيين.

 التوصيات/االستنتاجات
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 أحاطت علما بالميزانية وأشادت باإلدارة على جودة العمل المنجز؛ .143
 تم اعتماد الميزانية مع تعديالت طفيفة؛ .144
 المؤتمرات والمنشورات.يجب نقل الترجمة التحريرية والفورية إلى مديرية إدارة  .145
المعنية المالية بمراجعة الميزانية كما قدمتها الجزائر، رئيس اللجنة الفرعية  مديرية الشؤون تأوص .146

 .النيباد -بوكالة االتحاد األفريقي للتنمية 
 

 المساهمات ووحدة عشر الخمسة المالية وزراء لجنةذال. 

 المشتركة.تم تقديم الميزانية لبحثها من قبل الجلسة  .147
 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .148
ضورية وتعيين الموظفين ضمن الهيكل وطالبت بعقد األنشطة حأوصت بميزانيات لالجتماعات ال (1

تقدير األنصبة بقيمة تحت مساهمات الدول األعضاء بما في ذلك مشروع جدول ، 1.01-1.06

 حضوريا. دوالر أمريكي، 22.600
 الفورية.الترجمة ٪ تتعلق بالترجمة التحريرية و90أدركت أن أكثر من  (2
اقترحت إشراك لجنة وزراء المالية الخمسة عشر بشكل كامل في عملية إعداد الميزانية انطالقا  (3

 من صياغة الورقة اإلطارية للميزانية إلى غايوة استكمال إعداد الميزانية.
 3.01نقل تكاليف العاملين إلى الميزانية التشغيلية في النشاط اقترحت  (4
أفادت بأن لجنة وزراء المالية الخمسة عشر تواجه تحديات على أساس سنوي حيث تم تهميشها  (5

 في الميزانية وتم تكرار ذلك في عملية إعداد الميزانية.
مراجعة الميزانية اقترحت لالجتماعات؛  شخصيالحضور ال تالميزانية بالكامل وشجع تدعم (6

 .لجنة وزراء المالية الخمسة عشربجهود  أقرتو
 الستمرارية والفعالية.من أجل اضمان وجود بدائل في العواصم  اقترحت كذلك (7
مواءمة اجتماعات الترجمة التحريرية والفورية لتكون جزًءا من االجتماعات الحضورية على  (8

 .أساس ربع سنوي
بدورهم الهام في  عشر وأقرتة وزراء المالية الخمسة اعربت عن تقديرها لعمل فريق لجن (9

 .المفوضية
 كاف.الحظت أن الميزانية لم تتناول دور لجنة وزراء المالية الخمسة عشر بشكل  (10
شددت على أنه ينبغي أخذ خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر في االعتبار خالل  (11

 فعال. عملية إعداد الميزانية أن تدعم األمانة عملها بشكل
 .ينبغي أن تشارك المفوضية أكثر قليالً في اإلشراف على عملية إعداد الميزانية (12
طلبت معرفة سبب عدم إدراج الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في بعض  (13

 .االجتماعات الفنية للجنة وزراء المالية الخمسة عشر

 المفوضية ردود

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .149
بأن االجتماع األول كان زيارة إلى المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل  أفادت (1

تبادل الخبرات وأكتشفت أن بعض اآلليات يمكن أن تجد صعوبة حيث استغرق تنفيذ الجماعة 

 عاًما. لذلك هناك آلية لالستكشاف. 11االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
وأن المفوضية ملتزمة بالمقرر؛ لذا  2020السفر منذ ذّكرت بأن الدول األعضاء قامت بحظر  (2

. باإلضافة إلى ذلك، يتم 2022في العام  2021و 2020ينبغي تكرار المقرر الصادر في 
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االجتماع مرة واحدة في الشهر ولديهم وظائفهم الخاصة في العواصم. تشارك لجنة وزراء 

 في متابعة التنفيذ.المالية الخمسة عشر فقط في عملية الميزانية وليس أيضا 
 التحريرية مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات.الترجمة ينبغي نقل تكاليف الترجمة الفورية و (3
 عند الضرورة.االجتماعات حضوريا ستبذل اللجنة قصارى جهدها لعقد  (4
دعمت التوظيف في أمانة لجنة وزراء المالية الخمسة عشر وأعربت عن تقديرها للدعم المقدم  (5

 مانة.إلى األ
فيما يتعلق باإليكواس؛ كان االجتماع األول مع المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وكانت  (6

المهمة األولى، واكتشفت أن هناك العديد من اآلليات التي ال يمكن البدء فيها واستغرق األمر 

 عاًما لتشغيلها. 11
 .كجزء من تدابير التقشف االجتماعات حضورياأوصت الدول األعضاء بضرورة إزالة تكاليف  (7
 لم يتم عقد اجتماعات اللجنة الفرعية بدون مشاركة خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  (8
عملية إعداد الميزانية  عشر فيوفقًا لتوصيتكم، سنقوم بإشراك لجنة وزراء المالية الخمسة  (9

 بأكملها لالتحاد؛
٪ من قبل الدول 0.2تنفيذ نسبة كان للجنة وزراء المالية الخمسة عشر دور في ضمان  (10

 األعضاء
يجب أن يعمل خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر مع وزرائهم من اللجنة من أجل  (11

 السفر لحضور االجتماعات في مقر االتحاد األفريقي.
الحظت أن أمانة لجنة وزراء المالية الخمسة عشر قد تم نقلها اآلن إلى مكتب نائب رئيس  (12

 .نحاول مواصلة المساعدة للحصول على أفضل آلية لدعم الخبراءالمفوضية وسوف 

 اتاالستنتاج/التوصيات

 جودة العمل المنجز.لأحاطت علما بالعرض وأثنت على أمانة لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  .150
الفورية إلى مديرية إدارة الترجمة ينبغي مواءمة الميزانية ونقل ميزانيات الترجمة التحريرية و .151

 المؤتمرات والمنشورات.
للجنة وزراء المالية الخمسة عشر اجتماعات حضورية  تشمل عقداعتمدت الميزانية مع تعديالت  .152

 عند الضرورة.
 أن تعطي األولوية لتعيين موظفي األمانة خالل المرحلة الثانية من الخطة االنتقالية. للمفوضيةينبغي  .153
لضمان مشاركتهم  جنة وزراء المالية الخمسة عشرليطلب من األمانة العمل بشكل وثيق مع خبراء  .154

 الميزانية من البداية حتى النهاية. إعداد الكاملة في عملية
 

 البشرية الموارد إدارة مديريةظاء. 

 قامت المفوضية بعرض مشروع الميزانية لبحثها من قبل الجلسة المشتركة. .155
 تعليقات الجلسة المتركة

 بدت المالحظات التالية:قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأ .156
طلبت توضيًحا بشأن الميزانية اإلضافية المطلوبة لمراجعة المهارات، وأرادت معرفة ما  (1

 تنطوي عليه.
اقترحت تأجيل مراجعة المهارات المهارات حتى احتى استكمال مراجعة المهارات المخطط  (2

 له مسبقًا. كما الحال بشأن مسائل التدريب.
مليون دوالر أمريكي للمديرية وليس من المؤكد أنه قد تم  1.5، تم تخصيص 2021في  (3

 استخدام األموال.
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 ،إذا لم يكن من الممكن إجراء مراجعة المهارات داخليًا من قبل موظفي المفوضيةذكرت أنّه  (4

 هذا يثير مسألة الكفاءة.إّن ف
 أرادت معرفة ما إذا كانت هناك استراتيجية للموارد البشرية في المفوضية. (5
 بشأن التقدم المحرز للمفوضية في تعيين مدير الموارد البشرية. توضيحا طلبت (6
 أراد االجتماع تأكيدات من المفوضية حول ما إذا كانت األموال المطلوبة سيتم استخدامها. (7
 وإجرائه بالتزامن مع الدراسة بشأن األخالقيات. 1.02يمكن دعم البند  (8
 لم يرد نظام التقاعد في الميزانية. (9

، نظام التعلم اإللكتروني وإطار تطوير الموظفينن بقيمة 3.04و 3.03يجب دمج البند  (10

 بعض المال. دوالر أمريكي، لتوفير 102.000
بما أن لجنة خبراء التعيين العشرة قد قامت ببعض  180.000بقيمة  1.01يتم تقليل البند  (11

 1.04 ، دراسة الثقافة،دوالر أمريكي 84.000بقيمة  1.02األعمال عليه. وكذلك البندين 

 يجب أن تتم محليا.دوالر أمريكي، متابعة سجالت الموظفين،  54.000بقيمة 
صفحة ال دوالر أمريكي في 198.500بقيمة  3.04و 3.05أرادت معرفة الفرق بين البندين  (12

 . يمكن تخفيض الميزانية.91
 ية.اقترحت عقد اجتماع مخصص مع المفوضية لمناقشة مسائل الموارد البشر (13
من الخطة االنتقالية جزًءا من  2بعض عناصر المرحلة أن تعتبر المفوضة   اقترحت  (14

. إن القيام بذلك من شأنه أن يساعد نائب رئيس المفوضية مع إذا أمكن لها ذلك 2022ميزانية 

 األشخاص الذين يشاركون في تنفيذ اإلصالحات المقررة.
 يتم إعداد اإلستراتيجية داخليًا. (15
 بشأن الدول األعضاء. 3.01البند  يمكن ترشيد (16

 .ذات الطابع الفنيمور األوافقت على االستعانة بخبراء استشاريين في  (17
 سعت إلى توضيح المبلغ الذي يمكن أن تنفقه المفوضية على مراجعة المهارات. (18

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .157
الميزانية التكميلية ومن ثم سيتم مراجعة المبلغ المدرج تمت الموافقة على مراجعة المهارات في  (1

 في الميزانية.
البشرية. تم تنفيذ جميع شؤون الموارد البشرية  استراتيجية للمواردأكدت المفوضية أنه ليس لديها  (2

 بشكل عشوائي.
موظف، وكان عدد الموظفين الذين غادروا المفوضية أكثر  800، تم تعيين أكثر من 2018منذ  (3

 سنة. 50-39موظف في الفئة العمرية بين  1000من 
 ومشاكل القيادة. ذلك عدم التقدميغادر الناس المفوضية ألسباب مختلفة، بما في  (4
التي يمكن أن  حول المسائلاالستشاريين بأنهم يقدمون رأيًا مستقالً  الخبراء بررت الحاجة إلى (5

 تساعد في تحسين األمور.
 ضرورية لتحقيق سالمة حفظ السجالت. كانت الميزانية لتحسين السجالت (6
 ترحب المفوضية بأي مساعدة قد تقدمها الدول األعضاء. (7
 العشرة. خبراء التوظيفأوضحت بأن تعيين خبير استشاري سيكون أقل تكلفة من اإلبقاء على لجنة  (8

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بعرض الميزانية وأثنت على اإلدارة لجودة العمل المنجز. .158
 تعلق بتكاليف تدقيق المهارات.، خاصة ما يتم اعتماد الميزانية مع التعديل الذي اقترحه االجتماع .159
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شجعت الدول األعضاء على تقديم الخبرة إلى المفوضية بشأن مسائل الموارد البشرية دون أن  .160

 تتحمل المفوضية أي تكلفة.
 وظائف االتحاد.يدعمون تحسين أنظمة و بتعيين خبراء استشارييني سمح لإلدارة  .161
ذات الصلة في  والمسائل على ضرورة عقد اجتماع خاص بشأن تحديات الموارد البشرية  توافق .162

 .مكتب نائب الرئيسنظمه ياالتحاد األفريقي 
 التوظيف في المرحلة األولى لضمان تجهيز اإلدارات.ترشيد الحاجة إلى  .163

 

 مديرية المواطنين األفريقيين والمهجرألف ألف. 

 المفوضية بعرض مشروع الميزانية لبحثها من قبل الجلسة المشتركة.قامت  .164
 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية: .165
إشراك  في الحظت أن األنشطة المقترحة تفتقر إلى تلك التي من شأنها أن تساعد اإلدارة  (1

 أصحاب المصلحة بشكل استراتيجي ومواجهة التحديات في عملهم.
طلبت توضيحا بشأن اختالف البيانات في ورقة النظرة العامة على الميزانية وفي الوثيقة  (2

 .التفصيلية
 أن مسألة االستشارات كانت متكررة في هذه الميزانية أيًضا. تالحظ (3
" بقيمة حول التطرف العنيف بين العقائدوار حالتنظيم منتدى  " 1.05يمكن إجراء البند  (4

 افتراضيًا توفيرا لألموال.دوالر أمريكي  30.000
 طلبت تنفيذ الميزانية الخاص بالميزانيات السابقة. (5
 توقعت سحب ميزانية الترجمة من الميزانية. (6
 أراد معرفة ما إذا كان النقل البري هو مسؤولية المفوضية أو الحكومة المضيفة. (7
 ضيحا بشأن كيفية تفاعل المديرية مع منظمات المهجر في الدول األعضاء.طلبت تو (8
 أعربت عن قلقها بشأن تمثيل المهجر في المديرية. (9

 اقترحت أن تتم مراجعة الميزانية بالزيادة. (10
 أرادت معرفة ما إذا كانت المديرية تنفذ واليتها كما هو متوقع. (11
التحريرية إلى مديرية الترجمة رية وطلب من اإلدارات تحويل ميزانيات الترجمة الفو (12

 إدارة المؤتمرات والمنشورات.
 طلبت السقف المحدد لإلدارة. (13
لذلك أرادت معرفة ما إذا كانت  ٪،126بنسبة  2021الحظت زيادة في الميزانية من عام  (14

 هناك قدرة على إنفاق مثل هذه الميزانية.
صندوق استثمار  - بشأن التراثالمهجر نحو تفعيل مشاريع " 1.03فيما يتعلق بالبند  (15

كيف تخطط المديرية إلشراك الدول األعضاء ، دوالًرا أمريكيًا 35المغتربين األفريقيين بقيمة 

 ألن األخيرة ليست على علم بمثل هذه المبادرة.
 طلبت أن تكون جميع االجتماعات والمشاركات األخرى افتراضية. (16
 دم بشكل صحيح لمناصرة أجندات المهجر.الحظت أن مكاتب التمثيل األفريقي لم ت ستخ (17
إلى  2022أمريكي وارتفع في  دوالر 35000المبلغ كان  2021الحظت أنه في عام  (18

ألف دوالر فقط. إلى جانب ذلك، هناك أموال  35دوالًرا أمريكيًا. بينما كان السقف  235127

 يلية.مخصصة لمديرية المواطنين األفريقيين والمهجرفي إطار الميزانية التشغ

 ردود المفوضية 
 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .166
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أوضحت أنه قبل بضع سنوات وبتمويل من البنك الدولي، جاء ذلك بشروط ال تتماشى مع  (1

 مبادئ االتحاد األفريقي. بعد الحصول على المشورة من الدول األعضاء، تم إلغاء الدعم.
الوطنيين في المهجر بشأن جميع المسائل الخاصة أكدت أن هناك مشاركة متسقة مع المنسقين  (2

 ببرنامج المهجر لالتحاد األفريقي.
 دوالر أمريكي كأموال مضمونة. 235127أكدت أن الميزانية كانت بالفعل  (3
أوضحت أن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي جهاز قائم بذاته  1.06فبما يتعلق بالبند  (4

 حاليا وتم نقله إلى ليسوتو.
ارت المديرية إلى وجود موظفين من المهجر في مكاتب االتحاد األفريقي الذين تفاعلوا أش (5

 بشكل منتظم مع برامج المهجر في األماكن التي تمت فيها.
تقوم المديرية بإشراك جهات االتصال الخاصة بالمهجر في الدول األعضاء من خالل ورش  (6

 عمل يتم تنظيمها حول موضوع معين.
 ية تقوم بإشراك أي شخص خارج النظام الحكومي.أكدت أن المدير (7
من وثيقة  42فيما يتعلق بالصفحة يبلغ إجمالي ميزانة مديرية المواطنين األفريقيين والمهجر ) (8

دوالًرا أمريكيًا ستتمكن مديرية  235.127 تبلغالتي  (لرصد والتقييم واإلبالغاألفريقي للية اآل

 د أولويات أنشطتها بالميزانية المحددة.المواطنين األفريقيين والمهجر من تحدي
 ناشدت االجتماع لرفع الميزانية من أجل تمكين المديرية من تنفيذ أنشطتها على النحو األمثل. (9

على  اإلبقاءافتراضيا ولكن مع دوالر أمريكي  20.600بقيمة  1.05يمكن إجراء البند  (10

 الفورية.الترجمة ميزانية الترجمة التحريرية و
 

 االستنتاجات التوصيات/

 أحاطت علما بالعرض وأثنت على المديرية لجودة العمل الذي أنجزته. .167
تم اعتماد الميزانية مع التعديالت وطلب من المديرية أخذ تعليقات ومالحظات الدول األعضاء في  .168

 االعتبار.
 

 باء باء. إدارة التعليم والعلم والتكنولوجيا واالبتكار

 الميزانية لبحثها من قبل الجلسة المشتركة.قامت المفوضية بعرض مشروع  .169
 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات التالية: .170
 الفورية إلى مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات.الترجمة نقل ميزانية الترجمة التحريرية و (1
 لها. الذي تم تأمينه تمويل ال ما هوالحظت أن الجوائز ال تزال واردة في الميزانية،  (2
 حثت اإلدارة على عقد االجتماعات افتراضياً. (3
 بخالف وجود عدة تقارير. 19-اقترحت أن يكون هناك تقرير واحد فقط عن تأثير كوفيد  (4
 91علق بالصفحة يتأرادت معرفة ما إذا لم يكن هناك ازدواجية مع اإلدارات األخرى فيما  (5

لفتيات والنساء ا قدرةرتقاء بمهارات الذكاء الجنساني وزيادة في إطار اال، 5.06- 5.01البنود 

 على الصمود. المتنقالت
 دوالر أمريكي، تحت 210.415بقيمة  1.05 ،1.04طلبت معرفة ما إذا كانت األنشطة تحت  (6

 .عابرةعبارة عن أموال ، برمجةالو والنظم،معايير ، السياسات التعليم والتدريب
طلبت معرفة  4.01 95. الصفحة متطابقة 2.09و 2.03)و( تبدو العناصر  94الصفحة  (7

 العالقة بين هذا البند وجامعة الفضاء في جنوب أفريقيا،
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بقيمة بشأن تعزيز برنامج االبتكار األفريقي  6.03و  6.02،  6.01)و( البنود  96الصفحة  (8

 سنوات.يمكن أن تمتد على مدى ثالث دوالر أمريكي،  480.984
 ٪ فقط وهذا يحتاج إلى تحسين.55الحظت أن نسبة التنفيذ كانت  (9

دوالر  26500بقيمة  بشأن تفاصيل التكلفة 240الصفحة في  3.06يمكن إجراء البند  (10

 داخليًا.، أمريكي
 من تفاصيل التكلفة كانت هناك استشارة تحتاج إلى ترشيد. 241الصفحة  (11
يتم إجراؤها  دوالر أمريكي، 41.150بقيمة  حول ورشة العمل 3.02، البند 256الصفحة  (12

 افتراضيًا.
 أيًضا يتم إجراؤه افتراضيًا. 3.07، البند 260الصفحة  (13
فيما يتعلق بالبرنامج العالمي لرصد البيئة واألمن، طلب توضيًحا بشأن ما كانت تفعله  (14

 الوكالة فيما يتعلق بالبرنامج العالمي لرصد البيئة واألمن.
 ؟. 2022إلدارة لتنفيذ موضوع عام ما الذي قامت به ا (15
 توضيح مصطلح األموال العابرة إذا كان لديها شروط محددة مرتبطة بها. (16
 إلى أي مدى التزم الشركاء بتوفير األموال التي تظهر في الميزانية لتجنب تضخمها. (17
 طلبت معلومات عن المنح والزماالت الدراسية ليتم تقاسمها مع الدول األعضاء. (18
، أرادت معرفة إلى أي مدى يمكن دوالر أمريكي 36500بقيمة  5.01بالبند  فيما يتعلق (19

 .للشباب في المناطق الريفية االستفادة من المنصات الرقمية
 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .171
تسهيل وافقت على إلغاء المفوضية لجوائز مواليمو نيريري تدريجياً. هناك مبلغ في الميزانية ل (1

 عملية االستكمال التدريجي لتلبية احتياجات الطالب الموجودين بالفعل في المؤسسات.
 في إفريقيا الذي كان جزًءا من الميزانية. 19-هناك حملة لتطوير لقاح لفيروس كوفيد  (2
 وافقت على ترشيد االجتماعات وأن تكون االجتماعات افتراضية. (3
بأن الخطط جارية لضمان إدراج عناصر الفنون بشأن موضوع العام، تم إبالغ االجتماع  (4

 بشكل صحيح في التصور.
مشروعان رئيسيان، كانت استراتيجيتهما الخاصة بوكالة الفضاء على وجه  لدى اإلدارة (5

 الخصوص هي التطوير الداخلي.
سيتم توفير إيضاحات بشأن الجامعة اإلفريقية االفتراضية عندما تقدم الوحدة المسؤولة  (6

 ميزانيتها.
 تم إدراج الميزانية لتلبية احتياجات االبتكار للمساعدة في احتواء تدفق األشخاص إلى أوروبا. (7
األموال العابرة هي األموال التي يتم تعبئتها من شريك نيابة عن المستفيد وتعتبر بمثابة منحة  (8

 يتم تقديمها من المانح للمستفيد.
اإلبقاء على برنامج منحة مواليمو  حثت الدول األعضاء على العمل مع المفوضية من أجل (9

 نيريري.
وما إلى  يمكن أن تقوم الجامعة األفريقية بأنشطة مدرة للدخل، مثل القيام بأعمال استشارية (10

 ذلك.
 

 التوصيات/االستنتاجات

 وأشادت باإلدارة على العمل المنجز.أحاطت علما بالتقرير  .172
 شجعت اإلدارة على التركيز على أولوياتها .173
يزانية مع التعديالت الضرورية بناًء على التعليقات والمالحظات المقدمة من قبل اعتمدت الم .174

 االجتماع.
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ألداء من الدول األعضاء دون أي تكلفة، إدارات المفوضية على استخدام الخبرة الداخلية  شجعت .175

 مهام محددة ما لم تكن المهارات المطلوبة غير متوفرة داخلياً.
 األعضاء في تحديد أولويات برامجها.ينبغي لإلدارة إشراك الدول 

 مديرية الشؤون المالية .جيم جيم

دوالر أمريكي، لبحثه، فيما تم تخصيص  854.355قدم ممثل المديرية مشروع الميزانية بمبلغ  .176

 2022دوالر أمريكي لعام  602.355مبلغ 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 مالحظات على النحو التالي:بعد العرض، قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت  .177
أوصت بإجراء تدريب للدبلوماسيين الجدد للتعرف على عملية تشغيل الميزانية كما تفعل األمم  (1

 المتحدة.
الفورية إلى مديرية إدارة المؤتمرات الترجمة طلبت تحويل تكاليف الترجمة التحريرية و (2

 داخليًا.والمنشورات بينما ينبغي حذف االستشارات والقيام بالنشاط 
دوالر أمريكي تحت أنشطة الرقابة،  242.980بقيمة  3.08و  3.07 3.06الحظت أن البنود  (3

تندرج في إطار عمل أمانة لجنة وزراء المالية الخمسة عشر لتجنب االزدواجية وأن معظم 

 . العدد غير الكافي للموظفين  اإلدارات تشكو من 
المحاسبية ومراجعة المدفوعات والمستحقات تساءلت بشأن إمكانية إجراء دليل اإلجراءات  (4

 داخليا من قبل موظفي الشؤون المالية.
 بالحضور الشخصي رقابة للمكاتبرقابة  طلب زيارات إلى تساءلت عما إذا كانت هناك حاجة  (5

 وإذا كان من الممكن القيام بذلك افتراضيا.
من  لتقييمها ة الفرعية في اإلدارات على اللجن المالك الوظيفي طلبت أن يتم عرض قائمة  (6

 قبل الدول األعضاء.
تساءلت عن بند الميزانية الخاص بوضع جدول تقدير األنصبة وتساءلت عن إمكانية القيام  (7

 .بذلك داخليا
المستقلين  في  دائمة للمترجمين ومناصب الموظفين اقترحت اإلعالن عن جميع المناصب ال (8

الترجمة لة خدمات الترجمة التحريرية ومديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات لحل مشك

 .الفورية
موضوع العام في كل إدارة ووضع تكاليف التقاضي تحت إدارة  إدراج اقترحت أيضا أن يتم  (9

 الشؤون المالية.

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .178
الرقابة ضرورية أحاطت علما بمالحظات وتوصيات الدول األعضاء وذكرت أن زيارات  (1

لإلشراف بشكل كاف على مكاتب االتصال اإلقليمية ومكاتب االتصال التابعة لالتحاد األفريقي 

 لضمان المساءلة واإلدارة المالية السليمة.
أفادت بأن الخبرة الخارجية مطلوبة إلعداد دليل المحاسبة واإلجراءات، ألن إعدادها داخليا  (2

 قد ال يفي بالمعايير الدولية.
جدول تقدير األنصبة ألنه يتضمن مراجعة ومناقشات مع المنظمات الدولية  إلعداد طلب خبيري (3

 .مثل البنك األفريقي للتنمية والبنك الدولي

 التوصيات / االستنتاجات
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 به من عمل.على ما قامت أحاطت علما بالعرض وأشادت بالمديرية .179
 التعليقات والمالحظات المقدمة. ج أجازت الميزانية مع التنبيه بإدرا .180
 طلبت من مكتب نائب الرئيس توجيه موضوع العام بالتشاور مع الدوائر الفنية والمديرية المالية. .181
 .المناصب العليا لتفادي أي تأخير في العملية شغل طلبت التعجيل في .182
المتعلقة  لالمسائ يجب أن تجتمع لجنة الميزانية الداخلية مع جميع رؤساء األجهزة لمناقشة .183

 ازدواجية األنشطة بين أجهزة/ إدارات مفوضية االتحاد األفريقي.ب
 ومديرية، بالتشاور مع اإلدارة الفنية العام من مكتب نائب الرئيس تقديم إرشادات حول موضوع  تطلب

صنع واعتماده مع خارطة الطريق واآلثار المالية من قبل أجهزة  بحثه، بحيث يتم ةالماليالشؤون 

 اسة.السي

 مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات  دال دال.

دوالر أمريكي لبحثه  155.000قدمت  مديرة إدارة المؤتمرات باإلنابة مشروع الميزانية بمبلغ  .184

 من قبل الجلسة المشتركة.

 تعليقات الجلسة المشتركة

 :الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي قدمت .185
 المديرية مهمة وطلبت مراجعة الوثيقة على أساس كل حالة على حدة.ذكرت أن هذه  (1
في حالة وجود عبء ثقيل في العمل االتحاد عمل  ن من لغاتاقترحت تقليص الترجمة إلى لغتي (2

. تلتزم مديرية إدارة العدد غير الكافي للمفوضين -المرتبطة بعدد الموظفين  قيود الو

، التي تواجههاالتحديات  على الرغم من  وبالمرونة اتالمؤتمرات والمنشورات بتقديم الخدم

ً  104الترجمة ال يحل مشكلة تعيين لغات تقليل عدد  كما أنّ  في الهيكل الجديد. يتم  موظفا

 تشجيع المديرية على التخطيط بشكل فعال.
رت بتلقي الجدول األسبوعي لالجتماعات من مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات ذك   (3

 المديرية مواصلة هذه الممارسة الجيدة من خالل المشاركة مع الدول األعضاء. وطلبت من
 455000ألف دوالر أمريكي ولكنها قدمت ميزانية بمبلغ  155الحظت سقف الميزانية البالغ  (4

 دوالر أمريكي.
في  الطلبة اقترحت إدراج المتطوعين الشباب من الجامعات في برنامجها كجزء من تدريب  (5

 .إفريقيا
لبت من المديرية العمل مع مديرية الشؤون المالية لمواءمة تكاليف الترجمة الفورية ط (6

 التحريرية لتجنب تداخل االجتماعات.الترجمة و
اقترحت أن تكون هناك ميزانية موحدة بعد أن يتم تحويل الترجمة من جميع اإلدارات إلى  (7

 مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات.
 تعاون مع الجامعات بهدف جذب موظفين جدد.اقترحت أيضا تنمية ال (8
الفورية قد تركزت في مديرية إدارة الترجمة تكاليف الترجمة التحريرية و أفادت بأن (9

 المؤتمرات والمنشورات؛ لذلك، قد تتم مراجعة الميزانية الحقًا.

 ردود المفوضية 

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .186
صفحة ال يعتمد على قرار رفيع المستوى ولكن على  12 الذي ال يتجاوز الحد األقصى  (1

 .الموحدة دوليةال الممارسات
جدول االجتماعات مع الدول األعضاء بمجرد الحصول عليه من مكتب األمين  تقاسمسيتم  (2

 العام للمفوضية.
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 موظفين في الهيكل الجديد. 104موظفا مؤقتا في انتظار تعيين  32اقترحت  (3
م جزء من العاملين في من السنغال وغانا والكاميرون وه طلبةاستضافت المديرية  (4

 .   المديرية

دوالر أمريكي، تحت تعزيز استخدام  15.000بإجمالي  108و 103أوضحت أن النشاطين  (5

 مختلفة. هما اعتمادات نظام المؤتمرات، 

 التوصيات/االستنتاجات

 تحديات التي واجهتها المديرية.أحاط االجتماع علما بجودة العمل الذي تم إنجازه وجميع ال .187
 التحديات. للتصدي لهذه طلب من المديرية استكشاف جميع الخيارات المتاحة  .188
الفورية من الترجمة الميزانية بالمبلغ المقدم باستثناء تكاليف الترجمة التحريرية و تم اعتماد .189

 اإلدارات األخرى ليتم تنسيقها مع مديرية الشؤون المالية.
لن يكون لها أي  الترجمة الفوريةميع الميزانيات المخصصة للترجمة التحريرية وعلى أن ج تأكد .190

 مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات.تأثير على سقف 
ً من مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات أن تشارك جدول االجتماعات مع الدول  .191 طلبت أيضا

 األعضاء بشكل مسبق.
 اتالتدابير الالزمة لضمان استمرارية الخدم المؤتمرات والمنشوراتمديرية إدارة تخذ تيجب أن  .192

 المقدمة الجتماعات السلم واألمن.
خدمات الترجمة  ة في فريقياألجامعة الاستكشاف إمكانية االستفادة من الشباب المؤهلين من  .193

 .الترجمة الفورية التحريرية و
المخصصة  الفورية ية في إدارة أموال الترجمةالمالية تقديم المساعدة الفن مديرية الشؤونطلب من ت .194

وتسهيل إجراءات الصرف من أجل ضمان استمرارية خدمات  لمديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات

 اإلدارات المختلفة.
وضع جدول زمني شامل لالجتماعات يشير إلى  مديرية إدارة المؤتمرات والمنشوراتطلب من ت .195

متاحين النظاميون الفوريون والمترجمون ترجمون التحريريون المفيها االجتماعات التي سيكون 

ها. في حالة وجود فجوات في توافر الموظفين، يمكن النظر في طلب تكميلي للحصول على تلتغطي

 األموال.

 إدارة الصحة والشؤون اإلنسانية والتنمية االجتماعيةدال دال. 

 المشتركة. قدمت اإلدارة مشروع الميزانية لبحثها من قبل الجلسة .196

 تعليقات الجلسة المشتركة

 على النحو التالي: وأبدت مالحظاتقدمت الجلسة المشتركة تعليقات  .197

كانت ميزانية إدارة الصحة والشؤون الصحية والتنمية االجتماعية مليئة بتكاليف الترجمة  (1

تحويل هذه التكاليف إلى مديرية إدارة المؤتمرات الترجمة التحريرية، سيؤدي الفورية و

 ٪ من الميزانية.85تخفيض بأكثر من  والمنشورات إلى

كانت هناك حاجة إلى تخصيص ميزانية لتفعيل الوكالة األفريقية لألدوية بما يتماشى مع  (2

 مقررات المؤتمر.

ولماذا ال ينبغي أن تكون ينبغي تقديم معلومات إضافية عن تعيين موظفين لمكافحة المخدرات  (3

 التكاليف في الميزانية التشغيلية.

أرادت معرفة أهمية مشاركة الدول  دوالر أمريكي، 11.376بقيمة  1.07بخصوص النشاط  (4

األعضاء في البروتوكول الخاص بحركة األشخاص. وهذا يحتاج إلى أن يتماشى مع 
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ورات اإلقليمية األخيرة حول تحديد االستنتاجات األخيرة التي تم التوصل إليها من المشا

 االختناقات والتحديات المتعلقة بالتصديق على الصكوك القانونية المتعلقة باالتفاقية.

يمكن إجراء الدعوة عبر اإلنترنت  دوالر أمريكي، 13.791بقيمة  3.01النشاط  بخصوص (5

 بالنظر إلى المشاورات األخيرة التي تم إجراؤها.

 إلى االلتزام هناك حاجة تانية التكميلية مرة واحدة فقط في السنة وكانسيتم بحث الميز (6

 بالقواعد.

 2022ينبغي إدراج الميزانية الخاصة بموضوع العام في ميزانية  (7

يجب التعجيل بتتبع هيئة مكتب الدول األطراف في الوكالة األفريقية لألدوية بما في ذلك مجلس  (8

 األولى فعليًا. اإلدارة وضمان عقد االجتماعات

 ينبغي تقديم معلومات إضافية بشأن سبب عدم إرسال بعثات التقييم إلى إقليم الجنوب والشرق. (9

يجب إعداد مصفوفة للبلدان التي خففت من نظام التأشيرات وكيفية قيام كل دولة من الدول  (10

 األعضاء بتسهيل حرية تنقل األشخاص.

 للعمل مع مركز مكافحة األمراض والوقاية منها بشأن التوعيةال توفر إدارة الصحة أي رابط  (11

يجب تقديم معلومات إضافية بشأن التقدم المحرز في اتعادة العناصر الثقافية والتراثية التي تم  (12

 أخذها خالل الحقبة االستعمارية إلى أفريقيا.

 لموضوع.معظم أنشطة اإلدارة يتم تمويلها من قبل الشركاء وهم ذوو صلة با (13

 لم يتم وضع ميزانية لبناء المتحف في الموقع المؤقت ويجب توفيره. (14

بعض مصادر التمويل في الميزانية غير مضمونة وتنتهك القواعد الذهبية لالتحاد األفريقي  (15

 بشأن إمكانية التنبؤ بالتمويل.

 ينبغي الموافقة على الهيكل في االجتماع القادم ألجهزة السياسة. (16

 ينبغي أن تنظر اللجنة الفرعية ذات الصلة في مسألة النازحين داخليًا في الميزانية (17

 لم يتم النص على المشاركة في المنتدى العالمي المعني بالشؤون اإلنسانية. (18

تاريخ االستعمار  المجيد بدال منيجب إدراج التاريخ القديم في مدارسنا بشأن تاريخ إفريقيا  (19

 والرق.

تمت اإلشادة باإلدارة على دعمهم وانخراطهم مع الدول األعضاء بشأن التصديق على  (20

 البروتوكوالت الخاصة باتفاقية الوكالة األفريقية لألدوية.

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .198
 امتثلت اإلدارة للتوجيه الخاص بعقد اجتماعات افتراضية. (1
 .التجارة الحرة القارية األفريقية في الزيارات الحدودية للبعثات المعنيةسيتم إدراج منطقة  (2
تمتلك إدارة الصحة والشؤون اإلنسانية عالقات سياسية وفنية مع المركز األفريقي لمكافحة  (3

 األمراض والوقاية منها.
 تم تمويل المناصب الثالثة المتعلقة بمكافحة المخدرات من قبل حكومة الواليات المتحدة (4

األمريكية التي كان من المقرر أن تمول هذه الوظائف. تم استكمال التعيينات بدعم من إدارة 

 الموارد البشرية.
لم يكن هناك سوى منصبين منتظمين داخل وحدة مكافحة المخدرات وتم تلقي األموال في  (5

 المفوضية.
ريق التراث المنقول تم تخصيص الميزانية المطلوبة لمركز الدراسات اللغوية والتاريخية عن ط (6

 ؛للغات بحيث يمكن للموظفين المشاركة في البرامج واألكاديمية األفريقية
سيتم دعم تمويل أنشطة المجلس الرياضي بأموال من مجموعات األلعاب األفريقية تصل إلى  (7

 .أمريكي دوالر 400.000
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 كان تمويل قطاع الرياضة متاحا. (8

على الصكوك القانونية من قبل أجهزة صنع سيتطلب تشغيل المتحف األفريقي التصديق  (9

 السياسة بعد بحثها من قبل اللجنة الفنية المتخصصة القادمة.
أنشأت الجزائر موقعا مؤقتا بينما تبرعت الجزائر ببعض األراضي لبناء مبنى دائم وسيتم  (10

 .2022ذلك في 
ي حيث يقوم مكتب كان ي نظر إلى استخدام اللغة السواحيلية كجزء من لغات االتحاد األفريق (11

الترجمة األكاديمية األفريقية للغات أيًضا بتدريب العديد من األشخاص على الترجمة الفورية و

 التحريرية.
فيما يتعلق باللغات العابرة للحدود، كانت هناك جهود متواصلة لجعلها تعتبر لغات عابرة  (12

 للحدود داخل االتحاد األفريقي.
دوالر في فترات الكوارث الطبيعية  150.000عما بمبلغ قدمت مفوضية االتحاد األفريقي د (13

 للدول األعضاء في االتحاد األفريقي.
تمت الموافقة على جميع الزيارات إلى الحدود من قبل اللجنة الفرعية للحدود وسيتم النظر  (14

 في الوقت المناسب. 2022في تفاصيل ميزانية 
ألعضاء بشأن التصديق على تمت اإلشادة باإلدارة لدعمها وتفاعلها مع الدول ا (15

 البروتوكوالت الخاصة باتفاقية الوكالة األفريقية لألدوية.
ً والالجئين في  (16 كانت هناك مخصصات في الميزانية لألنشطة المتعلقة بالنازحين داخليا

 الميزانية التشغيلية.

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض الذي قدمته اإلدارة. .199
دوالر أمريكي تضاف إلى  100 000تم اعتماد الميزانية كما ق دمت مع ميزانية إضافية قدرها  .200

 ،والهجرةالنازحين داخلياً 
دوالر أمريكي للحاالت اإلنسانية  100 000طلبت من اإلدارة تخصيص مبلغ إضافي قدره  .201

 والالجئون ... إلخ( والهجرة، داخلياً،)النازحون 
في مراجعة الميزانية بناًء على التعديالت التي قدمتها الدول األعضاء فيما طلبت من اإلدارة النظر  .202

 يتعلق ببناء المتحف.
 .2022في عام  الوكالة األفريقية لألدويةلتفعيل وضع ميزانية لتخطيط ول نصيحة للمفوضية ق دمت .203

 

لمتعلقة بالهجرة لمرصد األفريقي للهجرة )المغرب( والمركز األفريقي للدراسات والبحوث اهاء هاء. ا

 عمليات )الخرطوم( للمركز القاري ال)مالي( و

من قبل الجلسة المشتركة. تمت اإلشارة إلى طلب الميزانية  لبحثهمشروع الميزانية المفوضية قدمت  .204

 التكميلية.

 عليقات الدول األعضاءت

 والمالحظات التالية: التعليقاتالجلسة المشتركة  قدمت .205

 .الدوليين من أجل تنفيذ البرامج واألنشطةاإلنمائيين  شركاءاللم يكن هناك دعم من  (1

     .2021في أكتوبر  تدشينهيتم  ويفترض أنمركز ليس قيد التشغيل بعد ال (2

 والتدشين. مصدر األموال تمت اإلحاطة جيدا ب (3
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معلومات إضافية حول كيفية تشغيل المراكز مع األخذ في االعتبار مسألة الموظفين  طلبت (4

   المعارين.

   مختلف مراكز الهجرة كما هو معروض في الوثيقة.    بينالتآزر بشأن  اتوضيح طلبت (5

 التحريرية في الميزانيات.الترجمة و الفوريةأن هناك الكثير من الترجمة  تالحظ (6

الحظت وجود تضارب بين مبالغ ميزانية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وميزانيات  (7

 الهجرة.المعنية بمراكز ال

 أعربت عن دعمها للميزانية المقترحة.                       (8

 تمويل األنشطة المتعلقة بالهجرة.  على الشركاء  إقدامسبب عدم  طلبت معرفة (9

 مفوضيةردود ال

 على النحو التالي: قامت المفوضية بالرد .206

هذا سيؤثر على سيادة الدول األفريقية  غير أنكان هناك طلب من الشركاء لتمويل المراكز  (1

        .األعضاء

 لن يتم الحصول على الدعم من الشركاء إال بعد تشغيل المراكز بالكامل.     (2

   .التمويل على الدول األعضاء ملكية األنشطة انحصاريضمن س (3

اسيين سي طلب من إدارة الموارد البشرية إعارة الموظفين األس ،عملية التعيينطول نظًرا ل (4

  المراكز.لدعم تشغيل 

 المغرب.     في مرصد التم إرسال الموظفين المعارين إلى  (5

 التوصيات/االستنتاجات 

 العمل المنجز.جودة ب تعلما بالعرض وأشاد تحاطأ .207

 مع التعديالت بناء على تعليقات الدول األعضاء. اتالميزاني تم اعتماد .208
مملوك وممول بالكامل من قبل الدول األعضاء ينبغي أن تضمن المفوضية أن جمع البيانات  .209

 فقط.
عملية  فضال عن تفعيلهانحن ندرك الدور المحوري لمراكز الهجرة ونطالب بتسريع  .210

 التوظيف دون مزيد من التأخير.
211.  

 واو واو. إدارة الشؤون السياسية والسلم واألمن 

 .قدمت المفوضية مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المشتركة .212

 تعليقات الدول األعضاء

 والمالحظات التالية: التعليقاتالجلسة المشتركة  قدمت .213
 مشروع بناء التآزر بين المنظومة األفريقية للحكم والمنظومة األفريقية للسلم واألمن .214
طلبت الدول األعضاء قائمة منقحة للموظفين الممولين من ترتيب التمويل المشترك على أن  (1

 اد الميزانية.يتم تقديم ذلك قبل اعتم
بين المنظومة األفريقية  ينبغي تقديم تفاصيل عن تكاليف الموظفين المدرجين في عملية بناء (2

 للحكم والمنظومة األفريقية للسلم واألمن.
"دعم تنفيذ خطة عمل اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين"  5.01ينبغي التوسع في النشاط  (3

 .من التفصيل بشأن وجود اللجنة الفرعية بمزيددوالر أمريكي  23.760بقيمة 
 بعثات الدبلوماسية الوقائية للجنة الفرعية مع أعضاء مجلس السلم واألمن.ب القيام ينبغي  (4
مساعدة جامبيا والدول األعضاء دوالر أمريكي،  33.300بقيمة  3.01يجب أن يأخذ النشاط  (5

 ن أي طوارئ أثناء التعافي.في االعتبار فترة التعافي مع التركيز على الحد م ،األخرى
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مساهمة الشريك في شؤون السياسية والسلم واألمن ال تمنح الدول األفريقية األعضاء اليد  (6

 العليا مقارنة بالدول األعضاء.
 المبكر.ينبغي توفير موارد إضافية بشأن مشاريع وبرامج اإلنذار  (7
أم ال. يجب أال تكون هناك زيادة يجب تقديم تأكيد بشأن ما إذا كانت الميزانية المقدمة تقشفية  (8

 .2021في الميزانية مقارنة بعام 
 يجب تنفيذ بعض البنود التي تتطلب االستشارات من قبل الموظفين داخل اإلدارة. (9

يجب نقل جميع أنشطة بناء القدرات إلى المؤسسة األفريقية لبناء القدرات بما يتماشى مع  (10

 مقررات المجلس.
تحقيقها في بعثات الدبلوماسية الوقائية التي تم القيام بها في ما هي اإلنجازات التي تم  (11

 السنوات السابقة.
ما بعد اإلعمار في فترة تحويله إلى مكتب إلعادة وريا يتطلب إغالق مكتب االتصال في ليب (12

 .اتالنزاع
يجب تغطية دعم الموظفين لتنفيذ البرنامج )موظفو ترتيب التمويل  6.11فيما يتعلق بالبند  (13

المشترك( من قبل الشركاء )في إطار إدارة الشراكات وتعبئة الموارد( أو إحالته إلى الميزانية 

 التشغيلية ويجب تقديم التفاصيل المتعلقة بهذا النشاط.
بشأن إجراء بعثات  5.03تم التماس توضيح بشأن اللجنة الفرعية التي شاركت في النشاط  (14

فرعية للجنة الممثلين الدائمين والمنظومة األفريقية للحكم الدبلوماسية الوقائية بقيادة اللجنة ال

 السلم واألمن. مجلس  وما إذا تم إشراك أعضاء 
ينبغي مواصلة استكشاف مهام الدبلوماسية الوقائية بشأن ما إذا كان ينبغي تنفيذها مع اللجنة  (15

 الفرعية للدبلوماسية أو مجلس السلم واألمن.
 الدول األعضاءيجب مشاركة دليل الوساطة مع  (16
 ينبغي توضيح التأخيرات التي حدثت منذ إنشاء متحف إفريقيا. (17
موظفي ترتيب  مرتباتيمكن استخدام عائدات االستثمارات في صندوق السالم لتغطية  (18

 التمويل المشترك.
سيتم نقل تكاليف موظفي ترتيب التمويل المشترك التي سيتم تمويلها من قبل الدول  (19

 ة التشغيلية.األعضاء إلى الميزاني

 مشاريع الديمقراطية واالنتخابات والشؤون الدستورية .215
يجب ترشيد األنشطة في إطار مشروع االنتخابات الديمقراطية والشؤون الدستورية على تلك  (1

 الخاصة باآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران.
التعليم والعلم والتكنولوجيا إلى إدارة دوالر أمريكي  45.200بقيمة  1.05يجب نقل النشاط  (2

 واالبتكار.
يتم تمويل معظم األنشطة من قبل الشركاء وهذا يتعارض مع مصالح الدول األعضاء، ينبغي  (3

 .تخصيص الكثير من الموارد للمساهمات المقدرة
 .2022يجب تقديم قائمة بعدد االنتخابات المقرر إجراؤها في  (4
بشأن الدعم المقدم لألحزاب ر أمريكي دوال 126.200بقيمة  2.05يجب شرح النشاط  (5

 السياسية حول ما إذا كانت قد حددت بالفعل األحزاب السياسية التي سيتم دعمها.
وتوحيدهما وتوظيف دوالر أمريكي  78.965بقيمة  2.03و  2.01 ينيجب ترشيد النشاط (6

 .2.05موارد إضافية في النشاط 
نية إجراء انتخابات إضافية قد ال تكون الميزانية في الميزانية ومع إمكا تتسعة انتخاباتم تقديم  (7

 كافية.
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بالدعم المقدم من الشركاء في المشروع ولكن يجب تنفيذ االستراتيجيات لضمان  الترحيب  (8

 عدم وجود تدخل من الشركاء.
 ل.ينبغي تقديم معلومات إضافية بشأن دعم المساعدة الفنية للدول األعضاء ومن المسؤو (9

من قبل الدول األعضاء وليس دوالر أمريكي  45600بقيمة  1.03يجب دعم النشاط  (10

الشركاء حتى تتمكن الدول األعضاء من التأثير في تعيين ترشيحات إفريقيا في المنظومة 

 .ولجنة العشرةالدولية 
 يجب تقديم تفسيرات بشأن أسباب ميزانية تشييد المبنى التذكاري األفريقي (11
 افتراضيا وليس حضوريا.دوالر أمريكي  66500بقيمة  10.12يجب عقد النشاط  (12
 في سياق مشروع الوساطةدوالر أمريكي  50650بقيمة  1.02ينبغي إدراج النشاط  (13
 يمثل نشاط اللجنة الدولية للمتابعة آلية كافية بدالً من إنشاء آلية جديدة. (14
كافية بما أنه  بشأن إسكات البنادقدوالر أمريكي  398.500 9.16لم تكن ميزانية النشاط  (15

 .مشروع رئيسي بدون مشاركة الممثل السامي
 ينبغي تقسيم الميزانية الخاصة بنظام اإلنذار المبكر ومنع النزاعات إلى جزئين. (16
 يجب ترشيد االشتراك في الموارد عبر اإلنترنت حتى لو كان الدعم يأتي من الشركاء. (17
  .عضاء في االتحاد األفريقيينبغي دعم األنشطة ألن لها تأثير مباشر على الدول األ (18
بالزيادة من أجل دوالر أمريكي  115300بقيمة  1.09ينبغي مراجعة الميزانية في البند  (19

 دعم عملية الوساطة في مالي بما يتماشى مع إعالن باماكو.
بالزيادة مع األخذ في االعتبار أن دوالر أمريكي  365.800 7.03يجب مراجعة النشاط  (20

 ست ضئيلة.المبالغ المقدمة لي
يجب شرح الدعم المقترح للجهات الفاعلة غير الحكومية في جنوب السودان لضمان عدم  (21

 نشوء أي خالفات من الدعم.
 يجب عقد نشاط بشأن إحاطة لجنة الحكماء عبر اإلنترنت. (22
اقترحت األمم المتحدة دعم منصة افتراضية بشأن اإلبادة الجماعية ويطلب من المفوضية  (23

 ب.ضمان تنفيذ الطل
 نشاط واحد. دوالر أمريكي في 126.365بقيمة  2.08و 2.07 النشاطينيجب دمج  (24

 الفعالية المؤسسية والتنسيق .216
بعين االعتبار بالنظر إلى أن مفوض  الديمقراطية الجمهورية العربية الصحراوية مسألةينبغي أخذ  (1

دولة  55ء البالغ عددها الشؤون السياسية والسلم واألمن قد تم انتخابه من قبل جميع الدول األعضا

 مما يدل على اإلجماع.
بشأن إعادة إنشاء مكاتب االتصال التابعة لالتحاد  683المقرر ينبغي تنفيذ المهمة المقترحة في  (2

 األفريقي.
نزوالً وتخصيص المدخرات لبنود دوالر أمريكي  369.812بقيمة  10.6يجب مراجعة النشاط  (3

 الميزانية األخرى.
إذا  دوالر أمريكي بالزيادة 32.650بقيمة  2.03و 2.02و 2.01انية األنشطة ينبغي مراجعة ميز (4

 كانت القضايا التي تغطيها الميزانية ذات أهمية بالنسبة للمفوضية ومجلس السلم واألمن.
 يتم إنشاء مكاتب االتصال لفترة زمنية محددة للتعامل مع أي نزاعات. (5
 وتوفير موارد إضافية لزيادة الميزانية.أمريكي  دوالر 69.850بقيمة  5.14يجب مراجعة النشاط  (6
 التي تابعة لالتحاد األفريقيالتصال االمكاتب  مكتب من يجب تحويل الميزانية ذات الصلة بأي (7

 سيتم إغالقها، إلى مكتب االتحاد األفريقي لالتصال في مالي.
األفريقي لدراسات وبحوث أن يكون لآللية األفريقي للتعاون بين أجهزة الشرطة ومركز ينبغي  (8

 .اإٍلرهاب ميزانيتهما الخاصة المستقلة بصفتهما مكتبين متخصصن لالتحاد األفريقي
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 إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات .217
ينبغي أن تكون هناك ميزانية مخصصة إلزالة األلغام من المناجم وإبطال مفعول المتفجرات  (1

 ات.المتبقية بعد النزاع
 صعودا. إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعاتمراجعة ميزانية  ينبغي (2

 وحقوق اإلنسان. الرشيد تعزيز الحكم .218
ينبغي تقديم المزيد من المعلومات بشأن الدول األعضاء التي ستشارك في نشاط سياسة العدالة  (3

 .االنتقالية في إفريقيا
قية للمراجعة المتبادلة بين األقران ويجب بذل ليست كل الدول األعضاء جزًءا من اآللية األفري (4

 الجهود لضمان عدم تخلف أي من الدول األعضاء.
 يجب تقديم معلومات إضافية بشأن مركز الموارد الذي يدور حوله ومن يموله. (5
 اقترحت اعتماد الميزانية دون أي تعديالت. (6

 إسكات البنادق .219
 باب من أجل تحقيق فوائد إسكات البنادقيجب إدراج األنشطة المتعلقة بمشاركة النساء والش (1
بشأن المشاورات واضًحا فيما يتعلق دوالر أمريكي  36.980بقيمة  2.03يجب أن يكون النشاط  (2

 باألهداف المتوقعة.
 .دوالر أمريكي  156300بإجمالي  2.03و 1.01 ينالنشاطينبغي دمج وترشيد  (3
 حة الصغيرة بشكل غير قانوني داخل القارة.ينبغي إدراج بند في الميزانية بشأن منع انتشار األسل (4

 .مشروع المرأة والشباب واألطفال .220
 ينبغي اعتماد الميزانية بصيغتها المقدمة. (5

 

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي .221
هناك تحديات أثناء االنتخابات وطلب متزايد من الدول األعضاء لدعم البلدان األعضاء لتجنب  (1

 النزاعات.
 يتم تقديم الدعم لإلدارة العامة والتنظيم في تطوير القوانين المتعلقة بتقديم الخدمات. (2
 تسعى المفوضية دائًما إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األعضاء. (3
 تعقد معظم اجتماعات اإلدارة افتراضيا. (4
م حكومة جنوب السودان في مذكرة تفاهم من أجل دع إلى توقيع قد تكون هناك حاجة عاجلة  (5

 مرحلة التعافي.
تم إعداد الميزانية مع األخذ في االعتبار الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشف. تمت إزالة السفر من  (6

 الميزانية.
تم تقسيم تكاليف موظفي ترتيب التمويل المشترك في كل مشروع من المشاريع التي يعمل فيها  (7

ين بما يتماشى مع الوقف االختياري من قبل أجهزة الموظفون ويشمل فقط الموظفين الحالي

 صنع السياسة.
توجد لجنة فرعية معنية بالدبلوماسية تقوم بالمهام الوقائية والمبادرات السلمية األخرى ولكنها  (8

 تعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس السلم واألمن.
قوم بتنفيذ العديد من كانت هناك إلى لجنة فرعية معنية بحقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم ت (9

 األنشطة المتعلقة بحقوق اإلنسان.
، يتم الجمع بين جميع الهيئات المعنية بشؤون السالم مع النزاعات فيما يتعلق بمنع  (10

 واألمن. السلم توجيهات من مجلس
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تمت إزالة بند الميزانية الخاص ببناء القدرات في إدارة السلم واألمن من الميزانية وتم  (11

التكلفة للموظفين في إطار ترتيب التمويل المشترك على كل مجال من المجاالت  توزيع تفاصيل

 المواضيعية.
هناك تآزر بين المفوضية واآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران من أجل العمل  (12

 معا لتحقيق األهداف المشتركة.
 ة العالم.تتعلق الترشيحات بموضوع السيادة وهي منافسة بين إفريقيا وبقي (13
، وتم القيام انتخابية عملية 15 متعلقة بـ 2022ستكون مراقبة االنتخابات المخطط لها في  (14

 بالتخطيط للطوارئ في الحاالت غير المقررة.
تم إعداد مشروع الميثاق األفريقي للتدريب على سيادة القانون والشؤون الدستورية من  (15

 والعلم والتكنولوجيا واالبتكار في تنفيذ البرامج.قبل اإلدارة وسيتم إشراك إدارة التعليم 
تشمل مراقبة االنتخابات فترة ما قبل االنتخابات وبعثات ما بعد االنتخابات في تقديم  (16

 المساعدة الفنية في مجاالت الحكم.
ال يقتصر تقديم المساعدة الفنية على الموظفين في اإلدارة ولكن أيًضا من خالل الخبرات  (17

 األعضاء.رى من الدول األفريقية الخارجية األخ
الذي سيتم  فريقيأثرت مسألة سقف الميزانية على إدراج مشروع النصب التذكاري األ (18

 سنوات بمليون دوالر في السنة. أعرب الشركاء عن استعدادهم لرعاية المشروع. 3تمديده لمدة 
دارة المشاركة في يتم التعامل مع مسألة تخصيص الميزانية من خالل تعبئة الموارد مع اإل (19

 تخطيط األنشطة.
يتم إجراء تقييم للوضع السياسي في مالي من قبل بعثة االتحاد األفريقي للمراقبة في مالي  (20

 والتي تجتمع بشكل دوري بسبب الوضع المتقلب في مالي.
الميزانية الخاصة بإسكات البندقية يعيقها سقف الميزانية وطبيعة التقشف حيث تحتاج  (21

 إعادة ترتيب أولوياتها.األنشطة إلى 
باإلرهاب، في الجزائر  الخاصةهناك حاجة إلى دعم المركز االفريقي للدراسات والبحوث  (22

أكثر من ذي قبل حيث تطور اإلرهاب بمرور الوقت وانتشر إلى أقاليم أخرى من القارة وليس 

 داخل منطقة الساحل فقط.
روني افتراضي خاص باإلبادة الجماعية االقتراح المقدم من األمم المتحدة بإنشاء موقع إلكت (23

 مرحب به ولكن يجب أن تكون الملكية من قبل الدول األعضاء.
 ال يمكن استخدام أموال صندوق السالم الذي تم تنشيطه ألن آلية التمويل لم تستكمل بعد. (24
أكد مفوض السلم واألمن لالجتماع أنه سيتم معالجة جميع أوضاع النزاع في إفريقيا بما  (25

 ذلك الجمهورية العربية الصحراوية ولن يتم ترك أي منها خلف الركب.في 
، ستعين المفوضية مستشاًرا إلجراء مراجعة لجميع مكاتب االتصال 693بناًء على المقرر  (26

 التابعة لالتحاد األفريقي لتحديد المكاتب التي ينبغي أن تستمر وتلك التي يجب إغالقها.
نشاء المحكمة المختلطة في انتظار المزيد من المشاورات سيتم تعليق المسألة المتعلقة بإ (27

 مع السلطات المعنية في جنوب السودان وتوقيع مذكرة التفاهم.
ليس هناك هيكل خاص بالقاعدة اللوجيستية القارية ويعمل بها موظفون معارون من الدول  (28

ا يحد من فعالية قواعد لوجستية إقليمية أخرى لم يتم تفعيلها، مم 4الصديقة باإلضافة إلى 

 المساعدة العسكرية التي يتبرع بها مختلف الشركاء.
يجب تمويل القواعد اللوجستية من قبل الدول األعضاء والتأكد من أن هيكل القاعدة يتم  (29

 تتبعه بشكل سريع.
ليست مكاتب االتصال ألجل غير مسمى، ولكنها لفترة محددة وينبغي إغالق هذه المكاتب  (30

 لم واألمن بعد تقييم الحاجة إلى وجودها.بقرار من مجلس الس
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يتم دعم تكلفة المراجعة الخارجية لمكاتب االتصال من قبل الشركاء وال تستبعد عملية  (31

 المراجعة الداخلية من قبل مكتب الرقابة الداخلية.
المؤسسات سيتم توفير األنشطة المتعلقة بإزالة األلغام بما في ذلك مشاركة مختلف  (32

 ة.والجهات الفاعل
 يوجد مركز الموارد في المفوضية ويتم تمويله من قبل الشركاء بالكامل. (33
يجب أن يستمر دعم تنفيذ العدالة االنتقالية حتى يتم استكمال جميع العمليات وخاصة في  (34

 جامبيا. دول مثل مالي هي أيًضا في طور تلقي الدعم وغيرها من البلدان التي قد تكون مطلوبة.
ية للمراجعة المتبادلة بين األقران بإجراء مراجعة بين األقران في األمور تقوم اآللية األفريق (35

 المتعلقة بالحكم والديمقراطية.
تمت مراجعة التآزر بين المنظومة األفريقية للسلم واألمن والمنظومة االفريقية للحكم  (36

 عمل أفضل مع الهياكل األخرى. طرائقلضمان 
 ل السامي.تحت إشراف الممث 3.02تم تنفيذ النشاط  (37
 8يتم إدراج مشاركة النساء والشباب ضمن المشاركين في المشاورات وفقا لألولوية  (38

 لمشروع إسكات البندقية.
يتم توزيع الدعم من أجل تنفيذ البرامج )موظفو ترتيب التمويل المشترك( بين الدول  (39

 .األعضاء والشركاء
 

 التوصيات/االستنتاجات

 على المدير بالنيابة للعمل الجيد الذي يقوم به وفريقه. تعلما بالتقرير المقدم وأثن تأحاط .222
 .ينبغي تقديم قائمة بالموظفين الممولين من ترتيب التمويل المشترك .223
ينبغي مراجعة بعض بنود الميزانية صعوداً، بما في ذلك األنشطة المتعلقة بالمشاريع ذات األثر  .224

وإعادة اإلعمار  ،السيما مالي من بين دول أخرى السريع في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية،

 .والتنمية في فترة ما بعد النزاعات
 ينبغي تفعيل النصب التذكاري الرقمي االفتراضي. .225
 .تم اعتماد ميزانية إدارة الشؤون السياسية والسلم واألمن .226
 .ينبغي ترشيد الميزانية .227
ة لبناء القدرات لضمان اإلدارة السليمة يجب توجيه جميع أنشطة بناء القدرات إلى المؤسسة األفريقي .228

 للميزانية / األموال.
 

 

 حاء حاء. إدارة البنية التحتية والطاقة

دوالر  5,289,455قدم المدير باإلنابة إلدارة البنية التحتية والطاقة الميزانية المقترحة البالغة  .229

 .أمريكي

 تعليقات الدول األعضاء

 مالحظات على النحو التالي: قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت .230
 :نمية موارد الطاقة وزيادة الوصول إلى الطاقة في أفريقيافيما يخص ت  .231

 .عابرة للتنمية أمواالً ال ينبغي اعتبار األموال التي يديرها البنك األلماني  (1
بشأن التحضير لقمة االتحاد دوالر أمريكي  10.000بقيمة  4.02ينبغي حذف النشاط  (2

 .واالتحاد األفريقي من المشروعاألوروبي 
 لنظام الحصص؟ تعيين الخبراء االستشاريينهل سيخضع  (3
 .يجب أن تركز اإلدارة على القليل من الفوائد الملموسة التي يمكن أن تدعم السلم واألمن (4
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 .افتراضيًادوالر أمريكي  69.890بقيمة  2.06ينبغي عقد االجتماع المتعلق بالنشاط  (5
 .تواستخدام المصادر عبر اإلنترندوالر أمريكي  36.890بقيمة  2.07يجب ترشيد النشاط  (6
 .ينبغي نقل الترجمة الفورية والترجمة التحريرية إلى مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات (7
 ينبغي ترشيد االستشارات وتنفيذها داخل اإلدارة. (8
 يقي األخرى.هناك حاجة إلى الوضوح بشأن التآزر بين اإلدارة وأجهزة االتحاد األفر (9

بشأن النشاط المتعلق بالدول دوالر أمريكي  36.590بقيمة  3.06يجب أن يحظى البند  (10

 الجزرية باهتمام خاص من اإلدارة ومالسبب في عدم تخصيص موارد لهذا النشاط.
، مع تمويل الكثير من الموارد 2063األنشطة المقدمة غير متوافقة مع تحقيق أهداف أجندة  (11

 ويطلب مراجعة ذلك.من قبل الشركاء 
 .النقل في أفريقيا ومواءمة أنظمةتيسير  .232

سيوفر استكمال أعمال وحدة اإلصالح توضيًحا لألدوار والمسؤوليات تجاه تنفيذ مشاريع البنية  (1

 التحتية.
التحرييرية إلى مديرية إدارة المؤتمرات الترجمة يجب تحويل جميع الترجمة الشفوية و (2

 والمنشورات.
البرامج ومواءمة السياسات واللوائح الخاصة باالتصاالت / تكنولوجيا المعلومات تسهيل وضع  .233

 .واالتصاالت
سيتم نقل األنشطة المتعلقة بالترجمة التحريرية والفورية إلى مديرية إدارة المؤتمرات  (1

 .والمنشورات
 .تنفيذ برنامج األمن السيبراني لالتحاد األفريقي (2
 االتحاد األفريقي  2063ية، هو مشروع رئيس في أجندة مشروع سد إنجا للطاقة الكهرومائ (3
 .يجب إجراء دراسة تقييم الطلب وخطة النقل لمشروع سد إنجا في المرحلة األولية (4

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .234
 يتم طلب االستشارات للخدمات المتخصصة خالل فترة زمنية محددة. (1
االتحاد األفريقي إلى دعم التوعية ببرامج اإلدارة. وعرض -األوروبييهدف نشاط االتحاد  (2

 إنجازات البرامج.
كان برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا أحد المشاريع الرئيسية الملموسة والتي يمكن   (3

 مالحظتها في جميع أنحاء القارة.
تشارك اإلدارة في اجتماعات منتظمة مع جميع المنظمات المعنية بالبنية التحتية وخاصة ةكالة  (4

 للتنمية واألجهزة األخرى. والبنك األفريقيالنيباد -االتحاد األفريقي للتنمية
 يجب نقل ميزانية الترجمة الفورية والتحريرية إلى مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات. (5
ويتم التفاوض بشأن جميع الموارد على  2063دارة جزء ال يتجزء من أجندة جميع أنشطة اإل (6

 هذا األساس.
لم تكن الموارد المتاحة من الدول األعضاء كافية لتمويل جميع متطلبات الميزانية لإلدارة على  (7

  .اإلطالق
ذ تتمثل مسؤولية اإلدارة في ضمان مواءمة السياسات والقواعد عبر القارة الستلزام تنفي (8

 .2063مشاريع أجندة 
كانت الميزانية خاصة باألنشطة وورش العمل فقط، وال تشير إلى اإلنجازات التي سيتم تحقيقها  (9

 .2022في 
 199200يجب حذف تقييم الطلب وخطة النقل لنشاط مشروع سد إنجا بميزانية قدرها  (10

 جاالت أخرى.دوالر أمريكي، ألنها ال تتناسب مع المشروع واألموال إلعادة تخصيصها لم



EX.CL/1281(XXXIX)A  

Page 52 

 

 

يجب إعادة تخصيص النشاط المتعلق بإجراء دراسة الجدوى بشأن شبكة القطارات  (11

لالتحاد األفريقي بميزانية قدرها  2063المتكاملة فائقة السرعة، المشروع الرئيسي في أجندة 

 دوالر. 225000
أن يجب أن تكون اإلدارة قادرة على تطوير االستراتيجيات والسياسات التي من شأنها  (12

 تساعد في ضمان تحسين مشاريع البنية التحتية.
كانت هناك تغييرات بشأن الشركاء الذين اختارتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم  (13

 تنفيذ سد إنجا.
مشاركة جميع أصحاب المصلحة في مشروع سد  االنسجام فيما يخصكان هناك نقص في  (14

 إنجا.

 التوصيات/االستنتاجات

 ية مع التعديالتتم اعتماد الميزان .235
 ينبغي ترشيد الميزانية بناًء على تعليقات الدول األعضاء .236
 

 ثانيا. مكتب المستشار القانوني

 قامت المفوضية بعرض مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المشتركة. .237
 تعليقات الدول األعضاء

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .238
 األعضاء.تعزيز القدرة القانونية لالتحاد األفريقي والدول  يخصفيما  .239

ينبغي تطبيق المبدأ األساسي للمساواة عبر االتحاد وينبغي زيادة برنامج الشركاء القانونيين  (1

 لكل إقليم. 2إلى 
كانت هناك حاجة إلى أن يكون لمديرية المستشار القانوني الحق والموظفين المؤهلين لضمان  (2

 تضارب في القرارات التي تتخذها أجهزة صنع السياسة.عدم وجود 
ينبغي أن يتم نشر الجريدة الرسمية لالتحاد األفريقي واآلراء القانونية لمكتب المستشار القانوني  (3

 عبر اإلنترنت.
 هذه القضايا.االتحاد األفريقي ويجب استخالص الدروس من  قضايا خسرها هناك  (4
استكشاف إمكانية إشراك مناصر للمساعدة في حشد التأييد  ط لب من مكتب المستشار القانوني (5

 من أجل توقيع المعاهدات.
يمكن االستعانة بمحامين متطوعين أو خبراء قانونيين من الدول األعضاء لدعم مكتب  (6

 المستشار القانوني بسبب محدودية عدد الموظفين.
ً  األفريقي القانوني لالتحادبشأن تنظيم األسبوع  1.02يجب إجراء النشاط  (7  .افتراضيا
حاجة إلى يجب تقديم معلومات إضافية حول نظام التصويت اإللكتروني وما إذا كانت هناك  (8

 النظام الذي يبدو أنه يعمل بشكل جيد. استبدال
 .التحريرية إلى مديرية إدارة المؤامرات والمنشوراتالترجمة ينبغي إحالة الترجمة الفورية و (9

 تم توزيعها على الدول األعضاء.بعض الكتيبات المطبوعة ال ي (10
يجب تعليق طباعة دليل سلسلة المعاهدات والملخص وقاعدة البيانات وتوزيع نسخ  (11

 إلكترونية وتحميلها على موقع االتحاد األفريقي على االنترنت.
ينبغي إعداد دليل إجراءات بشأن كيفية حماية مصالح االتحاد ذات االختصاص القضائي  (12

 لمختلفة من خالل إنشاء شبكة من المحامين الشباب في كل دولة عضو.الخاص في البلدان ا
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ينبغي عقد اجتماع الخبراء حول تحديات التصديق/االنضمام إلى معاهدات منظمة الوحدة  (13

افتراضيا  EX.CL/847 (XXV) Rev.1األفريقية / االتحاد األفريقي بما يتماشى مع المقرر 

 من أجل زيادة عدد الدول األعضاء المشاركة في البرنامج.
ينبغي أن يقوم مكتب المستشار القانوني بإبالغ الدول األعضاء بشأن الصكوك القانونية  (14

المتبقية للتصديق بما في ذلك أسماء البلدان. هناك حاجة إلى تغيير طريقة ضمان التعجيل 

 بعمليات التصديق.
شار القانوني مشكالت تتعلق بالموظفين وكيف يمكنهم القيام بالتدريب لدى مكتب المست (15

 على الصياغة التشريعية للدول األعضاء التي ينبغي إزالتها من الميزانية.
اتفاقية االتحاد األفريقي وحملة التصديق على الصكوك القانونية وثيقة الصلة بالموضوع،  (16

 الدول.وقد قاد النهج المعتمد في نيامي رؤساء 
هناك حاجة إلى التركيز على فهم أسباب بطء التصديق على الصكوك القانونية بدالً من  (17

 االستمرار في نفس أنشطة التصديق التي ال تبدي إنجازات تذكر.

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .240
 .نهايعمل مكتب المستشار القانوني على حماية مصالح المنظمة والدفاع ع (1
 .سيساعد هيكل مكتب المستشار القانوني في تنفيذ الحملة وتحسين أداء المديرية (2
مواصلة إنتاج المطبوعات القانونية في نسخ ورقية ألن هذه المواد معدة  إلى هناك حاجة (3

 للتوزيع على الدول األعضاء.
 شهري.رتب مالمنصوص عليه في الميزانية ببرنامج الشركاء القانونيين وهو  يتعلق المرتب (4
قضية  47 وهناكال يوجد سوى موظف قانوني واحد مسؤول عن قضايا المحكمة اإلدارية  (5

 عالقة.
ينبغي النظر إلى قضية مختار ييدالي بطرق مختلفة مع استخالص الدروس المستفادة من  (6

 القضية.
 كان مكتب المستشار القانوني أيًضا فعاالً في كسب بعض القضايا. (7
طنية في عملية التصديق على الصكوك القانونية ويتم ذلك من خالل سيساعد إنشاء لجنة و (8

 طرائق التوازن اإلقليمي.
 لجنة قطاعية خالل عام أو عامين صعبًا ومحدودًا بسبب توفر األموال. 55سيكون إنشاء  (9

 التوصيات/االستنتاجات

 اإلدارة.طلبت من نائب رئيس المفوضية إعطاء األولوية لتعيين الموظفين المناسبين في  .241
طلبت من مكتب المستشار القانوني ترشيد الميزانية مع مراعاة التعليقات الواردة من الدول  .242

 األعضاء.
 .2022للسنة المالية  10ينبغي زيادة برنامج الشركاء القانونيين إلى  .243
 ينبغي استكشاف استخدام دور مناصر للتصديق على الصكوك والمعاهدات القانونية. .244
المؤسسي على استخدام المحامين بدون مقابل من الدول األعضاء في االتحاد إضفاء الطابع  .245

 األفريقي لدعم المستشار القانوني في المجاالت التي تتطلب الدعم.
منتظم بشأن التصديق على الصكوك القانونية بشكل  إحاطات يجب أن يقدم مكتب المستشار القانوني  .246

لوزارية المعنية بتحديات التصديق/ االنضمام إلى معاهدات من خالل اللجنة ا ةالسياس صنع إلى أجهزة

 منظمة الوحدة األفريقية/ االتحاد األفريقي وتنفيذها.
مكتب المستشار القانوني إشراك السفارات األفريقية في أديس أبابا في التصديق على  الطلب من .247

 الصكوك القانونية.
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 المختلطة في جنوب السودانطاء طاء. العملية التشاورية بشأن إنشاء المحكمة 

 تم تقديم مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المشتركة. .248

 تعليقات الدول األعصاء

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي. .249
 وتأثرت بالتغييرات المختلفة في وزارة العدل. 2020الموقعة في  اتفاق السالمتم تنشيط  (1
 حسب أهواء الواليات المتحدة.على تلطة هي ألجل شعب جنوب السودان وليست المحكمة المخ (2
شرع مكتب المستشار القانوني في تعيين المدعين العامين دون اللجوء إلى الهيئة التشريعية  (3

 لجنوب السودان حيث سيكون المدعون الخمسة من الدول األفريقية األعضاء المعنية.
 جنوب السودان وال يمكن التغاضي عن ذلك.ال تشمل عمليات التعيين حكومة  (4
تؤثر األموال التي قدمتها الواليات المتحدة على الحياد في أعمال مكتب المستشار القانوني تجاه  (5

 إنشاء المحكمة المختلطة في جنوب السودان.
يجب أن يعمل مكتب المستشار القانوني مع جميع أجهزة االتحاد األفريقي ويجب أن تكون  (6

 الجهود في مصلحة حكومة وشعب جمهورية جنوب السودان.جميع 

 

 

 التوصيات/االستنتاجات

 تم رفض الميزانية لعدم اتباع اإلجراءات المناسبة عند التشاور مع حكومة جنوب السودان. .250

 كاف كاف. إدارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة

ميزانية إدارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد  باإلنابة قالبيئة واالقتصاد األزر قدم مدير إدارة .251

 .األزرق والبيئة

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .252
تساءلت عن سبب طلب اإلدارة دائًما تمويال للفجوة، ولكن معدل التنفيذ كان دائًما منخفًضا.  (1

 النحو، ال ينبغي أن تكون هناك فجوات تمويل في الميزانية.على هذا 
 أرات معرفة ما إذا كانت هناك أي عالقة مع منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. (2
 في الميزانية. من الخبراء االستشاريينالحظت وجود الكثير  (3
 ، وبالتالي يجبإال عند الضرورة على الخبراء االستشاريينالحظت أنه ال ينبغي االعتماد  (4

 .التكاليف حذف
طلبت توضيحا بشأن الكيفية التي تعتزم اإلدارة انتهاجها في بناء القدرات، ال سيما في ضوء  (5

 .التقشف المعمول به حاليًا

 المشروع األول:

 .ات في أفريقيايدعمت تشغيل مكاتب التنسيق الوظيفية الوطنية لحملة القضاء على داء المثقب (1
 .األسمدة، فمن الضروري زيادة اإلنتاج الزراعي في أفريقياشجعت على إنتاج  (2
الحظت أن مركز إنتاج األسمدة في زيمبابوي الذي يندرج تحت اإلدارة قد تم إهماله لبعض  (3

 الوقت. على هذا النحو، طلبت من المفوضية إنعاش المكتب.
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جراد في شرق ، سيتم تخصيص الميزانية للشراكة الفنية لمعالجة انتشار ال46في الصفحة  (4

 إفريقيا.
 أرادت معرفة ما يمثله البند "تعزيز الوصول إلى المدخالت واألسواق ...". (5
دوالر أمريكي تحت قدرات  284.400بإجمالي  1.03و 1.02، 1.01اقترحت أن تكون البنود  (6

 فيالمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء لتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية األفريقية 

 ، ضمن الميزانية التشغيلية.146، 144، 143الصفحات 
 2.06البنود  154فيما يتعلق بتنسيق البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية، الصفحة  (7

 ، ما مدى جودة تنسيق المفوضية لهذه االجتماعات، سواء االفتراضية أو الحضورية.2.07و
الصلة مع الدول األعضاء حول كيفية القيام فيما يتعلق بتشجيع االستثمار ... طلبت معرفة  (8

 بالترويج.
 ساندت متطلبات دعم مركز األسمدة وتشغيله. (9

 1.01أرادت معرفة ما إذا كان قد تم تعيين المستشارين للقيام باألرشفة فيما يتعلق بالبند  (10

 دوالر أمريكي. 71.952بقيمة 
االتفاقات البيئية العالمية تحت قدرات الدول األعضاء لتنفيذ  3.07و 3.06تبدو البنود  (11

. يمكن إعادة ترتيب أولويات دوالر أمريكي، متشابهة 194.896المتعددة األطراف بقيمة 

 كليهما.
 فوجئت بغياب االهتمام بعنصر تغير المناخ نهائيا في الميزانية. (12
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من خالل  تفعيل اتفاقتساءلت عن نشاط "دعم  (13

ز هياكل وقدرات إدارة الصحة والصحة النباتية الخاصة بالدول األعضاء في الصحة تعزي

الحيوانية وسالمة األغذية" الذي تقوم به منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بالفعل وأشارت 

 إلى تكرار الموضوع.

 المشروع الثاني

بب إدراج نشاط القضاء ذبابة ، طلبت سدوالر أمريكي 126.500بقيمة  1.02فيما يتعلق بالبند  (1

 تسي تسي وداء المثقبيات على وجه التحديد في البلدان الناطقة باإلنجليزية فقط؛
الخاص بالمرأة، بشأن االكتفاء الذاتي والبند الخاص بالشباب والذي لم يتم  7فيما يتعلق بالبند  (2

 رصده في الميزانية.
بشأن معالجة بعض المرتبات، ووضع دوالر أمريكي  125.600بقيمة  5.02فيما يتعلق بالبند  (3

 األخرى في إطار الميزانية التشغيلية.
 يتم نقله إلى الشراكات.دوالر أمريكي  36.980بقيمة  6.02البند  (4
يجب أن تشجع إدارة الزاعة والتنمية الريفية واالقتصاد االزرق والبيئة الدول األعضاء على  (5

ة الغذائية بدالً من مفهوم األمن الغذائي. يشير األخير إلى االعتماد بينما يتعلق تبني مفهوم السياد

 األول بالتحكم في جودة الغذاء.
 .دوالر أمريكي 136.500بقيمة  12.06و 12.04 ينينبغي ترشيد البند (6
شجعت المفوضية على القيام بالتخطيط الداخلي المشترك ووضع الميزانية لالتحاد بأكمله بما  (7

 النيباد.-ذلك وكالة االتحاد األفريقي للتنمية في 
الدول األعضاء بقيمة القيام ببعثة في بشأن  2.04والبند  127الصفحة  2.01فيما يتعلق بالبند  (8

 كان المبلغ المقترح قليال جدا. دوالر أمريكي، 12.000

 

 المشروع الثالث
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لها من تأثير سلبي على  على إدارة أحواض األنهار لما…. طلبت معرفة مستوى التعاون مع (1

 الزراعة.
 إليه. تنتمي، يتم نقل تكلفة الموظفين إلى المكان الذي 67في الصفحة  (2
 بنود تبريردوالر أمريكي ل 30.600بقيمة  5.03و 5.02ن يأرادت توضيحا بشأن البند (3

 الميزانية.
هناك حاجة إلى ، سيكون هناك اجتماع استثنائي بشأن إدارة المياه، وبالتالي، ستكون 2022في  (4

 تخصيص ميزانية كافية لذلك.
 ؟2022ما هي اإلجراءات التي سيتم وضعها لتحسين تنفيذ الميزانية في  (5

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .253
التي يمكن القيام بها داخليًا من  الخبراء االستشاريين وحذف المهام سيتم ترشيد ميزانية (1

 الميزانية؛
بدعم الدول األعضاء إلنتاج األسمدة، فمن الضروري زيادة اإلنتاج الزراعي في رحبت  (2

 أفريقيا
 .تعمل اإلدارة مع مجموعات مختلفة في إفريقيا لدعم المزارعين كجزء من التنمية الريفية (3
 .إلى مديرية الشراكات التابعة لمكتب الرئيس نقل المرتباتوافقت على  (4
 .ودة المياه، وخاصة تحت المياهفي العراء على ج يؤثر التغّوط  (5
فيما يتعلق بالعالقة مع منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، أكدت المفوضية وجود تعاون  (6

 متين مع الجهاز.
 أحاطت علما بالتعليقات ذات الصلة بمسائل بناء القدرات. (7
 األمثل.بشأن مركز إنتاج األسمدة، تبحث اإلدارة أفضل السبل لجعله يعمل على النحو  (8
تم ذكر تصنيف البلدان حسب اللغة على وجه التحديد ألغراض توفير تكلفة الترجمة الفورية  (9

 بحيث ت عقد اجتماعات الناطقين باللغة اإلنجليزية والفرانكوفونية بشكل منفصل.
 أكدت أن التمويل من االتحاد األوروبي مضمون لتمويل بعض أنشطته. (10
ولكن بسبب التخفيضات  2021د الجوية في ميزانية تم وضع الميزانية المخصصة لألرصا (11

 في الميزانية تمت إزالتها؛
 تم تكليف اإلدارة ببناء قدرات المرأة الريفية. (12
يتم التعاون مع منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في مجال القدرات اإلنتاجية  (13

 والترتيبات المؤسسية في تقديم المجاالت التعاونية.
األفريقي للقاحات البيطرية بإجراء لقاحات للماشية ولكنه يقوم في اآلونة يقوم المركز  (14

 أيًضا. PCR 19-األخيرة بالدعم إلجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد
وافقت على مالحظات االجتماع بشأن مسألة المرأة والشباب وهي على استعداد لمراجعة  (15

 األرقام بالمستويات التي تعالج الشواغل.
 بحث إمكانية دمجهما. دوالر أمريكي سيتم 85.900بقيمة  12.06و 12.04 ينالبندفي  (16
ستتعاون اإلدارة مع مديرية إدارة الشراكات وتعبئة الموارد في مسائل الشراكة على النحو  (17

 الذي اقترحه االجتماع؛
 إلى مكتب نائب رئيس المفوضية؛ المرتباتيتم نقل طلب  (18
المعنية بمجال تغير المناخ في جميع أنحاء أفريقيا. هذا باإلضافة تتعامل اإلدارة مع األجهزة  (19

 إلى تعاونها الروتيني مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية؛
 في مجال المياه، تتعاون اإلدارة مع البرامج الوطنية ألحواض األنهار والمياه؛ (20
 اآلبار؛ تمتلك المفوضية صالحيات محدودة كما هو الحال في الدول األعضاء لحفر (21
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 أوضحت المفوضية أنها ال تملك إال الميزانيات التي ضمنت تمويلها؛ (22
 كان معدل تنفيذ الميزانية أيًضا جزًءا من معايير بحث الميزانيات؛ (23
أكدت أيًضا أنه في أعقاب المفاوضات مع الشركاء قبل الجلسة المشتركة، يتم تقديم  (24

 ينه فقط؛الميزانية أخذا في االعتبار التمويل الذي تم تأم
 أخطرت اإلدارة بضمان عقد الدورة االستثنائية المقررة بشأن المياه وفقا لمقرر المؤتمر. (25

 التوصيات واالستنتاجات

 المفوضية بعدم قبول تمويل الشركاء مع الشروط التي تتناقض مع مبادئ االتحاد األفريقي. أوصت .254
 دون وجود فجوة في الميزانية. الميزانيةمراجعة وترشيد  .255
 إلدارة للعمل الذي تقوم به.با وأشادتعلما بالعرض طت أحا .256
 مبابوي.يمركز األسمدة في ز بحث مسألة تفعيليجب  .257
 اإلدارة تحسين تنفيذ الميزانية. طلبت من .258
 التعديالت التي اقترحها االجتماع.ب رهناتم اعتماد الميزانية  .259
 المياه. االستثنائية بشأنالستضافة القمة  مقرر المؤتمر بالسعي لتنفيذاإلدارة حثت  .260
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 األفريقي للثروة الحيوانيةمكتب االتحاد  الم الم.

 قدم المكتب مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المشاركة؛ .261

 تعليقات الجلسة المشتركة

 بعد العرض قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .262
 .2020٪ في 48الميزانية بنسبة تساءلت بشأن انخفاض تنفيذ  (1
 الهياكل والموظفين المتاحين وماذا عنمتى تم اعتماد االقتصاد األزرق،  (2
 هناك الكثير من بنود الميزانية التي تحتاج إلى نقلها إلى الميزانية التشغيلية لالتحاد األفريقي. (3
ي ليس لديها محيطات دعمت تنفيذ استراتيجية االقتصاد األزرق ألفريقيا وذكرت أن البلدان الت (4

 ينبغي أن تستفيد منه أيًضا.
 .2022في ميزانية الواردة تنفيذ المشاريع  لمن أجهل هناك قدرة للمكتب  (5
 أرادت معرفة وضع تشييد مبنى المكتب األفريقي للثروة الحيوانية في نيروبي. (6
 ثانويًا. وافقت على أن يكون مبنى المكتب األفريقي للثروة الحيوانية في نيروبي موقعًا (7
أوضحت أن األرض المخصصة للمكتب االفريقي للثروة الحيوانية في كينيا تم منحها كتبرع  (8

 إلى االتحاد األفريقي وال يمكن أخذها نظًرا لوجود قوانين معمول بها تحترم األراضي الخاصة
-لتنمية طلبت معرفة ارتباطات المكتب األفريقي للثروة الحيوانية مع وكالة االتحاد األفريقي ل (9

النيباد بشأن أوجه التآزر والمجاالت المحتملة للشراكة لتجنب االزدواجية في المجاالت 

 المماثلة
 أشارت إلى أنه بدالً من تعيين استشاري...... (10

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .263
يرجع إلى جائحة فيروس  2020٪ في  48أبلغت االجتماع أن انخفاض تنفيذ الميزانية بنسبة  (1

 كورونا والتمويل.
فيما يتعلق باالقتصاد األزرق، فإننا ندعم المجموعات االقتصادية اإلقليمية، ولكن اعتباًرا من  (2

 ، ستتولى اإلدارة المسؤولة عن االقتصاد األزرق تنفيذ األنشطة وفقًا للمقرر التنفيذي.2023
ان بسبب عدم كفاية المخصصات من الميزانية تم وضع بنود الميزانية التشغيلية في ذلك المك (3

 التشغيلية العادية المعتمدة لالتحاد.
وصل تشييد المبنى في نيروبي الى المرحلة الثانية؛ تم استكمال بناء المرحلة األولى لبناء  (4

 الجدار المحيط باألرض.
الية لالتحاد يجب نقل أي أموال غير مستخدمة إلى صندوق االحتياطي وفقًا للنظم والقواعد الم (5

 األفريقي.
استمرت اإلدارة في عقد اجتماعات لتحقيق التآزر والمجاالت المحتملة للشراكة لتجنب  (6

 االزدواجية في مجاالت مماثلة.
أوضحت أن والية النيباد هي تنسيق وتنفيذ المشاريع اإلقليمية والقارية ذات األولوية لتعزيز  (7

 ؛2063أجندة التكامل اإلقليمي من أجل التعجيل بتحقيق 

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض وأشادت بالمكتب على العمل الذي تم القيام به؛ .264
 شجعت هيئة المكتب على خلق فرص للشباب والنساء؛ .265
 تم اعتماد الميزانية وفقا لتوافق اآلراء في االجتماع. .266

 ميم ميم. المحكمة األفريقية لحقوق االنسان والشعوب
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مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المشتركة. تم تقديم الميزانية اإلجمالية البالغة قدمت المحكمة  .267

دوالر أمريكي كميزانية رئيسية،  8098.085دوالر أمريكي والتي تتكون من  12.5833.920

 دوالر أمريكي. 4.491.273وميزانية خاصة بمبلغ 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 ات وأبدت مالحظات على النحو التالي:قدمت الجلسة المشتركة تعليق .268
مليون دوالر أمريكي بشأن الدورات  2.5بقيمة  1.02يعد المشروع الخاص الوارد في البند  (1

)و( نشاطا مهما ولكن يمكن ترشيده. أرادت معرفة سبب وجود  104من الصفحة العادية 

 اإلنترنت؛واقترحت أيًضا إجراء النشاط عبر  .اختالف في عدد األيام
عبر دوالر أمريكي بشأن تفعيل صندوق المساعدة القانونية  30.000بقيمة  1.03 تنفيذ البند (2

 اإلنترنت؛
دوالر أمريكي  276.456المشاركين، بقيمة ، خاصة فيما يتعلق بعدد 4.01يتعين ترشيد البند  (3

 بشأن تبادل الزيارات بين األقران؛
دوالر  272.000يزانية كانت ضخمة أن المبشأن الدورات العادية  1.02الحظت في البند  (4

أمريكي ألن التكاليف األخرى كانت غير قابلة للتفسير. ولذا اقترحت تخفيضا كبيرا في 

 الميزانية؛
دوالر  25.000دوالر أمريكي،  10.000البالغة  2.02و 1.04و 1.01ينبغي ترشيد البنود  (5

 ؛دوالر أمريكي على التوالي 80.000أمريكي و
دوالر  276.456بقيمة  4.03و 4.02م السابق بشأن التدريب على البنود سري الحكييجب أن  (6

 .أمريكي
ولكن يبدو أنه لم يكن هناك بند في الميزانية لتلبية  2021كانت المحكمة مهيأة لإلصالحات في  (7

 هذه اإلصالحات. اقترحت إدراج مثل هذا البند في الميزانية؛
على الموقع  5، يجب وضع المجلد 1.01يقية، البند فيما يتعلق بنشر تقرير قانون المحاكم األفر (8

 اإللكتروني لتوفير التكلفة؛
 على تفاصيل، طلبت تفسيرا بهذا الشأن؛ 1.02ال يحتوي البند  (9

 يجب أن تنتقل تكاليف الترجمة إلى مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات؛ (10
حاجة لتفاصيل بهذا  المتعلق بتكاليف القضاة كمبلغ مقطوع، هناك 1.08تم تقديم البند  (11

 الشأن؛
 2.02والبند  6، نشر كتاب العام األفريقي لحقوق اإلنسان المجلد 1.04بخصوص البند  (12

نشر الوثائق األساسية للمحكمة، بنود مماثلة لتلك الواردة في اقتراح مكتب المستشار القانوني، 

القانوني العمل  ومن ثم طلبت تجميعها وترشيدها، كما طلبت من المحكمة ومكتب المستشار

 سويا؛
 طلبت من المحكمة تحديد البنود التي يتعين إزالتها نظرا لتحديات التقشف؛ (13
 فقط؛أرادت معرفة مبلغ الميزانية الرئيسية ألن ما تم تقديمه كان لمشروع خاص  (14
طلبت توضيح ما إذا كان المحامون الذين يذهبون إلى المحكمة للدفاع عن القضية مؤهلين  (15

 بالفعل؛
معرفة ما إذا كان دفع أتعاب القضاة مخصًصا للقضاة، ولماذا تم تخصيص مبلغ  طلبت (16

 دوالًرا أمريكيًا؛ 150دوالر أمريكي بينما يحدد مقرر المجلس التنفيذي مبلغ  500
والترجمة الفورية مركزية في مديرية إدارة  التحريرية اقترحت أن تكون مهام الترجمة (17

 .المؤتمرات والمنشورات
 .زانية مع إمكانية ترشيدهاأيدت المي (18
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، وضع سجل ومكتبة دوالر أمريكي 99.200بقيمة  1.05النشاط المتعلق بالرقمنة في البند  (19

 مشتركة في االتحاد األفريقي لتوثيق حقوق اإلنسان؛
جددت التأكيد على أن جميع االجتماعات يجب أن تكون افتراضية ألن المبلغ المحدد  (20

 لالجتماع هو مبلغ كبير؛
 ي ترشيد تكلفة الدورات العادية؛ينبغ (21
طلب توضيح لماذا ينبغي للمحكمة أن تساهم في أنشطة الشركاء على النحو المنصوص  (22

 دوالر أمريكي 25000بمبلغ  1.06عليه في النشاط 
ينبغي أن يشارك مكتب المستشار القانوني كمراقب في الخلوة السنوية للموظفين القانونيين  (23

قية لحقوق اإلنسان والشعوب واللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق للمحكمة، واللجنة األفري

 الطفل ورفاهيته؛
 دوالًرا أمريكيًا شهريًا وفقًا لتعليمات المجلس التنفيذي 150يجب أن يتلقى جميع القضاة  (24
تم تقديم اقتراح بأن يتم إدراج بندين مختلفين من الميزانية في االقتراح تحت األتعاب،  (25

 الملتزمين بالعقد قبل مقرر نيامي، واآلخر للقضاة المشمولين بالمقرر الجديد. أحدهما للقضاة

 

 ردود المحكمة

 قامت المحكمة بالرد على النحو التالي: .269
جلسات افتراضية  6فيما يتعلق بتكلفة الدورات العادية، من الضروري مالحظة أنه تم عقد  (1

تمت مواجهة العديد من المشكالت  منذ مارس، مع مشاركة القضاة من بلدانهم، ومع ذلك فقد

 مثل االتصال وصعوبة التداول في قضايا المحاكم؛
جلسات االستماع العلنية هي أنشطة رئيسية في المحكمة ويحتاج القضاة إلى الدعم الكافي في  (2

 االجتماعات بما في ذلك االجتماعات المادية ألغراض تقديرية؛
نت، مثل تسريب أحكام المحكمة عبر اإلنترنت، هناك مخاطر مرتبطة بالمداوالت عبر اإلنتر (3

 مما يشوه سمعة المحكمة؛
تم حذف جميع التدريبات الواردة في االقتراح الذي غطته الدول األعضاء، وتلك التي أبقي  (4

 عليها تتم تغطيتها من قبل الشركاء الدوليين؛
من التقاضي بشكل  تم إدراج التدريب على الطابع القانوني العملي، في الميزانية لتمكينهم (5

 صحيح في قضايا المحكمة؛
تتم رعاية تدريبات الصحفيين برعاية الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، تفتقر المحكمة إلى  (6

الرؤية في الدول األعضاء، ويعد الصحفيون الذين تدربهم المحكمة من الوسائل التي تعزز 

 المحكمة وتضمن الترويج لها بهدف تعميمها؛
زيارات التبادل من قبل الشركاء أيًضا، وهي منصة يتم من خاللها تبادل أفضل  تتم رعاية (7

 الممارسات واألفكار؛
فيما يتعلق بانخفاض معدل التنفيذ، أدت جائحة فيروس كورونا إلى تعطيل معظم أنشطة  (8

 المحكمة حيث شرعت في عقدها حضوريا؛
 الدول األعضاء؛تعطي الخطة اإلستراتيجية للمحكمة األولوية للتعامل مع  (9

كلف البروتوكول المنشئ للمحكمة هذه األخيرة بوضع قواعدها الخاصة بالتعاون مع مكتب  (10

ا. على هذا النحو، فهي ليست ملزمة بالتشاور مع المستشار مبانجول بسبب أوجه التآزر بينه

 القانوني؛
 زتم تفويض المحكمة باعتماد طرق إجراءاتها في جلساتها (11
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ب المستشار القانوني مراجعة جميع اإلجراءات القانونية لجميع طلب المؤتمر من مكت (12

 األجهزة؛
يجب توفير نسخ مطبوعة من المنشورات باإلضافة إلى نشرها على موقع االلكتروني؛ تم  (13

تمويل منشورات الوثائق والتقارير المختلفة للمحكمة من قبل الشركاء الدوليين على مدى 

 روري ملكية الدول األعضاء للعملية؛العامين الماضيين، وسيكون من الض
، أوضحت المحكمة المؤتمرات والمنشوراتبشأن االقتراح بنقل الترجمة إلى مديرية إدارة  (14

التحريرية  بها للترجمةأنها ال تتعامل مباشرة مع المفوضية؛ وهي كجهاز، تمتلك وحدة خاصة 

الفورية مستقلة عن مفوضية االتحاد األفريقي، وسيكون من الصعب تحويل الترجمة و

 ؛المؤتمرات والمنشوراتالميزانية إلى مديرية إدارة 
 كان االجتماع مع المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا دوريا؛ (15
 اقترحت أن يكون هناك تمويل مشترك مع الشركاء كلما سعى هؤالء إلى دعم المحكمة؛ (16
 الميزانية كانت تقشفية ولم تشمل تعيين موظفين جدد، من بين أمور أخرى؛ أكدت أن (17
فيما يتعلق بمساهمة أموال الشركاء للمساعدة في دعم أنشطة الشركاء. في المحكمة، من  (18

 ٪ من الشركاء؛100الواضح أن المحكمة تدعم الصندوق، وأنه ليس مكونا 
ومات الوطنية ويجب أن يكونوا قد خدموا يتم اختيار المحامين المعنيين بالقضايا من الحك (19

سنوات على مستوياتهم. وبما أن الممارسة على المستوى الوطني كانت  5لمدة ال تقل عن 

مختلفة عن القضايا على المستوى الدولي، فمن المنطقي بالتالي تدريب هؤالء المحامين على 

 التقاضي على هذا المستوى؛
 وقد يكون لذلك انعكاسات على التكاليف؛ 2021ي أكدت إجراء عملية إصالح للمحكمة ف (20
دوالر أمريكي للقضاة الذين صدرت عقودهم قبل قرار نيامي لجعلها  500يتم دفع مبلغ  (21

 دوالًرا أمريكيًا. يتم إصدار جميع العقود الجديدة وفقا مقرر المجلس التنفيذي. 150
ًرا أمريكيًا شهريًا وفقًا دوال 150مكتب المستشار القانوني: يجب أن يتلقى جميع القضاة  (22

 .لتعليمات المجلس التنفيذي

 التوصيات/االستنتاجات

 .أحاطت علما بالعرض وأثنت على المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على العمل المنجز .270
 هنأت الرئيسة على توليها المنصب وأشادت بحضورها. .271
 تم اعتماد الميزانية بتوافق اآلراء. .272
 ة العمل مع المستشار القانوني بشأن الصكوك القانونية؛طلبت من المحكم .273
 أحاطت علما بمالحظات وتعليقات الدول األعضاء وطلبت من المحكمة الترشيد  .274
طلبت من مكتب المستشار القانوني إعداد وثيقة تحتوي على جميع الصكوك القانونية، ومقررات  .275

 السياسة، بالتعاون مع جميع األجهزة والمؤسسات؛
 2019الصادر في يوليو  1057كذلك من المحكمة االلتزام بمقرر المجلس التنفيذي طلبت  .276

 بشأن أتعاب القضاة؛

 النيباد-نون نون. وكالة االتحاد األفريقي للتنمية

 2022النيباد واإلدارة ميزانية الوكالة لعام -قدم المدير التنفيذي لوكالة االتحاد األفريقي .277

 تعليقات الجلسة المشتركة

 الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي:قدمت  .278
عن تقديرها للجهود التي تبذلها النيباد من أجل تحسين مواءمة الميزانية مع أجندة  أعربت (1

2063. 
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، وهو مقدم بشكل جيد 2025إلى  2022الحظت أن الميزانية لها توقعات متعددة السنوات من  (2

 في الوثيقة.
النيباد ليست مفصلة بشكل واضح وأن هناك تكرار في األنشطة المختلفة أكدت على أن أهداف  (3

 من قبل إدارات المفوضية.
 الحظت أن الميزانية البرنامجية تتضمن عدة عناصر من الميزانية التشغيلية. (4
الحظت أن هناك تباينًا بين النظرة العامة للميزانية والميزانية المقدمة، والحظت أن هناك  (5

 ي المخصصات على أموال الدول األعضاء في الميزانية الجديدة.زيادة كبيرة ف
الحظت أن مشروع التكامل االقتصادي قد ورد أيًضا في ميزانية مفوضية االتحاد األفريقي.  (6

 وينبغي أن تكون والية النيباد هي التنفيذ وينبغي القيام بالمشاورات.
وع ميزانية وكالة االتحاد األفريقي تساءلت عن التوزيع التفصيلي للميزانية على تفاصيل مشر (7

 النيباد-للتنمية 
النيباد ألنها عالمة تجارية ألفريقيا في -دعت إلى رفع سقف وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  (8

 التنمية.
أكد االجتماع على تجنب االزدواجية والتداخل بين مفوضية االتحاد األفريقي والوكالة ودعا  (9

 ستكشاف أدوار الجهازين.سعادة نائبة الرئيس عإلى ا
الحظ كذلك أن هناك برنامًجا بشأن تعبئة الموارد ألفريقيا وطلب من الوكالة توضيح مدى  (10

 ؛2025التقدم المحرز لتقديم تقرير إلى رؤساء الدول في 
أعرب عن دعمه العتماد الميزانية بكاملها؛ ومع ذلك، سيتم إعادة تخصيص الميزانية في  (11

 أدوار مفوضية االتحاد األفريقي والوكالة. بعد تحديد 2021أكتوبر 
جندة ألتساءل عما إذا كانت هناك أي آلية لتتبع التقدم المحرز في المشاريع الرئيسية  (12

 . دعم الميزانية.2063
استفسر عن التقدم المحرز في مشروع سد إنجا ومدى توافر التمويل الالزم لتنفيذ المشروع  (13

 ألنه يبدو أكثر طموًحا.
مصفوفة من المشاريع التي تم تنفيذها إلعطاء صور واضحة لما تقوم به الوكالة  طلب تقديم (14

بشكل جوهري إلثراء مقررات أجهزة صنع السياسة. تم تجكليف الوكالة للقيام بالمزيد كما هو 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.ل الحال بالنسبة
على الواقع لتقييم الحاجة إلى  طلبت معرفة ما إذا كانت مبادرات االتحاد األفريقي قائمة (15

 تعبئة الموارد من رؤساء الدول.
دوالر أمريكي لتسريع إنعاش صناعة  250.000تساءلت بشأن النشاط المتعلق بمبلغ  (16

السياحة من خالل تعزيز بيئة التشغيل والدعم المالي للسياحة الريفية / البيئية وتساءلت عن 

 البلدان المستهدفة في أفريقيا.
النيباد بذل المزيد مثل الوكاالت المماثلة األخرى كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  طلبت من (17

 .2063والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، من أجل تحقيق أهداف أجندة 
يجب أن يبدأ ببرامج وكالة االتحاد  2023شددت على أن عرض مقترحات ميزانية  (18

 واجية المشاريع مع المفوضية.النيباد من أجل تجنب ازد-األفريقي للتنمية
اقترحت ضرورة ترشيد وحذف األنشطة من اإلدارات، في حالة وجود ازدواجية بين  (19

 وإزالتها.إدارات المفوضية مع النيباد، ينبغي ترشيدها 
النيباد متواضعة وبجب -شددت على أن الميزانية المقدمة من وكالة االتحاد األفريقي للتنمية (20

 وكالة.رفع سقف الميزانية لل

 النيباد-ردود وكالة االتحاد األفريقي للتنمية

 النيباد ردودها على النحو التالي:-قدمت وكالة االتحاد األفريقي للتنمية .279
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ت بأن النظام يحتوي على جميع المؤشرات إلظهار ما تقوم به الوكالة وما الذي تستخدمه دأفا (1

 لتنفيذ ميزانيتها وتطبيقها.
النيباد كانت أعلى من المبلغ الوارد -ة لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية أبرزت أن الميزانية األولي (2

 في التقرير وتم ترشيد المبالغ؛
رحبت بالمشاورات مع المفوضية بشأن مختلف المشاريع من أجل خلق التآزر وتحقيق المنافع  (3

 المتبادلة لالتحاد.
طة العمل الثانية ذات األولوية الحظت أن نشاطا مثل "آلية تقديم الخدمات للتعجيل بمشاريع خ (4

لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا نحو اإلغالق المالي" يتم فقط من قبل وكالة االتحاد 

 األفريقي للتنمية، في القارة.
وافق على تقسيم العمل، وستعمل مع نائبة رئيس المفوضية لمعالجة األمر حيث ال توجد  (5

 النيباد.-فريقي ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية ازدواجية بين مفوضية االتحاد األ
أكدت على أن االستشاريين وتكاليف السفر قد تم اإلبقاء عليها عند الحد األدنى وأن الوكالة  (6

 تستخدم شركاء مختلفين في الميدان مثل سلطات األغذية والزراعة لتقليل تكاليف برنامجها.
النيباد تقع في إطار واليتها -ة االتحاد األفريقي شددت على أن األنشطة التي تقوم بها وكال (7

 على النحو المبين في مقرر المجلس التنفيذي.
اقترحت الحاجة إلى مراجعة اختيار المشاريع الرئيسية، بما أن االفتراض األولي كان بناء  (8

 على وجود الكثير من الموارد في االتحاد، ولم تعد متوفرة.
الخدمات يمكن استنساخها في القارة وإدراج مكونات التصنيع في دعت إلى بناء أنظمة لتقديم  (9

 الميزانية.
في مجال  2063أدركت أن هناك مجاالت يجب تحسينها أيًضا، وأن التمويل ملتزم بأجندة  (10

 العلوم والتكنولوجيا؛
أفادت بأنه لن يتم تعيين مستشارين إال في الحاالت القصوى التي توصي بها الدول  (11

 األعضاء.

 صيات/االستنتاجاتالتو

النيباد مع اإلدارات األخرى لضمان  - أوصى االجتماع بأن تنسق وكالة االتحاد االفريقي للتنمية .280

 .تجنب ازدواجية األنشطة
 .اعتماد الميزانية دون فجوة تمويلية .281

النيباد على أساس التقييم  – بنهج التنفيذ التدريجي لبرامج وكالة االتحاد االفريقي للتنمية أوصت .282

 االحتياجات.القائم على 

 .أتي الجهاز بميزانية تكميلية مصحوبة بمعدالت التنفيذ لبنود الميزانية ذات الصلةقد ي .283
 

 عين عين. مجلس السلم واألمن

دوالر أمريكي، وميزانية تكميلية  1,111,213بمبلغ  2022قدم المدير بالنيابة ميزانية المجلس لعام  .284

 دوالر أمريكي. 930,374بمبلغ  2022لعام 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 بعد العرض قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .285
أيدت الميزانية كما تم عرضها، والحظت أنه تمت مراجعتها من قبل أعضاء مجلس السلم  (1

 واألمن.
الفورية إلى مديرية إدارة المؤتمرات الترجمة أكدت على ضرورة نقل الترجمة التحريرية و (2

 والمنشورات.
 زذكرت بقرار اللجنة الفرعية بأن دراسة الميزانية التكميلية يجب أن تتم مرة واحدة في السنة (3
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أعربت عن قلقها بشأن الطلب التكميلي وأشارت إلى أن المفوضية على دراية بإجراءات تقديم  (4

 الميزانيات التكميلية.
ن النشاط المتعلق بعقد اجتماعات شهرية دورية على مستوى السفراء بشأن استفسرت ع (5

 .الميزانية
الفورية ألن مجلس السلم واألمن هو جهاز الترجمة اقترحت اإلبقاء على الترجمة التحريرية و (6

 تم تعيينه من قبل مؤتمر رؤساء الدول.
خالل المدخرات الداخلية  اقترحت أن تبحث مديرية الشؤون المالية الميزانية التكميلية من (7

 وعمليات إعادة التخصيص للسنة.
الحظت هشاشة السلم واألمن في أفريقيا وأن المجلس يجتمع مرتين في األسبوع وكلما كانت  (8

 هناك أزمة، وبالتالي فإن تكاليف الترجمة ضرورية لتحقيق أهدافه.
المؤتمرات والمنشورات، على يعد مجلس السلم واألمن جهازا، وليس مرتبًطا بـمديرية إدارة  (9

 التحريرية الرغم من أنه يقع في المقر الرئيسي، وبالتالي يجب إدراج ميزانية الترجمة

 والترجمة الفورية بشكل مستقل.
مترجمين  10لـ  أمريكي دوالر 930،373.92بشأن تخصيص مبلغ  مشاغلأثيرت  (10

لتعيين موظفين دائمين/ تخصيص األموال  في حين كان باإلمكانتحريريين وفوريين فقط 

 .األمنو إدارة السلمفي  نظاميين

 ردود مجلس السلم واألمن 

 قام مجلس السلم واألمن بالرد على النحو التالي: .286
 دوالر أمريكي كما 543.000بقيمة  1.04و 1.03أحاط علما بالحرص على تنسيق األنشطة  (1

 طلبت الدول األعضاء
لتعريف األعضاء الجدد دوالر أمريكي  130.1701بقيمة  1.01تخصص ميزانية النشاط  (2

 5وسنوات  3بأساليب عمل مجلس السلم واألمن وهو موجه لألعضاء التي تقل واليتها عن 
 .سنوات

مدرج في الميزانية من أجل االجتماع دوالر أمريكي  161.704بقيمة  1.05الحظ أن النشاط  (3

 لمجلس.السنوي لمجلس السلم واألمن وأيًضا لمراجعة أساليب عمل ا
أفاد بأن االجتماع يتم مرتين في األسبوع ومن المهم وجود ميزانية دائمة للمترجمين الفوريين  (4

 بسبب انعقاد اجتماعات غير مخطط لها بسبب المخاوف غير المتوقعة
لتكاليف المترجمين الفوريين لتغطية  2021أفاد بأن هناك عجًزا في الميزانية في عام  (5

 .من وبالتالي تم تقديم طلب الميزانية التكميليةاجتماعات مجلس السلم واأل
 .أوضح بأن مديرية الشؤون المالية لم تتلق رسميا الميزانية التكميلية (6
أبلغ االجتماع بأن مديرية الشؤون المالية أجرت جلسات استماع بشأن الميزانية وأنها تسترشد  (7

 .بمقررات وإرشادات أجهزة صنع السياسة

 التكميلية لمجلس السلم واألمنطلب الميزانية 

دوالر  604.875تم بحث مقترح للنظر في طلب مجلس السلم واألمن بشأن ميزانية تكميلية بمبلغ  .287

 أمريكي كان ذلك بهدف القيام بأنشطة عاجلة وغير متوقعة.
الجلسة المشتركة الطلب باإلجماع. كما وافقت على ضرورة أن يكون  أجازتعقب المناقشة،  .288

 لمجلس السلم واألمن فريقه الخاص من المترجمين الفوريين والتحريريين.

 التوصيات/االستنتاجات

 .أحاطت علما بالميزانية المقدمة وأثنت على أمانة مجلس السلم واألمن للعمل المنجز .289
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الشؤون السياسية والسلم على مفوض  تأكرا وأثن خلوة، بعد ميليةالتكعلما بطلب الميزانية  تأحاط .290

 للعرض. واألمن
علما بالحاجة إلى خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية ألمانة مجلس السلم  أحاطت .291

 .تيسير تعيين المترجمين التحريريين والفوريين لألمانة وطلبت من المفوضيةواألمن، 
 .تعليقات ومالحظات الدول األعضاءالميزانية مع  تم اعتماد .292
بعد الحصول على الرأي القانوني من  الترجمة التحريريةسيتم حل مسألة المترجمين الفوريين و .293

 مكتب المستشار القانوني.
ة حتى نهاية يينبغي أن تواصل مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات تقديم خدمات الترجمة الفور .294

 .2021العام 
 إلدارة الشؤون السياسية والسلم واألمنحيث المبدأ على طلب الميزانية التكميلية تمت الموافقة من  .295

 .اإلدارة، رهنا بتوزيع تفصيلي للطلب التكميلي من قبل 2021لسنة المالية ل
296.  
دوالًرا أمريكيًا إلدارة المخاطر المؤسسية  13،930،374 بإجمالي تكميليةتم اعتماد ميزانية  .297

 .النحو المعروضعلى  ومجلس السلم واألمن
  

 فاء فاء. بعثة االتحاد األفريقي في الصومال وعمليات دعم السالم

 بعثة االتحاد األفريقي في الصومال ميزانيتها لبحثها من قبل الجلسة المشتركة. قدمت .298

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .299
إذا كانت بعثة االتحاد األفريقي في الصومال قد راجعت نتائج تقرير المراجعة طلبت معرفة ما  (1

 القضائية الذي تم فيه تحديد المخالفات.
 أرادت معرفة مصدر تمويل الميزانية. (2
 طلبت توضيحا بشأن انخفاض معدل التنفيذ. (3
ن قبل من الملخص السردي أن نفس التحديات التي تم اإلبالغ عنها م 37الحظت في الصفحة  (4

وردت مرة أخرى في النص. على هذا النحو أرادت معرفة التحديات الجديدة في ضوء جائحة 

 فيروس كورونا.مرض 
 دوالر أمريكي. 156.000بقيمة  1.01طلبت معرفة مكان إنشاء المركز الطبي الوارد في البند  (5
مصدر  دوالر أمريكي من الدول األعضاء، أراد االجتماع أن يعرف 333000بشأن مبلغ  (6

 ذلك.
 طلبت توزيعا مفصال لبعض بنود الميزانية. (7
 أرادت معرفتة من يتولى الرقابة المالية على تمويل بعثة االتحاد األفريقي في الصومال. (8
طلبت تفاصيل بشأن الجوانب المتعلقة بالميزانية التشغيلية للتأكد من تنفيذ توصيات المراجعة  (9

 القضائية.
 أي تكاليف إدارية مرتبطة بالميزانية قيد المناقشة. طلبت معرفة ما إذا كانت هناك (10

 بعثة االتحاد األفريقي في الصومالردود 

 كانت الردود على النحو التالي: .300
وهميون كما يزعم تقرير  موظفونأوضحت أنه لم يكن في بعثة االتحاد األفريقي في الصومال  (1

 .القانونية للحسابات المراجعة
 سيتعاون مع أي سلطة تود معرفة الحقيقة بشأن المسألة.أكد المكتب لالجتماع أنه  (2
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 ألنه ال يمكن تصوره من جانب القانونية نتائج المراجعة الذي تستند إليه ساساألتساءل عن  (3

 االتحاد األفريقي في الصومال.
 يتم تغطية تمويل بعثة االتحاد األفريقي في الصومال من قبل االتحاد األوروبي، والدانمارك. (4
 .2016اريخ مسائل المراجعة القضائية إلى عام يعود ت (5
 ٪.94 2020٪ بينما بلغت في عام 56 2021بلغت نسبة تنفيذ الميزانية في عام  (6
دوالر أمريكي لم يكن لبعثة االتحاد األفريقي في الصومال ولكن للبعثة  333000أفاد بأن مبلغ  (7

 في مالي.
أنواع مختلفة من عمليات المراجعة في  4ذكر بأن بعثة االتحاد األفريقي في الصومال لديها  (8

 السنة.
كان المركز الطبي بتمويل من جمهورية كوريا وال يزال العرض قائما وسيكون على أجهزة  (9

 صنع السياسة الفصل في مكان إنشائه.
أوضح بأن التكاليف اإلدارية لم يتم احتسابها في عملية إعداد الميزانية. ويتعلق األمر بتنفيذ  (10

 الميزانية.

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض وأثنت على بعثة االتحاد األفريقي في الصومال لما أنجزته من عمل. .301
تم اعتماد الميزانية وطلبت من بعثة االتحاد األفريقي في الصومال مراعاة جميع النظم واللوائح  .302

 المالية واألنظمة األخرى عند أدائها لمهامها.
 جميع التعليقات التي أثيرت خالل االجتماع. تأخذ بعين االعتباراألفريقي أن طلبت من بعثة االتحاد  .303

 صاد صاد. فريق العمل المشترك المتعدد الجنسيات المعني بحوض بحيرة تشاد

 تم عرض مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المشتركة. .304

 تعليقات الجلسة المشتركة

 مالحظات على النحو التالي:قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت  .305
 .أعربت عن دعمها للميزانية باإلجماع (1
 طلبت معرفة ما حدث فيما يتعلق بخطة االستقرار. (2
 .طلبت تقديم تفاصيل عن أعداد الموظفين (3

 ردود المفوضية 

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .306
الت األمم المتحدة وكذلك تم اعتماد خطة االستقرار التي تضم فاعلين آخرين بما في ذلك وكا (1

 المنظمات غير الحكومية، وكانت قيد التنفيذ.
دعم الموظفين كان مخصصاً لرواتب الموظفين أثناء اإلنشاء في تشاد. ويشمل جميع الموظفين  (2

 الدوليين.

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض المقدم وأشادت بالمفوضية على العمل المنجز. .307
 نية مع التعديالت.تم اعتماد الميزا .308

 جمهورية أفريقيا الوسطى –قاف قاف. بعثة المراقبين 

 تم تقديم مشروع ميزانية البعثة لبحثه من قبل الجلسة المشتركة. .309

 تعليقات الجلسة المشتركة
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 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .310
 لم يكن له ما يبرره. 2022ألن طلب الحظت أن معدل تنفيذ الميزانية منخفض للغاية  (1
 طلبت معلومات مفصلة بشأن أنواع مختلفة من الموظفين حتى تكون األرقام المعنية واضحة. (2
 طلبت توضيحا بشأن التأخير في دفع رواتب الموظفين. (3
 الحظت أنه كان من الصعب متابعة إنفاق األموال القادمة من االتحاد األوروبي. (4
الميزانية  إلى 2020و 2019تحويل األموال غير المستخدمة في طلبت معرفة ما إذا تم  (5

 الجديدة.

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .311
انخفض معدل التنفيذ نتيجة لعدم االستعداد لنشر المراقبين الذين يحتاجون إلى مساحة آمنة  (1

 للعمل من خاللها.
وفاء البلد المضيف بوعده بتوفير األمن الالزم للمراقبين بالمثل، فقد كان يعتمد أيضا على عدم  (2

 المدنيين.
 أكدت أن األموال قد تم تحويلها إلى السنوات الحقة. (3
كان التأخير في دفع رواتب الموظفين مرتبًطا بالوضع األمني في جمهورية إفريقيا الوسطى  (4

 حيث استغرقت التحويالت المصرفية وقتًا أطول لتتم معالجتها.

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض المقدم. .312
 تم اعتماد الميزانية بالصيغة المعروضة. .313

 دواال–راء راء. القاعدة اللوجستية القارية 

 تم تقديم مشروع الميزانية لبحثه منم الجلسة المشتركة. .314

 تعليقات الجلسة المشتركة

 التالي:قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو  .315
 أيدت الميزانية. (1
 الجهة التي تمول القاعدة اللوجستية القارية. طلبت معرفة (2
 الحظت زيادة الميزانيات المتعلقة بالتنظيف واألمن وأرادت معرفة سبب هذه الزيادات. (3
 هل كان التأمين على المراكب مخصًصا لتلك التي منحتها الصين؟ (4
 دة.طلبت معرفة معايير تعيين الموظفين في القاع (5
 طلبت معرفة الوضع القانوني للقاعدة. (6

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .316
 تم دفع التأمين على المركبات التي تم شراؤها من قبل المفوضية. (1
 بررت زيادة األمن لضمان تأمين المعدات التي يتم تركيبها في القاعدة. (2
تهدف إلى ضمان عمل المركبات في جميع األوقات كانت صيانة المركبات والمعدات األخرى  (3

 وأن تكون جاهزة للنشر.
 أعربت عن تقديرها لمبادرة من حكومة الكاميرون بتقديم قطعة أرض شاسعة للقاعدة. (4
طلبت أن يتم هيكلة موظفي القاعدة حيث كان من الصعب العمل مع موظفين من خارج االتحاد  (5

 األفريقي.
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 وظفين حيث لم يكن هناك هيكل لدعم التوظيف.لم تكن المفوضية تعين أي م (6
 .كانت القاعدة مخصصة لمكتب متخصص (7

 التوصيات/ االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض المقدم. .317
 أشادت بحكومة الكاميرون على منحها قطعة األرض، وعلى دعمها المتواصل للقاعدة. .318

 شين شين. المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

ع الميزانية عرض حول مراجعة أداء ميزانية المؤسسات. بلغت نسبة التنفيذ بشأن سبق تقديم مشرو .319

٪ بشأن الميزانية التشغيلية. كان التنفيذ منخفضا نتيجة لعدم كفاية الموظفين. وبالمثل، 14و٪ 7البرامج 

 تم اإلفراج عن األموال في وقت متأخر.

 تعليقات الجلسة المشتركة

 ات وأبدت مالحظات على النحو التالي:قدمت الجلسة المشتركة تعليق .320
طلبت معرفة ما إذا كان هناك أي عالقة بمديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات فيما يتعلق  (1

 التحريرية.الترجمة بالترجمة الفورية و
 أرادت أيًضا معرفة ما إذا كان هناك أي بند بشأن موضوع العام. (2
 رج زامبيا.تساءلت عن سبب وجود بند خاص بعقد اجتماعات خا (3
بالتعاون مع دوالر أمريكي  63.000بقيمة  1.03يمكن تنفيذ الوسائط الرقمية في البند  (4

 مفوضية االتحاد األفريقي وبالتالي يمكن اختصارها إلى واحدة.
شجعت على العمل مع المؤسسات في دوالر أمريكي  19.004بقيمة  1.04فيما يتعلق بالبند  (5

 أمريكا الالتينية.
 ، كيف اختيار المنظمات للتدريب وترشيد عدد أيام التدريب.2.06بالبند فيما يتعلق  (6
دعت المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلشراك المنظمات الشقيقة للمساعدة في تعميم  (7

 .2063أجندة 
 أيدت االجتماعات الحضورية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. (8
بتعبئة األموال للمجلس االقتصادي واالجتماعي  طلبت معرفة سبب عدم قيام المفوضية (9

 والثقافي.
طلبت من المفوضية مراجعة سقف ميزانية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي أخذا  (10

 في االعتبار مقرر المجلس التنفيذي بشأن تحديد السقوف.
 طلبت توضيحا بشأن تكلفة االجتماعات. (11
، لماذا نطلب 459واإلبالغ غير المختصر الصفحة:  فيما يتعلق بتقرير أداة الرصد والتقييم (12

االستشاريين تطوير منتجات الوسائط الرقمية في برامج ومبادرات االتحاد  الخبراء من

دوالر  63000األفريقي. يجب أن يتم ذلك في إدارة اإلعالم واالتصال وينبغي ترشيد مبلغ 

 أمريكي.
ذه األنشطة مدرجة في الميزانية على . هل ه462 الصفحة 3.03و 3.02فيما يخص البنود  (13

أساس سنوي. يتعلق ذلك بتفعيل إطار عمل الفصول الوطنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

 والثقافي واإلطار القانوني والسياسي لمشاركة منظمات المجتمع المدني في المهجر.
أمريكيًا(؟ يحتاج  ادوالرً  76512ودوالًرا أمريكيًا  93384ما هو التقدم المحرز حتى اآلن ) (14

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلى تحسين التوظيف بما يتماشى مع األموال 

 المتاحة.
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عت على تعاون مديرية المواطنين األفريقيين والمهجر والمجلس االقتصادي  (15 شج 

 واالجتماعي والثقافي وتوضيح تقسيم العمل من أجل تفادي االزدواجية.
ا قامت األمانة بالبحث في إمكانية إشراك الشركاء إلمكانية تمويل بعض طلبت معرفة ما إذ (16

 أنشطتها.

 ردود المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 بالرد على النحو التالي: المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافيقام  .321
 أكد وجود ارتباط بمديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات. (1
 م، تم التأكيد على أنه مدرج على النحو الواجب في الميزانية.فيما يتعلق بموضوع العا (2
أكد أيًضا أن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي يتعاون مع مديرية اإلعالم واالتصال  (3

في مفوضية االتحاد األفريقي ولكن األخيرة كانت محدودة القدرة وعلى هذا النحو، تم تنفيذه 

 الباقي مباشرة من قبل المجلس.
يتم تقديم االعتماد بالنسبة لالتحاد بأكمله لصالح جميع المنظمات غير الحكومية التي ترغب  (4

 في العمل مع االتحاد.
تم عرض خارج أديس أبابا، نتيجة للقيود المفروضة على النظام المستخدم عند وضع  (5

 الميزانية.
للحصول على  ليس لدى األمانة سوى موظف اتصاالت واحد وكان االستعانة بمصادر معينة (6

 بعض الخدمات أمراً ال مفر منه.
كان التمويل دائًما من الدول األعضاء. ومع ذلك، كان هناك إعراب عن االهتمام من جانب  (7

 الشركاء وسيتم استكشاف ذلك بعد استقرار األمانة.

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض وأثنى على رئيس المكتب والفريق على العمل المقدم. .322
 شكرت حكومة زامبيا على استضافتها المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي. .323
تم اعتماد الميزانية رهنا بالتعديالت التي قدمتها الجلسة المشتركة وشجعت المجلس االقتصادي  .324

 زدواجية.االواالجتماعي والثقافي على العمل مع مديرية المواطنين األفريقيين والمهجر لتفادي 

 آللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانتاء تاء. ا

 قدمت األمانة مشروع الميزانية مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المشتركة. .325

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .326
الحظت التحديات المالية والمتعلقة بالميزانية التي تواجهها اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة  (1

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران ميزانيتها  اقترحت تقديمبين األقران. وعليه، 

 األولية قبل أن تقوم المفوضية بتخفيضها.
أال توجد قدرة  ،2.05البند  44ذو األولوية في الصفحة  المجال الرئيسي الثانيبفيما يتعلق  (2

دوالر  37500)األقران على الرصد والتقييم داخل اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين 

 أمريكي(
التشغيل المعيارية على أساس قواعد االتحاد األفريقي داخليًا ويمكن  صياغة إجراءاتيمكن  (3

 يكيًا.دوالًرا أمر 60372ترشيد مبلغ 
طلبت معرفة ما إذا كانت التكاليف اإلدارية تشكل جزًءا من الميزانية  2.06تحت البند  (4

 البرنامجية هذه.



EX.CL/1281(XXXIX)A  

Page 70 

 

 

، طلبت توضيًحا 59، الصفحة 1.03 األولوية تحت البندفيما يتعلق بالمجال الرئيسي الرابع ذو  (5

-دوالر أمريكي  120.000استشاريين في مجال االتصاالت بمبلغ  خبراء بشأن الحاجة إلى

 ترشيد هذه التكلفة. ينبغي
المعنية مكاتب التداخالت مع  عدم وجدحول الهجرة، طلبت معرفة  1.02بخصوص البند  (6

 الهجرة.ب
ما هي والية اآللية األفريقية للمراجعة  4.04، العمل مع المكتب المناسب. والبند 4.03البند  (7

 تبادلة بين األقران فيما يتعلق بهذا البند.الم
الذي يستند أرادت معرفة ما هو األساس المنطقي  ،بشأن وكالة التصنيف االئتماني 5.07البند  (8

 التعدينالنشاط في ضوء االقتراح المقدم من إدارة التنمية االقتصادية والتجارة والصناعة و إليه

 .الموضوعالمتعلق بنفس 
 أمواليل جميع أنشطة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران من اقترحت أن يتم تمو (9

  .الدول األعضاء
باعتبارها آلية للمراجعة المتبادلة بين األقران، يجب أن تكون اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة  (10

 بين األقران نموذجية في تنفيذ الميزانية.
 نشطة.في ضوء التقشف، اقترحت ترشيد بعض األ (11
 جددت التأكيد على ضرورة التزام األجهزة بسقوف اإلنفاق. (12
 دوالر أمريكي إلى نسبة معقولة. 126.000بمبلغ  1.03يمكن ترشيد البند  (13
وإجراؤه افتراضيا. دوالر أمريكي  361.000بقيمة  1.03في البند  4يمكن ترشيد المشروع  (14

 . أمريكيدوالر  23.600بقيمة  1.01توضيًحا بشأن  وطلبت أيًضا
قد تم استبعاده في حساب سقوف اإلنفاق وبالتالي طلبت توضيًحا بشأن  2020الحظت أن عام  (15

 هذه المسألة.
 تساءلت بشأن يوم اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران. (16
 طلبت معرفة مكانة المراجعة في اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران. (17
 دمت اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران درجات مختلفة للرواتب.لماذا استخ (18
طلبت معرفة مدى خضوع اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران للنظم واللوائح المالية  (19

  .لالتحاد األفريقي ونظم ولوائح العاملين
راجعة المتبادلة بين األقران على الدول طلبت شرحا بشأن الديون المستحقة لآللية األفريقية للم (20

 .األعضاء

 ردود اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران والمفوضية

 ن بالرد على النحو التالي:اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراقامت  .327
نظًرا لوضع جائحة تم احتساب سقف اإلنفاق بما يتماشى مع مقرر المجلس التنفيذي. ومع ذلك،  (1

 كونه لم يقدم قاعدة جيدة. 2020فيروس كورونا وتأثيره على الميزانية، تم استثناء عام 
كجهاز، خضعت اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران لعمليات مراجعة سنوية. لم  (2

 كورونا.فيروس  مرضبسبب جائحة  2020يتم القيام بذلك في 
في االتحاد األفريقي، كان من المفترض أن تتبع اآللية األفريقية للمراجعة كذلك، بصفتها جهاًزا  (3

 المتبادلة بين األقران النظم واللوائح المالية ونظم ولوائح العاملين لالتحاد األفريقي.
أكدت أن لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران على مدى العامين الماضيين مراجعة  (4

 فضات.غير مشفوعة بتح
أبلغت االجتماع بأن اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران قد استكملت عملبة االنتقال  (5

إلى تطبيق النظم  ،من استخدام النظم واللوائح المالية ونظم ولوائح العاملين الخاصة بها

 .واللوائح المالية ونظم ولوائح العاملين لالتحاد األفريقي
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ألفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران بيوم إنشائها والذي تحتفل فيه الدول يتعلق يوم اآللية ا (6

 األعضاء باآللية.
تعمل اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران مع القطاع الخاص حيث تم وضع  (7

 التوجيهية. الخطوط
 تم تبرير التكاليف التي أبرزتها االجتماعات وال يمكن تعديلها. (8
-اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران عمل وكالة االتحاد األفريقي للتنمية تكّمل  (9

 النيباد.
تم إجراء ثالث مراجعات ومراجعتين ثانيتين مؤخًرا. هذا باإلضافة إلى عمليتي مراجعة  (10

 مستهدفة تم القيام بها أيًضا.
 تنفيذ البرامج على مستوى القاعدة الشعبية. من واقعجزًءا  1.03كان البند  (11
عندما تم دمج الميزانية في االتحاد األفريقي، تخضع اآللية األفريقية للمراجعة  2019منذ  (12

 .النظم واللوائح المالية ونظم ولوائح العاملين لالتحاد األفريقيإلى المتبادلة بين األقران 
فريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران إبقاء فيما يتعلق بوكالة التصنيف، تقترح اآللية األ (13

 بالميزانية على النحو المقترح.

 التوصيات/ االستنتاجات

أحاطت علما بالعرض وأشادت باآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران للعمل الجيد  .328

 واإلنجازات التي تحققت.
اجعة المتبادلة بين األقران العمل مع المفوضية تم اعتماد الميزانية وطلبت من اآللية األفريقية للمر .329

 ألغراض تنفيذ واليتها.
طلبت من اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران العمل مع مديرية الشؤون المالية لضمان  .330

 تمويلها بشكل جيد.
ح المالية ونظم ولوائح النظم واللوائب التقيد األقران بين المتبادلة للمراجعة األفريقية اآللية منطلب  .331

 .عملها أداء في العاملين لالتحاد األفريقي
 .األقران للمراجعة المتبادلة بينعجيل بمراجعة حسابات اآللية األفريقية ينبغي للمفوضية الت .332
 1031 رقم التنفيذيالمجلس  مقررتقديم رأي قانوني حول تنفيذ  ينبغي لمكتب المستشار القانوني .333

 سقف الميزانية.( بشأن 2) 11الفقرة 

 ثاء ثاء. المرصد األفريقي للهجرة

 تم تقديم مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المشتركة. .334

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .335
 تمويلها بالكامل من قبل الدول األعضاء. يتمأيدت الميزانية بشرط أن  (1
 ي مواءمة البنود المتعلقة بالعمليات مع الميزانية التشغيلية.ينبغ (2
دوالر  180.574تحت إحصاءات الهجرة األفريقية بقيمة  2.01طلبت توضيًحا بشأن البند  (3

 فيما يتعلق بالجهة التي ستنفذ بالنشاط.أمريكي 
ينبغي  ،لجان الحوكمة والتنسيقدوالر أمريكي تحت  10.806بقيمة  3.03فيما يتعلق بالبند  (4

 أن يتولى رئيس المفوضية المهمة.
ذّكرت المفوضية بأن المرصد األفريقي للهجرة كان مخصًصا إلحصاءات الهجرة وليس  (5

 حضور االجتماعات.
طلبت معرفة ما إذا كان المرضد األفريقي للهجرة سيؤيد عمل لجنة األمم المتحدة االقتصادية  (6

 ألفريقيا.
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األعضاء بشأن إمكانية إعارة موظفين إلى مرصد  وجهت المفوضية بالتواصل مع الدول (7

 الهجرة إذا دعت الحاجة.
 طلبة معرفة مصدر الموظفين المعارين ومن أي ميزانية يتم دعمهم. (8
دراسة، التمت اإلشارة الى أن مجموعة تنمية الجنوب األفريقي ستخصص أمواالً إلجراء  (9

 وبالتالي ليس من الضروري إدراجها في الميزانية.

 المفوضيةردود 

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .336
 الدول األعضاء بشأن المعايير والتعريفات المتعلقة بالهجرة. إلى العمل معكانت هناك حاجة  (1
ضا بشأن إحصاءات الهجرة. (2  أوضحت أن المرصد يمكن أن يمثل الرئيس بصفته مفو 
األساليب، وبمجرد أن تصبح جاهزة  بشأن المركز اإلقليمي للعلوم، تعمل المفوضية حاليًا على (3

 سيتم مشاركتها مع جميع الدول األعضاء.
 اتفقت على وجود تكامل بين مركزي مالي والمغرب. (4
 شكرت الدول األعضاء على دعم الميزانية. (5
تم الحصول الموظفين المعارين من مديرية الشؤون المالية ومن ومن إدارة الصحة والشؤون  (6

 ة المغربية موظفين محليين لدعم المرصد.اإلنسانية. ستقدم الحكوم
 أفادت بأن جهود االجتماع جارية لتعبئة الموارد من الشركاء. (7

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض وأشادت باإلدارة للعمل الجيد. .337
 اعتمدت الميزانية وطلبت من المرصد أخذ تعليقات الدول األعضاء في االعتبار. .338
 .ع البيانات مملوكة للدول األعضاء وتقوم بتمويلهاضمان أن تكون عملية جم .339

 خاء خاء. معهد االتحاد األفريقي لإلحصاء

 تم تقديم مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة المشتركة. .340

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة التعليقات والمالحظات على النحو التالي: .341
 )و( واقعيًا. 225في الصفحة  3.02ال يبدو البند  (1
الفورية مع مديرية إدارة المؤتمرات الترجمة تسوية عناصر الترجمة التحريرية و (2

 والمنشورات.
 1.03حذف البند  (3
 اإلشارة من اللجنة الفرعية المعنية بال... ليس مؤكدا وجود ذلك. (4
دوالر أمريكي فقط بينما كان العرض أكثر من  300.000الحظت أن التمويل المضمون كان  (5

 مليون دوالر أمريكي.

 ردود المفوضية 

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .342
 كافياً لتغطية تكلفة نشر التقارير. 3.02كان البند  (1
مديرية إدارة بإمكان الفورية، ليس من المؤكد إذا كان الترجمة بشأن الترجمة التحريرية و (2

 عن المكتب الذي مقره في تونس.المؤتمرات والمنشورات التعامل مع هذه المسألة نيابة 
تم إنشاء اللجنة الفرعية المعنية من خالل اللجنة الفنية المتخصصة المعنية المعنية بالشؤون  (3

 .2021المالية في 
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جاء االختالف في األرقام المقدمة نتيجة لتأمين األموال من البنك الدولي في وقت متأخر بعد  (4

 تجميع الميزانية.

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض وأثنت على معهد االتحاد األفريقي لإلحصاءات على العمل المقدم. .343
 تم اعتماد الميزانية وطلبت من المفوضية أخذ تعليقات االجتماع في االعتبار. .344

 ذال ذال. اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته

 المشتركة. قدمت اللجنة مشروع الميزانية لبحثه من قبل الجلسة .345

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .346
 في وقت سابق مدرج الميزانية بدون تخصيص. طلبت توضيحا بهذا الشأن 4.01كان البند  (1
 طلبت معرفة وجود أي ارتباط مع مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات في مسائل الترجمة (2

 والترجمة الفورية. التحريرية
 األوروبي.من التمويل من االتحاد ياقترحت اعتماد الميزانية بتض (3
طلبت تأكيدًا من المفوضية فيما إذا كانت أموال االتحاد األوروبي الخاصة باللجنة األفريقية  (4

 لحقوق الطفل ورفاهيته قد تم تأمينها بالفعل.
داة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ، يمكن أن ، من تقرير األ1.02البند  443في الصفحة  (5

 .دوالًرا أمريكيًا( 40371افتراضيًا )ترشيد مبلغ  كسب التأييد يعقد منتدى أنشطة
يجب أن يكون االحتفال بيوم الطفل األفريقي افتراضيًا ويجب ترشيد المبلغ  446الصفحة  (6

 دوالًرا أمريكيًا(. 39،834
قوم بإعداد سياسة حماية الطفل ت تساءلت بشأن الجهة التي ،3.03 النشاط 447في الصفحة  (7

اللجنة األفريقية للخبراء  أن تتضّمنألنه من المفترض  خبيرا استشارياهذه؟ ال ينبغي أن يكون 

 دوالر أمريكي. 27000ته خبراء. يتم ترشيد ذلك بمبلغ يحول حقوق الطفل ورفاه

 تهيالطفل ورفاهاللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق ردود 

 بالرد على النحو التالي: تهياللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهقامت  .347
دوالر  947000مليون دوالر أمريكي وتم خفضه إلى  1.4كان السقف  4.01بشأن البند  (1

 أمريكي.
بشأن مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات، كان من الصعب ربطها بجهاز مستقل. على هذا  (2

الفورية مستقلة عن مديرية إدارة الترجمة النحو، يجب أن تكون الترجمة التحريرية و

 المؤتمرات والمنشورات.
 وافقت على عقد بعض االجتماعات افتراضيا. (3
 تم تأكيد توفر الدعم من االتحاد األوروبي. (4

 التوصيات/االستنتاجات
حول حقوق الطفل ورفاهيته للعمل  أحاطت علما بالعرض وأثنت على عمل اللجنة األفريقية للخبراء .348

 المنجز.

 مملكة ليسوتو على استضافتها اللجنة. تشكر .349

 اعتماد الميزانية مع التعديل الذي اقترحه االجتماع لترشيد الميزانية. تم .350

 األفريقي ضاد ضاد. البرلمان
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مساعدة ال من غيردوالر أمريكي  13،525،352الميزانية البالغة  البرلمان األفريقيقدم كاتب  .351

، وأشار إلى اإلنجازات والتحديات الرئيسية مثل جائحة ةخاصالع يرامشالو العابرة واألموالفنية، ال

. بلغ معدل التنفيذ في منتصف لبحثها ،والميزانية غير الكافية، وما إلى ذلك ،19-مرض فيروس كورونا

 %.5 نسبة 2021عام 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 والمالحظات التالية: التعليقاتالمشتركة  الجلسةأبدت  .352

الخلوة المرتقبة للجنة الممثلين حول  معلومات مستكملةالحصول على  ةالمشترك الجلسة تطلب (1

 تشغيلية وبرنامجيةومعرفة ما إذا كانت الميزانية المقترحة المقدمة  الدائمين والبرلمان األفريقي

 على حد سواء.

 1.03و 1.02و 1.01رات من الميزانية ودمج األنشطة بناء القدب المتعلقة نشطةحذف األ اقترحت (2

 ؛التكاليفلتوفير 

ومكتب المستشار القانوني واألسباب المحتملة للزيادة  البرلمان األفريقيتوضيح العالقة بين  طلبت (3

 مقارنة بالعام السابق. 2022في الميزانية البرنامجية لعام 

حضور البرلمانيين  بحث استغالل البرلمان األفريقيعلى  هوأن 2.02أيًضا ترشيد النشاط  تاقترح (4

 للتصديقات. العادية من أجل كسب التأييد خالل جلسات البرلمان

سيتم معرفة ما إذا  وطلبت للبرلمان األفريقيبشأن معدل التنفيذ المنخفض  تأيًضا توضيحا تطلب (5

 .2022الميزانية غير المنفذة إلى عام  ترحيل

ن هذه المسألة ولبرلمانيلبرلمان  األفريقي، هناك حاجة إلى أن يبحث اموسعة لفيما يتعلق بالوالية ال (6

 بشأن المسائل على المستوى الوطني، حيث أن الدول األعضاء هي الوحيدة التي تتخذ قراًرا 

 ؛األفريقيالمتعلقة بتوسيع والية البرلمان 

 للسماحتصاالت البرلمانية تكنولوجيا المعلومات واال نظمأن التكلفة المخصصة لتطوير  تالحظ (7

 ؛بشأن ما تنطوي عليه اتوضيح تاالجتماعات المختلطة عالية وطلببعقد 

معرفة ما إذا  طلبت، للبرلمان األفريقيوفيما يتعلق باإلدارة المالية  3.07الترشيد المقترح للنشاط  (8

 ؛لرقابة الداخليةاقد أخذ في االعتبار التوصيات الواردة في تقرير مكتب  البرلمان األفريقيكان 

 ألنه قد يؤثر على الميزانية المقدمة؛ البرلمان األفريقيأيًضا مراجعة هيكل  تاقترح (9

مديرية و مكتب المستشار القانونيترشيد أنشطته مع أنشطة  يبحثأن األفريقي ينبغي للبرلمان  (10

 ؛المواطنين األفريقيين والمهجر

 اتخاذ  إجراءات لتجنبآليات لضمان الخصوصية مع  حاجة إلى أن يضع البرلمان األفريقي هناك  (11

 نشر مقاطع الفيديو الداخلية؛

 2.04و 2.02من التوسع في بنود الميزانية المقترحة وحذف األنشطة  إلى مزيد كما أن هناك حاجة  (12

 .3.06و 3.04و

 ردود البرلمان األفريقي

 على النحو التالي:بالرد البرلمان قام  .353

المراسالت التي تم إرسالها إلى من خالل دث خالل انتخاباته وأبلغ عما ح أعرب عن اعتذاره (1

. الخلوة، والتي تحتوي على ثالثة تواريخ محتملة لعقد الممثلين الدائمينالمفوضية إلحالتها إلى لجنة 

 ؛الخلوةالجهازين كان عائقا لعقد  لدى مع ذلك، فإن ضيق الوقت 

علما بالتعليقات  وأحاط  نية التشغيلية والميزانية البرنامجيةالميزا أبلغ بأن الميزانية المقترحة تشمل  (2

 والتوصيات المقدمة؛

مديرية المواطنين و مكتب المستشار القانونيفيما يتعلق بالعالقة مع  هأناألفريقي أوضح البرلمان  (3

 يذتنفلم يتم ترشيد العمليات؛ ومع ذلك، فإنها ستتواصل مع المفوضية لضمان  األفريقيين والمهجر،

 الترشيد؛
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كافية لتنفيذ والية  ية لكنها لم تكنتدابير التقشفالمتوافقة مع  2020كانت الميزانية البرنامجية لعام  (4

 .األفريقي البرلمان

 ؛المسائل بعض إلى للدعوةسيتم اعتبار البرلمانات الوطنية على النحو الموصى به  (5

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البرلمانية، تم إبالغ االجتماع بأن البرلمان  بوضع نظمفيما يتعلق  (6

أصبح  في البرلمان  وأن التشغيل اآللي ليس لديه نظام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  األفريقي

 و هناك حاجة إلى هيكل جديد تماًما لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.قديما 

 2020األنشطة التي تم التخطيط لها لعام  تعذر تنفيذ، للبرلمان األفريقيتنفيذ ال فيما يتعلق بمعدل (7

الربع  في 2021. بدأ تنفيذ األنشطة المخطط لها لعام 19-مرض فيروس كورونابسبب جائحة 

 ؛2022حتى عام  وسيتواصلالثاني من العام 

 ؛2022إذا لم يكن هناك تمديد، يتم ترحيل األموال إلى عام  (8

ضمان  ةاألفريقية الخمس األقاليمالبرلمان، يتعين على الصحفيين من  مداوالتيتعلق بتسرب فيما  (9

 تغطية االنتخابات.

 2004حاليًا في مستوى عام  األفريقيالمحدودة للبرلمان، ال يزال البرلمان  بالواليةفيما يتعلق  (10

نتائج البرلمان  قياساالتحاد األفريقي. وبالتالي، ال يمكن  وكبأدوار استشارية والتصديق على صك

 % من الميزانية للبرامج.21 نسبة خصصت  كمياً و

 4.8كانت  2022وافق على أن هناك زيادة في الميزانية البرنامجية ألن الميزانية المقترحة لعام  (11

ون دوالر أمريكي بما ملي 3.8الوالية ولكن تم تخفيضها إلى  استنادا إلىمليون دوالر أمريكي 

 يتماشى مع نظام السقف.

 والسلطة التشريعية. الواليةمن أجل توسيع  كسب التأييد اقترح (12

 التوصيات/االستنتاجات

التعليقات والمالحظات التي قدمتها الدول  بحثالبرلمان  وطلبت منعلما بالعرض  تأحاط .354

 األعضاء.

 مع أخذترشيد األنشطة والتكاليف  األفريقي من البرلمان تعلى الميزانية المقترحة وطلب توافق .355

 ؛في االعتبار معدل التنفيذ المنخفض

وتنفيذها  في االعتبارجميع توصيات الميزانية  أخذالتأكد من  األفريقي أيًضا من البرلمان تطلب .356

 بالكامل؛

بات الحساجميع التوصيات الواردة في تقرير مراجعة  أخذ ضمان األفريقي كذلك من البرلمان تطلب .357

 ؛في االعتبار

 مديرية المواطنين األفريقيين والمهجرالبرلمان على إشراك مكتب المستشار القانوني و تحث .358

 تجنب أي ازدواجية.من أجل لضمان ترشيد األنشطة 

 ظاء ظاء. المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء

 239.305الميزانية البالغة المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء باإلنابة  ةمدير تقدم .359

وكالة متخصصة  وهالمركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء أن  توأبلغ لبحثها،دوالر أمريكي 

 لخبراء اإلحصاءاإلحصائية  اتمقرها في كوت ديفوار. وقالت إن أولوية الوكالة هي تعزيز القدر

 اإلحصاء. لعصرنة األفريقيين

 تعليقات الجلسة المشتركة

 :والمالحظات التالية التعليقاتالجلسة المشتركة  قدمت  .360

مع مدارس اإلحصاء المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء معرفة سبب عدم تعاون  تطلب (1

 في إفريقيا؛
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 والمركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء توضيح معايير اختيار المتدربين لبرامج  طلبت (2

 ؛االستضافةاتفاق وضع 

وحدة المشتريات  من قبلبشأن شراء أجهزة الكمبيوتر المحمولة  1.09يتم تنفيذ النشاط أن  تاقترح (3

 إلى الميزانية التشغيلية. 1.09و 1.05وأن يتم نقل النشاطين  للمفوضيةالداخلية 

 

 ردود المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء

 التالي:رد المركز األفريقي للتدريب في مجال اإلحصاء على النحو  .361

 ةقانوني آثارأنه ال يوجد أي  تللميزانية وأبلغ مالدول األعضاء على دعمهة باإلنابة المدير تشكر (1

. ويمكن توقيع 2022عام  تخصإلى أن الميزانية المقدمة  انظر االستضافةفيما يتعلق بتوقيع اتفاق 

 االتفاق المذكور قبل تنفيذ الميزانية؛

 مع جميع معاهد اإلحصاء؛في مجال اإلحصاء المركز األفريقي للتدريب عمل يس (2

المواصفات والملفات  تتضمنفيما يتعلق بمعايير اختيار المتدربين، سيتم تعميم مذكرة شفوية  (3

 قرر من سيشارك في التدريب المذكور؛تالتعريفية للمشاركين على الدول األعضاء، وس

 تأمين ميزانية للعملية؛لى إ؛ مع ذلك، هناك حاجة تهاتم مراقبتعمليات الشراء مركزية وس (4

بالتدريب على نظام معلومات سوق العمل واالقتصاد غير الرسمي، وقد تم  1.09يتعلق النشاط  (5

ومديرية اإلعالم  قسم نظم المعلومات اإلداريةموقع على شبكة اإلنترنت بالتعاون مع  إعدادبالفعل 

 ؛واالتصال

التدريب على إحصاءات الهجرة سنويًا بناًء على طلب الدول األعضاء، وسيتم مراجعة عنوان  ينظم (6

 التدريب وضمان التمثيل الجغرافي.

 المفوضيةالمسؤول عن شراء معدات تكنولوجيا المعلومات في  وه قسم نظم المعلومات اإلدارية (7

وأعمال تكنولوجيا المعلومات  رونياإللكتموقع التصميم ب سيقوم قسم نظم المعلومات اإلداريةحيث 

 .المرتبطة به

 االستنتاجاتتوصيات/ ال

المركز األفريقي العمل المنجز في  ة باإلنابة علىمديرالعلى  تعلما بالميزانية المقدمة وأثن تأحاط .362

 .المركزحكومة كوت ديفوار الستضافة مكتب للتدريب في مجال اإلحصاء و

في االعتبار جميع التعليقات التي  يأخذ أن ي مجال اإلحصاء المركز األفريقي للتدريب فطلب من  .363

 تدلي بها الدول األعضاء؛

 .شجعت على التعاون مع المعاهد اإلحصائية الوطنية في الدول األعضاء لضمان تعزيز أنشطتها .364

 .توقيع اتفاق االستضافة مع حكومة كوت ديفوارب بالتعجيللمفوضية ا أوصت .365

 األفريقيةغين غين. الجامعة 

. تم توضيح لبحثهادوالر أمريكي  16.381.831تبلغ ميزانية األفريقية قدم رئيس الجامعة  .366

 اإلنجازات الرئيسية والتحديات الرئيسية في العرض.

 تعليقات/ مالحظات الجلسة المشتركة

 :والمالحظات التالية التعليقاتالجلسة المشتركة  قدمت .367

 .معهد لكل المخصصة الميزانية فيما يخص  الفوارق توضيحات حول المشتركة طلبت الجلسة (1

 .المقدم والعرض المتداولة الوثيقة بين توافق عدم هناك (2

 لتمويل منخفض تنفيذ معدل مقابل تجاوزه تم قد للجامعة األفريقية المخصص السقف أن الحظت (3

 األعضاء؛ الدول

 بالفعل؛ بها االلتزام أو الدوليين الشركاء من الفنية المساعدة تم تأمين إذا عما استفسرت (4
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 ومفوضية االتحاد األفريقي الجامعة األفريقية بين تعاون أي هناك كان إذا عما أيًضا استفسرت (5

 كمتطوعين، حتى المفوضية إلى الدراسية المنح من استفادوا الذين الطلبة إمكانية التحاق لضمان

 اكتسبوها؛ التي المعارف من لالستفادة

و إشراك  هيكل الجامعة األفريقية في األفريقي االتحاد في القيادة أكاديمية دمجإلى  حاجة هناك كانت (6

 الجامعة األفريقية؛ برامج في وضع المهجر في األفريقيين المحاضرين

 واحترام الدائمين الممثلين لجنة ألعضاء تدريبية دورات أيًضا الجامعة األفريقية توفر بأن أوصت (7

 والشباب؛ المرأة المساواة بين فضال عن الحصص لنظام التوجيهية الخطوط

 من بعد تستفيدا لم الدولتين من الدول األعضاء اللتين مع التواصل على الجامعة األفريقية تشجيع تم (8

 برامجها؛

 ؛2021 عام في المسجلين عن االجتماع استفسر جديد، طالب 500 لتسجيل 2022 بالنسبة لخطة (9

 االعتراف إلى حاجة وهناك المضيفة البلدان قبل من األفريقيةالجامعة  معاهد من معهد أي تمويل يتم (10

 بها؛

 أوصى لذلك، المضيفة؛ البلدان في المقيمين من هم الجامعة األفريقية في المديرين أن الحظت (11

 المديرين؛ تعيين عند االعتبار في األعضاء الدول جميع بأن تؤخذ االجتماع

 الترجمة في مديرية إدارة المؤتمرات والمشورات مساعدة الجامعة األفريقية على خريجي اقترحت (12

 القدرات؛ فجوة سد وكذلك التكاليف تقليل أجل من والترجمة الفورية التحريرية

 األموال؛ لجمع علميًا بحثًا سبب عدم إجراء الجامعة األفريقية بشأن طلبت توضيحات (13

 الجامعة األفريقية؛ تركهم بعد الخريجين تقدم لتتبع والتقييم للرصد آلية إلى وضع حاجة هناك كانت (14

 ضمان آليات فضال عن أفريقيا جنوب في الفضاء علوم معهد تفعيل بشأن معلومات مستكملة طلبت (15

 األفريقي؛ واالتحاد الجامعة األفريقية رؤية

 ؛ تتألف ومّما فقط األفريقين للطلبة مخصصة المقدمة الدراسية المنح كانت إذا ما معرفة طلبت (16

 احتياطية قائمة هناك كانت إذا وما الجامعة األفريقية يمولون الذين الشركاء معرفة أيًضا طلبت (17

 العروض. للطلبة الذين يرفضون الفوري االستبدال لضمان

 ردود الجامعة األفريقية

 قدمت الجامعة األفريقية الردود التالية: .368

صنع  أجهزة قبل من اعتمادها بعد االعتبار في الحصص سياسة أخذ الجامعة األفريقية في بدأت (1

 فصاعداً؛ اآلن من الجنسين بين التكافؤ وسي راعى السياسة

 ،19-فيروس كورونا تحديات بسبب السفر على قيود فرض تم المنخفض، التنفيذ بمعدل يتعلق فيما (2

 بعد؛ الطالب يلتحق  لم حيث

 أو ماجستير) المقدمة الدورات على اعتمادًا أخرى، إلى جامعة من المخصصة الميزانيات تختلف (3

 ؛(دكتوراه

 الجاري؛ للعام طالبًا 465 تسجيل تم (4

 ذلك؛ إلى وما البحث، ورسوم الصحي، والتأمين شهرية، اإلعانات من الدراسية المنح تتكون (5

 شباب إلى للوصول مختلفة اتصال الجامعة األفريقية استراتيجيات تستخدم بالرؤية، يتعلق فيما (6

 .مديرية اإلعالم واالتصال مع بالتعاون اإلنترنت شبكة على موقع وضع تم كما القارة؛

 ذلك، ومع األفريقي؛ لالتحاد الخطوط التوجيهية الجامعة األفريقية مع في التوظيف عمليات تتوافق (7

 المنتدبين مع الموظفين تعمل فهي لذلك الجامعة األفريقية؛ إدارة هيكل من بعد االنتهاء يتم لم

 .والطلبة والمعلمين

 الممثلة للبلدان األولوية وستعطى الحصص معمول به وأن نظام انتظار، قائمة هناك أن تذكر (8

 .ناقصا تمثيال

 اإلنترنت عبر تقديم عملية هناك. القارة خارج %10و القارة في يعملون الطلبة من %90 أن أبلغت (9

 .طالب 500 البالغ الهدف من يكون عدد الطلبة  المتقدمين أكبر ما وعادة
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 مالية قيمة وليست فنية مساعدة شكل في  هي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مساهمة أن أوضحت (10

 .االجتماع لتوصيات وستمتثل

 قد الطلبة عدد أن وأبلغت ،%40 زيادتها إلى استهداف مع %32 أن نسبة الطالبات تبلغ ذكرت (11

 .الماضية القليلة السنوات في %40 إلى %20 من زاد

 االستنتاجاتالتوصيات/ 

 .به تقوم للعمل الذي الجامعة األفريقية على وأثنت بالعرض علما أحاطت .369

 التعليقات جميع االعتبار في تأخذ أن الجامعة األفريقية من وطلبت الميزانية على صادقت .370

 .األعضاء الدول قدمتها التي والمالحظات

 وشجعت ،55 الـ األعضاء الدول جميع من الطالب مشاركة ضمان إلى الجامعة األفريقية دعت .371

 الدائمين. الممثلين لجنة ألعضاء محددة قدرات ببناء القيام على الجامعة األفريقية

 والعمل السياسة أجهزة صنع اعتمدتها التي الحصص سياسة احترام الجامعة األفريقية من طلبت .372

 لن الجامعة؛ طلبة من االستفادة خاللها من للمفوضية يمكن طريقة أفضل الستكشاف المفوضية مع

 الوقت. نفس في التكلفة سيقلل بل فحسب، قدراتهم بناء إلى ذلك يؤدي

 الجامعة األفريقية؛ مؤسسات ودعمها الستضافتها األعضاء الدول على أثنت .373

األفريقية من الشباب في االعتبار خالل تعيين  خريجي الجامعة شجعت المفوضية على أخذ .374

 .لشباب لالتحاد األفريقيالمتطوعين ا في برنامج المرشحين

 .األفريقيين المغتربين مشاركة ضمان الجامعة األفريقية من طلبت .375

 جنسياتهم؛ ذلك في بما والمعلمين الطلبة بقائمة األعضاء الدول تزويد الجامعة األفريقية من طلبت .376

 إلى ودعت لالتحاد الخمس الرسمية باللغات برامجها جميع تشغيل على الجامعة األفريقية شجعت .377

 .الطلبة تسجيل في الجنسين بين مراعاة التكافؤ

 

 ألف ألف ألف. مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد

. وأشارت إلى اإلنجازات لبحثهادوالرا أمريكيا  1،932،114المجلس ميزانية قدرها  ةأمين تقدم .378

 العملية.الموظفين الذي أثر على عدد ونقص  19-فيروس كوروناوالتحديات مثل 

 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 :والمالحظات التالية التعليقاتالجلسة المشتركة  قدمت .379

 معرفة المشاريع الخاصة التي سيتم التعامل معها هذا العام. تطلب (1

 ؛التكاليفال يمكن فحص الميزانية نظًرا لعدم وجود تفاصيل  (2

 وفقًا لسقفها؛ لتخفيضهااجعة الميزانية االتفاقية والحاجة إلى مر المجلس مع  مواءمة مسمياتينبغي  (3

واستخدام القدرات الداخلية إلجراء دراسة  اأوصى االجتماع بعقد اجتماعات المجلس افتراضي (4

لتحديد الثغرات في القدرات على طول سلسلة منع الفساد والتحقيق والمقاضاة في جميع الدول 

 األطراف التي صدقت على االتفاقية؛

مجلس وطلبت من مكتب المستشار القانوني تقديم تقرير إلى الدول ال فيقانونية إدارية  هناك مشاكل (5

 األعضاء إليجاد حل لهيكل المجلس؛

مجلس واألجهزة الوطنية لمكافحة الفساد، وشكل عقد البشأن مستوى التعاون بين  طلبت توضيحات (6

 اجتماعات المجلس؛

 ات؛مرات وطلبت توضيح 4الحظت أن الميزانية زادت  (7
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الميزانية في حالة عدم  تخفيضألف دوالر أمريكي وطلبت  400يبلغ  الميزانيةأن سقف  أبلغت (8

 وجود توزيع تفصيلي.

 ردود المجلس

 رد المجلس االستشاري لمكافحة الفساد على النحو التالي: .380

مديرية  قدمتهالذي  السقفضمن هي و وبرنامجية على حد سواء يةأبلغ المجلس أن الميزانية تشغيل (1

 .البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة

لعدل والشؤون اللجنة الفنية المتخصصة لمجلس من قبل ال مسمياتال يزال يتعين النظر في  (2

 القانونية.

 الموظفين؛ عدد مجلس تحديًا يتعلق بنقصالال يمكن إجراء الدراسات داخليًا حيث يواجه  (3

الفساد وينظم الحوار األفريقي لمكافحة الوطنية االتها وكيعمل المجلس مع الدول األعضاء من خالل  (4

 لمكافحة الفساد.

 مجلس الجدد.الألعضاء  حضورياعقد االجتماعات عبر اإلنترنت ولكن سيعقد اجتماع واحد ست   (5

ن والمجلس لديه مترجم والترجمة  الفورية ألنبتكاليف الترجمة التحريرية  طلب االحتفاظ  (6

 إضافة إلى ميزانية البرنامج.خاصون به ن ون وفوريوتحريري

 .األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغمجلس غير متصل بعد بالأوضح أن  (7

 

 التوصيات/ االستنتاجات

 على المجلس للعمل المنجز؛ تعلما بالميزانية المقدمة وأثن تأحاط .381

حظات التي أبدتها الدول أن يأخذ في االعتبار الثناء والمال تعلى ميزانية المجلس وطلب توافق .382

 ؛لتخفيضهااألعضاء، السيما الحاجة إلى ترشيد الميزانية 

 ؛كاليفلزيادة خفض الت افتراضياخلوات الجتماعات/ االطلبت عقد  .383

 .لمجلسلعلى التعجيل بتعيين الموظفين الالزمين  تحث .384

 

 باء باء باء. لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي

 لتبحثهادوالر أمريكي  144،098ميزانية قدرها  للقانون الدولياالتحاد األفريقي  لجنة رئيسقدم  .385

 الجلسة المشتركة.

 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 :والمالحظات التالية التعليقاتالمشتركة  الجلسة قدمت .386

 الميزانية بالكامل. تعلى العرض ودعم لرئيس اللجنة هاشكرأعربت عن  (1

 2.02باستخدام النهج الرقمي، بينما يمكن تنفيذ النشاطين  1.02و 1.01يجب ترشيد النشاطين  (2

 .هماوطلب دمج األفريقيين للطلبةمن خالل منحة دراسية  2.03و

وضمان إبراز بالموظفين  لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي أمانة تزويد إلى كانت هناك حاجة (3

 واالتحاد األفريقي. للقانون الدوليلجنة االتحاد األفريقي 

تقديم إحاطات ب لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي وأبلغتالجائزة  صرفتوضيح كيفية  طلبت (4

 ؛لجنة الممثلين الدائمينمنتظمة إلى 

توضيح الهدف من الدراسة التي سيتم إجراؤها على النحو المنصوص عليه في النشاط طلبت  (5

 تقديم الخدمة؛ مكتب المستشار القانونيإذا كان بإمكان معرفة ما  ت، وطلب2.03

 توضيح كيفية منح الجائزة؛طلبت كما  (6

 وإضافة التكلفة لمنحة األطروحة؛ 1.03 النشاط تمت التوصية بحذف (7
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 .على شبكة اإلنترنتموقع  لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليعما إذا كان لدى  تاستفسر (8

 

 التوصيات/ االستنتاجات

لجنة للعمل الذي تقوم به  رئيس اللجنةعلى  تعلما بالميزانية المقدمة وأثن ةالمشترك الجلسة تأحاط .387

 .االتحاد األفريقي للقانون الدولي
 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي.استضافة عرضها حكومة غينيا االستوائية على  تشكر .388
 .يهيكلالفي اإلصالح  ن الدوليلجنة االتحاد األفريقي للقانوإدراج هياكل اقترحت  .389

 المتعلقةالتوجيهية  الخطوطبما في ذلك اقتراح تطبيق  تتمت الموافقة على الميزانية مع التعديال

 EX.CL/Dec.1057 المجلس التنفيذي لمقررألتعاب على جميع مكاتب االتحاد األفريقي وفقًا با

(XXXV)  مكاتب االتحاد األفريقي.وأجهزة بشأن تنسيق األتعاب لجميع  2019الصادر في يوليو 

 بتدريس قوانين إفريقيا في الجامعات األفريقية. أوصت .390

 جيم جيم جيم. المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها

مليون دوالر  17.3قدم نائب مدير المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها ميزانية بمبلغ  .391

 الجلسة المشتركة.أمريكي لبحثها من قبل 

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .392
أعربت عن تقديرها لعمل المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها وأشارت إلى  (1

 .19-اإلنجازات التي حققها المكتب خاصة خالل فترة انتشار فيروس كورونا
 الميزانية بصيغتها المقدمة ولكنها طلبت ترشيد بعض البنود.أيدت  (2
الحظت أن هناك شركاء كانوا يمولون المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها، وعلى  (3

 هذا النحو، طلبت معلومات بشأن استبعادهم كمصدر للتمويل.
ة وانخفاض معدالت توضيح المبلغ المخصص من قبل الشركاء في الميزانيإلى  هناك حاجة  (4

 التنفيذ في العام السابق.
 الخبرات االستشارية يجب القيام بجميع العناصر المتعلقة بالتدريب افتراضيا، ويجب تقليل طلب  (5

 وترشيده.
 1.07،  7.03،  7.02،  10.02،  4.03،  4.01،  1.03اقترحت أن يتم ترشيد البنود التالية:  (6
 األموال المخصصة إلى أنشطة أخرى.، يجب نقل 10.02فيما يتعلق بالبند  (7
طلبت توضيحا بشأن مصدر التمويل حيث كانت هناك إشارة إلى تمويل الشريك في االقتراح  (8

 ولكن ليس في العرض.
بقيمة  1.06و 1.04البنود  510فيما يتعلق باألداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ، الصفحة  (9

أن تكون االجتماعات  يمكن -مريكي  على التوالي دوالر أ 220.300دوالر أمريكي و 126.900

 افتراضية.
يمكن أن يكون االجتماع  -دوالر أمريكي  235.023بقيمة  2.02البند  ،512الصفحة  (10

 افتراضيًا إذا أمكن.
أن يكون المؤتمر بشأن  يمكن -دوالر أمريكي  125.600بقيمة  3.05البند  516الصفحة  (11

 الصحة العامة افتراضيًا.
بشأن الحاجة إلى  تساءلت -دوالر أمريكي  126.001بقيمة  04.7البند  524 الصفحة (12

 السفر من أجل وضع إجراءات التشغيل القياسية هذه، يجب ترشيد المبلغ المخصص.
 أيدت اإلعفاء من قيود الميزانية. (13
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 ميزانية .الطلب فجوة في هناك  تكون يجب أال (14
 وافقت على تبرع االتحاد األوروبي واستخدامه. (15
لم يتم استكمالها بعد. كما طلبت توضيح ما إذا  التي طلبت توضيحا بشأن عملية التعيين  (16

هل هم مهمون والمبتدئين،  من الموظفين كان الموظفون الذين سيتم تعيينهم من كبار الموظفين أو

 أم ال، واقترحت إمكانية تعيينهم على مراحل.
، من حيث معايير والر أمريكيد 365.120بقيمة  8.09طلبت توضيحا بشأن النشاط  (17

 االختيار وما إذا كانت جميع الدول األعضاء معنية.
 .واألمن االستخبارات جهزة أل األفريقية لجنةالاالنتقال إلى مبنى  إحاطة حول طلبت  (18
 .19-اللقاح ضد فيروس كورونا إحاطة حول طلبت  (19
ال ينبغي أن يكون تحت المركز األفريقي لمكافحة األمراض  7.06النشاط  الحظت أن (20

 .والوقاية منها
 .طلبت إيجاد طرق لترشيد االجتماعات وبناء القدرات (21
 .بطء عملية التعيين وكذلك طلب الخبير االستشاري قلقهما من أعربت عن (22
ألموال التي تعهد بها طلبت من مديرية الشراكة وتعبئة الموارد توضيح ما إذا تم استالم ا (23

 .الشركاء
طلبت من المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها تأكيد استالم التعهدات، وما  (24

 التنفيذ اليوم أعلى مقارنة بوقت صياغة الوثيقة. معدل إذا كان
األفريقي لمكافحة  نهائي للمركزالسؤال حول المقر المن المفوضية الرد على  تطلب (25

 وقاية منها.األمراض وال

 ردود المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها

 قدم المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها ردوده على النحو التالي: .393

 ٪ من أعمال المركز.80قام الشركاء بدعم  (1
بينما تم مليون دوالر أمريكي  16.5كان الحد األقصى الذي تم تقديمه أثناء العملية األولية هو  (2

 ماليين دوالر أمريكي. 9استالم سقف جديد يوم الجمعة من األسبوع الماضي قدره 
األفريقية  لجنةالفيما يتعلق بخطة نقل المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها إلى مبنى  (3

أيًضا  لجنة  بشأن السعر، وتمت الموافقة على السعرالواألمن، كان هناك اتفاق مع   لالستخبارات

الوثيقة القانونية  فيما يخص وكل شيء على وشك االنتهاء لجنة المشتريات الداخلية    من قبل

 .2021للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها على أمل االنتقال بحلول أغسطس 
 ومع حضورياً ال يمكن إجراء بعض التدريبات عن ب عد حيث كانت هناك حاالت تتطلب التدريب  (4

 ترشيد ذلك قدر اإلمكان. المركز ذلك، سيحاول
بشكل مقتصد في المهارات التي لم تكن متوفرة داخل المركز  بالخبراء االستشاريين تم االستعانة  (5

 .النشاط  األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها. وعد المركز بترشيد
القيادات الوطنية للعمل معًا في  بيندوالر أمريكي إلى الجمع  30.250بقيمة   1.04يهدف النشاط  (6

 .منتدى
التسلسل الجيني تم ب دوالر أمريكي، كان نشاطا يتعلق 123.011بقيمة   1.03فيما يتعلق بالبند  (7

 .إجراؤه بمنهجية متخصصة
قدم بعض الشركاء تعهدات إلى المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها لكن لم يتم استالم  (8

 يعمل مع البنك األفريقي للتصدير واالستيراد. خبير استشاريالتعهدات األموال. ويتابع 
 تعهد االتحاد األوروبي فجوة ال تحتوي على موارد في الوقت الحالي.يغطي  (9
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إعداد  توجد مراكز عمليات الطوارئ في بعض البلدان بينما ال توجد في بلدان أخرى؛ سيتم  (10

تحديد البلد الذي نبدأ به على أساس الحاجة إلى  تكون هناك حاجة وبعد ذلك س المعايير للبلدان

 حة.الملّ 
فيروس كورونا وليس لتعزيز جائحة مليون دوالر أمريكي مخصًصا لالستجابة ل 34كان مبلغ  (11

 المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها.
ماعات نظامية يتعين إجراؤها عقد المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها ثالثة اجت (12

 حضوريا.
 ٪ من الميزانية التشغيلية لالتحاد.5يمثل صندوق االستجابة للطوارئ  (13
( التأخر في اإلفراج عن 1فيما يتعلق بانخفاض معدل التنفيذ، كان هناك العديد من العوامل:  (14

 ئ.حاالت الطوار مع  ليس مصمما بحيث يتالئم ( نظام االتحاد األفريقي2األموال، 
كان المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها يوفر احتياجات أفريقيا فيما يتعلق باألمن  (15

 الصحي؛
دوالر  89.600دوالر أمريكي  و 123.500بقيمة  2.04و 2.03 بالبندينلم يكن من الممكن القيام  (16

شاركة حضورية إجراءات التشغيل الموحدة عن بعد ألنها تضمنت م أمريكي  على التوالي، بشأن

 مع أولئك الذين قاموا بها.

 التوصيات/ االستنتاجات

والوقاية  األمراض أحاطت الجلسة المشتركة علما بالعرض وأثنت على المركز األفريقي لمكافحة  .394

 منها لجودة العمل الذي يقوم به.
على الدعم الذي يقدمه للدول  أشادت أيضا بالمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها  .395

 .19-في التصدي لجائحة فيروس كورونا األعضاء
 الميزانية مع التعديالت وفقا لمالحظات وتعليقات االجتماع. اعتمدت  .396
 إال  بخبراء استشاريين طلبت من المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها عدم االستعانة  .397

 وبة في المنظمة.المهارات المطل في حالة عدم توفر
 يقدم إحاطات إلى والوقاية منها أن يقوم  األمراض طلبت كذلك من المركز األفريقي لمكافحة  .398

 األموال المتلقاة واستخدامها. حول دوري بشكل  الجلسة المشتركة 
ً ييجب أن ت عقد االجتماعات افتراض .399  بقدر اإلمكان. ا

 والتنمية في فترة ما بعد النزاعاتدال دال دال. المركز األفريقي إلعادة اإلعمار 

مليون  2.4قدم المركز األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات ميزانية بمبلغ  .400

 دوالر أمريكي لبحثها من قبل الجلسة المشتركة.

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .401
 اءلت عن عدد موظفي األمانة لتجنب االستشارات؟تس (1
، اقترحت السماح للمكتب بتأمين المزيد من 2021انخفضت الميزانية المتاحة للمركز عن عام  (2

 التمويل ألنشطته.
 1.07طلبت توضيحا بشأن النشاط  ذلك،أيدت األنشطة، ومع  (3
 للغاية. ألن التكلفة كانت مرتفعة 2.08مراجعة البند إلى كانت هناك حاجة  (4
ً طلبت توضيح (5  لمدة ثالث سنوات. تنفيذ معدل عدم وجود بشأن  ا
 طلبت توضيحا بشأن مسألة التعيين. (6
 .يجب حذف تكلفة الترجمة وإعادة تخصيصها لتمويل األنشطة األخرى في الميزانية (7
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 الموظفين. بالتعجيل في عملية تعيين أوصت  (8
اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات إلى تساءلت عن الموعد المحتمل لنقل مركز إعادة  (9

 القاهرة.
 أشادت بمصر لتشغيل المركز. (10
 .2020مبلغ الميزانية اعتباًرا من عام  انخفاض أعربت عن قلقها إزاء  (11

 مركز إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعاتردود 

 بالرد على النحو التالي: النزاعاتمركز إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد قام  .402

 للميزانية.أعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته الدول األعضاء  (1
 الفورية قدر اإلمكان.الترجمة سيتم ترشيد تكلفة الترجمة التحريرية و (2
 مكتب جديد. لم يكن هناك تنفيذ سابق للميزانية ألن المركز (3
الموارد البشرية وكان من المقرر اإلعالن عن على مستوى إدارة ال يزال موظفًا  15تعيين  (4

 الوظائف في أقرب وقت ممكن.
ً  أحاط (5  وترشيد ذلك. الخبراء االستشاريين بالمالحظات حول استخدام  علما
دوالر أمريكي من  257000الشراكة وتعبئة الموارد أن المركز تلقى بالفعل  مديريةأوضحت  (6

 طس للحصول على تمويل إضافي.حتى أغسمهلة الشركاء، وناشدت بمنح المركز 

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت الجلسة المشتركة علما بالميزانية المقدمة. .403
شكرت جمهورية مصر العربية على قبولها استضافة المركز األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في  .404

 فترة ما بعد النزاعات.
ليقات والمالحظات الواردة من الدول تم اعتماد الميزانية ولكن ينبغي ترشيدها على أساس التع .405

 األعضاء.
طلبت من المفوضية التعجيل بتفعيل المركز األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد  .406

 النزاعات.
األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات بمواصلة تعبئة موارد  للمركز سمحت .407

 لسة المشتركة بحلول نهاية أغسطس.إضافية وتقديم تقرير إلى الج

 هاء هاء هاء. المؤسسة األفريقية لبناء القدرات

مليون دوالر أمريكي لبحثها من قبل  1.2ميزانية بمبلغ  المؤسسة األفريقية لبناء القدراتقدمت  .408

 الجلسة المشتركة.

 تعليقات الجلسة المشتركة

 النحو التالي:قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على  .409
 هذه المرحلة. في 3و 1النظر في المشروعين  عدماقترحت  (1
 ميزانية بالفعل في  ألنه مدرج– 2063الرصد والتقييم ألجندة  بشأن- 2المشروع  حذفاقترحت  (2

 مكتب نائب الرئيس أو مكتب رئيس المفوضية.
بتقييم االحتياجات التدريبية  تطلبت توضيح ما إذا كان المؤسسة األفريقية لبناء القدرات قد قام (3

 لالتحاد.
 في اإلصالحات. مساهماتها طلبت توضيحا بشأن مدخالت المؤسسة األفريقية لبناء القدرات أو (4
المؤسسة األفريقية لبناء القدرات وكذلك مصدر تعبئة الموارد من قبل توضيح كيفية طلبت  (5

 التمويل.
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الة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي، فقد ط لب نظًرا لكون المؤسسة األفريقية لبناء القدرات وك (6

لب من مكتب المستشار القانوني تقديم الرأي القانوني بشأن توضيح بشأن وضعها القانوني وط  

 هذه المسألة.
تم التماس توضيح بشأن االستشارات في االقتراح حيث من المفترض أن يكون للمؤسسة األفريقية  (7

 لبناء القدرات خبراء.
 بشأن الدليل التشغيلي لألمانة مكررا. 2-2كون النشاط يمكن أن ي (8
 تساءلت عما إذا كان للمؤسسة سقف للميزانية. (9

 من قبل المؤتمر وينبغي تنفيذها.إصدار  مقررات  تم  (10

 ردود المؤسسة األفريقية لبناء القدرات

 قدمت المؤسسة األفريقية لبناء القدرات ردودها على النحو التالي: .410
 نية المقدمة على تكلفة تشغيلية.لم تحتوي الميزا (1
 تم توقيع مذكرة تفاهم مع اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران بشأن مسألة الحوكمة. (2

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت الجلسة المشتركة علما بالتقرير وشكرت المؤسسة األفريقية لبناء القدرات على عملها. .411
 اعتماد الميزانية مع تعديالت من قبل الدول األعضاء.في ضوء مقررات المؤتمر، تم  .412
 من مكتب المستشار القانوني إجراء بحث وتقديم رأي قانوني بشأن ما يلي:طلبت  .413
 الوضع القانوني للمؤسسة األفريقية لبناء القدرات. 
  الوكاالت المتخصصة. بشأن إنشاء  الرأي القانوني 
  االتحاد األفريقي.المتطلبات القانونية إلنشاء مؤسسات 

 

 واو واو واو. اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

مليون دوالر لبحثها من قبل  5.1ميزانية بمبلغ  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبقدمت  .414

 الجلسة المشتركة

 تعليقات الجلسة المشتركة

 لي:قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التا .415
 دعم الموظفين الذين سيتم تعيينهم في اللجنة. (1
 اجتماعات دوراتها حضورياً.  يخص عقد اقترحت أن تطبق استثناءات على اللجنة فيما  (2
أعربت عن تأييدها للميزانية المقترحة، وكذلك الطلب المقدم لتعزيز هيكل اإلدارة وتحديد  (3

 أولويات التوظيف في اللجنة.
 في النتيجة. اقترحت عقد اجتماع عام الستيعاب كل ما يتم تقديمه ،4بالنسبة للنتيجة رقم  (4
 تكاليف الترجمة الشفوية في حدود ميزانية اللجنة. أعربت أيضا عن تأييدها  فيما يخص (5
 الحملة ضد عقوبة اإلعدام في إفريقيا، ومستوى التزام الدول األعضاء. إحاطة حول طلبت  (6
أن تجتمع  4ث يمكن لجميع اللجان الواردة في النتيجة طلبت معرفة إمكانة عقد اجتماع عام حي (7

 وتتداول، أو تتناوب من خالل عقد اجتماعات افتراضية.
 عقد اجتماعات مجموعات العمل بشكل افتراضي. يمكن- 1فيما يتعلق بالنتيجة  (8
 عقد الندوة بشكل افتراضي. اقترحت- 2فيما يتعلق بالنتيجة  (9
توحيد وترشيد المخرجات في حملة إلى   حاجة هناك- 3.4و 3.3و 3.2- 3فيما يتعلق بالنتائج  (10

 الدعوة.
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 مبادرة إلجراء دراسة حول وضع تيجراي.الأشادت باللجنة الستجابتها لحكومة إثيوبيا بشأن  (11
 أيدت الميزانية واقترحت بحث تعيين الموظفين في الجهاز بشكل عاجل. (12
 سبب عدم قبول عدد كبير من القضايا. فيما يتعلق باألنشطة الفنية للجنة، طلب األعضاء معرفة (13
 معرفة المجتمع األفريقي المستهدف بالتدخل. أرادت- 4.03فيما يتعلق بالبند  (14
 طلبت من اللجنة استكمال هيكل اإلدارة الذي شرعت فيه. (15
 .2020تمت دعوة رئيس اللجنة للنظر في استفسارات المراجعة لعام  (16
دور اللجنة،  إلى توضيح ي هناك حاجة الحظت وجود تضارب مع بعض الصكوك، وبالتال (17

 ل المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.بمقا
دعت أيًضا إلى احترام حقوق الموظفين داخل المفوضية عندما يتعلق األمر باإلجراءات  (18

 التأديبية.
طلبت معرفة المقصود بالسكان األصليين / المجتمعات األصلية كما هو منصوص عليه في  (19

 .4.3.3النتيجة 
 طلبت توضيحا بشأن مستوى التعاون بين اللجنة والدول األعضاء. (20
 التكلفة المدرجة في الميزانية لعقد االجتماعات في بلدان مختلفة متطابقة وينبغي ترشيدها. (21

 ردود اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 التالي:قامت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بالرد على النحو  .416
 .لعقد االجتماعات بالحضور الشخصي ا أشادت بالجلسة المشتركة لمنحها استثناءً  (1
والية أما اللجنة،  دور بوضوححدد  أوضحت أن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  (2

 اللجنة. والية ل ، إال أن المحكمة تكمّ فهي متشابهة مع والية المحكمة األخيرة 
كانوا يعملون على أساس دوام جزئي في كثير من األعمال التي تم أوضحت أن المفوضين  (3

 تنفيذها عندما اجتمع األعضاء.
 أوضحت أن جلسات اللجنة قد أجريت بشكل افتراضي. (4

شكرت الدول األعضاء على الميزانية التكميلية التي تم تخصيصها لتزويد هيكل اللجنة  (5

 بالموظفين.
 عملت بين الجلسات فيما ساس التفرغ الجزئي، وأوضحت أن جلسات اللجنة انعقدت على أ (6

 من الميثاق. 45اللجنة على قضايا أخرى وفقا للمادة 
قد أوقفت  ادولة عضو 18قد ألغت عقوبة اإلعدام، في حين أن  ادولة عضو 23أوضحت أن  (7

 إلغاء عقوبة اإلعدام.
ً  أكدت أن معظم االجتماعات  (8 خدمات الترجمة وأن التكلفة تتجه إلى تغطية  ع قدت حضوريا

 التحريرية.الترجمة الفورية و
 التوظيف بمساعدة لجنة خبراء  بالتوظيف ذّكرت بمقرر المجلس التنفيذي الذي سمح فيه للجنة  (9

 العشرة.
 .2021أفادت بأنه من المتوقع أن يتم تعيين موظفين جدد في الربع األخير من عام  (10
 يمثل تحديًا.لطالما كان  الدول األعضاء والتوصيات من قبل  المقررات أشارت إلى أن تنفيذ  (11
 مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تابعة لها. 31أوضحت اللجنة أن هناك  (12
كانت الميزانية هي نفسها الميزانية التقديرية لعقد اجتماعات افتراضية وكانت التكاليف لتغطية  (13

 الفورية.الترجمة تكاليف الترجمة التحريرية و
ً  جتماعات االجنة كان من المناسب فقط عقد في ضوء النظام األساسي لل (14  .حضوريا

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض وأثنت على اللجنة لما تقوم به من عمل. .417
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 أشادت بحكومة جامبيا الستضافتها اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. .418
 تم اعتماد الميزانية باإلجماع. .419
بتعليقات ومالحظات االجتماع، وال سيما فيما يتعلق بشرط دمج طلبت من اللجنة أن تحيط علما  .420

 بعض االجتماعات.
 ينبغي اتخاذ تدابير لتنفيذ عملية التعيين حسب الميزانية التكميلية المقدمة. .421
ً للمادة  اً سمحت للجنة بعقد اجتماعات حضوري .422 من ميثاق إنشاء اللجنة، ومع ذلك ينبغي  59وفقا

 ات التي ستعقد مع المواطنين.إعادة النظر في االجتماع

 زاي زاي زاي. المعهد األفريقي للتحويالت المالية

دوالر أمريكي لبحثها من قبل   401.427 المالية ميزانية بمبلغ للتحويالتقدم المعهد األفريقي  .423

 .الجلسة المشتركة
 

 تعليقات الجلسة المشتركة 

 لنحو التالي:قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت المالحظات على ا .424
الحظت أنه خالل فترة جائحة فيروس كورونا، ارتفعت تكلفة التحويالت المالية في بعض  (1

 البلدان، وطلبت معرفة ما إذا كان بإمكان المعهد األفريقي للتحويالت المالية تصحيح الوضع.
، ينبغي تحويلها 302، 103، 202، 102تم مالحظة أنشطة لبناء القدرات بموجب البنود:  (2

 لى المؤسسة األفريقية لبناء القدرات.إ
بالتعاون مع مديرية المواطنين  3.03يجب أن يتم التعامل مع المغتربين كما ورد في النشاط  (3

 األفريقيين والمهجر.
 استفسرت بشأن كيفية ترجمة جمع البيانات إلى معلومات مفيدة يمكن تطبيقها. (4
الجتماعات الدولية التي يمكن من خاللها طلبت توضيحا بشأن األحكام الخاصة بالمشاركة في ا (5

 الحصول على قيمة مضافة للتحويالت المالية.
فيما يتعلق بتحويل التكاليف في أفريقيا، طلبت توضيحا بشأن العالقة بين التمويل الخارجي  (6

 وتكاليف التحويالت المالية.
وسعت إلى معرفة الحظت أن قواعد التحويل ال تزال صارمة فيما يتعلق بتحويل األموال،  (7

 دور المعهد في معالجة المشكلة.
أشخاص فقط سيشاركون في المنتدى العالمي للتحويالت المالية واليوم الدولي  3الحظت أن  (8

للتحويالت األسرية، وطلب منهم معرفة تأثير مشاركتهم، بالنظر إلى أن أفريقيا بحاجة إلى 

 التمثيل واالعتراف؛
 للسماح لهم باالستفادة من المساعدة. بلدا  14تساءلت بشأن معايير اختيار  (9

طلبت معرفة ما إذا كان المعهد األفريقي للتحويالت المالية يتعاون مع النظام األفريقي  (10

 للدفع و ومنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.
 بشكل فعال. المالية حث المعهد على تطوير استراتيجيات الستخدام التحويالت (11
يًضا لمعرفة العوائق التي يواجهها المعهد األفريقي للتحويالت المالية بشأن تم تقديم طلب أ (12

 انخفاض معدل التنفيذ.

 ردود المفوضية

 قام المعهد األفريقي للتحويالت المالية بالرد على النحو التالي:  .425
، المالية تشجيع األسواق على المضي قدًما من حيث تكلفة التحويالتإلى  كانت هناك حاجة  (1

 جميع الممارسين .لملتقى  العالمي للتحويالت المالية منتدىاليمثل 
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على تحديد السلطات للتكاليف وتعتمد أيًضا على سلوك الخدمة المالية تعتمد تكلفة التحويالت  (2

 المقدمة.
ال يمكن للمعهد األفريقي للتحويالت المالية أن يملي ما يجب القيام به في بلدان مختلفة ولكن  (3

 الدولية. التنظيمات ديم المشورة وفقًا لذلك بحيث تكون متوافقة مع يمكنه تق
 .التنظيمات إال من خالل المالية أفاد بأنه ال يمكن أن تنخفض تكاليف التحويالت  (4
 بحث لفهم العوامل المحددة الرتفاع تكلفة التحويالت المالية  إلى إجراء وافق على وجود حاجة  (5

 ى.ممرات أخر في بينما هي منخفضة
والتدفقات واستندت إلى نماذج  ا التنظيماتأفاد بأن المساعدة الفنية للدول األعضاء كانت بشأن  (6

 مختلفة.
 .البلدان الطلبات الواردة من   علىكان دعم الدول األعضاء بناءً  (7
 أفاد  بأن بعض البلدان قد تم حظرها بسبب عدم اتخاذ تدابير لتنظيم التحويالت المالية. (8
في المجموعة العالمية للتحويالت المالية التي تبحث توصياتها  يجب أن يشارك أكد أن المعهد  (9

 من قبل مجموعة العشرين، ينبغي إسماع صوت إفريقيا.

مشاركة المعهد األفريقي للتحويالت المالية في المنتديات العالمية من  أوصى بضرورة  (10

 .المالية تحويالتإفريقيا فيما يتعلق بال شواغلأجل التعبير عن 

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض وأثنت على المعهد األفريقي للتحويالت المالية لما قام به من عمل. .426
شجعت المعهد األفريقي للتحويالت المالية على تعزيز العالقات مع منطقة التجارة الحرة القارية  .427

الدولية في مواجهة التحديات التي تؤثر على حرية األفريقية والبنوك المركزية األفريقية والمنظمات 

 .المالية تدفق التحويالت المالية وخفض تكاليف التحويالت
التكلفة العالية لعمليات  حول طلبت من المعهد األفريقي للتحويالت المالية جمع البيانات ذات الصلة  .428

 تحويل الحواالت بهدف تقليل التكاليف.
 عضاء والشركاء الدوليين وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع التحويالتمع الدول األ تعاونها زيادة  .429

 .المالية
 تم اعتماد الميزانية  رهنا بتعليقات ومالحظات الدول األعضاء. .430

 ثالثا. مجلس االتحاد األفريقي للرياضة

 مليون دوالر أمريكي لبحثه من 1.1قدم مجلس االتحاد األفريقي للرياضة مشروع الميزانية بمبلغ  .431

 قبل الجلسة المشتركة. 

 تعليقات الجلسة المشتركة 

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .432
كانت هناك حاجة إلى تخصيص ميزانية للمكتب من أجل ضمان وجود برامج / أنشطة يتم  (1

 الدفع للموظفين مقابل تنفيذها.
 المضمونة بالفعل.طلبت توضيحا بشأن كيفية الوصول إلى األموال  (2
 تم دفعه من قبل االتحاد األفريقي؟ ، هلمليون دوالر أمريكي 1.7طلبت توضيحا بشأن مبلغ  (3
 .الثقافة الرياضة تتقاطع أيًضا مع  حيث أنّ  كان موضوع العام غائبا في الميزانية  (4
بطولة طلبت معرفة ما إذا كان المجلس سيتعاون مع االتحاد األفريقي لكرة القدم في ضوء  (5

 كأس األمم األفريقية المقبلة.
يجب أن تستهدف البرامج الشباب والصغار في المناطق النائية غير المدرجة في معظم برامج  (6

 االتحاد األفريقي.
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حث المكتب على العمل مع الدول األعضاء للوصول إلى المحرومين من أجل مواجهة تحديات  (7

 .يةالحضر المناطق إلى يةالريفالمناطق الهجرة من 

 ردود مجلس االتحاد األفريقي للرياضة 

 قام مجلس االتحاد األقريقي للرياضة بالرد على النحو التالي: .433
 موافقة على استخدامها.اليطلب  هأكد أن األموال متاحة، ومع ذلك، فإن (1
مليون دوالر، أوضح أن حقوق التسويق لأللعاب يتم منحها إلى البلدان  1.8فيما يتعلق بمبلغ  (2

مضيفة، وفي هذه الحالة هي جمهورية غانا، وكان هناك اتفاق ينص على أن البلد المضيف ال

أيضاً يقدم المبلغ المنصوص عليه كضمان، ولن يساعد ذلك فقط في الترويج لأللعاب ولكن 

 في جمع األموال .
 سيسعى المجلس إلى التعاون مع االتحاد األفريقي لكرة القدم والبلد المضيف لكأس األمم (3

 المستدامة. النهوض بالتنمية للنظر في كيفية  2022األفريقية 
 .2027تم إرسال عرض الستضافة األلعاب األفريقية  (4

 ويقتصر دور يتم تنظيم بطوالت كأس األمم األفريقية من قبل االتحاد األفريقي لكرة القدم  (5

 التعاون. على مجلس االتحاد األفريقي للرياضة

 التوصيات/االستنتاجات 

 .2020اطت علما بالعرض وأثنت على المجلس الرتفاع معدل التنفيذ في عام أح .434
 .2023أشادت بجمهورية غانا الستضافتها دورة األلعاب األفريقية لعام  .435
على العرض الذي أرسله مجلس الرياضة الستضافة دورة  على الرد شجعت الدول األعضاء .436

 .2027األلعاب األفريقية 
من أجل إدماج الشباب والمعوقين والمحرومين بما يتماشى مع أجندة   إلى العمل دعى المجلسي   .437

2063. 
 2063ط لب من المجلس الوصول إلى الشباب المحرومين والمعوقين تماشياً مع أجندة  .438
طلبت من المجلس العمل بشكل وثيق مع االتحاد األفريقي لكرة القدم وحكومة الكاميرون لضمان  .439

 .2022م األفريقية االستضافة الناجحة لكأس األم

 حاء حاء حاء. اللجنة األفريقية للطاقة 

دوالر أمريكي، لبحثها من قبل الجلسة  720.068قدمت المفوضية مشروع الميزانية بمبلغ  .440

 المشتركة.

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .441
تأمينه، ومن ثم كانت هناك حاجة إلى أن تقوم اللجنة األفريقية للطاقة الحظت أن التمويل قد تم  (1

 بإدراج األنشطة على النحو المقدم.
المتعلق بالسوق األفريقية الموحدة للكهرباء تكراًرا ألن النشاط تم اقتراحه من قبل  3كان البند  (2

 إدارة البنية التحتية والطاقة.

 الشركاء الدوليين.كانت هناك حاجة إلى تعبئة األموال من  (3

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .442
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 أفادت بأن التعيينات في اللجنة األفريقية للطاقة جارية إللحاق الموظفين المعينين. (1
 جارية مع البنك الدولي. والمناقشات مع حكومة بلجيكا اتفاق  تم توقيع  (2
االلتزام النهائي قبل أكتوبر؛ حتى اآلن ال يوجد التزام طلبت الموافقة على تعبئة التمويل وتقرير  (3

 راسخ.
 التوصيات / االستنتاجات

 أشادت الجلسة المشتركة باللجنة األفريقية للطاقة على العرض والعمل المنجز. .443
 ينبغي تجنب االعتماد على االستشارات. .444
إلى اللجنة األفريقية األعضاء تعيين جهات االتصال الخاصة بهم وتقديمها الدول يطلب من جميع  .445

 .للطاقة
تشجيع اللجنة األفريقية للطاقة على العمل مع إدارة البنية التحتية والطاقة لتجنب االزدواجية /  .446

 التداخل في األنشطة.
 تعيين الموظفين في اللجنة األفريقية للطاقة.بالتعجيل  المفوضيةط لب من  .447
دوالرا أمريكيا  526.366غطية الفجوة البالغة تم اعتماد الميزانية رهنا بتعبئة موارد إضافية لت .448

 وتقديم تقرير بحلول نهاية أغسطس.

 طاء طاء طاء. المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية 

 مليون دوالر أمريكي لبحثه من قبل الجلسة المشتركة. 1.3قدم المعهد مشروع الميزانية بمبلغ  .449

 تعليقات الجلسة المشتركة 

 ركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي:قدمت الجلسة المشت .450
 أشادت برئيس المعهد للعمل المنجز في ظل الظروف الصعبة. (1
ارتباط بين برامج المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية مع  توضيحا بشأن وجود أي طلبت  (2

 البرامج الخاصة بالفتيات.
أجل التنمية لحماية الهوية األفريقية من  طلبت معرفة ما  يقوم به المعهد األفريقي للتعليم من (3

 التأثيرات الخارجية على أفريقيا.
طلبت توضيح سبب دمج ميزانية المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية مع ميزانية إدارة البنية  (4

 التحتية والطاقة. اقترحت أن تكون ميزانية المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية  قائمة بذاتها.
ً وما إذا  (5 عقودهم وفصلها في نهاية  تم تمديد طلبت معرفة مصير الموظفين المعينين محليا

 المطاف.
 األفريقية لجنةالطلبت معرفة ما إذا كان المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية  يتعاون مع  (6

طاع المناهج الدراسية لق إعدادواألمن  وإشراك الدول األعضاء في  لالستخبارات  أجهزة 

 التعليم.
 تمت التوصية بتزويد المعهد بالموظفين واألثاث. (7
 دعت المنسق لتسريع عملية تشغيل المعهد. (8
دعت المعهد إلى التعاون مع المعاهد األخرى في تنفيذ واليته مثل مركز االتحاد األفريقي الدولي  (9

 لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا.
دوالر  41.150دوالر أمريكي  و 69.200بقيمة  3.03و 3.02يجب إجراء األنشطة  (10

 عن بعد.أمريكي  على التوالي، 
دوالر أمريكي على  36.000و 51.840بقيمة  3.05و  3.04يجب ترشيد النشاطين  (11

 .التوالي
 ال يحتوي على تفاصيل التكلفة. 3.07الحظت أن النشاط  (12
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 80.000و  دوالر أمريكي 181.000بقيمة  4.06و  4.01طلبت توضيحا بشأن النشاطين  (13

 ؛دوالر أمريكي على التوالي
 ه.كان استشاريًا وينبغي ترشيددوالر أمريكي  120.000بقيمة  4.07الحظت أن النشاط  (14
أرادت معرفة مدى مساهمة المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية في موضوع العام ألن  (15

 ذلك لم يرد في الميزانية.
 .مع اليونسكو، وبشأن جائزة كوامي نكروماأرادت معرفة ما إذا كان هناك أي تعاون  (16

 المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنميةردود 

 قام المعهد بالرد على النحو التالي: .451
 أكد أنه تم دفع متأخرات الرواتب للموظفين السبعة قبل إنهاء خدمتهم. (1
الدول األعضاء أعرب عن القلق من أن مبنى المكاتب لم يتم تجديده لبعض الوقت ويتطلب دعم  (2

 للصيانة.
 أعرب أيضا عن قلقه من افتقار المؤسسة للموظفين وموارد العمل وطلب من االجتماع الدعم. (3
 أكد أن المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية يتعاون مع اليونسكو على أساس منتظم. (4
إدارة البنية التحتية أيد اقتراح فصل المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية عن اإلدارة األم  (5

 والطاقة.
، ولم تتم مكتب ليس لديه وسيلة نقل خاصة به ذكر أن المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية (6

 صيانة المبنى لسنوات عديدة.
كان التأخير في تعيين موظفي المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية بسبب عدم الموافقة على  (7

 الهيكل بعد.
من خالل موافقة  المدة عفاءه من التوظيف للسماح بتعيين موظفين لفترات قصيرةطلب المعهد إ (8

 ، حتى يتم تعيين الموظفين الفنيين. يرئيس مفوضية االتحاد األفريق
 

 التوصيات/االستنتاجات

 أحاطت علما بالعرض وأشادت بالمعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية على العمل المقدم. .452
ساسيين لتمكين المعهد األفريقي للتعليم من أجل األموظفين الطلبت من المفوضية توفير ما يلزم من  .453

 التنمية من العمل.
تم منح المفوضية تنازالً خاًصا لتعيين موظفين أساسيين في المعهد األفريقي للتعليم من أجل التنمية  .454

. 
للتعليم من أجل التنمية و المكتب طلبت من المفوضية فصل ميزانية كل من المعهد األفريقي  .455

 األفريقي للثروة الحيواتنية و األفريبول وجعلها مستقلة عن إداراتها األم.
 تم اعتماد الميزانية رهناً بتعليقات ومالحظات االجتماع. .456

 

 ياء ياء ياء. الميزانية التشغيلية لالتحاد األفريقي

مليون دوالر أمريكي  207.6األفريقي بمبلغ قدمت المفوضية مشروع الميزانية التشغيلية لالتحاد  .457

 لبحثه من قبل الجلسة المشتركة.

 تعليقات الجلسة المشتركة

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .458
 تعليقات عامة ومالحظات

المالية قدمت الجلسة المشتركة توصيات عامة على النحو التالي )مالحظات وتعليقات لجنة وزراء  .459

 الخمسة عشر(:
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 تفاصيل بشأن تكاليف الموظفين قبل المناقشات. تقديم  إلى كانت هناك حاجة (1
ال ينبغي أن تنطوي الخطة االنتقالية على أي تكاليف  - Ex. Cl Dec 1073بالمقرر  ذّكرت  (2

مجموعها إضافية على الدول األعضاء، ومن ثم ينبغي حذف ميزانية الخطة االنتقالية التي يبلغ 

 مليون دوالر أمريكي. 20االكلي أكثر من 
؛ بدالت أمريكيمليون دوالر  25.2 بقيمةتسوية مقر العمل  بدالتالتالية:  للبنودشرًحا  تطلب (3

 تكاليف التمثيل؟ ،عدم اإلقامة؛ البدالت الخاصة
 ة؟المالي واللوائح يتماشى مع النظم العمل بالنيابةبدل هل  (4
 بما يتفق مع سياسة التقشف.وساعات العمل اإلضافية لمؤقتة ينبغي إلغاء المساعدات ا (5
مليون دوالر أمريكي يشمل المبالغ التي يتعين دفعها  15طلبت معرفة ما إذا كان بدل التعليم البالغ  (6

 للموظفين غير المنتظمين.
طلبت الحصول على تفاصيل الموظفين الذين سيتم إنهاء خدمتهم على النحو المنصوص عليه في  (7

 د الميزانية بشأن مستحقات إنهاء الخدمة.بن
طلبت توضيحا بشأن شرعية نظام التأمين ولماذا كانت هناك تكاليف لنظام المعاشات التقاعدية  (8

 وتأمين الخطة.
 طلبت معرفة الغرض من المصاريف الطبية. (9

 طلبت توضيحا بشأن ما تنطوي عليه رفاهية الموظفين. (10
مراقبة االنتخابات حيث تم إدراجه في الميزانية  دوالر أمريكي بشأن 783000حذف مبلغ  (11

 البرنامجية.
 .يجب تمويل جميع نفقات الصيانة والمرافق والنفقات األخرى من صندوق الصيانة (12
 النفقات الطبية. فيما يخص يجب أن تتم المواءمة والترشيد  (13
وإمدادات وخدمات  المراسم،وخدمات  ،والدعاية ،ينبغي ترشيد تكاليف كتب المكتبة (14

 إلزالة االزدواجية؛ الميزانية البرنامجية تكنولوجيا المعلومات وخدمات الترجمة ومواءمتها مع 
يجب أن تقوم مديرية الشؤون المالية بإجراء ترتيب مع البنوك بشأن الرسوم البنكية  (15

 والخسائر في الصرف ويجب مراجعة التكلفة نزوالً.
يجب مراجعة التكلفة المخصصة للمحكمة اإلدارية نزوالً كما تم بحثها في الميزانية   (16

 .البرنامجية
مليون دوالر أمريكي وخفض المبلغ  1.5ينبغي تقديم تفاصيل بشأن تكلفة التقاضي البالغة  (17

 دوالر أمريكي. 500000إلى 
حتى لو تم  2022عام  األموال/ اإلعانات/ المنح من الميزانية كاستثناء في بحذف  توصي (18

 مقرر.اقتراحها بناًء على 
 يمكن تمويل النفقات الرأسمالية من صندوق الصيانة. (19

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .460
مليون دوالر أمريكي تم إدراجها في  20.5أفادت بأن المرحلة األولى من الخطة االنتقالية بمبلغ  (1

 يف إنهاء الخدمة،تضمنت تكالوالميزانية، 
 الحظت أن بنود النفقات الطبية  مقدمة بالحد األدنى وال يمكن  خفضها أكثر. (2
وكانت هذه محاولة إلدراج التكاليف  2021أبرزت أن معظم البنود جاءت كميزانية تكميلية في عام  (3

 الحقيقية للميزانية التشغيلية وتجنب المزيد من الميزانية التكميلية.
الموظفين الذين عملوا في ساعات متأخرة، بما في  مرتبات اإلضافي هو دفع  الهدف من العمل (4

 ذلك موظفو مديرية المراسم ورجال األمن، إلخ.
 تكاليف الفصل متصلة بالخطة االنتقالية. (5
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 بمبنى الموظفين وتغطية السفر الرسمي للموظفين.  التأمين خاص (6
 جنبية.ة تكاليف المعامالت بالعملة األتم إدراج الرسوم البنكية في الميزانية من أجل تغطي (7
 مليون دوالر أمريكي بالمرحلة األولى من الخطة االنتقالية. 20.3تتعلق التكلفة البالغة  (8
تم دفع المساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي لموظفي الخدمات العامة بما في ذلك خدمات المراسم  (9

 واألمن والسائقين وليس الموظفين المهنيين.
 دوالر أمريكي. 10.000 بقيمة إجمالية قدرها تم إدراج تكلفة بدل التعليم في الميزانية  (10
كان من السابق ألوانه تقدير عدد الموظفين الذين سيتم فصلهم من المنظمة حيث سيتم تمديد  (11

 المرحلة األولى من الخطة االنتقالية.
 وافقت على ترشيد بعض البنود في الميزانية التشغيلية. (12
مليون دوالر أمريكي من تكاليف التقاضي هو الحد األدنى الذي يمكن توفيره  1.5 مبلغ (13

 من أجل تجنب طلب الميزانية التكميلية في المستقبل.
للتقاضي بشأن القضايا التي يتعين على االتحاد  وهو طلب خاص مبلغ المحكمة المخصصة  (14

 سدادها في المستقبل.
إغاثة لتغطية بعض الموظفين الذين قد ال  فوهم موظ ذكرت أن الطاقم الطبي المؤقت  (15

 يكونون متاحين للخدمة، بما في ذلك العمل في ساعات الليل.
 اإلمدادات الطبية عبارة عن مشتريات أدوية للعيادة. (16
 وافقت على تمويل النفقات الرأسمالية من صندوق الصيانة. (17
فوضية االتحاد الخدمات الطبية هي عبارة عن مستشفى وال يقتصر اختصاصها على م (18

 األفريقي، بل يمتد ليشمل األجهزة والمكاتب.
 قائمة الموظفين متاحة وسيتم تعميمها في الوقت المناسب على الدول األعضاء. (19
 تستند اإلعانات والمنح إلى االتفاقيات ومقررات المؤتمر وال يمكن حذفها من الميزانية. (20
كية مطلوبة من أجل حسن سير عمل والمواد االستهال والقرطاسية ستكون أدوات المكتب  (21

 المفوضية.

 التفسير القانوني لسقف الميزانية الذي حدده المقرر التنفيذيكاف كاف كاف. 

قدم المستشار القانوني التفسير القانوني للمقرر التنفيذي بشأن سقف الميزانية عقب طلب اجتماع  .461

، يجب 2020الصادر في فبراير  EX.CL/Dec.1073 (XXVI)اللجنة الفرعية المشتركة. وفقًا للمقرر 

تنفيذ الميزانية لمدة ثالث سنوات لكل إدارة ومكتب  معدلأن تكون سقوف تخصيص الميزانية هي 

 وجهاز.
و  2019و  2018في هذا الصدد، كان ينبغي أن يكون معدل الثالث سنوات قد استخدم السنوات  .462

، 2020المفوضية قراًرا من جانب واحد باستبعاد في حساب سقف الميزانية، وال ينبغي أن تتخذ  2020

 جهاز صنع السياسة ذي الصلة. مقرر دون تعديل

 تعليقات الجلسة المشتركة

 بعد العرض، قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .463
 .لتحديد السقف وهو بمثابة أساس سنوات  3الحظت أن تنفيذ ميزانية االتحاد لمدة  (1
سقف ميزانية الثالث سنوات على أساس المعدل المتوسط لإلدارات وأجهزة  أكدت من جديد   (2

 .االتحاد األفريقي
في االعتبار عند حساب سقف الميزانية وفقا لمقرر المجلس  2020الحظت أنه كان ينبغي  أخذ  (3

 .1031التنفيذي 
عضاء و لجنة وزراء شددت على أن طريقة حساب سقف الميزانية لم تكن واضحة للدول األ (4

 .المالية الخمسة عشر



EX.CL/1281(XXXIX)A  

Page 93 

 

 

وأن استخدامه سيؤدي  19-كان فترة تفشي جائحة فيروس كورونا 2020الحظت أن عام  (5

إلى  2017سنوات ، من  4بالتأكيد إلى تحريف السقف بشكل خاطئ واقترحت استخدامه لمدة 

2020 
-الرغم من جائحة كوفيدأفادت بأنه على المفوضية أن تلتزم بمقررات المجلس التنفيذي على  (6

 .وينبغي مراجعة الميزانية وفقًا لذلك 19

 ردود المفوضية

 قامت المفوضية بالرد على النحو التالي: .464
بمقرر المجلس التنفيذي  2022استرشدت توقعات اإليرادات وسقف الميزانية لعام  (1

EX.CL/Dec.1097 (XXXVII)  2022الذي قرر أال تتجاوز مساهمات الدول األعضاء لعام 

 دوالر أمريكي. 250.000.000مبلغ 
في  اإلنمائيين الدول األعضاء والشركاء مساهمات يتماشى سقف الميزانية، بما في ذلك تحديد  (2

 .1097الميزانية، مع المقرر 
، الذي زاد العبء على الدول األعضاء 2019الصادر في يوليو  Ex.Cl 1069ذّكرت بالمقرر  (3

 ات أال تتجاوز مساهم وقرر  2022-2020بسبب تطبيق جدول تقدير األنصبة الجديد لسنوات 

 دوالر أمريكي. 250.000.000مبلغ  2021الدول األعضاء لعام 
بسبب جائحة فيروس  لتألّن عمليات تنفيذ البرامج تعط نظًرا  2020تماستبعاد تنفيذ ميزانية  (4

 .19-كورونا
الذي ينص على أن  2020الصادر في فبراير  EX.CL/Dec.1073 (XXVI)ذّكرت بالمقرر  (5

تكون سقوف تخصيص الميزانية متوسط تنفيذ الميزانية لمدة ثالث سنوات لكل إدارة ومكتب 

 .وجهاز

 الم الم الم. منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 .2022العام لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ميزانية المكتب لعام قدم األمين  .465
 تعليقات الجلسة المشتركة

 بعد العرض، قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .466
ماليين دوالر  10أعربت عن تقديرها لدعم غانا وطلبت معرفة كيف تم استخدام المنحة البالغة  (1

 كي التي قدمتها حكومة غانا.أمري
مليون دوالر  1.8ماليين دوالر أمريكي و  10طلبت توضيحا بشأن العالقة بين المنحة البالغة  (2

 .2022أمريكي في الميزانية البرنامجية لعام 
تساءلت بشأن موعد القيام بالتجارة المجدية في نهاية المطاف في إفريقيا في منطقة التجارة الحرة  (3

 فريقية.القارية األ
 طلبت طرائق إعارة الموظفين إلى منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من قبل الدول األعضاء. (4
 .طلبت معرفة كيفية مشاركة الشباب والنساء في برامج منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية (5
مثل تعزيز اقترحت أنه في ظل مشاركة أصحاب المصلحة يجب أن يكون هناك إضافة لألولويات  (6

 عمل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.
الحظت غياب االتصال بين الدول األعضاء و منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وأفادت  (7

 .بوجوب تقديم إحاطة منتظمة إلى لجنة الممثلين الدائمين بشأن أنشطة المكتب
دائمين بشأن منطقة التجارة الحرة القارية اقترحت أن تكون هناك لجنة فرعية للجنة الممثلين ال (8

 األفريقية لتكون بمثابة آلية للربط  مع أجهرة صنع السياسة.
، وتساءلت بشأن كيفية 2020مليون دوالر أمريكي في  2ذّكرت باعتماد ميزانية تشغيلية قدرها  (9

 عمل األمين العام بهيكل من الموظفين على الرغم من اعتماد األموال.
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 بشأن الموظفين الحاليين العاملين في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. ل فاصيطلبت ت (10
االستشاريين في حين أن األمانة يجب أن تكون  الخبراء الحظت أنه تم إشراك الكثير من (11

من أجهزة صنع السياسة بطبيعتها وينبغي التماس أي مساعدة من الدول األعضاء للحصول على 

 الخبرة الفنية.
 السلع  ت معرفة ما تفعله منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بشأن حرية تنقل طلب (12

 واألشخاص.
تساءلت بشأن فوائد منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية على المواطنين العاديين في  (13

 إفريقيا.
 دعت إلى تجنب الشركاء في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. (14
 معرفة العالقة بين األمانة وإدارة الشؤون االقتصادية.طلبت  (15
 .تساءلت عن عدم تخصيص الميزانية ألولويات االتحاد مثل التحول االقتصادي (16
تساءلت عن موعد نقل وحدة تنسيق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية إلى أكرا وفقًا  (17

 لمقرر المؤتمر.
 .جة في الميزانيةتساءلت بشأن االجتماعات الحضورية المدر (18
 .تساءلت بشأن الغرض من البوابة (19
 .زيادته –ينبغي الترويج له  02.9البند  (20

 ردود المفوضية

 قامت منطقة التجارة الحرة القارية القارية األفريقية بالرد على النحو التالي: .467
 .أعربت عن تقديرها لوفود الدول األعضاء وتأييدهم للمكتب (1
، ومع ذلك، فإن عددًا قليالً من البلدان لديها 2021ل األول من يناير بحلو يبدأ التدوال كان يجب أن (2

منطقة التجارة الحرة القارية  التفاق الهياكل الضرورية مثل السياسة الجمركية التي يجب وضعها وفقًا 

 تجارةال٪ من 85األفريقية والمفاوضات بشأن قواعد المنشأ. في الوقت الحالي، يمكن أن تتم حوالي 

 ٪ حتى يكون مقبوالً.90السلع، إال أن رؤساء الدول يطلبون مستوى اتفاق بنسبة  في
تمثل تجارة المنسوجات والمالبس مسألة سياسية حساسة وهذا مجال يحتاج إلى توافق في اآلراء بين  (3

 .الدول األعضاء
يذ وطلبوا من اجتمع وزراء التجارة األسبوع الماضي وأحاطوا علما بانخفاض التقدم المحرز في التنف (4

 الخبراء االجتماع لمناقشة المجاالت الخالفية العالقة.
كانت هناك العديد من البلدان التي وافقت على إرسال موظفيها المعارين إلى منطقة التجارة الحرة  (5

 القارية األفريقية على نفقتهم الخاصة.
والنظم واللوائح المالية لالتحاد  تلتزم منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بنظم ولوائح العاملين (6

 .األفريقي
ولم يتبقى إال  2020تم تقديم هيكل المرحلة األولى وتم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء الدول في  (7

 التعيين.
 موظفين فقط حتى اآلن. 9أشارت إلى أنه تم تعيين  (8
 أن لجنة اختيار المديرين كانت وفقًا لتوجيهات مقرر المؤتمر. تأوضح (9

ماليين دوالر أمريكي في حوزة حكومة غانا ويتم استخدامها عند تقديم  10منحة البالغة ظلت ال (10

طلب من قبل األمانة. نطاق المنحة واسع ويغطي تكاليف مثل أثاث المكاتب وتكاليف االجتماعات 

دوالر أمريكي إلى  140.000ومعدات المكاتب وأفادت بأنه تم تلبية جميع الطلبات. تم تحويل مبلغ 

 دوالر أمريكي غير مستخدم. 60.000جمع االتحاد األفريقي، وال يزال مبلغ م
 .مع األمم المتحدة في المجاالت ذات الخبرة بشأن الشباب والنساء ذكرت أنها تعمل  (11
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رحبت باقتراح اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين بشأن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  (12

 ر في ربط السياسات.للعمل كآلية تجسي
مليون دوالر أمريكي عبارة عن مجموع األموال المقدمة من الشركاء للمستشارين،  1.3كان مبلغ  (13

 .منهم تسعة معارون في أكرا
 أشهر على حساب البلد. 6تقع تكلفة الموظفين المعارين لفترة زمنية محدودة، وهي  (14
دولة ولدينا  40األفريقية من قبل أكثر من  تمت المصادقة على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية (15

 .شراكة مع البنك األفريقي لالستيراد والتصدير، بشأن مكون التنمية
 .يجب إنشاء منصات للشباب لالستفادة من مبادرة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية (16
لعمل مع إدارة الشؤون تتمتع منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بوالية واضحة فيما يتعلق با (17

االقتصادية وتواصل المفوضية المشاركة في مسائل تجارية أخرى مثل معاهدة قانون النمو والفرص 

 ألفريقيا.
من تنفيذ  1طلب وزراء التجارة مزيًجا من االجتماعات الحضورية واالفتراضية في المرحلة  (18

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.
انوني بوجود لجنة فرعية تابعة للجنة الممثلين الدائمين معنية بالمسائل االقتصادية أفاد المستشار الق (19

 والتجارية، وسيؤدي إنشاء لجنة فرعية أخرى إلى تداخل في االختصاصات.
 إلنشاء حقوق الملكية الفكرية.مخصصة شرحت الغرض من البوابة وأفادت بأنها  (20

 التوصيات / االستنتاجات

 الميزانية وأشادت باألمين العام على جودة العمل المنجز.أحاطت علما بعرض  .468
ماليين دوالر أمريكي ألمانة منطقة  10أشادت بحكومة غانا لتقديمها التسهيالت ومنحة قدرها  .469

 التجارة الحرة القارية األفريقية.
األفريقية على أشادت بالدول األعضاء التي أعارت موظفين إلى أمانة منطقة التجارة الحرة القارية  .470

 الخاصة. ا نفقته
حثت المفوضية على التعجيل بالمرحلة األولى من تعيين الموظفين مع المحافظة على نظام  .471

 الحصص.
طلبت من األمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية تحديث لجنة الممثلين الدائمين على  .472

 أساس ربع سنوي، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
بت عن قلقها إزاء اعتماد أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية على الشركاء الدوليين أعر .473

في برامجها وجددت دعوة الدول األعضاء لتمويل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من أجل 

 ضمان استقالليتها.
 لدول األعضاء.على تعليقات ومالحظات ا تم اعتماد الميزانية مع التعديالت بناءً  .474
أوصت لجنة الممثلين الدائمين بإنشاء لجنتها الفرعية المعنية بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  .475

مع اقتراح بديل لمنح الوالية للجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بالشؤون التجارية 

 واالقتصادية.
 األفريقي. الخاص على تعبئة األموال من القطاع حثت منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية .476

 ميم ميم ميم. مجموعة العمل

إقليم( ولجنة الخبراء  من كل  2( دول أعضاء )10تم تشكيل مجموعة عمل مكونة من عشر ) .477

الفنيين للجنة وزراء المالية الخمسة عشر لدراسة الميزانية التشغيلية لالتحاد. وقد تم تجميعها من أجل 

ساق في عرض الميزانية، ال سيما فيما يتعلق بمصادر األموال وكذلك المساعدة في ترشيد ضمان االت

بنود الميزانية التي بدت مكررة أو غير ضرورية مع الحفاظ على ميزانية معقولة ذات طبيعة تقشفية. 
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كانت المجموعة مفتوحة لمشاركة الدول األعضاء األخرى التي كانت على استعداد لالنضمام إلى 

 المداوالت.

 التوصيات

 بعد مناقشة مطولة بشأن هذه المسألة، قدمت مجموعة العمل التوصيات على النحو التالي: .478
 ( مصادر:3ينبغي تمويل ميزانية تشغيلية لالتحاد من ثالثة ) .479

 مساهمة الدول األعضاء ؛ (1
 صندوق الصيانة. و (2
 الصندوق اإلداري. (3
 مليون دوالر أمريكي. 191دود من المتوقع أن تكون الميزانية التشغيلية في ح .480
مليون  203مليون دوالر أمريكي، منها  220يجب أال يتجاوز إجمالي مساهمات الدول األعضاء  .481

 دوالر أمريكي من الدول األعضاء ويسحب الباقي من الصندوق اإلداري.
 لتي تقضي ينبغي زيادة ترشيد الميزانية البرنامجية مع مراعاة تعليقات الدول األعضاء وتوصياتها ا .482

 خفض األرقام وعدم رفعها. ضرورة
 .2021ينبغي أن تظل الميزانية التشغيلية لألجهزة األخرى كما كانت عليه في عام  .483

 طلب الحصول على ميزانية إضافية

الخارجيين لبحثه من قبل الجلسة  مراجعي الحسابات لمجلس  اإلضافية تم تقديم طلب الميزانية  .484

 المشتركة.

 تعليقات الجلسة المشتركة 

 قدمت الجلسة المشتركة تعليقات وأبدت مالحظات على النحو التالي: .485
 220وطلبت أن يكون في حده األقصى البالغ  مراجعي الحسابات أقرت بالطلب المقدم لمجلس  (1

 .2022مليون دوالر أمريكي لعام 
 األموال المخصصة للمجلس كافية. تكميلية إذا لم تكنالميزانية المن المفوضية إعادة تقديم  تطلب (2

 توصيات أخرى

 .2023ستوجه األموال المدفوعة للتأمين الطبي إلى الخدمات الطبية اعتباراً من عام  .486
 الخارجيين بالحد األقصى من سقف اإلنفاق. مراجعي الحسابات يتم تزويد مجلس .487
٪ من الميزانية المعتمدة 15 ةنسب وما بعده 2022ينبغي أال تتجاوز طلبات الميزانية التكميلية لعام  .488

 كما هو مذكور في المقرر السابق.
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