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 الفرعيةالمجنة االستشارية تقرير اجتماع 

 لمميزانية والشؤون اإلدارية والمالية لمجنة الممثمين الدائمين
 

 :مقدمة . أ
 

 2014مارس  11في الية االدارية والملمميزانية والشؤون  لمجنة الفرعيةاعقد اجتماع  .1
 جدول األعمال المبين أدناه بحثل

 
 :. الحضورب
 

 الدول األعضاء التالية: االجتماع تحضر  .2
 الجزائرا( 
 بنين (2
 بوركينا فاسو (3
 بوروندي (4
 تشاد (5
 جميورية الكونغو الديمقراطية (6
 ابونجال (7
 غانا (8
 نياغي (9

 امبياج (10
 ليبيا( 11
 مالوي (12
 مالي (13
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 موزمبيق (14
 ناميبيا (15
 النيجر (16
 نيجيريا (17
 السنغال (18
 سيشل (19
 جنوب السودان (20
 جنوب أفريقيا (21
 وجتو  (22
 تونس (23
 أوغندا (24
 زامبيا (25
 زيمبابوي (26

 
 . جدول األعمالج

 :كما يمي يةتو المفوضقدمذي جدول األعمال التم اعتماد  .3
 فتتاحيةالا كمماتالأ( 
 ( تنظيم العملب
 صيانةالصندوق ( آلية تمويل ج

 رئيسالد ( اقتراح التكمفة لبناء مقر نائب 
 المالية اإلدارية الشؤونمميزانية و لفرعية الجنة مه( برنامج العمل ل

 .و( ما يستجد من أعمال
 
 
 



Page 3 
 

 

 فتتاحيةالاكممات الد. 
رئيس المجنة االستشارية الفرعية و الصالح  احبص السفيرسعادة رأس االجتماع ت .4

 البنود التي سيتم النظر فييا. استعرض، الذي الماليةاإلدارية و لمميزانية والشؤون 
 

المحاسبة الميزانية والمالية و اعداد البرمجة و مديرية مدير  ،رحب السيد توماس أساري
 .ةالراىنالميمة ىذه بالمشاركين في االجتماع وشدد عمى أىمية 

 
 :صيانةالصندوق تمويل ه. آلية 

المجنة  المحاسبةالميزانية والمالية و اعداد برمجة و المديرية  مديرنبو ، عند تقديم الوثيقة .5
 بالفعل مناقشتو والموافقة عميو تتمانة صيالندوق المتعمق بصأن ىذا البند إلى  الفرعية

 .خالل القمة األخيرة
 

صيانة وأوضح أن القيمة العن صندوق ة نظره عامو ت مديرة الشؤون اإلدارية بالنيابقدم .6
 دوالر مميون 300بنحو قدر ممتمكات مفوضية االتحاد األفريقي تأصول و الحالية لجميع 

 .قارات مختمفة 3تقع في ىذه األصول وأن 
 

من ، و ية التشغيمية الحالية ليست كافيةالميزانفإن ، لمحفاظ عمى ىذه األصولقالت إنو  .7
زمعة والممعتادة أنشطة الصيانة الب تنييعيمكن أن  دوق صيانة دائمنشاء صناالممح 

 ة في جميع أنحاء العالم.تي تممكيا المفوضيلجميع األصول ال
 

، اختارت المفوضية أنو خالل االجتماع األخير الذي عقد في ممباسابأبمغت االجتماع  .8
 .صيانةالالخيار الجزائري ليكون أفضل خيار لتمبية أىداف صندوق 

لصيانة من قبل تمويل صندوق الالذي قدمتو المفوضية االقتراح التالي تم االتفاق عمى  .9
 :الدول األعضاء
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مباشرة اتيا الدول األعضاء مساىم تقدمغير مباشر. لن بشكل تمويل الصندوق سيكون ( أوال)
 .صيانةالتمويل صندوق ل
 
االتحاد االفريقي صندوق من  دوالر أمريكيماليين  3مبدئي قدره مبمغ تحويل ( سيتم ثانيا)

 .2014 ةالماليسنة صيانة لمالصندوق قتناء الممتمكات إلى ال
 
 :لصندوق عمى النحو التالية في االسنويمساىمات القدم ست( ثالثا)

 مرافق المؤتمرات.محققة من إيجار اإليرادات ال ٪ من مجموع 50(  1) 
 خرى.األمساحات لامحققة من إيجار يع اإليرادات ال٪ من جم100(  2) 
 .المتقادمةمحققة من مبيعات الموارد ن جميع اإليرادات ال٪ م100(  3) 
 .الممتمكاتقتناء االتحاد االفريقي الصندوق ٪ من  5(  4) 
 .وجدذا ، إنوية٪ من فائض الميزانية الس 8(  5) 
 

 عمى آلية تمويل وتنفيذ الصندوق وافقالذي ىو فقط االجتماع ىذا كان  .10
 

 :الدول األعضاء  اتتعميق
 

 :المالحظات والتعميقات التاليةأعضاء المجنة الفرعية  أبدى، خالل المناقشات .11
كان ىناك و ، حجم وقيمة أصول وممتمكات االتحاد االفريقي مع األخذ في اإلعتبار( 1

ضرورة إنشاء صندوق صيانة في أقرب وقت  ىمعالدول األعضاء  بينتوافق عام 
 ممكن.

من أمريكي الذي اقترح سابقا دوالر  5300000 عما إذا كانضاء دول أعت تساءل (2
 .المفوضية بوكي تبدأ لكافيا االقتراح السابق 

 .انشاء مقر نائب رئيس المفوضيةتكاليف  شمليالصندوق ( ما إذا كان 3
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االعتمادات لو؟ وكيف يكون  تخصيصالصندوق في الميزانية لىذا درج لم ي( لماذا 4
 الصندوق.من عن السداد  نظام رفع التقارير

عممية  ىماى الصندوق.عن إدارة  كون مسؤواليلجنة /الى ىيكل( ىناك حاجة ا5
 من تمك المبيعات. مولدالدخل الالجية التي سيذىب الييا و  مواد المتقادمةالتخمص من ال

ستبدال شراء أو الصيانة الصندوق من الممكن استخدام عما إذا كان دول  تتساءل( 6
 .الرسمية اإلقامةي مقار األثاث ف

 ؟صيانةاللميزانية التشغيمية وصندوق بين ا صمةالي ( ما ى7
إلجازة السمطة  المفوضيةرئيس أو نائب رئيس  مفوضية أن تعطيال ت( لماذا أراد8

 .األموال لمصيانة الطارئة استخدام
مرافق المؤتمرات في صندوق  إيجارن ملد ٪ من الدخل المو   100دفع ( ينبغي 9
 .مفوضية٪ التي اقترحتيا ال 50 نسبة صيانة بدال منلا

الى لجنة الممثمين  2014ا في ذلك عام بم ةسنوي( ينبغي تقديم خطة صيانة وقائية 10
 .النفقات تحمللمموافقة عمييا قبل الدائمين 

من  صيانة في الخيار الجزائريالح صندوق قتر أن يتم تخفيض م ( اقترح األعضاء11
 .نيجميع األعضاء الحاضر  همداعت٪ الذي 3لى ا٪ 5

 
 :ةالمفوضيردود 
اعداد و برمجة لمديرية اومدير  باالنابة الموارد البشريةة و يدار الشؤون اال ةمدير  ترد .12

 :عمى النحو التالي المحاسبةالميزانية والمالية و 
 

لممدى كان المجنة الفرعية  ي اقترحتوذال أمريكي مميون دوالر 5.3 ( نظرا ألن1
الصيانة خطة كاف. باإلضافة إلى ذلك، فالمبمغ الالزم ل مفوضية أنورأت ال، المتوسط

 مميون دوالر أمريكي. 3.9قيمتو  2014الوقائية لعام 
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ألعضاء أن والمحاسبة ل اليةماعداد الميزانية والالبرمجة و مديرية  أوضح مدير (2
يكون التمويل وسوافق عمييا المجمس التنفيذي نائب رئيس المفوضية قامة إمقر تكاليف 

 .صيانةالوليس من صندوق قتناء من صندوق اال
 
وية بسبب الصندوق ال يمكن أن يؤخذ في الميزانية السنىذا ة أن مفوضيأوضحت ال (3
حاجة ىناك ٪ عمى إجمالي الميزانية وبالتالي  5 سقفبشأن والموائح المالية  نظمد الو قي
أن استخدام األموال سيتطمب  ةمفوضينشاء صندوق خارج الميزانية. وأوضحت الال

عام العن وتقديم تقارير  ةموافقة الدول األعضاء عمى تقديم خطة الصيانة الوقائية السنوي
 .السابق

 
ىذه . و ةالمقرر ة و ئيوقاالصيانة مستخدم لوف يالصندوق سىذا أن  مفوضيةأوضحت ال( 4

أو نائب  لمفوضيةا رئيسموافقة بفي حالة الطوارئ يا أيضا ماستخدايمكن الميزانية 
ال ث غير عادية و ادحأتوقع أي تأن ة خطة الصيانة الوقائية السنويوال يمكن لالرئيس. 

 ن يكونل األوقات. جميعحاالت الصيانة في جميع بالميزانية التشغيمية  فييمكن ان ت
 حاالتمثمين الدائمين خالل مثل ىذه الالم نةلجاجتماعات عقد أيضا  من الممكن

قرارات بشأن مفوضية دارة الإ التخاذ ىناك مجالفمن المناسب أن يكون  ا. ولذةارئالط
 ىذه المسألة.

 
بالفعل لجنة  وجدتحيث آخر ىيكل أن ىناك حاجة إلنشاء لجنة/المفوضية أوضحت ( 5

د الموار اإلدارية و الشؤون مديرية رأسيا مدير تيمسؤولة عن التخمص من األصول 
تم تنفيذىا متقادمة أو القديمة بنفس الطريقة التي ال الموادالتخمص من  تمالبشرية. وسي
عمميات الموائح المالية التي تنظم و  نظمأحكام ال عتباراالضع في و مع الفي الماضي 

في المجنة ال تممك سمطة التصرف ىذه أيضا أن  مفوضية. وأوضحت الىذهالتخمص 
 .ةياسالس صنع من قبل أجيزةتم توالتي يمكن أن  المنقولةمواد غير ال
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ة أن العائدات من التصرف في األصول تودع في الصندوق العام مفوضيأوضحت ال (6
 .الوصول إلى ىذا الصندوق ياال يمكنن المفوضية أو 
 
ممقار شراء األثاث لل الصندوق ال يتم استخدام ىذا في البداية أن  مفوضيةاقترحت ال (7

عمى مفوضية ال توافق، األعضاءالدول الذي قدمتو قتراح اال عقبالرسمية. ومع ذلك، 
 شراء األثاث من الصندوق كل خمس سنوات، إذا لزم األمر.

 
ميزانية وقائية، سيتم استخدام مصيانة اللستخدم وف يصيانة سالصندوق  ألن (8
خالل الفترة و جميع أنشطة الصيانة اليومية. غير المتوقعة و الصيانة في حاالت  عممياتال

عمميات لاميزانية صيانة و ال، سيتم تشغيل كل من صندوق عامين غرقالتي تستاالنتقالية 
سب مناميزانية العمميات إلى مستوى وقت خفض يحين حتى وقت نفس الفي  مصيانةل

 .أنشطة الصيانة التشغيمية اليوميةمن أجل 
 

 :التوصية
التوصيات التالية لمموافقة عمى تمويل  قدمتالمجنة الفرعية عمما بالتقرير و  طتاحأ .13

 :صيانةالدوق صن
 

قتناء االتحاد االفريقي الماليين دوالر من صندوق  3قدره سيتم تحويل مبمغ أولي  (1
 .2014 ةالمالي سنةصيانة لمالصندوق إلى متمكات الم
 
 :عمى النحو التاليستتم لصندوق في ا ةسنويمساىمة ىناك ( 2

 ت.مرافق المؤتمرا إيجارمن  محققة٪ من جميع اإليرادات ال100(  ) أ
 المساحات األخرى.محققة من ايجار ٪ من جميع اإليرادات ال100) ب ( 
 .متقادمةالمواد محققة من مبيعات اليع اإليرادات ال٪ من جم100) ج ( 
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االتحاد االفريقي صندوق موال السنوية القابمة لمتحويل إلى ٪ من األ 3(  ) د
 .متمكاتقتناء المال

 .نوي لمفوضية االتحاد األفريقي، إن وجدمن فائض البيان المالي الس ٪ 8)ه ( 
 

جميع تكاليف الصيانة من  بتغطيةلمسماح عامين  قر غتستفترة انتقالية  تحديد( ينبغي 3
 .صيانةالصندوق 

 
وافق عمييا تالوقائية التي خطة الصيانة  عمىاستخدام صندوق الصيانة سوف يعتمد ( 4
 .ة الممثمين الدائميننلج

 
 :رئيسالنائب ل اإلقامةنشاءالتكاليف ال اقتراح و. 
 

مفوضية االتحاد لمكتب تنسيق المشاريع والموارد البشرية و  ةيدار االمديرية الشؤون قدمت 
لنائب  اإلقامة مقرلالتكمفة ا بتقدير و ا أوليا صميمت ،مكتب رئيس المفوضيةتحت اشراف األفريقي 
 :كما يميالرئيس 

 .ناظرةفائز مع تقدير التكاليف المالم مصماألصمي لم مبدئيتم عرض التصميم ال (1
 
ي ذال مبدئيتم تنقيح التصميم الوصيانة المبنى، انشاء خفض تكمفة بتوصية اإلدارة  بعد (2
 شمل:ي

 الحد من إجمالي المساحة المبنية• 
 وظائفالدمج • 
 زائدةالالعناصر  زالةا• 
 التكمفة. اتتقدير و المنقح  مبدئيالتصميم قدم ال ،ا لذلكفقو و 
 
 دوالر أمريكي 1،738،151.12التكاليف المنقحة لتكون  اتتقدير  تسبح (3



Page 9 
 

 

 
 عضاءاألتعميقات 

 
طمبات المالحظات والتعميقات و أعضاء المجنة الفرعية  أبدى، بعد ىذا العرض .14

 :التالية اتالتوضيح
البالغ تكمفتو و ي المقدم في المقترح النيائ حمام السباحةتضمين ا عن سبب عدم تفسير  (1

 .أمريكي مميون دوالر 1.7نحو 
التعامل وسبب ارتفاع رسوم  بيا توضيح حول الكيفية الي سيتمالدول أعضاء طمبت ( 2

 ن الحساب األول.عاإلشراف التصميم و 
خالل  نجب توفيره متكمفة يفي المولد من الفرق المبمغ البأن أعضاء دول ت عمق( 3

 .لمحاالت الطارئة مناسبة اعتماداتتخصيص 
الخطة  قائمة إنلفترة طويمة تأخر المشروع أن من مخاوف عن أعضاء  دول أعربت( 4

 المشروع في يناير.بدأ أن يتقضي بكانت 
لتكمفة  أمريكي الذي قد ر  دوالر 26000من أن مخاوف أعضاء دول  عربت( أ5

 صندوق الصيانة.األثاث منخفض مقارنة مع ما ىو مقترح في إطار ميزانية 
االتحاد االفريقي في  عامميتضمين نفقات ا عن سبب أعضاء تفسير دول  ت( طمب6

 دفع مزدوج.نطوي عمى ما ينشاء وىو تكمفة اال
اإلقامة مقر وجود حوض سباحة في الحاجة إلى  حولعضاء الدول األشاورت ( ت7
عمى قد ال تكون قادرة مفوضية ال ألنسابقة  خمققت عمى أنو لن يكون من الجيد اتفو 

مقر رئيس  حتى منيا أنوقدمت أسباب أخرى وىناك . لعمى المدى الطوي ياتحمم
مقار بناء مستقبمية لالخطط ال مع األخذ في االعتبارحمام سباحة و بو يوجد  ال المفوضية

 .ضروريةالنفقات غير حمام السباحة من ال كونيربما لمفوضين، اقامة إ
 .تومراجعين يتعالتقرير في الزمني لممشروع بأن االطار  اعضو تعميققدمت دولة ( 8
تكمفة التقدير و  تصميمالنيين الذين قدموا فالخبراء راج الدادول أعضاء ت ( طمب9
 ممشروع.ل
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منقح العمل مأن توزيع التكاليف التفصيمية لب ةقوي تاتعميقالدول األعضاء  قدمت( 10
 .ينبغي تجنب مثل ىذه األخطاءنوىوا بأنو وثيقة و الفي  غير مدرج

لك لتجنب ارتفاع بناء المشروع وذبدء حان ل أن الوقتبة بشد اءعضدول ا ت( عمق11
 .زلامنالتكاليف البناء واستئجار 

 
 :رد المفوضية

الدول األعضاء عمى النحو ارتيا لبعض القضايا التي أثالتوضيحات قدمت المفوضية  .15
 :التالي

 
نية رتفاع تكمفة الصيانة والحاجة لمحد من الميزاسباحة نظرا الالحمام  إزالة( تمت 1

 التنفيذية. جيةالعامة وفقا لتوجييات ال
والرسومات التنفيذية النيائية نشائية االالمعمارية و أن التصاميم أوضحت المفوضية ( 2

موظفي االتحاد االفريقي معماري من ميندس  نشرمن خالل داخل في ال ىاسيتم إعداد
تم تسو . واحدتشاري ميندس اسستعانة باالو االتحاد االفريقي ب يعمل في مشاريع مختمفة

الكيرباء والصرف ب ةالمتعمق ىخر األتصميم ألشغال الاالستعانة بمصادر خارجية 
االرتفاع أيضا أن  ت. وأوضحمال الميكانيكيةواألعوتكنولوجيا المعمومات  الصحي

مستشار لم اليرجع إلى أن تكمفة  ،متكاليفالمنقح لتقدير في التكمفة التصميم الواضح في 
 .ولاألتقدير الي تكن مدرجة ف

ان الرقم النيائي سوف أن ما عرض ىو تقدير تكمفة المشروع و  مفوضيةأوضحت ال( 3
تخصص س لمطوارىء المناسبةاالعتمادات أن و عطاءات من نتائج عممية اليعرف فقط 

 .فور تحديد الرقم النيائي
ي ف مريكيأ دوالر 26000 قيمتيا ةبالغالتكاليف التقديرات أوضح فريق المشروع أن ( 4

 .دوالر أمريكي 200000ىو  الرقم الفعميأن خطأ مطبعي و  والوثيقة األولى ى
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التكاليف كما  ستدرج في تقديرواحد ميندس استشاري ن تكمفة أ ت المفوضيةأوضح( 5
موظفي  أحدبالفعل  ىايعد انشاءاتميندس لن يتم تضمين تكمفة و  .ىو مبين في الجدول

 .شروعكون جزءا من تكمفة الميقدير التكاليف ولن في تمفوضية االتحاد األفريقي 
الموافقة عمى الميزانية وعممية فور  يلزمناالطار اسيتم تنقيح  وأنت المفوضية ( أكد6

 .اتالعطاء
 ىمحدأ. مفوضيةالمشروع من قبل ال واقدم ناثنين من الخبراء الفنيين الذي دراجإ( تم 7

عمل ميندس معماري فريقي واآلخر االتحاد االفي من العاممين  انشاءاتميندس 
 أيضا شاركو ، االداريبنى الملمؤتمرات و مركز االجديد لمجمع الانشاء خالل  مستشارك

واتفقت  .نفسو لوقتاخالل  سكنيةممشاريع اللامج ووثائق المنافسة طمبات البر في إعداد مت
أي أن بشفي المستقبل  إبالغوأنو ينبغي  تمع الدول األعضاء التي طمب مفوضيةال

اقتراحات/خبرة رسمية لتقديم ذلك توجيو دعوة  تطمبيو  اأشخاص يحضرون اجتماعاتي
 فنية.

 دول األعضاء.لمالتوزيع التفصيمي لمتكاليف سيتم توفير  وأن المفوضية( أكدت 8
 

 :توصية
 :ما يميببالعرض أوصت المجنة الفرعية  عمما االحاطةبعد 

 
لنائب إقامة  قربناء مدوالر أمريكي ل  117381151.12 االموافقة عمى ميزانية إجمالية قدرى (1

 الرئيس.
 
 عطاءاتالموافقة عمى بدء عممية ال (2
 
 عمى المشاركة يناألفريقي قاولينلمتشجيع جميع ا دولية يتممناقصة تنافسية ، عطاءجعل ال (3

 فيو.
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 برنامج عمل المجنة الفرعية  ز.
 

مشروع خطة العمل لمجنة نية والمالية والمحاسبة الميزااعداد البرمجة و مديرية  مديرأوضح 
يمكن مناقشة إذا كان ما . وطمب أيضا عمييا وطمب اعتمادىا والتعميق 2014عام مالفرعية ل

 أديس أبابا.خارج ( في أي مكان آخر 2015مشروع الميزانية مناقشة ) 3البند 
 

 :تعميقات من الدول األعضاء
 لمنقاشسألة الم هىذحول تعميقات اليا و قضابعض الأعضاء دول ( أثارت ثامنا

 
االجتماع بأسبوع قبل لييا إ 2015ة عام يزانيعضاء أن يتم إرسال مشروع ماألدول ال( طمبت 1

 واحد عمى األقل وذلك الطالعيا عميو بدقة.
 3لبند ا حول مناقشةالجراء إب تسمحعمل و البرنامج خطة عمى ( وافقت الدول األعضاء 2
 إثيوبيا. ( خارج2015 التحاد األفريقي لعاما مشروع ميزانية)
 

 :المفوضيةرد 
إلى  2015 يزانية لعامرسال مشروع المتتضمن اعضاء أن الخطة لألة مفوضيأوضحت ال( 1

 ثالثة أسابيع.الدول األعضاء قبل الخموة ب
 من اءيتناللبرنامج البشأن عمى انيا تعمل في وئام مع المجنة الفرعية  مفوضيةشددت ال( 2

 .عداد الميزانيةإلتمييد الطريق و أنشطتيا 
 

 :ما يستجد من أعمالح. 
عمى المجنة الفرعية  الصالحصاحب  السفيرسعادة الرئيس  ىنأأعمال أخرى و  أيىناك لم تكن 
 االجتماع.افق التي سادت روح التو عمى و  امشاركتي

 .مساء 13:30 في الساعةت الجمسة رفع
- 
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 تـ إعدادىا بمكتب األميف العاـ لممفكضية 
 

 انية والشؤون اإلدارية والماليةتقرير اجتماع المجنة االستشارية الفرعية لمميز 
 لمجنة الممثمين الدائمين

 ألف9 مقدمة

لمجنة الممثميف  عقد اجتماع المجنة االستشارية الفرعية لمميزانية كالشؤكف اإلدارية كالمالية -1
في دار السبلـ، تنزانيا لبحث التقرير عف تنفيذ  2014 مايك 10إلى  5مف  الدائميف

 لبلتحاد األفريقي. 2015كميزانية  2013ميزانية عاـ 

 باء9 الحضور

صبحي خمص اهلل فيما ترأست االجتماع ترأس االجتماع سفير تكنس، سعادة السيد  -2
سفيرة تكجك سعادة السيدة ككفاىي ىكالديـ أمككك خبلؿ األياـ الثبلثة األكلى في غياب 

 حضر االجتماع الدكؿ األعضاء التالية:كبطمب منو. ك الرئيس الفعمي 
 الجزائر (1
 أنجكال (2
 بنيف (3
 بكتسكانا (4
 بكركينا فاسك (5
 بكركندم (6
 تشاد (7
 جزر القمر (8
 الككنغك (9

 جميكرية الككنغك الديمقراطية  (10
 جيبكتي (11
 غينيا االستكائية (12
 إثيكبيا (13
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 الجابكف (14
 جامبيا (15
 غانا (16
 غينيا (17
 كينيا (18
 ليسكتك (19
 ليبيريا (20
 ليبيا (21
 مبلكم (22
 مالي (23
 مكريشيكس (24
 مكريتانيا (25
 مكزمبيؽ (26
 ناميبيا (27
 النيجر (28
 نيجيريا (29
 ركاندا (30
 الصحراكية الجميكرية (31
 السنغاؿ (32
 سيشؿ (33
 سيراليكف (34
 جنكب أفريقيا (35
 ؿالصكما (36
 السكداف (37
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 ندسكازيبل (38
 تنزانيا (39
 تكجك (40
 تكنس (41
 أكغندا (42
 زامبيا (43
 زيمبابكم (44

 ترحيبكممات الجيم9 

تعاكنيـ المعتاد. مف المشاركيف  تالضكء عمى أىداؼ االجتماع كطمب ةالرئيس تسّمط -3
كعدـ تحميؿ الشركاء الجزء حاد المشاركيف بأنو مف الضركرم تمكيؿ أنشطة االتكذّكرت 

كيعتبر األمر ميما خاصة لممكية البرامج كتقديـ التكجييات العامة. كأقرت األكبر منو. 
 بالمشاكؿ التي يكاجييا التمكيؿ كدعت الدكؿ األعضاء إلى الكفاء بالتزاماتيا.

، مفكضة التجارة كالصناعة، سعادة السيدة فاطمة أسيؿ، ممثمة نائب الرئيسشّددت   -4
عمى أف الميزانية تعتبر إحدل األدكات اليامة إلدارة شؤكف االتحاد. كأشارت إلى أف 

تقديـ ميزانية مركبة لبلتحاد ستنفذ األكلكيات المتفؽ ىي محاكلة ل 2015ميزانية عاـ 
عمييا. كأبرزت أف المساىمات المقدرة لمدكؿ األعضاء ستكاصؿ تغطية األنشطة 

 تراتيجية مف الميزانية البرنامجية.التشغيمية كبعض األنشطة االس
مقارنة التي شيد معدؿ تنفيذىا تحسنا ممحكظا  2013تمت اإلشارة إلى ميزانية عاـ   -5

بالسنكات الماضية. أما بالنسبة لممكية البرامج، فقد دعت إلى إشراؾ كافة أصحاب 
ئيسية المصمحة مع التركيز عمى القطاع الخاص. كسّمطت الضكء عمى الفئات األربع الر 

لمميزانية البرنامجية كىي األنشطة الرئيسية لممفكضية؛ المشاريع الخاصة؛ األمكاؿ 
 العابرة؛ كالمساعدة الفنية.
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عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة إلى تقديـ   -6 دعت الرئيسة بعد ذلؾ مدير البرمجة كا 
 جدكؿ األعماؿ.

 
 جدول األعمال9 دال

 مفكضية عمى النحك التالي:ُاعتمد جدكؿ األعماؿ الذم قدمتو ال -7
 كممات الترحيب ( أ

 تنظيـ العمؿ ( ب
 .2013عاـ االتحاد األفريقي لعف تنفيذ ميزانية  تقريرالبحث  ( ج
 .2015بحث ميزانية االتحاد األفريقي لعاـ  ( د

 
 الميزانية البرنامجية -أكال
 الميزانية التشغيمية -ثانيا

 1102ام عل االتحاد األفريقي تقرير عن تنفيذ ميزانيةالبحث 9 دال

 عرض مفوضية االتحاد األفريقي9

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة  قدـ  -8 ميزانية االتحاد عف تنفيذ  تقريرالمدير البرمجة كا 
  الخصائص التالية:أبرز مع التركيز عمى  2013عاـ لاألفريقي 

 
 دكالر أمريكي 278,226,622إجمالي ميزانية االتحاد األفريقي المعتمدة لعاـ بمغ  (1

 %45منيا مف المساىمات المقدرة لمدكؿ األعضاء كنسبة  %33يتـ تمكيؿ نسبة 
 المتبقية مف الشركاء الدكلييف كاإلنمائييف.

دكالر أمريكي لتصؿ اعتمادات  12,681,278تـ اعتماد ميزانية إضافية قيمتيا  (2
 دكالر أمريكي. 290,907,901الميزانية إلى المبمغ المراجع كقيمتو 
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مف إجمالي الميزانية  %56تمثؿ  193,740,400اإلجمالية لبلتحاد  بمغت النفقات (3
مقارنة بتنفيذ ميزانية السنة الماضية. كتـ إنفاؽ % 5المعدلة التي كانت أعمى بنسبة 

دكالر أمريكي مف إجمالي النفقات عمى البرامج فيما ُأنفؽ مبمغ  88,359,198مبمغ 
% 73ك %42معدؿ تنفيذ بنسبة عمى األنشطة التشغيمية ما يمثؿ  105,381,202

 عمى التكالي.
ما قيمتو  2013بينما بمغت ميزانية مفكضية االتحاد األفريقي المعتمدة لمبرامج عاـ  (4

 124,362,318دكالر أمريكي، بمغت األمكاؿ المتكفرة لمتنفيذ  166,047,781

يو، مف إجمالي األمكاؿ المتعيد بيا لمبرامج. كعم %64دكالر أمريكي فقط أم نسبة 
 %.62بمغت نسبة تنفيذ الميزانية البرنامجية مقابؿ األمكاؿ المتكفرة لمبرامج 

لجنة االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي؛ البرلماف األفريقي؛ سّجمت األجيزة التالية كىي  (5
كالمحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب أداء ميزانية أفضؿ بمعدالت تنفيذ 

ؿ كؿ مف مجمس االتحاد األفريقي فيما سجّ ، %66ك %86ك  %87نسبتيا 
االستشارم لمكافحة الفساد كالمجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي أقؿ المعدالت 

 عمى التكالي. %01ك %06بنسبة 
فيما  كؿ مف لجنة االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي كالنيباد كالبرلماف األفريقي سّجؿ (6

عمى  %81ك% 87ك %88تنفيذ بنسبة  يخص الميزانية التشغيمية مع معدالت
 التكالي.

فيما يخص تنفيذ الميزانية البرنامجية، نّفذ البرلماف األفريقي اعتمادات ميزانيتو بصكرة  (7
 %76كاممة تميو لجنة االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي كالنيباد بمعدالت تنفيذ نسبتيا 

الستشارم لمكافحة الفساد لـ ينفذ مجمس االتحاد األفريقي ا عمى التكالي.  %46ك
أية برامج بينما لـ تخصص أية ميزانية برنامجية لممجمس االقتصادم كاالجتماعي 

 كالثقافي خبلؿ السنة قيد االستعراض.
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عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبةأبرز بعد ذلؾ  (8 التحديات التي  مدير البرمجة كا 
برامج كالتي تعزل، مف جممة تكاجييا أجيزة االتحاد فيما يخص تنفيذ األنشطة كال

 أمكر أخرل، إلى تأخر الدكؿ األعضاء في تحرير المساىمات المقدرة.
 المعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع العاـ ذكر المدير أنو تـ كضع عدة مبادرات مثؿ (9

إدراج كتـ الشركع في تحقيؽ نتائج إيجابية. كما سّمط الضكء عمى الجيكد الرامية إلى 
 رد اإلضافية لحؿ المشاكؿ المالية.تعبئة المكا

أكضح مدير التخطيط االستراتيجي لمسياسات كالرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد مف  (10
المخططة، ما يمثؿ معدؿ  233نتيجة مف بيف النتائج الػ  186جيتو أنو تـ تحقيؽ 

%. كيعزل ذلؾ إلى تأخر كصكؿ االمكاؿ بينما قامت بعض 84تنفيذ فني نسبتو 
 بتعبئة مكارد مف خارج الميزانية.اإلدارات 

 تعميقات الدول األعضاء

 بعد عرض المفكضية، قدمت الدكؿ األعضاء التعميقات كالمبلحظات التالية: -9
سنة مف إنشاء  50أعربت عف استيائيا مف نقص الميارات في إدارة البرامج بعد  (1

 المنظمة.
عمى سبيؿ المثاؿ  البرامج،يبدك أف ىناؾ نقص في الكفاءات الداخمية فيما يخص  (2

بيف البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية كبرنامج تطكير البنية التحتية  ازدكاجية
 المفكضية كالنيباد.

البرمجة  ماىي أسباب التفاكت في معدالت تنفيذ الميزانية حسبما ذكره كؿ مف مدير (3
عداد لمسياسات كالرصد  كمدير التخطيط االستراتيجي الميزانية كالمالية كالمحاسبة كا 

 كالتقييـ كتعبئة المكارد.
طمبت المجنة الفرعية تكضيحات بشأف المشاكؿ التي أدت إلى كقؼ تمكيؿ برامج  (4

كبالتالي، كاف يتعيف عمى المفكضية بحث السبب كراء  التكامؿ مف قبؿ الشركاء.
 عدـ كفاء الشركاء بالتزاماتيـ.
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 مكاؿ غير المستخدمة.كيفية استخداـ األطمبت المجنة تكضيحات بشأف  (5
لماذا يسعى االتحاد إلى تعزيز عبلقات التمكيؿ مع الشركاء في الكقت الذم يتحدث  (6

فيو عف االستقبللية. أعربت المجنة عف قمقيا مف اعتماد االتحاد المفرط عمى 
 الشركاء.

 يجب أف تتـ مراجعة تنفيذ الميزانية كالتأكد مف دقتو قبؿ تقديمو إلى المجنة الفرعية. (7

 ردود المفوضية

 ردت المفكضية عمى انشغاالت كمبلحظات الدكؿ األعضاء عمى النحك التالي:  -10
ُأعيدت برمجة أمكاؿ الشركاء لسنة معينة خبلؿ السنة التي تمييا. فيما يخص أمكاؿ  (1

الدكؿ األعضاء، تـ تحكيؿ األمكاؿ غير المستخدمة إلى االحتياطي نظرا ألنيا 
د كانت األمكاؿ المتكفرة نقدا دائما أقؿ مف مخصصة لؤلنشطة التشغيمية. لق

المساىمات المقدرة كعميو، يتـ دعـ الميزانية أساس مف األمكاؿ المستممة مف 
 متأخرات مساىمات السنكات السابقة.

فيما يخص سبب رغبة االتحاد في تعزيز عبلقات التمكيؿ مع الشركاء في الكقت  (2
ركاء، أكضحت المفكضية أنو لـ يتـ الذم يدعى فيو إلى تخفيؼ االعتماد عمى الش

 إحراز أم تقدـ يذكر في مسألة مصادر التمكيؿ البديمة حتى اآلف.
عمى األقؿ بصكرة كاممة يجب أف يككف االتحاد قادرا عمى تمكيؿ برامج التكامؿ  (3

كعدـ لـك الشركاء عمى عدـ تحرير األمكاؿ بما أّف نفس الشركاء ىـ الذيف يكفركف 
في دوالر أمريكي  700,000,000ات السبلـ بمبمغ قيمتو التمكيؿ لدعـ عممي

 .2014الصكماؿ كجميكرية أفريقيا الكسطى عاـ 
أكضحت أنو ال يكجد تفاكت كبير في األرقاـ حيث أف تمؾ التي قدميا مدير  (4

التخطيط االستراتيجي لمسياسات كالرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد تعبر عف األداء 
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة الفني تضاؼ إلى ما قدمو حكؿ  مدير البرمجة كا 

 تنفيذ الميزانية مف الناحية المالية.
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، ُذكر مكتب مراجعة الحسابات 2013فيما يخص تقرير مراجعة الحسابات لعاـ  (5
الداخمية بصدد استكماؿ تقرير عف مراجعة األداء سيقدـ إلى المجنة الفرعية لشؤكف 

 الممثميف الدائميف في أقرب كقت ممكف. المراجعة التابعة لمجنة
مميكف دكالر أمريكي بالنسبة  78نظرا لفجكة التمكيؿ الكبيرة المقدرة بما قيمتو  (6

 .2015، ُأعيدت برمجة تنفيذ بعض المشاريع في 2014لمميزانية البرنامجية لعاـ 
امج يقـك كؿ مف النيباد كالمفكضية ببناء حاالت تآزر ال سيما فيما يتعمؽ بالبرن (7

. كىناؾ منبر لمتخطيط المنتظـ كالمراجعة كتـ األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية
استعراض تخطيط متعدد السنكات عمى أساس منتظـ. ىك عبار عف خطة تآزر 
 كتكامؿ لضماف كجكد استعراض كتخطيط منتظـ داخؿ مختمؼ اإلدارات مثؿ إدارة

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة دارة التخطيط االستراتيجي لمسياسات  ،البرمجة كا  كا 
دارة الشؤكف اإلدارية كالمكارد البشرية مف بيف  كالرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد، كا 
دارة المرأة  إدارات أخرل. فعمى سبيؿ المثاؿ، تعمؿ كؿ مف إدارة السمـ كاألمف كا 

 كمسائؿ الجنسيف كالتنمية معا عمى تنفيذ البرامج.
د تخفيض اعتماده عمى الشركاء، سيككف ذلؾ تدريجيا نظرا ألف حتى إف أراد االتحا (8

 عمى ذلؾ.معظـ األنشطة ال تزاؿ تعتمد 
 
 بشأن التقرير عن تنفيذ الميزانية توصياتال
 أحاطت المجنة الفرعية عمما بالتقرير كقدمت التكصيات التالية: -11
حات فيما يخص مشاكؿ القدرات، كاف يجب مكاءمة المياـ المتغيرة مع اإلصبل (أ 

 الييكمية كالسياسية التي تحتاج إلى خبرات جديدة.
بحث تقرير المراجعة عف تنفيذ ميزانية العاـ السابؽ مف قبؿ المجنة الفرعية  تكصي (ب 

قبؿ بحث  لشؤكف مراجعة الحسابات التابعة لمجنة الممثميف الدائميفالمجنة الفرعية 
 الميزانية
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الة تنفيذ التكصيات السابقة المتعمقة ينبغي أف تككف مقترحات الميزانية مشفكعة بح (ج 
 بالميزانية

يجب أف يككف ىناؾ تقييـ ذاتي كيتعيف عمى الدكؿ األعضاء الكفاء بالتزاماتيا  (د 
 المالية قبؿ االتصاؿ بالشركاء.

 ينبغي القياـ بتحميؿ حكؿ كيفية تحقيؽ القارة ألجندة التكامؿ الخاصة بيا. (ق 
ر ما تمتمكو مف كسائؿ. ال ينبغي أف يجب أف تحدد القارة أىداؼ لمعيش في إطا (ك 

 تككف الشراكات قائمة عمى االعتماد عمى عدد قميؿ مف الشركاء.
 عمى الرغـ مف تكفر األمكاؿ مف قبؿ الشركاء، يجب تبرير إنفاؽ ىذه المكارد. (ز 
باإلضافة إلى الشركاء التقميدييف، يمكف االتصاؿ ببمداف مثؿ البرازيؿ كتركيا كبعض  (ح 

 كبمداف الخميج لتقديـ مساىمات لتنمية أفريقيا. البمداف العربية
طمب االجتماع مف المفكضية تقدير المساىمات النقدية المستممة مف الشركاء بصكرة  (ط 

 كمية مف الناحية المالية.
 ينبغي أف ُيطمب مف الدكؿ األعضاء دفع مساىماتيا في الكقت المحدد. (م 

 

  1104م 9 استعراض عام لميزانية االتحاد األفريقي لعاواو

عداد الميزانية كالمحاسبة الخطكط الرئيسية ل قدـ مدير .12 الخاصة  ممقترحاتالبرمجة كا 
تـ إبراز . ك 2015كقدـ مكجزا لمتكقعات االقتصادية ألفريقيا لعاـ  2015ميزانية ب
االستثمار األجنبي  المسائؿ االجتماعية كتحديدبلقتصاد الكمي ك ل األساسية قضاياال

في  %6.3قد بمغت التضخـ  نسبةيقدر أف . ك لمتمكيؿ المباشر كمصدر رئيسي
 %.7 كىي 2013عف نسبتو في عاـ  نخفضان م 2015

بلستفادة مف ُكجو لنمك ك العجز في البنية التحتية في أفريقيا عائقا أماـ التـ تحديد  .13
عرض المخاطر . حدد اللتنمية الزراعيةيا مف أجؿ االتكسع في البنية التحتية كتشكيم
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التباطؤ االقتصادم في  نتيجةالتنمية في أفريقيا كالتي قد تككف لتي تكاجو االرئيسية 
عمى المجاالت ذات يزانية ارتكزت الماألمريكية.  لكاليات المتحدةككذلؾ في االصيف 
 .جيزة االتحادألاألكلكية 

ما قيمتو  2015مغت ميزانية االتحاد األفريقي اإلجمالية المقترحة لعاـ ب .14
% 24بنسبة  2014ككانت أعمى مف ميزانية عاـ را أمريكيا دوال  538,647,175

كالميزانية  دوالرا أمريكيا  147,255,262كتتككف مف الميزانية التشغيمية كقيمتيا
 ف التكزيع عمى النحك التالي:كا .دوالرا أمريكيا 391,391,913البرنامجية كقيمتيا 

لمنفقات % 7.1ولتكاليؼ العامميف % 07.8ك مميزانية البرنامجيةل 61.6%
. يبمغ الدعـ المقدـ مف االتحاد منفقات الرأسماليةل% 1.3ك األخرل يةالتشغيم

بينما تـ  ، مميون دوالر أمريكي 00األفريقي لمدكؿ األعضاء/المؤسسات حكالي 
مدكؿ ل المكارد العابرة لممشاريع الخاصة ك مميون دوالر أمريكي  064.5تخصيص 
 .األعضاء

 2015رحة المقررة عمى الدكؿ األعضاء في ميزانية المساىمة المقت كصمت .15
. إف مف مجمكع الميزانية %17أم ما يمثؿ دوالرا أمريكيا،    150,748,513إلى

 فمساىميالمذككرة أعبله مقررة عمى الالدكؿ األعضاء  مف مساىمة %54حكالي 
ي عمى رئيسييف الخمسة كىي الجزائر كمصر كليبيا كنيجيريا كجنكب أفريقيا كالباقال

 .األنصبة لبلتحادتقدير الدكؿ األعضاء األخرل كفقا لجدكؿ 

كىـ االتحاد األكركبي ككندا كالسكيد اإلنمائيكف  شركاءأف يساىـ الكاف مف المتكقع  .16
سبانيا كالبنؾ الدكلي كالصيف ا  كبريطانيا ك األمريكية كألمانيا كىكلندا كالكاليات المتحدة 

لتمكيؿ البرامج كفقا لبلتفاقات المكقعة  كذلؾانية مف إجمالي الميز % 61بنسبة كتركيا 
 .متنفيذ برامج التكامؿ كالتنمية االقتصاديةل
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 دول األعضاءالمساهمات المقدرة لممتغيير في ل ياألساس المنطق

أثر بلحتياطيات لتخفيؼ مخصصة لأيضا أف ىناؾ اعتمادات المفكضية أكضحت  .17
زيادة مساىمة الدكؿ ت الرئيسية ل. كفيما يمي المحركامساىمات الدكؿ األعضاء

 : األعضاء

% لمفترة 5نتيجة لزيادة المرتبات بنسبة  2014اتب عاـ ك الحفاظ عمى مستكل ر   (1
يف مكظفيف عاديتكظيؼ األمكاؿ اإلضافية المخصصة لؤلجيزة لك  2012-2014

 2015كالتي تـ إدراجيا اآلف في ميزانية االحتياطيات  محمَّمة عمىالتي كانت ك 
  EX.CL/DEC.727 (XXII) )المجمس التنفيذممقرر الدكؿ األعضاء كفقا لة عمى المقدر 

المحمَّمة عمى  كالفيسات تكاليؼ تراخيص االستعماؿ لبرمجية سابتمت إعادة  (2
كاقُترح تغطيتيا مف قبؿ الدكؿ األعضاء   2014إلى ميزانية صندكؽ االحتياطي 

 .ف دكالر أمريكيييمبل 2.5رة المقدفي إطار المساىمات المقدرة. كتبمغ التكمفة 

التشغيمية  المفكضية مف إجمالي ميزانية %1.4% و6% و1تـ تخصيص  (3
 .ندكؽ السبلـ كصندكؽ المرأةصلمساعدة البلجئيف ك النظامية ئلعانات كالمنح ل

جنيؼ كبرككسؿ في مكتبي تفضيمية" لممكظفيف في بأسعار " المدفكعات إدراج (4
 . الحتياطياتمَّمة عمى ات دكما محالتي كانك  2015ميزانية 

مف الدكؿ األعضاء لمطابقة مبلييف دكالر أمريكي  1.7مقابمة بقيمة مساىمة  (5
 عمى سبيؿ المثاؿ( مساىمة الشركاء )االتحاد األكركبي

 تعميقات الدول األعضاء

 :التعميقات كالمبلحظات التاليةاألعضاء دكؿ القدمت  .18
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مف الزيادة  %4مفكضية سقؼ ال حكؿ سبب تجاكز ميزانيةتـ التماس إيضاحات  (1
 .في الميزانية السنكية

- 2014 لممفكضية الخطة االستراتيجية مف المفكضية تقديـطمب المشارككف  (2
التأكد مما إذا كانت المشاريع  لتمكينيـ مفإلى أصحاب المصمحة  2017

 .المقترحة تتماشى مع التكجو االستراتيجي العاـ

غير أمر مف ميزانية االتحاد  %65 دكؿ أعضاء ةتحميؿ خمسكحظ أيضا أف لُ  (3
 %27كأشير إلى الكاليات المتحدة التي كانت تساىـ بنسبة . قابؿ لبلستمرار

 بلتحادو ينبغي لرح أنقتُ كمثاؿ عمى ذلؾ. كامف الميزانية العامة لؤلمـ المتحدة 
ذلؾ، يجب أف يضمف بدال مف ك الخمسة الكبار" المساىميف مفيـك " مراجعة

 .فيما بيف الدكؿ األعضاء ؤلعباءالكاقعي لـ تقاسالاالعتماد 

تنفذ أنشطة ال تشكؿ أكلكية بالنسبة  ياأنالمفكضية تبدك كك مف أف كاف ىناؾ قمؽ (4
المشاريع المقترحة أف لتمكيميا ك  جمى ذلؾ في غياب االىتماـألفريقيا، كما يت

 .كثيرة جدا بحيث ال يمكف تنفيذىا في غضكف فترة قصيرة مف الزمف

 .لدكؿ األعضاءالخمسيف عمى ا كزيع تقرير احتفاالت الذكرللـ يتـ ت (5

التنبؤ التمست الدكؿ األعضاء إيضاحات حكؿ ما أكدتو المفكضية بأنو ال يمكف  (6
 التمكيؿ.ب

، طمب االجتماع البديمةلتمكيؿ امصادر عف تقرير الرئيس أكباسانجك ما يتعمؽ بفي (7
 .الثمانية بديمةالصادر مالاإلبقاء عمى اثنيف فقط مف بيف إيضاحات عف سبب 

الزيادة في الميزانية عمى عدـ اعتماد سبب  تـ التماس إيضاحات أيضا حكؿ (8
 .ةمما يجعؿ الميزانية غير كاقعي 2013 لعاـ بالنسبة اإلنفاؽ الفعمي
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لدكؿ ا حتى تعرؼ مميزانية المكارد المتاحةلينبغي أف يتضمف الرسـ البياني  (9
االعتماد عمى شركاء . لـ يؤيد كاؿ المتاحةاألمالمبالغ التي تـ صرفيا مقابؿ 

 ىذا االعتماد. حاجة لمحد مفىناؾ كبالتالي  مبادرات التنمية

ض أفريقيا اإلفراط في االعتماد عمى عرّ يالتجارة البينية غياب أف أيضا كحظ لُ  (10
 .األداء االقتصادم لمدكؿ األخرل

 المفوضية ردود

 ء:الدكؿ األعضا كتعميقات انشغاالتالردكد التالية عمى  المفكضيةقدمت  .19

ية مقسمة ميزانية التشغيملـ تعد ال 2011أنو منذ االجتماع لمفكضية أبمغت ا  (1
. االتحاد تفكيضعمى الرغـ مف الزيادة في ذلؾ الدكؿ األعضاء ك بالكامؿ عمى 

. مف الصندكؽ االحتياطيىذه الميزانية  الجزء األكبر مف  نت تتـ تغطيةككا
، لكانت الدكؿ األعضاء نت مقسمة بالكامؿ عمىلك كاعمى سبيؿ المثاؿ 

المقررة مساىمة لكانت ال. %11قد زادت بنسبة أكثر مف  2014 لعاـ مساىماتيا
مستكل الميزانية  فيكف أم زيادة د %00بنسبة قد ازدادت  2015لعاـ 

المخصصة مف الصندكؽ االحتياطي  مكاؿاأل تكفإذا لـ  2014 لعاـ التشغيمية
 كافية.

. ميزانياتتـ االستناد إلييا  إلعداد ال خطة استراتيجية خاصة ؿ جياز يمتمؾ ك (2
جميع أصحاب  مف قبؿ 2063إجازة كاعتماد أجندة  الكضع عندكسيتغير 
 .المصمحة

. فيك ال يمكف التنبؤ بو الذم المقصكد مف التمكيؿ تـ تقديـ إيضاحات حكؿ (3
 اشركاء شركطيضع ال. عمى تعيدات كليس عمى التزامات ثابتةكذلؾ ألنو يعتمد 

 يجب الكفاء بيا قبؿ صرؼ األمكاؿ.
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ىناؾ فجكة مدتيا  كانتألنو  2015لعاـ  األساس 2013ال يمكف أف تككف عاـ  (4
لى النضج إالزيادة في الميزانية تستند عبلكة عمى ذلؾ، . ك سنة كاحدة قيد التنفيذ

 . اتدريجي انيجكتتبع كذلؾ  تنفيذ المشركعفي 

يقة الختامية لمخمكة بيف المفكضية كلجنة الممثميف الدائميف استكماؿ الكث لـ يتـ (5
جميع جاىزة بالكثيقة . كستككف خبلؿ األسبكعيف الماضييفرتباطات بسبب ا

 . لغات في غضكف أسبكع كاحد

 قبؿ عقد االجتماع لمناقشة الجدكؿ الزمني لبلجتماعات كاف مف المستحسف  (6
برامج مؽ كالية المجنة الفرعية لمع ذلؾ، ينبغي تكسيع نطا. ك اعتماد التقرير

لمجنة بالنسبة برامج جميع أجيزة االتحاد، كما ىك الحاؿ بحث مؤتمرات لالك 
 .لمميزانية كالشؤكف اإلدارية كالمالية الفرعية

الجدكؿ لبحث المجنة الفرعية في أديس أبابا تجتمع أف المفكضية باقترحت  (7
 .الزمني لبلجتماعات قبؿ اعتماد تقريرىـ

 1104 لعام مجيةناالميزانية البر بحث 9 أوال

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة  قدـ مدير .20  2015عاـ الميزانية البرنامجية لالبرمجة كا 
، المكارد العابرة، المساعدة الفنية، المشاريع الخاصةما يمي:  التي تـ تصنيفيا إلى
لركائز الخمس امع ىيكؿ الميزانية مفكضية. تمت مكاءمة كاألنشطة األساسية لم

. كقد 2017-2014لمفكضية االتحاد األفريقي  االستراتيجيةلمخطة سبعة النكاتج الك 
نتيجة السبلسؿ مفكضية حيث قاـ كؿ منيا بتحديد مف قبؿ إدارات اليا أيضا تـ تحميم

 . في الخطة االستراتيجيةدت ر ك كما 

 

 



PRC/Adv.SCttee/Rpt(May 2014) 

Page 15 

 تـ إعدادىا بمكتب األميف العاـ لممفكضية 
 

 العمل منهجية

الميزانية البرنامجية ب الخاصة حاتمقتر العقب العرض، قررت المجنة الفرعية مناقشة  .21
 : النحك التالي حسب اإلدارات عمى

 

 مكتب الرئيسة

إجمالي مف % 11مثؿ الميزانية البرنامجية لممكتب التي ت ةرئيسالقدـ ممثؿ مكتب  .22
ىذه . كتعكد 2014% مقارنة بعاـ 89شيدت زيادة نسبتيا  الميزانية البرنامجية كالتي

 : ا يميم إلى الزيادة إلى حد كبير 

المكظفيف. مف خبلؿ رئيس  ةقررات تحت إشراؼ الرئيسمتـ اآلف كضع تنفيذ ال (1
ضافة إلى ذلؾ، ك  تتبع مكاتب التمثيمية التي كانت في السابؽ الجميع تـ كضع ا 
 .ةمكتب الرئيستحت إدارة  الشؤكف السياسية كالشؤكف االقتصادية تيدار إل

مف ذكم لمكظفيف ا في ركاتبسنكية الزيادة في تكاليؼ المكظفيف مثؿ الزيادات ال (2
مميكف  30مثؿ صندكؽ  شركاء الدعـ لمإطار برامج  ة المدل فيالقصير العقكد 

البنؾ الصناعي كالتجارم -يكرك مف االتحاد األكركبي كاتفاقيات البرامج المشتركة
 كالمؤسسة األفريقية لبناء القدرات، الصيني

بناء عمى مقررات أجيزة  ةرئيسالكتب ت في ميزانية مرجمشاريع الجديدة التي أدال (3
فضبل عف "تفعيؿ " 2063 الخمسيف كأجندةالذكرل مثؿ "ما بعد  سياسةصنع ال

 ي".د األفريقمؤسسة االتحا
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 المهجرن و والمواطن

تستند ي تميزانية المديرية ال المكاطنيف كاألفريقييف في الميجر مديرية عف قدـ ممثؿ .23
إلى ه الركيزة يدؼ ىذ. كتة لمخطة االستراتيجيةتحت القيـ المشترك 4إلى الركيزة 

في تكفير منبر ألصحاب المصمحة في صنع القرار كال سيما تعزيز القيـ األفريقية 
شراؾ المجتمع المدني كالنقابات العمالية ك  أكساط الميجر  المجمكعاتاألفريقي كا 
القرارات  فيف آراء الميمشياألخذ بعيف االعتبار شراكة تضمف ذلؾ  خمؽالدينية. كقد 

 . االتحاديتخذىا التي 

 مديرية االتصاالت والمعمومات

% 87.5التي زادت بنسبة تيا ميزاني دـ مدير مديرية المعمكمات كاالتصاالتق  .24
دعـ كالية المديرية التي أنشئت . كقد ُأفيد أف السبب في ذلؾ ىك 2014عاـ مقارنة ب

. تبمغ مساىمات االتصاالتزة ركيتحت . تعمؿ المديرية مع تكجو استراتيجي جديد
بينما تصؿ مساىمة  (%22.13) دكالر أمريكي   439,980.00الدكؿ األعضاء

 ية، مما يترؾ فجكة تمكيم%(72.61دكالر أمريكي ) 1,443,724الركاء إلى
 %(5.26دكالر أمريكي )  104,500.00تبمغ

 مراجعة الحسابات الداخميةمكتب 

لمديرية التي اميزانية الخاصة ب مقترحاتال داخميةمراجعة الحسابات القدـ نائب مدير  .25
 %.5لسقؼ اامتثمت 

 وحدة تنسيق النيباد

نيابة عف كحدة تنسيؽ التخطيط االستراتيجي لمسياسات كالرصد كالتقييـ،  قدـ مدير .26
الميزانية تيدؼ إلى دمج أنشطة النيباد في ىياكؿ كعمميات مفكضية االتحاد  ،النيباد

 .األفريقي
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 شار القانونيمكتب المست

قدـ ممثؿ لمكتب المستشار القانكني عرضا لمميزانية أك ضح فيو أف نسبة تنفيذ الميزانية  .27
أف تؤدم إلى  2015%. كمف شأف االقتراحات المطركحة لسنة 73بمغت  2013لسنة 

%. كيرجع السبب في ذلؾ إلى حد بعيد إلى استحداث برنامج جديد 216زيادة نسبتيا 
ممارسيف القانكنييف الشباب بمنبر يمّكنيـ مف فيـ أخبلقية العمؿ في يرمي إلى تزكيد ال

 االتحاد األفريقي عمى كجو أحسف.
 

 مكتب األمين العام لممفوضية

أكضح ممثؿ مف مكتب األميف العاـ لممفكضية أف تدنى مستكل تنفيذ الميزانية يعزل  .28
ف كالمفكضية، حيث لـ إلى عدـ تنظيـ خمكة مبرمجة مشتركة بيف لجنة الممثميف الدائمي

، سيتـ نقؿ 2015يتسف االتفاؽ عمى مكعد مناسب. كأكضح الممثؿ أنو، في ميزانية 
النشاط المتعمؽ بالخمكة مف الميزانية البرنامجية المخصصة لمكتب رئيس المفكضية 

 إلى الميزانية التشغيمية لمكتب األميف العاـ لممفكضية.
 

 خدمات المراسم  
 

اإلستراتيجي لمسياسات كالرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد اقتراحات قدـ مدير التخطيط  .29
 الميزانية نيابة عف خدمات المراسـ.

 
 مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية

   
ة ي. كتقدَّر الميزانية البرنامج2013% في 87.7ت المديرية معدؿ تنفيذ فني بمغ قحق .30

% مقارنة 14يث ُطمبت زيادة بمغت دكالرا أمريكيا، ح 142434474المقترحة بقيمة 
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لتمكيؿ اقتراحات تتعمؽ بمشركعيف. كقد ُاقترح تمكيؿ المشركعيف مف قبؿ  2014بسنة 
 %.25الدكؿ األعضاء كالشركاء الدكلييف، بينما يسجؿ تمكيؿ الميزانية فجكة نسبتيا 

  
 التخطيط اإلستراتيجي لمسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد

 
التخطيط اإلستراتيجي لمسياسات ميزانية المديرية. سجؿ تنفيذ الميزانية لسنة قدـ مدير  .31

إلى الميزانية اإلضافية التي مكلت  معدؿ التنفيذ %. كيعزل تدنى55معدؿ  2013
التي لـ تبدأ أنشطتيا إال في كقت متأخر في سبتمبر  2063عممية إعداد أجندة 

% لتصؿ إلى  5بنسبة  2015. كقد ارتفعت الميزانية المقترحة لسنة 2013
دكالرا أمريكا منو مف  1,432,453دكالرا أمريكيا تـ الحصكؿ عمى  1,678,782

 دكالرا أمريكيا. 186,339تمكيؿ الشركاء مع فجكة قدرىا 
 

 إدارة االقتصاد الريفي والزراعة
   
دكلة  15قدـ مدير إدارة االقتصاد الريفي كالزراعة ميزانية اإلدارة. أكضح المدير أف  .32

عضكا تتمقى المساعدة مف خبلؿ عممية البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية. قدـ 
اإلدارة ثبلثة اقتراحات مشاريع، كتحديدا، الثركة الحيكانية؛ المكارد الطبيعية؛ كاألنشطة 

% مف قيمة 98ذات الصمة بالبرنامج األفريقي الشامؿ. كقد تـ الحصكؿ عمى تمكيؿ 
 %.50مف الجيات المانحة،  بينما تسجؿ الميزانية عجزا نسبتو  ىذه المشاريع

 
 إدارة الشؤون االقتصادية

   
% مف المكارد المتاحة 79تنفيذا معدلو  2013حققت إدارة الشؤكف االقتصادية في  .33

، 2015دكالرا أمريكيا. كالميزانية البرنامجية المقترحة لسنة  3,210,644البالغة 
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%، كستمكؿ 184بنسبة  2014را أمريكيا، تفكؽ ميزانية دكال 5,923,697البالغة 
%. كتعزل 74%، مما يدع فجكة تمكيؿ نسبتيا 2.8الدكؿ األعضاء نسبة طفيفا تبمغ 

كتـ ترحيؿ  2014ىذه القفزة إلى أف مبمغا ضخما كاف مسجبل في فجكة التمكيؿ في 
 .2015األنشطة إلى 

 
 إدارة التجارة والصناعة

   
. كقد 2013% في 82جارة كالصناعة بأنيا حققت تنفيذا بمعدؿ أبمغت إدارة الت .34

% 57، كيقع 2014% مقارنة بسنة 85ارتفعت الميزانية البرنامجية المقترحة بنسبة 
منيا في فجكة التمكيؿ. اقترحت اإلدارة مشركعيف في إطار جيد يرمي إلى تنفيذ منطقة 

االقتراحيف ىك عبارة عف مشركع  التجارة الحرة  ككذلؾ مبادرة التنمية الصناعية كأحد
 مبلييف دكالر أمريكي. 6خاص قيمتو 

 
 إدارة البنية التحتية والطاقة  

 
%. كيرجع السبب في ذلؾ أساسا إلى عدـ تكفر 60بمعدؿ  2013كاف التنفيذ لسنة  .35

المكارد التي كانت مف المفركض أف تأتي مف الصيف. إضافة إلى ذلؾ، فالقمة التي 
ف تنظَّـ في السنغاؿ لـ تنعقد قط. كتتمحكر الميزانية البرنامجية لسنة كاف مف المقرر أ

حكؿ قطاع الطاقة، النقؿ كبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا، عمى سبيؿ  2015
 2013المثاؿ ال الحصر. كنظرا لمفجكة في التمكيؿ، تقؿ الميزانية عما كانت عميو في 

، بالرغـ 2015ميزانية البرنامجية المقترحة لسنة %. كنتيجة لذلؾ، تتجاكز ال40بنسبة 
 %.55بنسبة  2014مف ذلؾ، الميزانية المعتمدة في 

 
 إدارة السمم واألمن
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. كقد ارتفعت الميزانية 2013% مف المكارد المتاحة في 80بمغ معدؿ التنفيذ  .36

، 2014% مقارنة بالميزانية المعتمدة في 22بنسبة  2015البرنامجية المقترحة لسنة 
% منيا في فجكة التمكيؿ. كقد تـ اإلببلغ بأف األنشطة المندرجة تحت بعثة 5كيقع 

الدعـ الدكلية في جميكرية أفريقيا الكسطى ستزاح عف الميزانية حيث إف البعثة ستنتيي 
 .2014ميمتيا في سبتمبر 

 
 دارة الشؤون السياسيةإ
   

% مف 55المتاحة، بينما سجؿ % مف المكارد 67 نسبة 2013التنفيذ لسنة معدؿ بمغ  .37
ي معدؿ التنفيذ إلى أف العنصر الرئيسي لميمة تدنالميزانية المعتمدة. كيرجع سبب 

 2015كميزانية اإلدارة كاف يقع خارج دائرة الميزانية. اقترحت اإلدارة مشركعيف لسنة 
كاف الغرض منيما تعزيز الحكـ الرشيد، حكـ القانكف، كالنيكض بحقكؽ اإلنساف في 

% بسبب إدماج ميزانية بعثات 52بنسبة  2015أفريقيا. كقد ارتفعت التقديرات لسنة 
 % مف إجمالي الميزانية.50مراقبة االنتخابات في الميزانية الرئيسية التي بمغت 

 
 إدارة الشؤون االجتماعية

   
. لـ يتـ استبلـ حكالي نصؼ الميزانية التي 2013% في 83تـ تحقيؽ تنفيذ بمعدؿ  .38

منتظرة مف الشركاء لكف بعض الدكؿ األعضاء مكلت أنشطة لـ تكف ميزانيتيا كانت 
% مقارنة بسنة 82بنسبة  2015متكفرة. ارتفعت الميزانية البرنامجية المقترحة لسنة 

 % منيا في فجكة التمكيؿ.34، كيقع 2014
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 رئيس المفوضيةنائب مكتب 
   

خبلؿ تنفيذ الميزانية البرنامجية % 84رئيس المفكضية تنفيذا بمعدؿ نائب حقؽ مكتب  .39
الميزانية المعتمدة  2015. تجاكزت الميزانية البرنامجية المقترحة لسنة 2013لسنة 
%، كذلؾ ليتسنى، مف بيف أمكر أخرل، دعـ سياسة أخبلقيات 68بنسبة  2014لسنة 

المينة التي تـ كضعيا مف خبلؿ التمكيؿ مف الجيات المانحة. كستدعك الحاجة إلى 
 حصكؿ عمى مكارد لتمكيؿ خدمات خبير سيتكلى تنسيؽ التنفيذ.ال

  
 اإلدارة وتنمية الموارد البشرية

    
الميزانية  كتشمؿ%. 89حققت مديرية اإلدارة كتنمية المكارد البشرية تنفيذا بمعدؿ  .40

تنظيـ الشؤكف اإلدارية، إدارة نظاـ المعمكمات  ىي: البرنامجية المقترحة ثبلثة مشاريع
 األمف كالسبلمة.  كخدمات

 
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة  البرمجة وا 

   
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة  .41 % 100بمغ معدؿ تنفيذ الميزانية لمديرية البرمجة كا 

كتتضمف الميزانية البرنامجية المقترحة اعتماد المعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع العاـ 
ر يتكاكب مع تنقيح المكائح كالنظـ المالية. مكؿ المشركَع عمى نطاؽ االتحاد، كىك أم

عداد  البنؾ الدكلي في إطار إصبلح اإلدارة المالية لبلتحاد. كأكضح مدير البرمجة كا 
الميزانية أف إدارة االتحاد األفريقي كالعامميف كمجمس المراجعيف الخارجييف كالمجنة 

سيستفيدكف مف التدريب عمى المعايير  الفرعية لمميزانية كالشؤكف اإلدارية كالمالية
 المحاسبية الدكلي لمقطاع العاـ.
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 مديرية الخدمات الطبية
   

األنشطة األساسية  2015يشمؿ مشركع عاـ . 2013في  %76بمغ معدؿ التنفيذ  .42
التي االحتفاالت باليكـ الطبي ك  المساعدة الفنيةك  %،42لممفكضية التي ارتفعت بنسبة 

 منشكرات.  البلفتات ك ال إلى جانب مراضفحص مختمؼ األتشمؿ 
 

 تعميقات ومالحظات الدول األعضاء
أبدت الدكؿ األعضاء التعميقات كالمبلحظات التالية بعد أف استمعت إلى العركض  .43

 :2015المتعمقة بالميزانية البرنامجية لسنة 
 
نبيت الدكؿ األعضاء مديرية منظمات المجتمع المدني كاألفريقييف في الميجر  (1

لى ضركرة تجنب االزدكاجية في البرامج بينيا كبيف مكتب رئيس المفكضية كأف إ
تعمؿ كفقا لبرامجيا. إضافة إلى ذلؾ، أبدل البعض انشغاليـ إزاء تدنى معدؿ 
التنفيذ، كُطمب مف المديرية تبرير طمبيا لمزيد مف المكارد حيث كانت عاجزة عف 

 استعماؿ ما تكفر ليا في السنة السابقة.
   

مب أيضا مف المديرية أف تكّضح الطريقة التي ستسيؿ مف خبلليا الفعالية في طُ  (2
األنشطة المتعمقة بالمجتمع المدني في الكقت الذم يبدك فيو المجمس االقتصادم 

 كاالجتماعي كالثقافي يعاني مف بعض االختبلؿ في أداء ميامو؛
 

تكضيحات  مديرية المعمكمات كاالتصاالت، طمب االجتماع مشاريع بخصكص (3
عف األسباب التي قد تدعك إلى تكفير مكارد لتحسيف المكقع اإللكتركني لبلتحاد 
األفريقي بينما يكجد بالفعؿ مكظفكف في المديرية يعممكف عمى المكقع 
اإللكتركني؟ طمب االجتماع أيضا ما إذا كاف مف الممكف ترتيب األكلكيات بغية 
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كاف منخفضا كيمكف دمج بعض  إزالة فجكة التمكيؿ حيث إف معدؿ التنفيذ
 االقتراحات المماثمة. 

 
% نسبة مرتفعة لمغاية كزيادة. 95فيما يتعمؽ بمكتب تنسيؽ النيباد، ُاعتبر أف  (4

كاستفسر البعض عف دكاعي طمب مثؿ ىذا المبمغ عندما تنعدـ قدرات استيعاب 
 مخصصات الميزانية لمسنة السابقة.

 
سيستفيدكف مف التدريب عمى  طمب البعض استفسارات عف ىكية الذيف (5

الدبمكماسية في مكتب األميف العاـ لممفكضية حيث إف كبل مف األميف العاـ 
% عمى 40% عمى الخمكات ك52كنائبو دبمكماسي محنؾ. كالحظ االجتماع أف 

 التدريب يعتبراف نسبتيف عاليتيف لمغاية لييكؿ مثؿ مكتب األميف العاـ.
 

تثقؿ كاىميا باقتراح برامج ميزانية ىي ليست  رأل االجتماع أف بعض اإلدارات (6
في حاجة منيا بالفعؿ، كما تدؿ عمى ذلؾ خدمات المراسـ الذم تتضمف ميزانييا 

 البرنامجية التدريب فقط.
 

لمسياسات تكلي  ياالستراتيجمديرية التخطيط  محاكلة انشغاالت بشأفأثيرت  (7
عداد الميزانية كالمال ية كالمحاسبة، كطمب بعض مياـ مديرية إعداد البرمجة كا 

ستراتيجي لمسياسات التركيز عمى التخطيط المشاركيف مف مديرية التخطيط اال
عادة تنظيـ االتحاد.  كا 

 
أثير أيضا انشغاؿ إزاء قياـ المفكضية بتنظيـ اجتماعات كمؤتمرات عديدة، بينما  (8

م يؤكم تيمؿ بعض المياـ البالغة األىمية مثؿ األرشفة المبلئمة. إف المبنى الذ
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مزرية كفيو عدد المحفكظات في المفكضية ىيكؿ جاىز الصنع كىك في حالة 
  غير كاؼ مف العامميف.

 
فيما يتعمؽ بالميزانية البرنامجية لبلقتصاد الريفي كالزراعة، أبدل االجتماع  (9

، كطمب تأكيدا عمى أف إدارة 2015انشغالو إزاء عدد األنشطة المقترحة لسنة 
لزراعة ستككف قادرة عمى تنفيذ جميع األنشطة التي اقترحتيا االقتصاد الريفي كا
 في غضكف سنة.

 
طمب االجتماع تكضيحات بخصكص طبيعة طرؽ العمؿ التي تـ كضعيا إلنشاء  (10

 المؤسسات المالية األفريقية األربع المقترحة مف قبؿ إدارة الشؤكف االقتصادية.
 

رة التجارة كالصناعة في استفسر االجتماع عف الطريقة التي ستساىـ بيا إدا (11
 المركز الجامع لدل المراكز الحدكدية.

 
باستطاعة البرامج المندرجة تحت البنية التحتية كالطاقة أف تكفر فرص العمؿ  (12

لمعاطميف عف العمؿ في الدكؿ األعضاء. طمب االجتماع مف إدارة البنية التحتية 
فكضية كأف تعطي كالطاقة أف تكضح ترتيباتيا التعاكنية مع مكتب رئيس الم
 االجتماع تطمينات عمى أنو لف يككف ثمة ازدكاجية في العمؿ.

 
تمقت إدارة السمـ كاألمف إرشادات تقضي بتخفيض عدد بعض االجتماعات  (13

ككذلؾ بعض المجاالت التي ال تعتبر ذات أىمية حاسمة جدا لتككف الميزانية في 
لمقترحة ضمف إدارة حدكد إمكانيات االتحاد. لكحظ أيضا أف بعض البرامج ا
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السمـ كاألمف متكاجدة في ميزانية مديرية المرأة كمسائؿ الجنسيف كالتنمية، كُطمب 
 مف إدارة السمـ كاألمف ترشيد برامجيا بغية تجنب االزدكاجية.

 
حكؿ النصب التذكارم لحقكؽ اإلنساف، ينبغي أف تككف إدارة السمـ كاألمف في  (14

حيث إف ذلؾ يدخؿ في دائرة  االتصاؿ مع إدارة الشؤكف السياسية
 اختصاصاتيما.

 
ُطمب مف إدارة الشؤكف السياسية أف تكضح أسباب التأخر في تنفيذ النصب  (15

التذكارم لحقكؽ اإلنساف. كطمب االجتماع مف المفكضية تكضيح األطر الزمنية 
لبعثات مراقبة االنتخابات كشدد عمى ضركرة تكخي الشفافية عند اختيار مراقبيف 

 مياـ.ليذه ال
في سياؽ التعميؽ عمى عركض الشؤكف االجتماعية، اقترح المجتمعكف حذؼ  (66

المشاركة في كأس األمـ األفريقية حيث اضطمعت بو سمفا إدارة السمـ كاألمف، كينبغي 
إحالة الجانب الدعائي إلى مديرية اإلعبلـ كاالتصاؿ. كفيما يتعمؽ باألنشطة المتصمة 

نشطة ال تتناسب مع العنكاف المقترح لممشركع كينبغي المجتمعكف أف األ لبالمغات، رأ
 تحكيميا إلى النشاط المتعمؽ بتنمية رأس الماؿ البشرم.

فيما يتعمؽ بالقطاعات الثقافية، تساءؿ المجتمعكف عما إذا كاف ىذا مف  (67
 اختصاص التجارة كالصناعة.

حكؿ كبخصكص تكمفة دراسة الجكع، طمب المجتمعكف مف المجنة إسداء المشكرة  (68
 كيفية تنفيذىا في المراحؿ التالية.

 ردود المفوضية

في إطار الجيكد الرامية إلى تنكير الدكؿ األعضاء حكؿ مبلحظاتيا كتعميقاتيا،  .44
 قدمت المفكضية الردكد كالتكضيحات التالية:
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لمديرية المجتمع المدني كاألفريقييف في الميجر بسبب  ءكاف معدؿ التنفيذ البطي (6
حاد قد أنشأ لجنة فنية تكلت تنفيذ أنشطة الميجر األفريقي التي أف مؤتمر االت

في الميجر. كزاد مف  كاألفريقييفكانت تنفذىا في السابؽ مديرية المجتمع المدني 
تعقيد ىذا األمر عدـ رغبة الدكؿ األعضاء في أنشطة المجمس االقتصادم 

 لمتنفيذ. ءكاالجتماعي كالثقافي مما أدل إلى المعدؿ البطي

فيما يتعمؽ بتحديث مكقع المفكضية عمى نحك ما اقترحتو مديرية اإلعبلـ  (2
لكي يتـ تأميف  مف المبمغ المطمكب شراء خادـك ثافكاالتصاؿ، كاف القصد 

 كاحد فقط. خادـكمعمكمات االتحاد حيث يكجد لدل المديرية حاليا 

ككتابة أكضح مكتب األميف العاـ أف تدريب المكظفيف في مجالي الصياغة  (3
التقارير لف يقتصر عمى مكظفي المكتب، بؿ سيشمؿ الفريؽ المختار لئلدارات 

إلى عدـ التخطيط لخمكة لمجنة الممثميف  البطيءالمشتركة. كيعزل معدؿ التنفيذ 
 الدائميف كالمفكضية. 

بخبلؼ برامج التدريب داخؿ إدارة المكارد البشرية، ىناؾ أيضا برامج التدريب  -4
 ا كالمخصصة لئلدارات األخرل.المعدة خصيص

فيما يتعمؽ بالفيـ بأف إدارة التخطيط االستراتيجي كالرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد   (5
تضطمع بعمؿ اإلدارات األخرل، أحيط االجتماع عمما بأف اختصاص إدارة 
التخطيط االستراتيجي كالرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد كاف يتمثؿ في تعبئة المكارد 

رامج، كتسييؿ التخطيط السمس، كالرصد كالتقييـ لبرامج المفكضية. عمما بأف لمب
 اإلدارة إذا كانت عمى خطأ فإنيا عمى استعداد لمتخمي عف تمؾ المسؤكليات.
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فيما يتعمؽ بمسألة المحفكظات، فقد تـ اإلببلغ عف سكء الكضع كأف الكحدة  (6
ريات تثيف. كبالنسبة لممشتحتاج إلى التحديث لكي تعمؿ كذاكرة مؤسسية لمباح

المقترحة لمعدات تكنكلكجيا المعمكمات، فقد تـ تكضيح أف أف البند يتعمؽ تحديدا 
إدارة التخطيط  امج التبادؿ، الذم يدخؿ في اختصاصبإدارة المعرفة كبرن

 االستراتيجي كالرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد.

ؿ األعضاء بأف لديو المقدرة عمى أكد مدير إدارة االقتصاد الريفي كالزراعة لمدك  (7
تنفيذ المشاريع المقترحة. كالتـز كذلؾ بتنقيح الميزانية كترشيدىا حسب اقتراح 

( التي استفادت مف 65الدكؿ األعضاء. كباإلشارة إلى البمداف الخمسة عشر )
مبادرات البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية، أحيط االجتماع عمما بأف 

 ف ىك كجكد خطة استثمار زراعية كطنية.الشرط كا

أكضحت إدارة الشؤكف االقتصادية أف إنشاء المؤسسات المالية كاف عممية قيد  (8
، كشممت التصديؽ عمى البركتكككالت، 2009التنفيذ، بدأ بعضيا في عاـ 

ات القانكنية، كاليياكؿ كاالستراتيجيات التي تـ اعتمادىا كبعض األطر كاألدك 
تدعـ الميزانية المقترحة أنشطة التنسيؽ. كسكؼ تكاصؿ اإلدارة سمفا. كسكؼ 

 االتصاؿ بالشركاء بغرض جمع األمكاؿ البلزمة.

صكص المخفر الحدكدم الكاحد، أحاط مدير التجارة كالصناعة المجتمعيف بخ (9
 بأف ىناؾ فريؽ عمؿ فني يجتمع كؿ عاـ كيرفع التقرير عف التقدـ المحرز.

ية التحتية كالطاقة تقريرا عف أف بعض األعماؿ التحضيرية قد قدمت إدارة البن (60
أنجزت لمعظـ المشاريع المقترحة، كىي في مرحمة البدء. كتكاصؿ إدارة البنية 
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حاطة المجنة الفرعية عند  التحتية كالطاقة تعبئة المكارد لتخفيض الفجكة، كا 
 الطمب.

المتعمقة بمسائؿ الجنسيف أكضحت إدارة السمـ كاألمف أف إدراج بعض األنشطة  (66
كاف محاكلة لتنفيذ تكجييات المفكضية بتعميـ األنشطة المتعمقة بالشباب كمسائؿ 
الجنسيف في جميع برامج اإلدارات. كتـ االضطبلع بتمؾ األنشطة مف خبلؿ 
التعاكف مع الجيات المختصة. كفيما يتعمؽ بمبنى السمـ كاألمف، أحيط االجتماع 

مف المفترض تسميمو في سبتمبر، كتجرم المفاكضات عمما بأف المنى كاف 
 لتأثيث المبنى. 

أكضحت إدارة الشؤكف السياسية بأنيا قد نسقت المشركع التذكارم إلى جانب  (62
إدارة السمـ كاألمف، كالذم تأخر تنفيذه بسبب أف تنفيذه في الماضي قد قامت بو 

ألجؿ ثبلثة أسابيع قبؿ منظمة غير حككمية. كتستغرؽ بعثة المراقبة الطكيمة ا
 أياـ قبؿ االقتراع. 60إجراء االنتخابات، بينما تستغرؽ البعثة القصيرة األجؿ 

أحاطت إدارة الشؤكف االجتماعية المجتمعيف بأف المفكضية قد كقعت مذكرة تفاىـ  (63
مع االتحاد األفريقي لكرة القدـ بغرض ترقية تعزيز السبلـ مف خبلؿ الرياضة، 

اإليجابية لبلتحاد األفريقي المطبكعة عمى سترات الدكرم لجميع مع الرسائؿ 
البلعبيف بما في ذلؾ تمؾ البمداف التي ليست حتى أعضاء في االتحاد األفريقي. 
كذكرت اإلدارة المجتمعيف بأف ىناؾ حكـ عاـ بأف ينبغي أال يككف لئلدارات أكثر 

ئج المقترحة قد تبدك مف ثبلثة مشاريع. كنتيجة لذلؾ، فإف بعض مجاالت النتا
غير متكائمة مع العناكيف نظرا لمتنكع في اختصاص اإلدارة. كفيما يتعمؽ بالمعيد 
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، فإف الدكؿ األعضاء تستفيد سمفا مف المبادرة عف المالية األفريقي لمتحكيبلت
 طريؽ التكاليؼ المخفضة لمتحكيبلت المالية العابرة لمحدكد.

 5102لعام توصيات حول الميزانية البرنامجية 

 بما يمي:في أعقاب التكضيح الذم قدمتو المفكضية، أكصت المجنة الفرعية  .45
تمت التكصية بالمكافقة عمى األنشطة ذات األكلكية المضمكنة التمكيؿ ليا كُطمب مف  (أ 

 المفكضية استعراض كترشيد األنشطة بدكف مكارد مالية بيدؼ تقميص الفجكة

لجميع  لمكتب رئيسة المفكضية 2065ية لعاـ تمت المكافقة عمى الميزانية البرنامج (ب 
 .األنشطة المضمكنة التمكيؿ

تـ منح الميزانية لمديرية المجتمع المدني كاألفريقييف في الميجر ما عدا النشاط األخير  (ج 
)تعزيز الركابط  مع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي حكؿ برنامج الميجر  6003

 مي( الذ تـ حذفو.األفريقي كاالحتفاؿ باليكـ العال

تـ إسداء المشكرة إلى مكتب المستشار القانكني لكي يبـر اتفاقات مع الدكؿ األعضاء  (د 
حتى يتسنى لممدعيف العاميف الظيكر بالنيابة عف االتحاد األفريقي، حيث أف تخصيص 

 دكالر غير كاؼ لتنفيذ ىذا النشاط عمى نحك فعاؿ. 52000الميزانية بمبمغ 

المشاركيف القانكنييف إلى خمسة مشاركيف في المراحؿ األكلية، ثـ  يمكف تخفيض برنامج (ق 
 يتـ رفعو الحقا عندما تتكفر األمكاؿ.

ىناؾ حاجة لمكاءمة تعبئة المكارد بكاسطة المفكضية بدال مف أف تتصؿ كؿ إدارة  (ك 
 بالشركاء مف أجؿ أنشطتيا.
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تحت إشراؼ فيف كافة األنشطة المتعمقة بالتدريب كبناء القدرات لممكظ كضعينبغي  (ز 
دارة المكارد البشرية حتى يتسنى تقميص االزدكاجية كمضاعفة الفكائد.  الشؤكف اإلدارية كا 

% لف تتكفر ليا بالتالي أمكاؿ إضافية 50جميع اإلدارات التي تقؼ معدالت تنفيذه دكف  (ح 
 لمعاـ القادـ.

ا يعكد يتعيف عمى مسائؿ الجنسيف تخفيض عدد االجتماعات في أنشطتو الرئيسية مم (ط 
 بالمصمحة عمى أفريقيا.

االقتراح بتقديـ الدعـ لفريؽ االتحاد األفريقي الرفيع المستكل حكؿ مسائؿ الجنسيف مع  (م 
% 6عمبل بمقرر المجمس التنفيذم بشأف تخصيص  تكفير األمكاؿ مف الدكؿ األعضاء

 .مف مساىمات الدكؿ األعضاء المقررة لصندكؽ المرأة

تترأسيا إدارة التخطيط االستراتيجي كالرصد كالتقييـ كتعبئة اقترح االجتماع إنشاء لجنة  (ؾ 
المكارد لكي تقكد مسيرة تعبئة المكارد مف أجؿ مضاعفة الفكائد الممكنة . كيتعيف كذلؾ 

 عمى االتحاد بحث إنشاء مكتب يتعامؿ مع قضايا االستثمار.

اد الميزانية الذم ىناؾ العديد مف المياـ المتداخمة التي تحتاج إلى الترشيد كخاصة إعد (ؿ 
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبةينبغي أف يككف ميمة  . كيتعيف عمى مديرية البرمجة كا 

المفكضية كذلؾ تفعيؿ لجنة الميزانية عمى النحك الكارد في النظـ كالمكائح المالية 
 المنقحة.

ة المكارد فيما يتعمؽ باستيبلء إدارة التخطيط االستراتيجي لمسياسات كالبرمجة كتعبئ (ـ 
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبةكالرصد كالتقييـ عمى مسؤكليات  ، مديرية البرمجة كا 
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قدمت المجنة الفرعية تكصية بشأف مكاءمة األدكار كالمسؤكليات بشكؿ سميـ بيف 
 اإلدارتيف.

% عمى األقؿ مف المكارد التي طمبتيا إدارة االقتصاد الريفي 60ينبغي أف تخصص  (ف 
في نطاؽ األمكاؿ مف الدكؿ األعضاء إلظيار االلتزاـ تجاه المبادرات الرامية كالزراعة 

 إلى معالجة المشاكؿ االجتماعية. 

ال تزاؿ عممية إنشاء المؤسسات المالية في المرحمة األكلية مف إلعداد األكراؽ حتى  (س 
زالة ا لفجكة في يتسنى إلدارة الشؤكف االقتصادية العمؿ في نطاؽ األمكاؿ المؤمنة سمفا كا 

التمكيؿ. نصح المجتمعكف بإنشاء المؤسسات المالية عمى مراحؿ، بدال مف إنشاء 
 المؤسسات األربع مرة كاحدة.

كجو النصح إلى المفكضية بتفادم تمكيؿ مشاركة الدكؿ األعضاء في المنتديات الدكلية،  (ع 
 بؿ بدال مف ذلؾ تشجيعيا عمى تمكيؿ مشاركتيا.

ميد ذكرل حقكؽ اإلنساف في أفريقيا كنشاط بالغ األىمية أكدت المجنة الفرعية عمى تخ (ؼ 
كيتعيف تمكيمو بشكؿ حصرم مف قبؿ الدكؿ األعضاء. عبلكة عمى ذلؾ، طمبت المجنة 

دكالر  23000الفرعية بأف يتـ سد الفجكة التمكيمية إلدارة الشؤكف السياسية بمبمغ 
 أمريكي مف مساىمات الدكؿ األعضاء.

لدكؿ األعضاء األنشطة في مجاؿ إدماج كمكاءمة أنكاع كتـ اقتراح بأف تمكؿ ا (ص 
 الرياضة في عممية االتحاد.
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أكصى المجتمعكف بأف تقرر الدكؿ األعضاء بشكؿ حاسـ ما إذا كانت ترغب في تمكيؿ  (ؽ 
األنشطة التي تضطمع بيا المفكضية، كاقترحكا تقديـ تكصية إلى لجنة الممثميف الدائميف 

 نشطة.بإنشاء آلية لتمكيؿ تمؾ األ

 ينبغي إيبلء األكلكية لمخدمات الطبية كتمكيؿ األنشطة ذات الصمة. (ر 

أكصت المجنة الفرعية لجنة الممثميف الدائميف إحالة مسألة نقؿ كحدة المحفكظات إلى  (ش 
 المديرية المناسبة إلى المجنة الفرعية لميياكؿ

 جالكف ينبغي تأميف الميزانية المعتمدة لبرنامج فكتا (ت 

 ة مكاءمة الشراكات مع استراتيجيات االتحاد األفريقيُطمب مف المفكضي (س 

 5102بحث الميزانية التشغيمية لعام  -ثانيا

 عرض عن وضع الموارد البشرية في مفوضية االتحاد األفريقي .46
قدمت مديرة الشؤكف اإلدارية كتنمية المكارد البشرية بالنيابة مراجعة لممكظفيف حتى أبريؿ 

% مف العامميف، بينما تصؿ 53المكظفيف لفترات قصيرة يبمغ  . كبيف التحميؿ بأف عدد2064
%. كفي تحميؿ إضافي، تـ التكصؿ إلى أف الييكؿ كاف "مثقؿ في 47الكظائؼ الثابتة إلى 

% لممكظفيف المينييف. كيحتؿ 42% مقابؿ 55القاعدة "حيث تحتؿ الخدمة العامة نسبة 
 %.6كف نسبة % كيشكؿ المسؤكلكف المنتخب2المتطكعكف مف الشباب 

% مف الكظائؼ في فئة الكظائؼ الثابتة، 52يحتؿ مكظفك الخدمة العامة نسبة  .47
% لممينييف. كيستمر الكضع الراىف في فئات التعاقد القصير األجؿ. كتجنح 47مقابؿ 

بنسبة  2 %، تمييا الدرجة المينية34بنسبة  3الفئة المينية أكثر نحك الدرجة المينية 
%. كفيما يتعمؽ بتمثيؿ البمداف تأتي إثيكبيا في 4ف مجرد ديرك %، بينما يحتؿ الم29
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المرتبة األكلى مف حيث الكظائؼ مف التعاقد القصير كالكظائؼ الثابتة، تمييا كينيا، 
كنيجيريا، كأكغندا. كقدمت المديرة بالنيابة تحميبل التجاىات مبلؾ المكظفيف يعكد إلى 

 عيد منظمة الكحدة األفريقية.
 9تعميقات الدول األعضاء

 أثناء المناقشات، أبدت الدكؿ األعضاء التعميقات كالمبلحظات التالية: .48
 طمبت تكفير الكثائؽ بجميع لغات العمؿ إلحالتيا إلى عكاصـ الدكؿ األعضاء. (6 

ينبغي أال يككف التعييف غرضا في حد ذاتو، بؿ إجراؤه بعناية، مستيدفا أكلئؾ  (2 
 المؤسسة. الذيف تستفيد منيـ

 ينبغي أف يقترح التقرير تكصيات تسمح باتخاذ القرار. (3 

لكحظ بأف ىناؾ ارتفاع لدكراف المكظفيف كأف المنظمة مثقمة مف القاعدة حيث  (4 
 .3ك 2يكجد معظـ مكظفييا في الدرجتيف المينيتيف 

 أعرب المجتمعكف عف رضاىـ عف التحاليؿ األكثر تفصيبل كلكنيـ تساءلكا عما (5 
 إذا كاف لممنظمة المقدرة عمى تمبية تكاليؼ التعييف.

ىناؾ حاجة إلى بناء اليياكؿ السميمة التي يحتاجيا االتحاد األفريقي كينبغي  (6 
 صياغة التكصيات.

 ردود المفوضية

 قدمت المفكضية التكضيحات التالية: .49
 62مدتو أحاط المفكض االجتماع عمما بأف المكظؼ المتقاعد كاف يمنح إشعارا  (6 

شيرا لكي يتمكف مف اإلعداد لمخركج. كأكضح أكثر بأف التعييف ال يظير المساىمات 
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المالية. كما أف التحرؾ الرأسي لممكظفيف يعد انشغاال كذلؾ، حيث أف المكظفيف في 
 الدرجة الثالثة يظمكف ىناؾ إلى األبد. 

ميا عمى أساس كظائؼ لمبمد، ثـ تـ تعدي سبعكانت الحصة األساسية لمتعييف  (2 
 المساىمات.

يعد معدؿ اإلبقاء عمى المكظفيف منخفض لمغاية بسبب ضعؼ الحكافز. كنتيجة  (3 
لذلؾ أصبحت مفكضية االتحاد األفريقي مركز لتخريج المكظفيف لممنظمات الدكلية 

 األخرل.

 5102الميزانية التشغيمية لعام  -ثالثا

 2060كات األربع الماضية )بيف تكجو الميزانية التشغيمية عمى مدل السن أظير .50
، زادت الميزانية التشغيمية 2064%. كفي عاـ 3( معدال سنكيا لمنمك نسبتو 2063 –

ألسباب منيا، تسكية  2063مف ميزانية مميون دوالر أمريكي(  5102% )01بنسبة 
%، تكاليؼ التعييف اإلضافي لممكظفيف في األجيزة، كرسـك 5مرتبات المكظفيف بنسبة 

اـ تطبيقات "ساب" ك "فيسات". عمما بأف الجزء األكبر مف الزيادات المذككرة لـ استخد
يحصص عمى الدكؿ األعضاء كبدال مف ذلؾ تحمميا صندكؽ االحتياطي لبلتحاد. كلذلؾ 

% بعد استثناء المبمغ الذم تحممو 206بنسبة  2064كانت الزيادة في األنصبة لعاـ 
 صندكؽ االحتياطي.

المقترحة في البداية بمبمغ  2065ة لعاـ يالتشغيمككانت الميزانية  .56
، لكف بعد المناقشة المستفيضة مع المجنة الفرعية تـ دوالر أمريكي 061,522,545

% مف عاـ 305دكالر أمريكي بزيادة   142,687,881تنقيحيا كتخفيضيا إلى 
. كتـ اقتراح الميزانية لكي تمكليا حصص الدكؿ األعضاء بمبمغ 2064

دكالر  452565479دكالر أمريكي، كيشكؿ تمكيؿ الشركاء )لمنيباد(   122,793,882
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دكالر أمريكي مف صندكؽ االحتياطي، كيتحمؿ  6059625046أمريكي، كيؤخذ مبمغ 
دكالر أمريكي. كنتج عف الترتيبات   4,730,473صندكؽ حيازة الممتمكات مبمغ 

 قدرة عمى الدكؿ األعضاء.% مف المساىمات الم403المذككرة اقتراح بزيادة نسبتيا 
 تعميقات ومالحظات الدول األعضاء

 فيما يمي المبلحظات كالتعميقات التي أبدتيا الدكؿ األعضاء: .52
أحاطت المجنة الفرعية عمما بعكاقب االستخداـ المستمر لصندكؽ االحتياطي  (6 

تياطي % مف أجؿ بناء االح5لتمكيؿ األنشطة التشغيمية. كيجب زيادة المساىمات بنسبة 
 كحصر استخداـ  صندكؽ حيازة الممتمكات ألغراض صيانة األصكؿ.

قترحكا بأف يقدـ اأعرب المشارككف عف القمؽ إزاء حالة صندكؽ االحتياطي، ك  (2 
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبةمدير  عرضا إلى أجيزة السياسة عف  مديرية البرمجة كا 

آلثار المترتبة عمى المقترحات المتفؽ عمييا الحالة الفعمية لصندكؽ االحتياطي كحتى ا
 مف صندكؽ االحتياطي. 2065بتمكيؿ جزء مف ميزانية 

 9رد المفوضية

يعد صندكؽ حيازة الممتمكات مصدرا لتمكيؿ األنشطة المتعمقة بنظاـ المعمكمات  .53
اإلدارية. كيعد الضغط عمى ذاؾ الصندكؽ أفضؿ مف أف يتحممو صندكؽ االحتياطي. 

تككف سعة صندكؽ االحتياطي كافية  2065في االعتبار لمقترح التمكيؿ لعاـ بعد األخذ 
لتغطية التكاليؼ التشغيمية لبلتحاد لمدة شير كاحد، كيجب عد استخدامو لتمكيؿ النفقات 
المتكررة. كتـ التكضيح كذلؾ بأف الميزانية التشغيمية تختمؼ عف الميزانية البرنامجية التي 

 يمكف تأجيؿ تنفيذىا.
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 9التوصيات

 تـ تقديـ التكصيات التالية حكؿ الميزانية التشغيمية: .54
 

يجب أف تخمك الميزانية المقدمة إلى المجنة الفرعية مف الثغرات بحمكؿ ديسمبر  (6
2064. 

 االحتياطي كاف منخفضا جدا، كأف كضعأف إلى سياسة أجيزة صنع الانتباه  لفت (2
تمكيف م٪ ل5نسبة لمتمثؿ في الحد األقصى امسألة بفيما يتصؿ  المركنة مطمكبة

 .تنفيذ أنشطة االتحاد اليامةمف 

المقترحة بعيف  مراجعاتلحصكؿ عمى المكافقة عمى الميزانية بعد أخذ الاب يةكصالت (3
 .االعتبار مف قبؿ المجنة الفرعية

سنة كذلؾ لتكفير فترة لتغطية  تدريجيا االحتياطي مف مرفعل منيجيجيد  ينبغي بذؿ (4
 .لمكاجية حاالت الطكارئ مستقببللبلتحاد قاعدة مالية صمبة 

 في االشتراكات المقررة المقترحة الزيادةبفاظ تحي اآلراء، ينبغي االف جماعئلتبعا ل (5
األمكاؿ غير يمكف إعادة تخصيص لمنيباد، المميز داء كتبعا لؤل٪. 4.3كالبالغة 

د كغيرىا نيبالماألجيزة األخرل مف قبؿ  نصؼ السنكمستعراض االالمستخدمة أثناء 
 .المنقحةالمالية سمح بو النظـ كالمكائح تما بعالي الداء ذات األييئات المف 
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 أجهزة االتحاد األفريقي األخرى

 لمنيباد والتنسيق التخطيط وكالة

 سنة٪ في 63 بمغمميزانية لنيباد معدؿ تنفيذ لمقدمت ككالة التخطيط كالتنسيؽ  .55
قد بمغت  2015لسنة  تنفيذ البرامجالميزانية المقترحة لتنسيؽ ك  كانتك . 2013

تنفيذ عدـ تداخؿ لتنسيؽ األنشطة مف أجؿ ضماف قد بذلت جيكد . ك دكالر 4.200.000
دارةك  ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد بيففيما برامج، خصكصا ال  الريفي االقتصاد ا 

دارة، ك كالزراعة  بيف مشتركةتقرير ؾ برامج كآليات لكانت ىناك . كالطاقة التحتية البنية ا 
دارات في المقر الرئيسي ككالة التخطيط كالتنسيؽ  سنكيا في كؿ  قدت دكرتاففي حيف عُ كا 

، تـ اتخاذ قرار كفيما يتعمؽ بالتكظيؼجنكب أفريقيا. بنيباد المف المقر الرئيسي كمكتب 
 2012مكظفا منذ  40كقد تـ تكظيؼ . بتعييف المكظفيف عمى مراحؿ منذ ثبلث سنكات

 بعيفعممية التكظيؼ كَأخذت لخدمات العامة(. مف عماؿ ا 27ك امينيعامبل  13)
 . طمب التكظيؼالمكظفيف المؤقتيف إعادة  كؿ عمى االعتبار أف
  9البرلمان األفريقي

الميزانية في د استرشتـ اال. ك 2013 سنة٪ 90نسبة التنفيذ أكثر مف  بمغت .56
 بنسبةالميزانية  كزادتمؤخرا . الخطة االستراتيجية التي اعتمدت ب 2015 سنةالمقترحة ل

423٪. 
 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

المحكمة الميزانية البرنامجية التي حصمت عمى تمكيؿ مف االتحاد  مسجؿقدـ  .57
بناء قدرتيا إضافة إلى لتركيج لؤلنشطة، في االغرض الرئيسي  تمثؿك لمانيا. ااألكركبي ك 

 .٪95نسبة  2013 سنةنسبة التنفيذ ل كقد بمغتعمى الكفاء بكاليتيا. 
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 المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

لسنة  ميزانية المعتمدةالف ع٪ 40 الميزانية البرنامجية المقترحة بنسبة تانخفض .58
تأميف التمكيؿ مف برنامج األمـ المتحدة بفضؿ ، التعميـأساسا عمى  ذلؾ ركزت. ك 2014

 . ياإلنمائي ككندا كاالتحاد األكركب
 الطفل المجنة األفريقية لمخبراء حول حقوق ورفاهية

إدارة فصميا ألكؿ مرة عف  ، كتـ٪79 نسبة 2013 لسنةلمجنة انسبة تنفيذ  تبمغ .59
كالبالغة  2015لسنة المقترحة  كارتفعت الميزانية البرنامجيةالشؤكف االجتماعية. 

إلى تحسيف كيرمي ذلؾ  .2014 سنة٪ مف الميزانية المعتمدة ل5بنسبة دكالرا  419.951
 .التعاكف مع محكمة كلجنة حقكؽ اإلنساف كالشعكب

 الدولي لمقانون األفريقي االتحاد لجنة

الميزانية البرنامجية كتمت زيادة ٪. 91 نسبة 2013 ميزانيةتنفيذ معدؿ  بمغ .60
 دكالر.  260.391إلى  % لتصؿ5 بنسبة 2015المقترحة لعاـ 

 مجمس االستشاري لمكافحة الفسادال

قترح الميزانية. م اتكمبرر المجمس خمفية  عرض برميزانية عالرئيس المجمس  قدـ .61
 .مميكف دكالر أمريكي 1.6مجمكع الميزانية البرنامجية المقترحة بمغ ك 

 9مجمس السمم واألمن

أية مجمس يكف لملـ ك . الميزانية السمـ كاألمف مديرية المالية لمجمسقدـ رئيس  .62
  دكالر. 862.000الميزانية المقترحة كبمغت فقط.  برنامجيةة ميزانيبؿ  يةميزانية برنامج

 تعميقات ومالحظات الدول األعضاء عمى أجهزة االتحاد األفريقي األخرى

تعميقات بالقدمت الدكؿ األعضاء تبعد عركض أجيزة االتحاد األفريقي األخرل،  .63
 مبلحظات التالية؛الك 
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الشركاء سحب دت إلى شرح المشاكؿ التي أ البرلماف األفريقيطمب مف  (1

 ـمساعداتي

مبرلماف لأعربت المجنة الفرعية عف انشغاليا إزاء التسيير اإلدارم كالمالي  (2

الخارجييف لبلتحاد ككذلؾ  الحسابات مراجعي كرفضو التعاكف مع مجمس األفريقي

 عدـ تنفيذ تكصيات المراجعة.

عة لبلتحاد فرؽ مراقبة االنتخابات التاببشأف تشكيمة تكصيات ينبغي تقديـ  (3

  مراقبة االنتخاباتك األفريقي لرصد/

أف استحقاقات العمؿ لمقضاة بدال مف سبب تقديـ طمب مف المحكمة شرح  (4

  فقط رئيس المحكمةتخصص ل

 أف تقدـ تبريرا عف سبب إجراءالتدريب المقترح، طمب مف المحكمة  يخصكفيما  (5

 .بدال مف أفريقيا البرامج التدريبية المقترحة في فرنسا

  محكمة أفريقية مف قبؿ دكؿ كمنظمات أجنبيةانشغالو مف تمكيؿ جؿ االجتماع س (6

التي مرحمة لمأم إشارة  ثمةكف تجنة حقكؽ اإلنساف كالشعكب، لـ بمكفيما يتعمؽ  (7

 .مكظفا عمى مدل خمس سنكات 30 لصالحالتكظيؼ عمى مراحؿ كصؿ إلييا 
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 بما أفمجنة الف قبؿ أعرب االجتماع عف قمقو إزاء استخداـ كممة "األصمية" م (8

، مجمكعةأية   تدعككال كفأصميفي كؿ مكاف ىـ سكاف  جميع األفريقييف

 ".السكاف األصمييفبأخرل " مجمكعة

طفؿ إببلغ االجتماع ما ال فاىيةكر  كؽحقالمجنة األفريقية لمخبراء بشأف  طمب مف (9

 ياعتعاكف مت التيإذا كانت قد بذلت جيكدا لتأميف األمكاؿ مف بعض المنظمات 

 لحقكؽ األفريقية المجنةالمحكمة ك الطفكلة كحتى  كانقذأمنظمة مثؿ اليكنيسيؼ ك 

 .كالشعكب اإلنساف

أعضاء المجنة منذ التي يستقميا معرفة درجة السفر في االجتماع  رغب (10

 .درجة رجاؿ األعماؿيتكفركف عمى امتياز السفر في أعضاء  كاأف انتخب

مؿء الكظيفة بالفساد افحة لمكممجمس االستشارم ل تـ تكجيو النصح (11

قامة اتصاالت مع المجالس المماثمة في الدكؿ لالشاغرة  مكظؼ الشؤكف المالية كا 

 .األعضاء

 أجهزة االتحاد األفريقي األخرى ردود

 :مبلحظات الدكؿ األعضاءة عمى تعميقات ك األجيزة الردكد التاليقدمت  .64
خبراء، فإف الميزانية  اليسك البرلمانييف  البرلماف األفريقي أنو بما أفأكضح  (1

 .تعزز فعاليتو مف خبلؿ إشراؾ استشارييف لتنفيذ البرامجس المقترحة
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مف خبلليا تعمؿ أف االجتماعات ىي الكسيمة الفعالة الكحيدة التي أيضا كأكضح  (2

  البرلمانات في جميع أنحاء العالـ

كقد  ش في أركشا.يعيأكضحت المحكمة أف الفكائد تنطبؽ فقط عمى الرئيس ألنو  (3

 لمقطاع الكامؿ لممعايير المحاسبية الدكلية عتمادباال اأصدرت المحكمة حكم

تـ ر التدريب في أفريقيا، يتكفقادرة عمى د مؤسسات اجإي كفي أثناء محاكلة. العاـ

 .دعـ ىذا النشاطكانت ت الفرنككفكنية في فرنسا ألف التدريب ـينظت

برنامج التكعية  محكمة بإجراءقـك المف المفترض أف ت يسفي الظركؼ العادية ل (4

 امختمؼ البمداف. كمع ذلؾ فإنيلكاف مف كاجب المجتمع المدني  حيث أف ذلؾ

قـك بو تما مطمعيف عمى ليسكا  ييفقيألف معظـ األفر تقـك بيذه التكعية اآلف 

 .المحكمة ىذا البرنامج في المستقبؿ القريبكستكقؼ المحكمة. 

ف سيشغمكف ـ كالذيكظيفيتـ ت فيذللممكظفيف امخصصة أجيزة الكمبيكتر  (5

 مناصبيـ في شير أغسطس

نفس  حيث أفنظرة في مصطمح "السكاف األصمييف"، الإعادة بالمجنة  تلتزما (6

 .قد صدرت عف الجميعالتعميقات 

كاف المطمكب ، ـف في بمدانييمقيم مجنةال يإلى أف قضاة المحكمة كمفكض انظر  (7

 .تذاكر ليـ لحضكر االجتماعاتلاميزانية مف الييئتيف تكفير  ىيئةمف كؿ 
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بذؿ جيكد تُ الأف إلى  الطفؿ كرفاىية حقكؽ حكؿ لمخبراء األفريقية المجنة اشارت (8

الصميب األحمر  لجنةكردت معمكمات مف اليكنيسيؼ ك ك لتأميف األمكاؿ لمبعثات. 

 .ا لتمكيؿ البعثاتمالدكلية عف استعدادى

الفساد أف بناء القدرات  حةلمكافأكضح المجمس االستشارم لبلتحاد االفريقي  (9

 .لممكظفيف بؿلف يككف ألعضاء المجمس  المقترح

 األفريقي االتحاد مجمس ، أكضحيتعمؽ بالتعاكف مع الدكؿ األعضاءفيما  (10

إلى جميع ككاالت مكافحة الفساد أنو تـ تكجيو نداء  الفساد لمكافحة االستشارم

يئات مكافحة الفساد تكفير رؤساء ىمف مكافحة الفساد. كقد طمب آلياتيا للتقديـ 

 .المعمكمات

 9اتتوصيال

 : ، قدـ االجتماع التكصيات التاليةجيزةاأل عرضتيابعد التكضيحات التي  .65
 النيباد عبرسياسة لدعـ ال دعيت أجيزة صنع بصرؼ النظر عف الميزانية التشغيمية، (1

  بذلؾ. ليامكظفيف إضافييف إذا سمح الكضع الم تعييف

األمكاؿ غير المستخدمة أثناء  يمكف إعادة تخصيص لمنيباد، كاضحالداء األ في ظؿ (2

داء األجيزة ذات األمنيباد كغيرىا مف لاألجيزة األخرل  قبؿ استعراض منتصؼ العاـ مف

 المنقحة ةالمالي كالمكائح  منظـالجيد، كما تسمح بذلؾ ل
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معدلة التي مبمغ الميزانية الالمكافقة عمى ييئات الجميع عمى اقترحت المجنة الفرعية  (3

عداد البرمجة -قدميا مدير  .كالمحاسبة كالمالية الميزانية كا 

أكصت المجنة الفرعية لجنة الممثميف الدائميف بالطمب إلى المجنة الفرعية لشؤكف مراجعة  (4

 الحسابات إجراء تفتيش مستقؿ لمنظر في مسألة اإلدارة المالية لمبرلماف األفريقي.

 .المعنية لمجنة الكزارية عمى البركتكككالت التصديؽترؾ عمميات ف تأبمغت المحكمة أ (5

نشر بنصح االجتماع  الطفؿ كرفاىية حقكؽ حكؿالمجنة األفريقية لمخبراء بكفيما يتعمؽ  (6

 مفمكف المجنة سي ليا، إذ أف ذلؾميزانية ال التي  مجاالتاليامشية في ال المبالغبعض 

برنامج خبلؿ تنفيذ الة في سياؽ السعي لمحصكؿ عمى المكافقة عمى الميزانية التكميمي

 .العاـ

ستثمر أكثر في العمؿ البحثي مف أجؿ بأف ت الدكلي لمقانكف األفريقي االتحاد لجنة أبمغت (7

 . فيالمستعمر  التي كرثتيا أفريقيا عفتعديؿ بعض القكانيف 

كقكانيف  آلياتع كؿ يجمتالفساد ل لمكافحةالمجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي دعي  (8

 . ياتدكينمف أجؿ ة الفساد مف الدكؿ األعضاء مكافح

 11049بشأن ميزانية  توصياتالاالستنتاجات 

التي قدمتيا أجيزة االتحاد األفريقي، قدمت المجنة  كضيحاتتالمناقشات ك البعد  .66
 : التكصيات التالية لمميزانية كالشؤكف اإلدارية كالماليةالفرعية 
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تبمغ  2015لسنة  األفريقيميزانية إجمالية لبلتحاد تمت التكصية ب (1

 أمريكي دكالر  142,687,881تـ تقسيميا إلى  دكالر أمريكي  522,121,602

 %(.73لمبرامج )دكالر أمريكي   379,433,721( ك%27) يةالتشغيم لمتكاليؼ

االشتراكات المقررة عمى الدكؿ  عف طريؽالميزانية  تمت التكصية بتمكيؿ (2

 مفدكالر أمريكي  225,536,171، كرادكال 131.471.086كالبالغة األعضاء 

 .الشركاء الدكلييف

دكالر أمريكي   4,730,473دكالرا ك  10.912.046 سيتـ أخذ الى جانب ذلؾ، (3

، كمف صندكؽ المرأة الممتمكاتأمكاؿ  مف حيازةاالحتياطي ك مف   205,000ك

 عمى التكالي.

البالغة تمكيمية األمكاؿ مف الشركاء مف أجؿ سد الفجكة ال طمب مفكضيةينبغي لم (4

 2014نياية إلى غاية  يةميزانية البرنامجبشأف ال دكالر أمريكي   149,266,824

نة لمج الكضعكتقديـ تقرير عف كسحب األنشطة دكف التمكيؿ مف الميزانية 

 .2015قبؿ قمة يناير  ممثميف الدائميفال

 .لشركاءاالعتماد عمى امف تقميؿ ملحاجة لزيادة مساىمات الدكؿ األعضاء  ثمة (5
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ة، بديمالتمكيؿ الدر امصلإمكانيات تكسيع اإليرادات  بدراسة مفكضيةال ُنصحت (6

مف الدفاع،  منتجي المعادف، كالنفط كالغاز ككذلؾفرض ضرائب عمى كذلؾ عبر 

 . بيف أمكر أخرل

 .ماليةالثار لآلتحميؿ كاضح عند صياغتيا، ب ينبغي إرفاؽ المقررات، (7

خطط االستراتيجية لكؿ مع الخرل األييئات لمطمبات الميزانية  تنبغي مكاءمة (8

 .منيا

-
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 ول المحتوياتجد

 الصفحة الوصف 
 2 عامة نظرة  .1
 2 2013المبلمح البارزة ألداء ميزانية   .2
 3 2015اآلفاؽ االقتصادية ألفريقيا لعاـ   .3
 4 التنمية كالسياقات االستراتيجية  .4
اتجاه السنكات الخمس الماضية لميزانية االتحاد   .5

 األفريقي
8 

 10  2015برنامج عمؿ كميزانية  عف عامةنظرة   .6

 12 تقديرات المكارد  .7
 13 اإلصبلحات المؤسسية الرئيسية  .8
 14 لميزانية التشغيميةاتكاليؼ أىـ عكامؿ رفع   .9

رة دّ المق اتاألسباب الرئيسية لمتغيير في المساىم  .10
 لمدكؿ األعضاء

15 

 15 التحادأماـ االتحديات كالفرص   .11
 16 خاتمةال  .12
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 9الموجز التنفيذي .0
إلى أكلكيات أجيزة االتحاد الرامية إلى قيادة تكامؿ أفريقيا  2015ية يستند مشركع ميزان

السريع، كازدىارىا كتنميتيا المستدامة بتعزيز الكحدة كالتضامف كالتماسؾ كالتعاكف بيف 
الشعكب كالدكؿ األفريقية. كيمقي الضكء أيضان عمى أىـ المسائؿ المالية كالمؤسسية التي 

جيزة المختمفة استراتيجياتيا الفردية. كسكؼ يخدـ اكتماؿ تكاجو المنظمة حيث تنفذ األ
بمثابة كثيقة جامعة لتخطيط البرامج كضماف نيج أكثر تماسكان كتنسيقان  1152 أجندة

 نحك أجندة التحكؿ كالتكامؿ االقتصادييف ألفريقيا عمى النحك الذم ارتآه االتحاد.
الميزانية تنفيذم بإدماج ر المجمس المقر مع مشركع ميزانية االتحاد األفريقي أيضان يتفؽ 

يكنيك  29-28بانجكؿ ،   EX.CL Dec.278 (IX)التشغيمية كالمشاريع في ميزانية كاحدة )
2006). 
 522,121,602ما قيمتو  2015الميزانية اإلجمالية لبلتحاد األفريقي المقترحة لعاـ تبمغ 

%. كتتككف مف الميزانية 32بة بنس 2014كالتي تعتبر أعمى مف ميزانية دكالران أمريكيان 
كالميزانية البرنامجية البالغة  ان أمريكي ان دكالر   142,687,881التشغيمية البالغة 

تمكيؿ مشركع ميزانية االتحاد األفريقي  أف يتـ دكالران أمريكيان. كقد اقُترح 379,433,721
 %(. 72%( كالشركاء )28مف قبؿ الدكؿ األعضاء )

 11029ميزانية  المالمح البارزة ألداء .1
دكالران أمريكيان كتشكؿ معدؿ   193,740,400بمغت المصركفات الفعمية لبلتحاد األفريقي 

دكالران   105,381,202مزيد مف التحميؿ، تـ تنفيذ إجراء % . كب67تنفيذ عاـ قدره 
ذ دكالران أمريكيان مف الميزانية التشغيمية كالبرنامجية بمعدؿ تنفي  88,359,199أمريكيان ك

خبلؿ بأكممو % عمى التكالي. كمع ذلؾ، لـ يكف تمكيؿ البرامج متكفران 53% ك84قدره 
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 المكارد تبمغبدقة.  ال يعكس األداءَ  قياس األداء مقابؿ الميزانية المعتمدةكما أف  ،العاـ
مقابؿ الميزانية  2013مميكف دكالر أمريكي لعاـ  124.4المتكفرة لبرامج االتحاد األفريقي 

 مكاردامج مقارنة بالالبر  تنفيذيشكؿ  ،مميكف دكالر أمريكي. كعميو 166ة البالغة المعتمد
 %.61المتكفرة معدؿ تنفيذ قدره 

لسنكات األربع الماضية ما بيف خبلؿ ايتراكح التنفيذ السنكم لمميزانية اإلجمالية لبلتحاد 
دنى قدره مميكف دكالر أمريكي مع معدؿ تنفيذ أ  193.7مميكف دكالر أمريكي ك 165

مميكف دكالر   193.7أعمى قدره معدؿ تنفيذ ك  2011مميكف دكالر أمريكي لعاـ  16543
 اتجاه إجمالي تنفيذ الميزانية السنكم. 1الشكؿ بّيف يك . 2013في عاـ %( 67)أمريكي 

 

 
 2013-2010 لمفترة تنفيذ ميزانية االتحاد األفريقي -1الشكؿ 
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. كفيما يمي بعض مف 2013ازات كبيرة خبلؿ عاـ أحرز االتحاد مف خبلؿ ألكياتو إنج

 ىذه اإلنجازات الرئيسية لمسنة قيد البحث:
  إجراء العمؿ الفني كالمشاكرات حكؿ اإلطار االستراتيجي عمى نطاؽ االتحاد

 (1152 أجندةاألفريقي )
 إيجاد منياج لتعزيز الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالسمـ كاألمف 
 السنكية الخمسيف نجاح االحتفاالت بالذكرل 
 تعزيز اإلدارة كالمراقبة المالية مف خبلؿ إعداد النظـ كتطكيرىا 
 اعتماد المعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع العاـ لتحسيف الشفافية كالمساءلة 
  زيادة تعبئة المكارد لئلسراع بالتنمية األفريقية 
 صبلحات داخمية في مفكضية  التعجيؿ بالفعالية المؤسسية مف خبلؿ سياسات كا 

 االتحاد األفريقي
 تعزيز أىمية أجيزة االتحاد 

 11049اآلفاق االقتصادية ألفريقيا  .2
 2014% في عاـ 447مف المتكقع أف يتسارع النمك االقتصادم في أفريقيا إلى معدؿ 

. كمع ذلؾ، تمكنت البمداف المتأثرة بعدـ االستقرار السياسي أك 20151% في عاـ 5ك
% أك حتى 245مؿ أف تككف محؿ جدؿ مف إحراز تكسع أقؿ مف االنتخابات التي يحت

. كيظؿ االستثمار األجنبي المباشر مصدران رئيسيان لتمكيؿ النمك في بمداف 2االنكماش
كثيرة. كتتكقع مجمة إككنكميست أف القارة ستككف ليا سبعة اقتصادات مف بيف عشرة مف 

                                        

 2014تقرير الحالة كاآلفاؽ االقتصادية العالمية لؤلمـ المتحدة لعاـ   1
 2014كحدة االستخبارات االقتصادية،  2
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قميـ اآلسيكم بأسره. عبلكة عمى ، تتجاكز اإل2015أسرع االقتصادات النامية عمى مدل 
 643إلى  2013بالمائة في عاـ  7ذلؾ، مف المتكقع أف يتباطأ التضخـ مف معدؿ 

 .20153بالمائة بحمكؿ عاـ 
يعتبر العجز في البنية التحتية ألفريقيا عائقان أماـ النمك. كيضيؼ ضعؼ البنية التحتية 

رية في القارة، مما يقكض القدرة % إلى تكمفة القياـ باألعماؿ التجا40لمنقؿ نسبة 
التنافسية العالمية ألفريقيا، كيؤدم إلى كساد التجارة األفريقية البينية. كيعتبر تعزيز 
كتشكيؿ تكسع البنية التحتية مف أجؿ التنمية الزراعية ضركريان جدان كالسيما بالنسبة 

مف  شامؿ لمتنمية الزراعيةالبرنامج األفريقي اللمبرنامج الريادم لبلتحاد األفريقي كأىداؼ 
زيادة االستثمار الزراعي كاإلنتاجية الزراعية، كتنمية األعماؿ التجارية الزراعية كسبلسؿ 

 القيمة. كفي نفس الكقت، يعتبر مستكل تحديات الطاقة كالمياه كئيبان بنفس القدر.
يف، ظمت المخاطر بالنسبة لآلفاؽ مائمة نحك األسفؿ، إذ أف النمك األضعؼ في الص

كالتعزيز المالي الجارم في منطقة اليكرك كالكاليات المتحدة يمكف أف يعيؽ آفاؽ نمك 
اإلقميـ. عبلكة عمى ذلؾ، فإف عددان مف االىتمامات المحمية مف قبيؿ ارتفاع األسعار 
العالمية لؤلغذية كالكقكد كعدـ استقرارىا ككذلؾ االضطرابات االجتماعية كالسياسية، 

لية المطّكلة كسكء ظركؼ الطقس يمكف أف تقكض أيضان النمك في بضعة كالنزاعات العما
 بمداف في اإلقميـ.

 
 
 

                                        
 : أفريقياقتصادية العالميةلمحالة كاآلفاؽ اال 2014اإلقممية لعاـ  التنمية كاآلفاؽ  3
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 9التنمية والسياقات االستراتيجية .3
كانت القارة تشيد نمكان اقتصاديان غير مسبكؽ خبلؿ السنكات األخيرة ككذلؾ عممية التحكؿ 

دمة التحكؿ القارم االقتصادم كاالجتماعي. كسكؼ تكاصؿ أجيزة االتحاد ككنيا في مق
في دعـ جيكد الدكؿ األعضاء لتحسيف جكدة نمكىا بجعميا أكثر شمكلية كاستدامة. غير 
أنو الستدامة نمكىا، فإف القارة بحاجة إلى أف تمضي في الحد مف الفقر كعدـ المساكاة، 

 كمعالجة بطالة الشباب كزيادة تحكؿ اقتصادىا.
، عند اعتمادىا اإلطار 1152 أجندةاد، تكفر االستراتيجية البعيدة األمد لبلتح

االستراتيجي الذم يكجو تدخبلت االتحاد إذ أنيا تدعـ تطمعات القارة إلى التنمية 
 كالتكامؿ. 

 
 9مفوضية االتحاد األفريقي

تشكؿ الخطة االستراتيجية الثالثة لمفكضية االتحاد األفريقي اإلطار الذم يحّدد األكلكيات 
، كتكفر تكجييان لصياغة البرامج 2017-2014األربع سنكات العامة لممفكضية لفترة 

كترتيب األكلكيات. كمجاالن لمفكضية االتحاد األفريقي لبلضطبلع بدكرىا التيسيرم، 
كالسيما، فيما يخص كضع السياسات كاالستراتيجيات، تنسيؽ كتحفيز األجندة االجتماعية 

فؽ كالدعكة، كتقاسـ الخبرات كالمعمكمات. كاالقتصادية كأجندة التكامؿ ألفريقيا، بناء التكا
عبلكة عمى ذلؾ، فإنيا تكفر منبران إليجاد المصالح العامة القارية التي تييىء الظركؼ 

 المكاتية الضركية لمسمـ كاألمف كاالستقرار السياسي كالنمك.
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( ركائز 5لمفكضية االتحاد األفريقي خمس ) 2015-2014إف لمخطة االستراتيجية 
 : مـ كاألمف، التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالبشرية، التكامؿ، التعاكف السىىن

 .، المؤسسات، كبناء القدرات كاالتصاؿةكالشراكات، القيـ المشترك
 

 مفصمة أدناه: 2015كترد مجاالت البرامج ذات األكلكية لعاـ 
ارات تنفيذ السياسات كالبرامج لتعزيز الكصكؿ إلى الصحة، كجكدة التعميـ كالمي  .1

 القابمة لمتكظيؼ يسندىا االستثمار في العمـ كالبحث كاالبتكار 
تنفيذ السياسات كالمؤسسات مف أجؿ زيادة اإلنتاج الزراعي، كتكسيع إضافة   .2

القيمة، كالكصكؿ إلى األسكاؽ، كاإلدارة البيئية السميمة لزيادة اإليرادات كتحسيف 
 األمف الغذائي كالتغذكم.

صادية الشاممة كالتنمية الصناعية يدفعيا التكامؿ االقتصادم، تعزيز التنمية االقت  .3
كمشاريع البنية التحتية القارية، كالتجارة األفريقية البينية التي يقكدىا القطاع 

 الخاص كالكصكؿ العالمي كاالستخداـ المستداـ لممكارد الطبيعية لمقارة.
حقكؽ اإلنساف باعتبارىا تعزيز السبلـ كاالستقرار، الحكـ الرشيد، الديمقراطية ك   .4

 أسسان لمتنمية كالمجتمعات المستقرة.
تنفيذ استراتيجيات تعبئة المكارد، بما في ذلؾ مصادر التمكيؿ البديمة، لتمكيف   .5

 أفريقيا مف تمكيؿ برامجيا كتنميتيا
تحقيؽ اتحاد محكره الشعكب بمشاركة جميع أصحاب المصمحة في تحديد   .6

 األجندة األفريقية كتنفيذىا
تحسيف القدرات المؤسسية لمفكضية االتحاد األفريقي، كالعبلقات مع المجمكعات   .7

 االقتصادية اإلقميمية كأجيزة االتحاد األفريقي كمع الشركاء االستراتيجييف كغيرىـ.
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 9وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد

ر مجاالتيا ينصب تركيز ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد عمى إعداد البرامج كالمشاريع عب
المكاضيعية إلجازتيا كتنفيذىا مف قبؿ الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية. 
كتعزز ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد دكرىا الرئيسي في تنفيذ خطة العمؿ المكحدة كتعميـ 

يعية لمككالة. العمـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار في إعداد البرامج كتنفيذىا في مجاالت العمؿ المكاض
كتحرؾ أيضان تحكالن ريفيان محكره بناء الشعكب عمى المساكاة كالشمكلية بحيث يمكف لمريفييف مف 
الرجاؿ كالنساء تطكير إمكاناتيـ كبمكغ تطمعاتيـ بما في ذلؾ أمف الدخؿ إلى جانب تأميف 

ا اإلنمائية دكف االستدامة البيئية بحيث يمكف لجميع المناطؽ في بمد ما التعبير عف إمكاناتي
 تيميش أحد منيا بصكرة مستمرة.

تنفذ ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد أيضان برامج تيدؼ إلى تعزيز التمكيف االقتصادم لمنساء 
كالشباب كحفز النمك الشامؿ كالتنمية المستدامة لمقارة األفريقية. كباإلضافة إلى ذلؾ، تنفذ برامج 

مف خبلؿ االستراتيجية األفريقية الشاممة إلصبلح مصائد مصائد األسماؾ التي تشجع النمك 
األسماؾ. كيتـ تعزيز المؤسسات كالسياسات الزراعية كمكاءمتيا لضماف األداء الفعاؿ لمبرامج 
ذات الصمة كتحكيؿ نظاـ التعميـ الزراعي العالي لممساىمة بفعالية في تحقيؽ رؤية البرنامج 

 حكؿ التنمية القائمة عمى الزراعة في أفريقيا. األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية 

: تعزيز صمكد البمداف األفريقية في 2015مف المسائؿ األخرل التي يتعيف معالجتيا خبلؿ عاـ 
كجو تغير المناخ كحفظ التنكع البيكلكجي مف خبلؿ بناء القدرات الكطنية كدكف الكطنية كالقارية 

ثمارات البرامجية كتنفيذىا لزيادة اإلدارة المستدامة كدعـ البمداف األفريقية في تخطيط االست
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لؤلراضي باستخداـ نيج النظاـ اإليككلكجي إلى جانب دعـ المبادرات كالبرامج اإلقميمية كالقطرية 
 .)الذكية مناخيان(لتعزيز كمكاءمة البيئة المكاتية 

 

 9المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

إلى تحقيؽ األكلكيات  2015كؽ اإلنساف كالشعكب خبلؿ عاـ تسعى المجنة األفريقية لحق
 التالية:

 في إطار بناء كتعزيز تكامؿ الكاليات ذات الصمة  -:التعاون المشترك بين المكاتب
لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالمحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، 

يدؼ إلى تعزيز التعاكف كتعزيز التآزر تنظـ ىيئتا مكتب الجيازيف دكرات مشتركة ت
 ككذلؾ استكماؿ قكاعد إجراءاتيا كمكاءمتيا.

 التدريب عمى نظاـ معالجة االتصاالت لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف بناء القدرات :
كالشعكب: يحقؽ تقديـ ذلؾ التدريب منافع عامة: تفيـ الدكؿ األعضاء كغيرىا ممف ليا 

ية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالعمميات ذات الصمة عمى نحك اتصاالت بالمجنة األفريق
أفضؿ، كالذم بدكره يسيؿ عمؿ المجنة، كيجعميا أكثر فعالية، كمف ثـ إيجاد ظركؼ 

 مكاتية بصكرة أكبر لتعزيز حقكؽ اإلنساف، كحمايتيا كمراعاتيا في أفريقيا.
 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب9

 2015امجية لممحمكة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لعاـ إف المسؤكلية البرن
مطابقة لكاليتيا المتمثمة في ضماف الحماية القضائية لحقكؽ اإلنساف في أفريقيا كتكمؿ 

 الكالية الحمائية لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب.
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 ، عمى ما يمي:2015تركز منجزات المحكمة، في عاـ 
 ة بخمؽ الكعي كسط جميع أصحاب المصمحةتعزيز حضكر المحكم 
 ،زيادة عدد تصديقات البركتكككؿ كاالعبلنات التي تقـك الدكؿ األعضاء بإيداعيا 
 .تعزيز قدرات المكارد المؤسسية كالبشرية لممحكمة 

 9لمكافحة الفساد االستشاري االتحاد األفريقي مجمس

شارم كاألمانة كاالتفاقية بارزة في جعؿ المجمس االست 2015يتمثؿ اليدؼ الرئيسي في عاـ 
كمسمكعة، كمكثكؽ بيا، كمشاركة كحاضرة في البمداف األفريقية بأسرىا ككذلؾ فيما يتصؿ 

 بالمنظمات اإلقميمية.

 9المجنة األفريقية لخبراء حقوق الطفل ورفاهيته

 2015يتمثؿ اليدؼ الرئيسي لمجنة األفريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو في عاـ 
 في رصد كتنفيذ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو. 

، عمى 2015تركز منجزات المجنة األفريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو، في عاـ 
 ما يمي:

 .تعزيز حضكر المحكمة بخمؽ الكعي عند كافة أصحاب المصمحة 
  ؽ الطفؿ كرفاىيتو رصد تنفيذ المبلحظات الختامية لمجنة األفريقية لمخبراء حكؿ حقك

 بشأف الميثاؽ في الدكؿ األطراؼ.
  التباحث مع الدكؿ األطراؼ حكؿ تمقي الببلغات )الشكاكل حكؿ انتياؾ حقكؽ

 الطفؿ(. 
 .عقد دكرة استثنائية لمجنة األفريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو 
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 .تقييـ كضع األطفاؿ في النزاعات المسمحة 
 أفريقيا خبلؿ الذكرل السنكية الخامسة كالعشريف لمجنة  تقييـ حالة حقكؽ الطفؿ في

 األفريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو.
 .إعداد دليؿ لتنفيذ لمجنة األفريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو 
  تعزيز التعاكف بيف المجنة األفريقية لخبراء حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو كالمجنة األفريقية

كالشعكب كالمحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كاتفاقية األمـ لحقكؽ اإلنساف 
 المتحدة لحقكؽ الطفؿ. 

 
 11049الميزانية المقترحة لعام  عنعامة ظرة ل .4

مبمغان قدره  2015تبمغ الميزانية اإلجمالية المقترحة لبلتحاد األفريقي لعاـ 
%. كتتككف 32بنسبة  2014دكالران أمريكيان، كتعتبر أعمى مف ميزانية  522,121,602

دكالران أمريكيان كالميزانية البرنامجية البالغة   142,687,881مف الميزانية التشغيمية البالغة 
مميكف دكالر أمريكي تقريبان مف ميزانية  10.5دكالران أمريكيان. كيشكؿ  379,433,721

ؤسسات، بينما مفكضية االتحاد األفريقي دعـَ االتحاد األفريقي لمدكؿ األعضاء/الم
مميكف دكالر أمريكي لممشاريع الخاصة كالمكارد العابرة إلى الدكؿ  66ُخصص مبمغ 

 األعضاء.
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أدناه، تـ تكزيع التخصيص األعمى لمميزانية عمى  1 الجدكؿكما يظير في   
 %. 547%، تتبعيا النيباد بنسبة 83.3مفكضية االتحاد األفريقي بنسبة 

 

 حسب األجهزة 1104ألفريقي لعام توزيع ميزانية االتحاد ا
 % المبمغ جهازال

 %83.3 434,981,481 مفكضية االتحاد األفريقي

 %5.7 29,521,837 البرلماف األفريقي 

 %1.9 9,857,665 )المحكمة( المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب

 %1.1 5,922,595 المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )المجنة(

 %0.2 1,023,521 المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي

 %6.9 36,045,143 النيباد

 %0.1 642,547 لجنة االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي

 %0.3 1,805,628 المجمس االستشارم لمكافحة الفساد

 %0.1 759,253 مجمس السمـ كاألمف

 %0.1 661,675 توحقكؽ الطفؿ كرفاىي حكؿ مخبراءلالمجنة األفريقية 

 %0.2 900,255 مطاقةل مجنة األفريقيةال

 %100.00 522,121,602 اإلجمالي

 حسب األجيزة 2015تكزيع ميزانية االتحاد األفريقي لعاـ  – 1الجدكؿ 
 تقديرات الموارد    .5

( األمكاؿ المستممة مف الدكؿ 1مف مصدريف رئيسييف ىما: ) 2015يأتي تمكيؿ ميزانية 
ء عمى مساىمات فردية كفقان لجدكؿ األنصبة المقّررة لتغطية التكاليؼ األعضاء بنا

( 2التشغيمية لبلتحاد )مرتبات العامميف، النفقات التشغيمية األخرل، كنفقات رأس الماؿ(؛ 
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كاألمكاؿ المستممة مف الشركاء اإلنمائييف )الثنائييف كالمتعددم األطراؼ( لتحقيؽ بناء 
 نمية االقتصادية.السبلـ كبرامج كمشاريع الت

 
  131,471,087ىي  2015المساىمات المقّدرة المقترحة لمدكؿ األعضاء في ميزانية 

بالمائة مف  65(. يتـ تكزيع حكالي % من الميزانية اإلجمالية14دكالران أمريكيان )
المساىمات المذككرة أعبله لمدكؿ األعضاء عمى المساىميف الرئيسييف الخمسة؛ أل: 

، ليبيا، نيجيريا كجنكب أفريقيا كتقع عمى الدكؿ األعضاء األخرل كفقان الجزائر، مصر
لجدكؿ تقدير األنصبة لبلتحاد. سيتـ استخداـ احتياطي الدكؿ األعضاء كالممكيات 

دكالرا أمريكيا( مف ميزانية  15,847,520% )3المكتسبة كصندكؽ المرأة في تمكيؿ 
2015. 

 
)االتحاد األكركبي، كندا، السكيد، ألمانيا، ئيكف مف مف المتكقع أف يساىـ الشركاء اإلنما

جيات ىكلندا، الكاليات المتحدة، المممكة المتحدة، إسبانيا، البنؾ الدكلي، الصيف، تركيا ك 
( كتحديدان لتمكيؿ البرامج حسب االتفاقيات % من الميزانية اإلجمالية61) كثيرة أخرل(

 نمية االقتصادية.المكقعة لتنفيذ برامج كمشاريع التكامؿ كالت
 

 9اإلصالحات المؤسسية الرئيسية .6
يركز االتحاد األفريقي أيضان عمى تنفيذ التدابير الرئيسية لئلصبلح اإلدارم، بدعـ مف 
استراتيجية االتصاؿ التي تكفؿ ككف الدكؿ األعضاء كاإلدارة كالعامميف عمى دراية تامة 

 كمشاركتيا  فييا. بجيكد ضماف منظمة أكثر فعالية كمكجية نحك النتائج
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 9العمميات والدعم اإلداري
( تنفيذ 1تشمؿ بعض مبادرات الدعـ اإلدارم التي سكؼ تنفذ خبلؿ الفترة ما يمي: )

الدليؿ المنقح حكؿ شراء المراقبات االئتمانية المعززة، كالتمكيف األكبر لؤلجيزة كالشفافية؛ 
ف كالكفاءة كالفعالية مف حيث ( تنفيذ سياسة السفر المنقحة لتعزيز السيكلة كاألم2)

( كتبسيط عمميات األعماؿ التجارية مف خبلؿ التشغيؿ التمقائي الفعاؿ 3التكمفة؛ )
 كالتفكيض الرسمي لمسمطة.

 
 تحسين الكفاءة والفعالية المؤسسيتين9

يحقؽ االتحاد االستخداـ األمثؿ لمتكريدات الفنية كالمكتبية مف خبلؿ إدخاؿ بيئة ذكية 
اصؿ تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لحمكؿ تكنكلكجيا المعمكمات. أما بخصكص كرقيان كيك 

اإلدارة كالخدمات المالية، سيظؿ التركيز منصبان عمى استعراض العمميات كتحسيف 
 كفاءتيا إلى جانب تعميـ المراقبات الداخمية القكية.

 
 9استمرارية األعمال التجارية

قكية كتنفيذىا مف أجؿ استمرارية األعماؿ  تقـك مفكضية االتحاد األفريقي بإعداد خطة
جراء  التجارية. كتشمؿ األنشطة في ىذا الصدد نشر أدكات كنظـ احتياطية متقدمة؛ كا 
اختبارات فنية ككظيفية ركتينية لتقييـ فعالية مكقعيا االحتياطي في حاالت الطكارئ؛ 

 االتحاد األفريقي. كالقياـ بممارسات محاكاة منتظمة إلدارة األزمات لمعامميف في مقر
 
 



 لالتحاد األفريقي 5102مشروع الميزانية الموحدة لعام 

 

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة مديرية البرمجة كا   Page 15 

 

 9اإلدارة المؤسسية
عمى اعتماد سياسة مكافحة الغش كالفساد  2015تركز جيكد اإلدارة المؤسسية في عاـ 

كبدء إطار إدارة المخاطر في المؤسسة لبلتحاد. كتتكلى مفكضية االتحاد األفريقي قيادة 
جراءات المحاسبة الممتثمة لممعايي ر المحاسبية الدكلية عممية كضع سياسات كتكجييات كا 

لمقطاع العاـ كتنفيذىا. كسكؼ يتـ إنشاء مكتب اآلداب إلسداء المشكرة المحايدة كالسرية 
كالتكجيو لعاممي االتحاد حكؿ مسائؿ اآلداب المتعمقة بتنفيذ نظـ كلكائح االتحاد كمدكنة 

 السمكؾ، كالسيما حيث تككف ىناؾ انشغاالت بشأف تضارب المصالح.
 9إدارة الموارد البشرية  نات فييالتحس

بخصكص المكارد البشرية، سكؼ تعجؿ اإلدارة بجيكد اإلصبلح الرامية إلى تطكير 
منظمة أكثر إنتاجية كمركنة كمكجية نحك تحقيؽ النتائج مف خبلؿ تعزيز تخطيط قكة 
العمؿ، كتعييف عامميف ذكم الجكدة العالية؛ كتعزيز نظـ المكارد البشرية؛ كتعزيز النيكض 

دارة األداء.ب  العامميف كا 
 

 11049-لميزانية التشغيميةاتكاليف العوامل المؤثرة الرئيسية في  .7
تحرؾ الميزانية التشغيمية في الغالب مبادرات جديدة، كصيانة البنية التحتية لممكتب كزيادة 
الخطكات الدكرية لممرتبات األساسية لمعامميف. كمع ذلؾ، لـ يتـ إدراج األثر المحتمؿ 

يؿ تعكيضات العامميف المترتب عمى إجراء االستعراض الشامؿ لمكافآت العامميف في لتعد
( التحسنات في إدارة المكارد 1)ىذه الميزانية. كتتمحكر المبادرات الجديدة حكؿ ما يمي: 

( برنامج استمرارية األعماؿ التجارية استجابة لمحاجة إلى االستعداد القكم 2البشرية؛ )
  ( كتعزيز المساءلة كاإلدارة لمشركات.4رئ التي ال يمكف التنبؤ بيا؛ )لمتعامؿ مع الطكا
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دكالران  142,687,881ما قيمتتو  2015يبمغ غبلؼ الميزانية التشغيمية المقترحة لعاـ 
%( مقارنة 3.5دكالران أمريكيان )  4,802,922أمريكيان تقريبان، مع زيادة رمزية قدرىا 

يزانية االبتدائية مجمكع طمبات كانت لتؤدم إلى زيادة . سجمت طمبات الم2014بميزانية 
. كنظران لمحاجة إلى ترشيد النفقات، قرر اآلمر 2014% عمى ميزانية 20حكالي 

كخط  2013بالصرؼ أف يطمب مف جميع األجيزة مراجعة الطمبات باستخداـ ميزانية 
بيا مرة كاحدة  أساس، إلى جانب ضماف تغطية األنشطة الجديدة كاألنشطة التي ُيضطمع

 فقط مف المكاسب المتكقعة الناتجة عف زيادة الكفاءة.
 

، عمى اعتمادات المكارد مف احتياطي االتحاد 2013صادؽ المجمس التنفيذم، في عاـ 
، كباإلضافة إلى 2014-2012لتسديد تعديؿ تعكيضات العامميف كالتي تغطي الفترة 

الة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد، المحكمة ذلؾ، تـ اعتماد المكارد ألربعة أجيزة ىى، كك
األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالبرلماف 
األفريقي مف نفس المصدر لتكظيؼ عامميف إضافييف. كيتـ حاليان إدراج ىذه المصركفات 

لدكؿ األعضاء كفقان لقرار المتكررة الكاردة أعبله في الميزانية التي يتـ تكزيعيا عمى ا
المجمس التنفيذم لمسماح بزيادة احتياطي االتحاد في حدكد مقبكلة كفقان لما تتطمبو النظـ 

 كالمكائح المالية لبلتحاد.
 9رة لمدول األعضاءدمبررات التغيير في المساهمات المق .8

 ترد أدناه تفاصيؿ المحركات البارزة لزيادة مساىمات الدكؿ األعضاء:
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  كاألمكاؿ اإلضافية  2014-2012% لمفترة 5اج زيادة المرتبات بنسبة تـ إدر
لتقسيميا عمى الدكؿ األعضاء كفقان لمقرر  2015المخصصة لؤلجيزة في ميزانية 

 (.  EX. CL/Dec.727 (XXII)المجمس التنفيذم )
 اآلثار المالية لمتغييرات السنكية في خطكات/درجات العامميف؛ 
 سمع كالخدمات )التضخـ(التغييرات في أسعار  ال 
  المعكنات كالمنح النظامية لمساعدة البلجئيف، صندكؽ السبلـ كصندكؽ المرأة

% مف إجمالي الميزانية التشغيمية 045% ك7%، 2كالمخصصة بنسب 
 لممفكضية؛

  مساىمة النظراء مف الدكؿ األعضاء لتكائـ مساىمة الشركاء )مثؿ االتحاد
 األكركبي(

 ار التفضيمية" لمعامميف في مكاتب جنيؼ كبرككسؿ في إدماج مدفكعات "األسع
 . 2015ميزانية العامميف لعاـ 

  تـ إدراج التكمفة التشغيمية لمجنة األفريقية لمطاقة، المكتب المتخصص التابع
، بعد اعتماد ىيكميا مف قبؿ المؤتمر 2015لبلتحاد األفريقي تمامان في ميزانية 

مميكف دكالر  0.9الميزانية التقديرية ىي (. ك EX.CL/DEC.602 (XVIII)العاـ )
 أمريكي.

  تـ إدراج رسـك الترخيص لبرنامج ساب كالفتحة الطرفية الصغيرة جدان كالتي
كاقُترح  2015في ميزانية  2014تحتسب عمى صندكؽ االحتياطي في عاـ 

 مميكف دكالر أمريكي. 245تقسيميا عمى الدكؿ األعضاء. كالتكمفة التقديرية ىي 
 9االتحادأمام فرص اليات و تحدال .01

تـ الحد مف التمكيؿ السنكم لميزانية االتحاد خبلؿ السنكات الماضية بعتبة نسبة خمسة 
بالمائة في ميزانياتو العامة. كمع ذلؾ، تـ إجراء استثناء إلتاحة الميزانية البرنامجية لعاـ 
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الكبيرة في عاـ أدناه(. تتيح الزيادة  3لتنمك أعمى مف ىذا الحد )انظر الشكؿ  2014
 مقارنة بالسنكات السابقة األجيزة مف االضطبلع بصبلحياتيا البرنامجية.  2014

 

  

 

 

 

 2014-2010التحاد األفريقي اميزانية إجمالي  -3الشكؿ 
 

تـ االعتراؼ بأىمية خدمات االتحاد مف حيث مشاريعو كبرامجو بشكؿ جيد، غير أف ثمة 
 2014نمائييف لمتمكيؿ. كتعتبر الزيادة في ميزانية اعتمادان متزايدان عمى الشركاء اإل

( أبرز مثاؿ لذلؾ كيستند إلى شرط تمكيؿ الزيادات في الميزانية أدناه 4الشكؿ )
 البرنامجية تمامان مف قبؿ الشركاء اإلنمائييف.
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 2014-2010الميزانية البرنامجية لبلتحاد األفريقي لمفترة  إجمالي– 4الشكؿ 

 

نتقائي، االم ال يمكف التنبؤ بو، ك ذعمى تمكيؿ الشركاء اإلنماييف الاد بشكؿ متزايد يعتمد االتح
خطر عدـ تنفيذ فيك عرضة لتطمب إدارة متخصصة كمف ثـ يدة، ك رتبط غالبان بالظركؼ المقي  كي

يمكؿ  كاف، أدناه أف جزءان ىامان مف الميزانية البرنامجية 5 الشكؿ بّيفيك بعض البرامج الرئيسية. 
 ف قبؿ الشركاء اإلنمائييف لمسنكات الخمس الماضية.م
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 تمكيؿ البرامج مف قبؿ الدكؿ األعضاء مقابؿ الشركاء – 5الشكؿ 
 

الخمس الماضية بنفس القدر التحسف  تاتجاه الميزانية التشغيمية عمى مدل السنكاال يصكر 
% بيف 3سنكم بنسبة  نمك أدناه. كيظير االتجاه معدؿ 6الشكؿ المنشكد عمى النحك الكارد في 

 .2013ك 2010
 

 

 لشركاء السنوي لبرامج االتحاد األفريقيتمويل ا
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 2014-2010الميزانية التشغيمية لبلتحاد األفريقي لمفنرة  إجمالي– 6الشكؿ 
 

مف ميزانية  مميكف دكالر أمريكي( 2043)% 17بنسبة  2014زادت الميزانية التشغيمية في عاـ 
المعتمدة لتعديؿ مرتبات  . كتتمثؿ األسباب الرئيسية لمزيادة في االعتمادات اإلضافية2013

 يف%، كتكمفة تعييف عامميف إضافييف لؤلجيزة كرسـك ترخيص المستخدم5العامميف بنسبة 
لبرنامج ساب كالمحطة الطرفية الصغيرة جدان. غير أنو لـ يتـ تكزيع جزء كبير مف الزيادات 

الحتياطي تـ احتسابيا عمى صندكؽ ا المذككرة أعبله عمى الدكؿ األعضاء كبدالن مف ذلؾ
% كما نتج عف ذلؾ مف زيادة في 7تبمغ الزيادة الفعمية في الميزانية التشغيمية ك لبلتحاد. 
 المبمغ المحتسب مف صندكؽ االحتياطي.إخراج % عندما يتـ 246رة البالغة دالمق اتالمساىم

يمكف  أف االتحاد األفريقي بحاجة إلى قاعدة كافية عمى نمط التمكيؿ الكارد أعبله بكضكح دؿي 
كاالحتفاظ بالسمة األفريقية في ضطبلع بصبلحياتيا التنبؤ بيا مف المكارد المنتظمة مف أجؿ اال
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ال يتـ صرؼ جزء كبير مف التمكيؿ الذم ك دعـ الدكؿ األعضاء في تحقيؽ أىدافيا اإلنمائية. 
دناه، أ 7الشكؿ يتعيد بو الشركاء بالفعؿ بسبب عدـ التكفر ك/أك عدـ اإلنفاؽ. ككما يرد في 

ميزانية االتحاد األفريقي مف قبؿ الدكؿ األعضاء عمى مدل  فيفإف معدؿ اإلنفاؽ الفعمي 
ستثنى مف ىذه الحالة مساىمة يتجاكز معدؿ الشركاء. كبالطبع يُ كاف خمس الماضية ال سنكاتال

 الشركاء لعمميات دعـ السبلـ لبلتحاد األفريقي مثؿ األميسكـ.

 

 

 

 

 ات الدكؿ األعضاء مقابؿ الشركاءإجمالي مساىم – 7الشكؿ 
 

 

جدارتو إلثبات بمكرتيا يمكف  ة التيقدر ال التحديات الكاردة أعبله، ال تزاؿ لدل االتحادبالرغـ مف 
مصدر تمكيؿ أكثر استدامة كيغذم ثقافة  إلى االتحاديحتاج أنشطتو الرئيسية. ك مف حيث تمكيؿ 



 لالتحاد األفريقي 5102مشروع الميزانية الموحدة لعام 

 

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة مديرية البرمجة كا   Page 23 

 

 كاستكماؿ ان حاجة إلى السعي إلى تحقيؽتقميؿ االعتماد عمى المانحيف لبرامجو. كثمة أيض
لمساىمات عمى تقديـ ا دكؿ األعضاءالالمبادرة الجارية لمصادر التمكيؿ البديمة بقكة مع تشجيع 

الطكعية لحفز الممكية األفريقية. كيعتبر تعزيز القدرة عمى التنبؤ بالتمكيؿ المنتظـ لؤلنشطة 
بلتحاد أف ينبغي لة كمف ثـ ممؿ االقتصادم كاالستداىامان لمتكا أمرا اإلنمائية لبلتحاد األفريقي

 داخؿ القارة لمحصكؿ عمى المكارد لتمكيؿ جزء أكبر مف أجندة تكاممو.صكرة حاسمة ينظر ب
 تحقيؽالتضامف المالي كاالستدامة المالية مف أجؿ محافظة عمى كمان، يحتاج االتحاد إلى الكعم

قامة مة حاجة إلى اكتشاؼ مصادر جديدة لمتمكيؿ ك تنميتو القارية كأجندة تكاممو. كأخيران، ث ا 
مف قبيؿ المؤسسات المستقمة كالقطاع الخاص في  تابعيف لمدكلة الشراكات مع مشاركيف غير

 القارة.
 

 9خاتمةال. 00
. كقد يتـ تنفيذىا في بيئة تتسـ خاصكجو في سياؽ تمكيؿ صعب ب 2015تـ إعداد ميزانية 

التنبؤ بو. كيطمب اآلمر بالصرؼ اعتماد الميزانية المقترحة لعاـ بتمكيؿ الشركاء الذم ال يمكف 
إلى الميزانية تنقسـ أيضا ي تدكالران أمريكيان، كال 522,121,602لبلتحاد األفريقي البالغة  2015

دكالران  379,433,721برنامجية البالغة الدكالران أمريكيان ك   142,687,881التشغيمية البالغة
 أمريكيان.
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توزيع الميزانية حسب الجهاز- الملحق األول 

20142015

بالدوالر األمريكيبالدوالر األمريكي

%83.3%317,234,363434,981,48137.12مفوضٌة االتحاد األفرٌقً

%5.7%14,792,12429,521,83799.58البرلمان األفرٌقً

المحكمة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان 

والشعوب

9,619,5859,857,6652.47%1.9%

اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان 

%1.1%7.39-6,395,4675,922,595والشعوب

المجلس االقتصادي واالجتماعً 

والثقافً

993,7101,023,5213.00%0.2%

%6.9%15.98-42,902,24336,045,143الشراكة الجدٌدة لتنمٌة أفرٌقٌا

لجنة االتحاد األفرٌقً للقانون 

%0.1%619,016642,5473.80الدولً

مجلس االتحاد األفرٌقً 

%0.3%1,507,8571,805,62819.75االستشاري لمكافحة الفساد

مجلس السلم واألمن
759,253759,2530.00%0.1%

المٌثاق األفرٌقً لحقوق الطفل 

%0.1%399,569661,67565.60ورفاهٌته

%0900,2550.2اللجنة األفرٌقٌة للطاقة

%395,223,186522,121,60232.11اإلجمالي

الجهاز

اإلجمالية الميزانية

النسبة المئوية 

للصرف

النسبة المئوية 

لتوزيع الصرف
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مساهمة الدول األعضاء: الملحق الثاني

االحتياطي صندوقالدول على المقدرة

 شراء صندوق

البرنامجية إجماليالمرأة صندوقالدول على المقدرةالتشغيلية الميزانية إجماليالممتلكات

             5,346,663           111,047,771           8,085,271        205,000       7,880,271              102,962,500     4,730,473        5,000,000        93,232,027     105,701,108األفرٌقً االتحاد مفوضٌة

                341,749              11,733,397                       -                11,733,397           841,749        10,891,648       11,391,648األفرٌقً البرلمان

                238,140                8,176,154                       -                  8,176,154        1,238,140          6,938,014          7,938,014والشعوب اإلنسان لحقوق األفرٌقٌة المحكمة

                144,781                4,970,825                       -                  4,970,825           894,781          4,076,044          4,826,044والشعوب اإلنسان لحقوق األفرٌقٌة اللجنة

                  29,811                1,023,521                       -                  1,023,521             29,811              993,710             993,710والثقافً واالجتماعً االقتصادي المجلس

                396,433                7,306,433                       -                  7,306,433        2,896,433          4,410,000          6,910,000أفرٌقٌا لتنمٌة الجدٌدة الشراكة

                 (32,969)                   382,155                       -                     382,155             11,131              371,024             415,124الدولً للقانون األفرٌقً االتحاد لجنة

                247,000                   739,436                       -                     739,436              739,436             492,436الفساد لمكافحة االستشاري األفرٌقً االتحاد مجلس

                         -                   759,253               759,253          759,253                              -                      -             759,253واألمن السلم مجلس

                233,532                   279,405                 37,681            37,681                     241,724              241,724               45,873ورفاهٌته الطفل لحقوق األفرٌقٌة اللجنة

                900,255                   900,255                       -                     900,255              900,255                     -للطاقة األفرٌقٌة اللجنة

             7,640,397           147,113,607           8,882,205        205,000      8,677,205              138,436,402     4,730,473      10,912,046      122,793,882     139,473,210اإلجمالي

:مالحظة

اإلعانات تقدٌم فً والزٌادة التفضٌلٌة، والمدفوعات الرواتب، زٌادة تغطً دوالر مالٌٌن 5: األفرٌقً االتحاد مفوضٌة

٪5.7 أو أمرٌكً دوالر 396.433 هً نٌباد لمٌزانٌة األعضاء الدول دعم زٌادة

شراء صندوق

    2,500,000.00والنواتج والتطبٌقات النظم وبرنامج جداً صغٌرة طرفٌة فتحات ترخٌص

       455,133.00الدائمٌن الممثلٌن لجنة خلوة

    1,775,340.46التشغٌلٌة- ذلك غٌر

   4,730,473.46اإلجمالي

الفرق
 لسنة اإلجمالية المساهمة

2015

الجهاز

التشغيلية الميزانية

2015 لسنة األعضاء الدول مساهمة
 سنة مساهمات

 الدول حسب 2014

البرنامجيةاألعضاء



إجمالي الميزانية التشغيلية: الملحق الثالث

االحتياطي صندوقاألعضاء الدول

 شراء صندوق

الشركاءالممتلكات

 الميزانية إجمالي

الزيادة نسبةالمبلغالتشغيلية

%4.4   4,304,859.22  102,962,500.22      4,730,473.46              5,000,000.00    93,232,026.76          98,657,641.00األفرٌقً االتحاد مفوضٌة

%3.0       341,749.44     11,733,397.44                 841,749.44    10,891,648.00          11,391,648.00األفرٌقً البرلمان

%3.0       238,140.42       8,176,154.42              1,238,140.42      6,938,014.00            7,938,014.00والشعوب اإلنسان لحقوق األفرٌقٌة المحكمة

%3.0       144,781.32       4,970,825.32                 894,781.32      4,076,044.00            4,826,044.00والشعوب اإلنسان لحقوق األفرٌقٌة اللجنة

%3.0         29,811.30       1,023,521.30                    29,811.30         993,710.00               993,710.00والثقافً واالجتماعً االقتصادي المجلس

4,251,479.00              2,896,433.26      4,410,000.00          13,214,442.00أفرٌقٌا لتنمٌة الجدٌدة الشراكة  11,557,912.26     (1,656,529.74)  -12.5%

%3.0         11,130.72          382,154.72                    11,130.72         371,024.00               371,024.00الدولً للقانون األفرٌقً االتحاد لجنة

%50.2       247,000.00          739,436.00         739,436.00               492,436.00الفساد لمكافحة االستشاري األفرٌقً االتحاد مجلس

                     -                        -                        -واألمن السلم مجلس

       241,724.00          241,724.00         241,724.00ورفاهٌته الطفل لحقوق األفرٌقٌة اللجنة

       900,255.42          900,255.42         900,255.42للطاقة األفرٌقٌة اللجنة

4,251,479.00      4,730,473.46            10,912,046.46  122,793,882.18       137,884,959.00اإلجمالي  142,687,881.10  4,802,922.10   3.5%

:مالحظة

اإلعانات تقدٌم فً والزٌادة التفضٌلٌة، والمدفوعات الرواتب، زٌادة تغطً دوالر مالٌٌن 5: األفرٌقً االتحاد مفوضٌة

٪5.7 أو أمرٌكً دوالر 396.433 هً نٌباد لمٌزانٌة األعضاء الدول دعم زٌادة

شراء صندوق

            2,500,000.00والنواتج والتطبٌقات النظم وبرنامج جداً صغٌرة طرفٌة فتحات ترخٌص

               455,133.00الدائمٌن الممثلٌن لجنة خلوة

            1,775,340.46التشغٌلٌة- ذلك غٌر

           4,730,473.46اإلجمالي

الجهاز
الفرق 2015 لسنة التشغٌلٌة المٌزانٌة  لسنة التشغيلية الميزانية

2014



تقديرات الدول األعضاء: الملحق الرابع

التخفيضاألصلية التقديراتالمنقحة التقديراتالبرنامجيةالتشغيلية الميزانية

             15,711,133   116,823,430.52  101,112,297.32  7,880,270.56    93,232,026.76    97,028,796.27األفرٌقً االتحاد مفوضٌة

               1,089,165     11,980,812.69     10,891,648.00                   -    10,891,648.00    10,891,647.90األفرٌقً البرلمان

               1,000,000       7,938,014.00       6,938,014.00                   -      6,938,014.00      6,938,013.60والشعوب اإلنسان لحقوق األفرٌقٌة المحكمة

                   750,000       4,826,044.00       4,076,044.00                   -      4,076,044.00      4,076,044.35والشعوب اإلنسان لحقوق األفرٌقٌة اللجنة

                     49,686       1,043,395.50          993,710.00                   -          993,710.00         993,710.00والثقافً واالجتماعً االقتصادي المجلس

                   441,000       4,851,000.00       4,410,000.00                   -      4,410,000.00      4,410,000.00أفرٌقٌا لتنمٌة الجدٌدة الشراكة

                     62,651           433,675.20          371,024.00                   -          371,024.00         415,124.00الدولً للقانون األفرٌقً االتحاد لجنة

                 (222,378)           517,057.80          739,436.00                   -          739,436.00         492,436.00الفساد لمكافحة االستشاري األفرٌقً االتحاد مجلس

                   140,978           900,230.90          759,253.00     759,253.00                        -         759,253.00واألمن السلم مجلس

                       8,192           287,597.00          279,405.00       37,681.00          241,724.00            45,873.00ورفاهٌته الطفل لحقوق األفرٌقٌة اللجنة

                   247,000       1,147,255.42          900,255.42                   -          900,255.42للطاقة األفرٌقٌة اللجنة

             19,277,426        150,748,513  131,471,086.74 8,677,204.56 122,793,882.18 126,050,898.12اإلجمالي

2015 لسنة األعضاء للدول التقديرات إجمالي Organ2014 ميزانية



ملخص الميزانية مع صندوق المصدر: الملحق الخامس

اإلجماليالفجوة في التمويلالبرنامجيةالتشغيليةاإلجماليالبرنامجيةالتشغيليةاإلجماليالبرنامجيةالتشغيلية

 434,981,481    148,884,554    183,134,426    102,962,500    175,049,156    175,049,156    111,047,771    8,085,271   102,962,500   مفوضٌة االتحاد األفرٌقً

 29,521,837      17,788,440      11,733,397      17,788,440      17,788,440      11,733,397        -                11,733,397     البرلمان األفرٌقً

المحكمة األفرٌقٌة لحقوق 

 9,857,665        1,681,511        8,176,154        1,681,511        1,681,511        8,176,154          -                8,176,154       اإلنسان والشعوب

اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان 

 5,922,595        951,770           4,970,825        951,770           951,770           4,970,825          -                4,970,825       والشعوب

المجلس االقتصادي 

 1,023,521          -                     1,023,521          -                       -                     1,023,521          -                1,023,521       واالجتماعً والثقافً

الشراكة الجدٌدة لتنمٌة أفرٌقٌا
       7,306,433                -          7,306,433      4,251,479        4,555,062        8,806,541      11,557,912        4,555,062      16,112,974 

لجنة االتحاد األفرٌقً للقانون 

 642,547           260,392           382,155           260,392           260,392           382,155             -                382,155          الدولً

مجلس االتحاد األفرٌقً 

 1,805,628        1,066,192        739,436           1,066,192        1,066,192        739,436             -                739,436          االستشاري لمكافحة الفساد

 759,253           759,253             -                       -                       -                     759,253           759,253        -                    مجلس السلم واألمن

اللجنة األفرٌقٌة لحقوق الطفل 

 661,675           382,270           37,681             241,724             -                       -                     279,405           37,681        241,724          ورفاهٌته

 900,255             -                     900,255             -                     900,255             -                900,255          اللجنة األفرٌقٌة للطاقة

 502,189,433    149,266,824    210,234,727    142,687,881    205,604,002    201,352,523    4,251,479      147,318,607    8,882,205   138,436,402   اإلجمالي

############

الجهاز

2015إجمالي ميزانية الشركاءالدول األعضاء



2015 مقابل 2014مقارنة تقييم الدول األعضاء : المرفق السادس

20142015

بالدوالر األمريكيبالدوالر األمريكي

%97,028,796101,112,2974.21مفوضٌة االتحاد األفرٌقً

%10,891,64810,891,6480.00البرلمان األفرٌقً

المحكمة األفرٌقٌة لحقوق 

اإلنسان والشعوب

6,938,0146,938,0140.00%

اللجنة األفرٌقٌة لحقوق 

%4,076,0444,076,0440.00اإلنسان والشعوب

المجلس االقتصادي 

واالجتماعً والثقافً

993,710993,7100.00%

الشراكة الجدٌدة لتنمٌة أفرٌقٌا
4,410,0004,410,0000.00%

لجنة االتحاد األفرٌقً للقانون 

%10.62-415,124371,024الدولً

مجلس االتحاد األفرٌقً 

%492,436739,43650.16االستشاري لمكافحة الفساد

مجلس السلم واألمن
759,253759,2530.00%

اللجنة األفرٌقٌة لحقوق الطفل 

%45,873279,405509.08ورفاهٌته

0900,255اللجنة األفرٌقٌة للطاقة

%126,050,898131,471,0874.30اإلجمالي

الجهاز

األعضاء الدول على المقررة األنصبة

نقصان / زيادة 

2014اعتبارا من  
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اإلجمالي التمويل في الفجوة المؤّمن اإلجمالي الدوليون الشركاء األعضاء الدول اإلجمالي الدوليون الشركاء األعضاء الدول 
 الدول

األعضاء

 الشركاء

الدوليون

 اإلجمالي

المؤّمن
اإلجمالي

 24,531,513.76      113,291,648.31    107,210,377.75    6,081,270.56      105,929,602.00    100,409,513.00    5,520,089.00   األفرٌقً االتحاد مفوضٌة

 205,000.00           205,000.00        األعضاء الدول على مقررة غيرالمرأة صندوق إطار في أنشطة

 1,700,000.00        1,700,000.00        1,700,000.00     األعضاء الدول من النظراء مساهمة

%12.50%22.32%21.34%21.95%6.16- 47,414,740.00      382,270.00           47,032,470.00      46,235,536.00      796,934.00         38,761,506.00       37,912,280.00       849,226.00      أخرى أجهزة2

%23.93%330.56%82.91-%83.38-%100.00 90,781,793.33      87,177,813.33      3,603,980.00        3,504,980.00        99,000.00           21,084,370.00       21,084,370.00         -                       خاصة مشارٌع3

%22.33%20.81%11.39-%11.39- 84,731,452.82      22,587,055.00      62,144,397.82      62,144,397.82        -                         70,134,135.00       70,134,135.00         -                       العابرة الموارد4

%4.42%21.70-%89.78-%89.78- 16,777,572.39      14,588,172.39      2,189,400.00        2,189,400.00          -                         21,428,615.00       21,428,615.00         -                       الفنً الدعم5

   6,369,315.00    250,968,913.00    257,338,228.00     8,882,204.56   221,284,691.57   230,166,896.13   149,266,824.48   379,433,720.61 39.45%-11.83%-10.56%48.30%100%

40.96%6.77%8.55%31.91%#NAME?
1

اإلجمالي

2015 الرئيسية الفئة حسب: الميزانية برنامج

الرئيسية الفئةالرقم

2015 و 2014 سنتي بين الفارق نسبة20142015
 نسبة من الحصة

الميزانية

   138,028,162.07 



20152014

 بين الفارق

2014/2015
التقديرالتقديرالمقياس

 699,421.16                    16,265,607.88                12.90416,965,029.03الجزائر1

 285,914.96                       6,649,184.87                  5.2756,935,099.83أنجوال2

 20,271.51                            471,430.36                     0.374491,701.86بنٌن3

 54,418.69                         1,265,551.02                  1.0041,319,969.71بوتسوانا4

 25,745.90                            598,741.77                     0.475624,487.66فاسو بوركٌنا5

 5,420.19                              126,050.90                     0.100131,471.09بوروندي6

 78,159.12                         1,817,653.95                  1.4421,895,813.07الكامٌرون7

 6,124.81                              142,437.51                     0.113148,562.33األخضر الرأس8

 5,582.79                              129,832.42                     0.103135,415.22الوسطى أفرٌقٌا جمهورٌة9

 23,686.22                            550,842.42                     0.437574,528.65تشاد10

 1,680.26                                39,075.78                       0.03140,756.04القمر جزر11

 33,171.56                            771,431.50                     0.612804,603.05الكونغو12

 70,787.66                         1,646,224.73                  1.3061,717,012.39دٌفوار كوت13

 32,466.93                            755,044.88                     0.599787,511.81الدٌمقراطٌة الكونغو جمهورٌة14

 4,119.34                                95,798.68                       0.07699,918.03جٌبوت15ً

 699,421.16                    16,265,607.88                12.90416,965,029.03مصر16

 40,759.82                            947,902.75                     0.752988,662.57اإلستوائٌة غٌنٌا17

 6,124.81                              142,437.51                     0.113148,562.33إرترٌا18

 76,912.48                         1,788,662.24                  1.4191,865,574.72إثٌوبٌا19

 63,145.20                         1,468,492.96                  1.1651,531,638.16الجابون20

 2,710.09                                63,025.45                       0.05065,735.54جامبٌا21

 108,024.36                       2,512,194.40                  1.9932,620,218.76غانا22

 14,634.51                            340,337.42                     0.270354,971.93غٌنٌا23

 2,439.08                                56,722.90                       0.04559,161.99بٌساو غٌنٌا24

 96,696.17                         2,248,748.02                  1.7842,345,444.19كٌنٌا25

 8,726.50                              202,941.95                     0.161211,668.45لٌسوتو26

 2,276.48                                52,941.38                       0.04255,217.86لٌبٌرٌا27

 699,421.16                    16,265,607.88                12.90416,965,029.03لٌبٌا28

 24,770.26                            576,052.60                     0.457600,822.87مدغشقر29

 14,580.31                            339,076.92                     0.269353,657.22مالوي30

 26,775.73                            622,691.44                     0.494649,467.17مال31ً

 10,786.18                            250,841.29                     0.199261,627.46مورٌتانٌا32

 37,290.90                            867,230.18                     0.688904,521.08مورٌشٌوس33

 28,130.78                            654,204.16                     0.519682,334.94موزمبٌق34

 41,030.83                            954,205.30                     0.757995,236.13نامٌبٌا35

 15,718.55                            365,547.60                     0.290381,266.15النٌجر36

 699,421.16                    16,265,607.88                12.90416,965,029.03نٌجٌرٌا37

2015المساهمات المقدرة على الدول األعضاء في ميزانية االتحاد األفريقي لسنة : الملحق الثامن

مقارنة
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20152014

 بين الفارق

2014/2015
التقديرالتقديرالمقياس

مقارنة

 16,260.57                            378,152.69                     0.300394,413.26رواندا38

 2,005.47                                46,638.83                       0.03748,644.30الصحراوٌة الجمهورٌة39

 758.83                                   17,647.13                       0.01418,405.95وبرنسٌب ساوتوم40ً

 41,247.64                            959,247.33                  0.7611,000,494.97السنغال41

 3,143.71                                73,109.52                       0.05876,253.23سٌشل42

 7,696.67                              178,992.28                     0.142186,688.94سٌٌرالٌون43

 3,197.91                                74,370.03                       0.05977,567.94الصومال44

 699,421.16                    16,265,607.88                12.90416,965,029.03أفرٌقٌا جنوب45

 33,876.18                            787,818.11                     0.625821,694.29جنوب السودان46

 187,375.92                       4,357,579.54                  3.4574,544,955.47السودان47

 13,767.28                            320,169.28                     0.254333,936.56سوازٌالند48

 9,376.93                              218,068.05                     0.173227,444.98توجو49

 154,421.18                       3,591,190.08                  2.8493,745,611.26تونس50

 50,082.54                         1,164,710.30                  0.9241,214,792.84أوغندا51

 65,855.29                         1,531,518.41                  1.2151,597,373.70المتحدة تنزانٌا جمهورٌة52

 45,366.98                         1,055,046.02                  0.8371,100,413.00زامبٌا53

 19,566.88                            455,043.74                     0.361474,610.62زٌمبابوي54

 5,420,188.74        126,050,898.00         100.000131,471,086.74اإلجمالي
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اإلجماليالفجوةالمؤمن-اإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدولاإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدول
 الدول

األعضاء

 الشركاء

الدوليون

 اإلجمالي

المؤمن
اإلجمالي

 24,531,513.76        113,291,648.31      107,210,377.75      6,081,270.56        105,929,602.00     100,409,513.00      5,520,089.00       األفريقيي االتحاد مفوضية1

          205,000.00              205,000.00 

 1,700,000.00           1,700,000.00          1,700,000.00       المقابلة األعضاء الدول مساهمة

%12.50%22.32%21.34%21.95%6.16- 47,414,740.00        382,270.00             47,032,470.00        46,235,536.00        796,934.00           38,761,506.00        37,912,280.00        849,226.00          األخرى األجهزة2

%23.93%330.56%82.91-%83.38-%100.00 90,781,793.33        87,177,813.33        3,603,980.00          3,504,980.00          99,000.00             21,084,370.00        21,084,370.00          -                           الخاصة المشاريع3

%22.33%20.81%11.39-%11.39- 84,731,452.82        22,587,055.00        62,144,397.82        62,144,397.82          -                            70,134,135.00        70,134,135.00          -                           العابرة األموال4

%4.42%21.70-%89.78-%89.78- 16,777,572.39        14,588,172.39        2,189,400.00          2,189,400.00            -                            21,428,615.00        21,428,615.00          -                           الفنية المساعدة5

       6,369,315.00     250,968,913.00     257,338,228.00        8,882,204.56      221,284,691.57      230,166,896.13     149,266,824.48      379,433,720.61 39.45%-11.83%-10.56%48.30%100%

##########

495,772.39  

(290,772.39)  

40.96%6.77%8.55%31.95%36.84%

اإلجمالي

األعضاء الدول على مقررة غير           المرأة صندوق إطار في األنشطة
     138,078,162.07 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

2015 الرئيسية الفئة حسب: البرنامجية الميزانية

الرئيسية الفئةالرقم

2015 و 2014 بين الفارق% 20142015
 حصة% 

الميزانية
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اإلجماليالمؤمن اإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدولاإلجماليالفجوةالمؤمن- اإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدولاإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدول

%33.3%91.21%79.10%87.55%6.93- 45,966,233.30        2,911,688.00          43,054,545.30        41,053,404.98        2,001,140.32          24,039,046.00        21,888,821.00        2,150,225.00         واألمن السلم1

%26.4%6.15-%36.21-%36.57-%26.17- 36,397,568.71        11,452,631.79        24,739,936.92        23,746,492.32        993,444.60             38,782,705.00        37,437,062.00        1,345,643.00         والبشرية واالقتصادية االجتماعية التنمية2

%11.1%354.64%159.92%186.71%46.38 15,322,153.50        6,562,462.34          8,759,691.16          7,817,705.00          941,986.16             3,370,165.00          2,726,663.00          643,502.00            والشراكات والتعاون التكامل3

%8.3%58.62%52.45%55.15%20.83- 11,450,143.00        445,409.96             11,004,733.04        10,801,813.00        202,920.04             7,218,564.00          6,962,255.00          256,309.00            المشتركة القيم4

%20.9%11.15-%20.87-%24.22-%72.69 28,892,063.56        3,159,321.67          25,732,741.89        23,790,962.45        1,941,779.44          32,519,122.00        31,394,712.00        1,124,410.00         واالتصال المؤسسية القدرات بناء5

         5,520,089.00      100,409,513.00      105,929,602.00          6,081,270.56      107,210,377.75      113,291,648.31        24,531,513.76      138,028,162.07 10.17%6.77%6.95%30.30%100.0%

اإلجماليالمؤمن اإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدولاإلجماليالفجوةالمؤمن-اإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدولاإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدول

%2.2%5%5%5         1,066,192.00         1,066,192.00        1,066,192.00        1,015,421.00        1,015,421.00                         -الفساد لمكافحة االستشاري األفريقي االتحاد مجلس1

%0.5%5%5%28%100-            260,392.00            260,392.00           260,392.00           247,992.00           203,892.00             44,100.00الدولي للقانون األفريقي االتحاد لجنة2

%51.6%18-%18-%18-      24,487,231.00      24,487,231.00     24,487,231.00     29,687,801.00     29,687,801.00                         -للنيباد والتنسيق التخطيط وكالة3

%1.6%0%0%0            759,253.00            759,253.00           759,253.00           759,253.00                         -           759,253.00واألمن السلم مجلس جهاز4

%3.5%0%0%0         1,681,511.00         1,681,511.00        1,681,511.00        1,681,571.00        1,681,571.00                         -أروشا- والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة5

%37.5%423%423%423      17,788,440.00      17,788,440.00     17,788,440.00        3,400,476.00        3,400,476.00                         -األفريقي البرلمان6

%0.0                         -                         -                         -والثقافي واالجتماعي االقتصادي المجلس7

%2.0%39-%39-%39-            951,770.00            951,770.00           951,770.00        1,569,423.00        1,569,423.00                         -بانجول- والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة8

%0.9%5%91-%100-%18-            419,951.00            382,270.00              37,681.0037,681.00           399,569.00           353,696.00             45,873.00ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة9

849,226.00           37,912,280.00     38,761,506.00     796,934.00           46,235,536.00     47,032,470.00      382,270.00            47,414,740.00      -6%22%21%22%100%

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

2015 الدعامات حسب: البرنامجية الميزانية

الدعامةالرقم
2015و 2014 بين الفارق% 20142015

الميزانية حصة% 

الميزانية حصة%  األجهزةالرقم

اإلجمالي

األجهزة إجمالي

2015و 2014 بين الفارق% 20142015



اإلجماليالفجوةالمؤمن- اإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدولاإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدول
 الدول

األعضاء

 الشركاء

الدوليون

 اإلجمالي

المؤمن
اإلجمالي

 والديقمراطية الرشيد والحكم االستقرار و السلم تعزيز1

اإلنسان وحقوق
       2,406,534.00      28,261,492.00      30,668,026.00        2,204,060.36      51,296,167.98      53,500,228.34        3,357,097.96      56,857,326.30 -8.41%81.51%74.45%85.40%41.19%

والتغذوي الغذائي األمن وتحقيق الزراعي اإلنتاج زيادة2
          674,891.00      23,290,849.00      23,965,740.00           270,936.28      12,569,626.32      12,840,562.60        7,213,751.91      20,054,314.51 -59.85%-46.03%-46.42%-16.32%14.53%

%12.36%42.31%21.35-%20.25-%33.31- 17,056,956.70      7,630,475.22        9,426,481.48        8,751,910.00        674,571.48           11,985,836.00      10,974,302.00      1,011,534.00       والتصنيع التحتية البنية وتطوير الشامل النمو تعزيز3

 والمهارات والتعليم الصحة لتعزيز والبرامج السياسات4

للتوظيف القابلة
          124,520.00        4,524,390.00        4,648,910.00           317,738.84        8,338,771.00        8,656,509.84        1,796,193.16      10,452,703.00 155.17%84.31%86.21%124.84%7.57%

 التمويل مصادر ذلك في بما الموارد تعبئة استراتيجيات5

اإلضافية و البديلة
          132,200.00        1,328,184.00        1,460,384.00           141,687.36        1,738,590.00        1,880,277.36           954,530.64        2,834,808.00 7.18%30.90%28.75%94.11%2.05%

%1.63%282.10%282.10%239.69%100.00 2,252,778.00          -                           2,252,778.00        2,002,774.00        250,004.00           589,584.00           589,584.00             -                          الشعوب على مركز اتحاد بناء6

%20.66%12.55-%24.15-%28.40-%89.87 28,519,275.56      3,784,464.87        24,734,810.69      22,512,538.45      2,222,272.24        32,611,122.00      31,440,712.00      1,170,410.00       األفريقي لالتحاد المؤسسية القدرات بناء تعزيز7

       5,520,089.00    100,409,513.00    105,929,602.00        6,081,270.56    107,210,377.75    113,291,648.31      24,736,513.76    138,028,162.07 10.17%6.77%6.95%30.30%100%

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

اإلجمالي

2015 النتائج حسب: البرنامجية الميزانية

النتيجةالرقم

2015و 2014 بين الفارق% 20142015
 حصة% 

الميزانية



اإلجماليالمؤمن اإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدولاإلجماليالفجوةالمؤمن- اإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدولاإلجماليالدوليون الشركاءاألعضاء الدول

%12.28%86.72%51.78%43.54%175.67 16,952,095.90        3,172,624.67          13,779,471.23        12,219,874.00        1,559,597.23          9,078,731.00          8,512,982.00          565,749.00            الديوان- الرئيس مكتب1

%0.41%5.18-%5.18-%5.18-%0.00 559,050.00               -                              559,050.00             559,050.00               -                              589,584.00             589,584.00               -                             األفريقي والمهجر المدني المجتمع مديرية2

%1.23%59.71%59.71%42.32%442.45 1,693,728.00            -                              1,693,728.00          1,443,724.00          250,004.00             1,060,475.00          1,014,387.00          46,088.00               واالتصال اإلعالم3

%0.12%3.74%3.74%3.74%0.00 164,347.00               -                              164,347.00             164,347.00               -                              158,426.00             158,426.00               -                             الداخلية الحسابات مراجعة مكتب4

%0.08%0.18%0.18%0.00%0.18 110,000.00               -                              110,000.00               -                              110,000.00             109,797.00               -                              109,797.00            النيباد تنسيق وحدة5

%0.41%141.67%29.93%8.74-%448.52 571,502.00             264,237.96             307,264.04             197,560.00             109,704.04             236,476.00             216,476.00             20,000.00               القانوني المستشار مكتب6

%0.03%85.08-%85.08-%100.00-%48.26- 36,880.00                  -                              36,880.00                  -                              36,880.00                247,160.00             175,875.00             71,285.00               للمفوضية العام األمين مكتب7

%0.08%17.23%9.55%2.99-%100.00 116,000.00             7,600.00                  108,400.00             96,000.00                12,400.00                98,954.00                98,954.00                  -                             المراسم خدمات8

9
 والتقييم والرصد للسياسات االستراتيجي التخطيط مديرية

الموارد وتعبئة
            154,541.00          1,387,011.00          1,541,552.00             119,360.00          1,238,014.93          1,357,374.93                81,399.99          1,438,774.92 -22.76%-10.74%-11.95%-6.67%1.04%

%0.68%14.00-%44.59-%38.72-%74.19- 940,974.00             334,672.00             606,302.00             559,586.00             46,716.00                1,094,147.00          913,147.00             181,000.00            والتنمية الجنسين ومسائل المرأة مديرية10

%0.48%19.64%15.88%3.12-%100.00 669,255.12             21,008.60                648,246.52             541,942.52             106,304.00             559,401.00             559,401.00               -                             الديوان- الرئيس نائب مكتب11

%7.59%58.23%41.80%40.14%110.94 10,478,076.85        1,087,864.50          9,390,212.35          9,063,260.00          326,952.35             6,622,250.00          6,467,250.00          155,000.00            البشرية الموارد وتنمية اإلدارة12

%0.27%58.56%4.77%6.77%1.00- 370,270.00             125,600.00             244,670.00             185,270.00             59,400.00                233,526.00             173,526.00             60,000.00               والمنشورات المؤتمرات إدارة13

%0.85%731.33%731.33%731.33%100.00 1,178,740.00            -                              1,178,740.00          1,178,740.00            -                              141,790.00             141,790.00               -                             والمحاسبة والمالية الميزانية وإعداد البرمجة مديرية14

%0.33%100.99%29.51-%35.20-%27.47- 457,743.77             297,199.75             160,544.02             38,880.00                121,664.02             227,742.00             60,000.00                167,742.00            الطبية الخدمات15

%3.10%105.60%3.82-%0.78%47.97- 4,282,175.00          2,278,931.00          2,003,244.00          1,900,944.00          102,300.00             2,082,803.00          1,886,183.00          196,620.00            االقتصادية الشؤون16

%6.01%112.08%80.41%79.74%108.02 8,299,091.00          1,239,311.16          7,059,779.84          6,868,397.00          191,382.84             3,913,281.00          3,821,281.00          92,000.00               والتكنولوجيا العلم البشرية، الموارد17

%6.85%29.45%25.62-%24.51-%39.93- 9,452,097.70          4,021,128.22          5,430,969.48          5,114,798.00          316,171.48             7,301,584.00          6,775,262.00          526,322.00            والطاقة التحتية البنية18

%32.44%20.37%14.01%14.75%0.17 44,782,714.30        2,367,399.00          42,415,315.30        40,531,974.98        1,883,340.32          37,203,091.00        35,322,866.00        1,880,225.00         واألمن السلم19

%7.15%52.32%51.52%56.51%80.32- 9,873,446.00          51,500.00                9,821,946.00          9,775,446.00          46,500.00                6,482,160.00          6,245,851.00          236,309.00            السياسية الشؤون20

%14.53%16.32-%46.42-%46.03-%59.85- 20,054,314.51        7,213,751.91          12,840,562.60        12,569,626.32        270,936.28             23,965,740.00        23,290,849.00        674,891.00            والزراعة الريفي االقتصاد21

%2.42%116.01%44.73%60.32%19.29- 3,337,131.00          1,101,171.00          2,235,960.00          1,991,804.00          244,156.00             1,544,878.00          1,242,358.00          302,520.00            االجتماعية الشؤون22

%1.60%53.88%20.71-%28.38-%109.38 2,209,755.00          1,071,114.00          1,138,641.00          971,139.00             167,502.00             1,436,054.00          1,356,054.00          80,000.00               والصناعة التجارة23

         5,520,089.00      100,409,513.00      105,929,602.00          6,081,270.56      107,210,377.75      113,291,648.31        24,736,513.76      138,028,162.07 10.17%6.77%6.95%30.30%100% اإلجمالي

2015 اإلدارات حسب البرنامجية الميزانية

اإلدارةالرقم
2015و 2014 بين الفارق% 20142015

الميزانية حصة% 



اإلجمالي الفجوة المؤمن اإلجمالي الدوليون الشركاء األعضاء الدول 

 2,834,808.00        954,530.64           1,880,277.36            1,738,590.00        141,687.36       اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع وعالقاتها ألفريقيا االستراتيجية الشراكاتالديوان- الرئيس مكتب1

 618,100.00           54,302.00             563,798.00               475,200.00           88,598.00         األفريقي االتحاد ومؤسسة 2063 أجندةالديوان- الرئيس مكتب2

 2,712,383.90        1,538,648.83        1,173,735.07            374,920.00           798,815.07       األفريقي لالتحاد التمثيلية المكاتب برامجالديوان- الرئيس مكتب3

 9,465,864.00          -                            9,465,864.00            9,465,864.00          -                        اإلنمائيين الشركاء  دعم برنامج مبادراتالديوان- الرئيس مكتب4

 1,320,940.00        625,143.20           695,796.80               165,300.00           530,496.80       تنفيذها على واإلشراف السياسات تنسيقالديوان- الرئيس مكتب5

 لدعم المهجر ومجتمع المدني  المجتمع داخل الحكومية غير الفاعلة العناصر تعبئةالمهجر في واألفريقيون المدني المجتمع6

التكامل

                        -             559,050.00               559,050.00                            -             559,050.00 

 داخل واالتصال والتوعية المعلومات نشر خالل من الشعوب على يركز اتحاد بناءواالتصال اإلعالم7

القارة

       250,004.00        1,443,724.00            1,693,728.00                            -          1,693,728.00 

 164,347.00             -                            164,347.00               164,347.00             -                        الداخلية المراجعة إدارة تعزيزالداخلية المراجعة مكتب8

 110,000.00             -                            110,000.00                 -                             110,000.00       المفوضية في النيباد دمجالنيباد تنسيق وحدة9

 571,502.00           264,237.96           307,264.04               197,560.00           109,704.04       االتحاد ألجهزة القانوني الدعمالقانوني المستشار مكتب10

 األعضاء والدول األخرى االتحاد وأجهزة المفوضية داخل الفعال التعاون تعزيزللمفوضية العام األمين مكتب11

اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

         36,880.00                             -                    36,880.00                            -                36,880.00 

 116,000.00           7,600.00                108,400.00               96,000.00              12,400.00         المراسم خدمات ودعم تعزيزالمراسم خدمات12

 وتعبئة والتقييم والرصد للسياسات االستراتيجي التخطيط13

الموارد

 1,438,774.92        81,399.99             1,357,374.93            1,238,014.93        119,360.00       األخرى االتحاد وأجهزة المفوضية داخل االستراتيجي التخطيط قدرات تعزيز

 399,335.00           205,000.00           194,335.00               194,335.00             -                        الجنسين بين والمساواة األفريقية للمرأة االقتصادي التمكينوالتنمية الجنسين ومسائل المرأة14

 541,639.00           129,672.00           411,967.00               365,251.00           46,716.00         أفريقيا في المرأة وتمكين المساواة لتحقيق الجنسين مسائل دمجوالتنمية الجنسين ومسائل المرأة15

 669,255.12           21,008.60             648,246.52               541,942.52           106,304.00       المؤسسية القدرات بناء برامجالديوان- الرئيس نائب مكتب16

 5,194,256.00        771,064.00           4,423,192.00            4,423,192.00          -                        واإلدراة البشرية الموارد إصالحالبشرية الموارد وتنمية اإلدارة17

 4,640,068.00          -                            4,640,068.00            4,640,068.00          -                        واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خدمات توفيرالبشرية الموارد وتنمية اإلدارة18

 643,752.85           316,800.50           326,952.35                 -                             326,952.35       والسالمة األمن خدمات تعزيزالبشرية الموارد وتنمية اإلدارة19

 370,270.00           125,600.00           244,670.00               185,270.00           59,400.00         والمنشورات المؤتمرات إدارة عمل طرق تحديثوالمنشورات المؤتمرات إدارة20

 1,178,740.00          -                            1,178,740.00            1,178,740.00          -                        والمحاسبة والمالية الميزانية إعداد مديرية إصالحوالمحاسبة والمالية الميزانية إعداد21

 457,743.77           297,199.75           160,544.02               38,880.00              121,664.02       األفريقي االتحاد في الطبية الخدمات تقديم تعزيزالطبية الخدمات22

 657,012.00           338,000.00           319,012.00               216,712.00           102,300.00       المالية والمؤسسات االقتصادية السياساتاالقتصادية الشؤون23

 1,310,380.00        577,996.00           732,384.00               732,384.00             -                        أفريقيا في اإلحصاءات مواءمةاالقتصادية الشؤون24

 1,042,109.00        581,329.00           460,780.00               460,780.00             -                        أفريقيا في التجارية األعمال بيئة تعزيزاالقتصادية الشؤون25

 1,272,674.00        781,606.00           491,068.00               491,068.00             -                        األفريقي التكامل أجندة وتنفيذ تعزيزاالقتصادية الشؤون26

 364,700.00           139,200.00           225,500.00               225,500.00             -                        واالبتكار والتكنولوجيا للعلم األفريقي المرصدوالتكنولوجيا العلم البشرية، الموارد27

 5,544,220.00        780,583.00           4,763,637.00            4,610,683.00        152,954.00       أفريقيا في القدرات وبناء التعليموالتكنولوجيا العلم البشرية، الموارد28

 2,390,171.00        319,528.16           2,070,642.84            2,032,214.00        38,428.84         والتكنولوجيا العلم تنميةوالتكنولوجيا العلم البشرية، الموارد29

 1,543,536.00        512,720.52           1,030,815.48            714,644.00           316,171.48       أفريقيا في الطاقة تنمية ومبادرات استراتيجياتوالطاقة التحتية البنية30

 1,450,931.20        1,150,335.20        300,596.00               300,596.00             -                        أفريقيا في والسياحة النقل أنظمة ومواءمة تسهيلوالطاقة التحتية البنية31

 تكولوجيا/ والالسلكية السلكية االتصاالت ونظم سياسات ومواءمة  البرامج تسهيلوالطاقة التحتية البنية32

البريد وقطاع واالتصاالت المعلومات

                        -          3,407,018.00            3,407,018.00        2,214,072.50        5,621,090.50 

 836,540.00           144,000.00           692,540.00               692,540.00             -                        التحتية البنية لتطوير المؤسسي والهيكل أفريقيا في التحتية البنية تطوير برنامجوالطاقة التحتية البنية33

 2,132,800.20        576,774.00           1,556,026.20            1,430,796.20        125,230.00       واألمن للدفاع المشتركة األفريقية السياسةواألمن السلم34

 19,296,027.82      1,374,440.00        17,921,587.82          16,399,957.50      1,521,630.32    النزاعات بعد ما فترة في والتنمية اإلعمار وإعادة النزاعات وتسوية وإدارة منعواألمن السلم35

 2,692,235.41          -                            2,692,235.41            2,692,235.41          -                        واألمن السلم في الجنسين مسائل برنامجواألمن السلم36

 6,353,327.87        416,185.00           5,937,142.87            5,700,662.87        236,480.00       واألمن للسلم األفريقية المنظومة تفعيلواألمن السلم37

 14,308,323.00        -                            14,308,323.00          14,308,323.00        -                        واألمن السلم إدارة قدرات بناءواألمن السلم38

المشاريع حسب: 2015 لعام البرنامجية الميزانية

المشروعاإلدارةالرقم
2015



اإلجمالي الفجوة المؤمن اإلجمالي الدوليون الشركاء األعضاء الدول 

المشاريع حسب: 2015 لعام البرنامجية الميزانية

المشروعاإلدارةالرقم
2015

 95,494.00                -                            95,494.00                  95,494.00                -                        أفريقيا في األشخاص تنقل حرية تعزيزاالقتصادية الشؤون39

 9,777,952.00        51,500.00             9,726,452.00            9,679,952.00        46,500.00         األفريقية المشتركة القيم وتعزيز للحكم األفريقية المنظومة تعزيزاالقتصادية الشؤون40

 10,465,686.40      1,339,928.00        9,125,758.40            8,871,574.40        254,184.00       الصلة ذات واألنشطة الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج تنفيذ تنسيقوالزراعة الريفي االقتصاد41

 3,750,769.32        1,572,035.40        2,178,733.92            2,178,733.92          -                        الطبيعية الموارد وإدارة المستدامة البيئة تنسيق تعزيزوالزراعة الريفي االقتصاد42

 5,837,858.79        4,301,788.51        1,536,070.28            1,519,318.00        16,752.28         أفريقيا في الحيوانية الموارد مبادرات تنسيق تعزيزوالزراعة الريفي االقتصاد43

 2,153,612.00        556,882.00           1,596,730.00            1,470,374.00        126,356.00       األفريقي البشري المال رأس تنمية تسهيلاالجتماعية الشؤون44

 المخدرات ومكافحة اإلنسان وحقوق الرشيد والحكم واالستقرار السلم تسهيلاالجتماعية الشؤون45

المنظمة والجريمة

       117,800.00           521,430.00               639,230.00           544,289.00        1,183,519.00 

 2,209,755.00        1,071,114.00        1,138,641.00            971,139.00           167,502.00       البينية األفريقية التجارة تعزيزوالصناعة التجارة46

اإلجمالي 138,028,162.07   24,736,513.76     113,291,648.31       107,210,377.75   6,081,270.56    



اإلجمالي الفجوة المؤمن اإلجمالي الدوليون الشركاء األعضاء الدول 

 9,904,850.00        2,266,000.00        7,638,850.00        7,638,850.00          -                            أفريقيا في القدرات وبناء التعليموالتكنولوجيا العلم البشرية، الموارد1

 13,650,000.00      13,250,000.00      400,000.00           400,000.00             -                            والتكنولوجيا العلم تطويروالتكنولوجيا العلم البشرية، الموارد2

 25,000,000.00        -                             25,000,000.00      25,000,000.00        -                            أفريقيا في الطاقة تنمية ومبادرات استراتيجياتوالطاقة التحتية البنية3

 36,176,602.82      7,071,055.00        29,105,547.82      29,105,547.82        -                            أفريقيا في الحيوانية الموارد بتنمية الخاصة المبادرات تنسيق تعزيزوالزراعة الريفي االقتصاد4

                            -        62,144,397.82      62,144,397.82      22,587,055.00      84,731,452.82 

اإلجمالي الفجوة المؤمن اإلجمالي الدوليون الشركاء األعضاء الدول 

 61,000,000.00      61,000,000.00        -                               -                               -                            واإلقامات للمفوضية الثقافي المركزالديوان- الرئيس مكتب1

 وتعبئة والتقييم والرصد للسياسات االستراتيجي التخطيط2

الموارد

 2,723,000.00          -                             2,723,000.00        2,624,000.00        99,000.00             2063 األفريقي االتحاد أجندة

 20,000,000.00      20,000,000.00        -                               -                               -                            الحيوانية للثروة األفريقي للمكتب الدائمة المكاتب بناءوالزراعة الريفي  االقتصاد3

 6,046,965.33        5,576,965.33        470,000.00           470,000.00             -                            القارية الحرة التجارة منطقة إنشاءوالصناعة التجارة4

 في األعضاء الدول في العالمية التجارة لمنظمة التجارة تيسير اتفاق تنفيذ دعموالصناعة التجارة5

األفريقي االتحاد

                            -             410,980.00           410,980.00           600,848.00        1,011,828.00 

             99,000.00        3,504,980.00        3,603,980.00      87,177,813.33      90,781,793.33 

اإلجمالي الفجوة المؤمن اإلجمالي الدوليون الشركاء األعضاء الدول 

 لدعم المهجر ومجتمع المدني المجتمع داخل الحكومية غير الفاعلة العناصر تعبئةاألفريقي والمهجر المدني المجتمع1

التكامل

                            -                60,000.00              60,000.00                             -                60,000.00 

 وتعبئة والتقييم والرصد للسياسات االستراتيجي التخطيط2

الموارد

 113,901.99           113,901.99             -                               -                               -                            األخرى االتحاد وأجهزة المفوضية داخل  االستراتيجي التخطيط قدرات تعزيز

 441,000.00           441,000.00             -                               -                               -                            والمنشورات المؤتمرات إدارة في العمل طرق تحديثوالمنشورات المؤتمرات إدارة3

 135,540.40           131,540.40           4,000.00                4,000.00                  -                            المفوضية داخل الطبية الخدمات تقديم تعزيزالطبية الخدمات4

 702,538.00           702,538.00             -                               -                               -                            واالبتكار والتكنولوجيا للعلم األفريقي المرصدوالتكنولوجيا العلم البشرية، الموارد5

 4,000,000.00        2,274,600.00        1,725,400.00        1,725,400.00          -                            أفريقيا في الطاقة تنمية ومبادرات استراتيجياتوالطاقة التحتية البنية6

 9,824,028.00        9,824,028.00          -                               -                               -                            الطبيعية والموارد المستدامة البيئة تنسيق تعزيزوالزراعة الريفي االقتصاد7

 829,464.00           829,464.00             -                               -                               -                            أفريقيا في الحيوانية بالموارد الخاصة المبادرات تنسيق تعزيزوالزراعة الريفي االقتصاد8

 671,100.00           271,100.00           400,000.00           400,000.00             -                            األفريقي البشري المال رأس تنمية تسهيلاالجتماعية الشؤون9

 من اإلنسان وحقوق والديمقراطية الرشيد والحكم واالستقرار السلم عمليات تسهيلاالجتماعية الشؤون10

المنظمة والجريمة المخدرات مكافحة خالل

                            -                               -                               -                               -                               -   

                            -          2,189,400.00        2,189,400.00      14,588,172.39      16,777,572.39 

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

الفنية المساعدة: 2015 لعام البرنامجية الميزانية

اإلدارةالرقم

المشروع
2015

العابرة األموال: 2015 لعام البرنامجية الميزانية

المشروعاإلدارةالرقم
2015

المشروع
2015

الخاصة المشاريع:2015 لعام البرنامجية الميزانية

اإلدارةالرقم



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 894,530.64            -                          45,520.00            303,600.00          126,070.00          475,190.00       141,687.36       1,511,408.00   االستراتيجيين الشركاء مع العالقات وتعزيز للمفوضية المؤسسية القدرات تحسين1

 69,740.64            -  -  -  -    -                        113,787.36       183,528.00      العربية األفريقية القمة متابعة أنشطة1.01

 24,793.00            -  -  -  -    -                        -  24,793.00         الهند- ألفريقيا االستشاري المنتدى1.02

 136,572.00          -  -  -  -    -                        -  136,572.00      الجنوبية أمريكا- ألفريقيا المتابعة اجتماعات1.03

 442,300.00          -  -  -  -    -                        -  442,300.00      الجنوبية كوريا- ألفريقيا االستشاري المنتدى1.04

 -  -  -  126,070.00          126,070.00       -  126,070.00      الصين- ألفريقيا االستشاري المنتدى1.05

 104,825.00          -  -  -  -    -                        -  104,825.00      األمريكية المتحدة والواليات المفوضية بين المستوى الرفيعة االجتماعات1.06

 -  45,520.00            -  -  45,520.00          -  45,520.00         تركيا- أفريقيا قمة متابعة اجتماعات1.07

 99,200.00            -  -  -  -    -                        -  99,200.00         اليابان- ألفريقيا االستشارية االجتماعات1.08

 -  -  130,000.00          -  130,000.00       -  130,000.00      األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد مفوضتي بين االجتماعات1.09

 -  -  173,600.00          -  173,600.00       -  173,600.00      األوروبي االتحاد- ألفريقيا المشترك العمل لفريق عشر والثامن عشر السابع االجتماعات1.1

 17,100.00            -  -  -  -    -                        27,900.00          45,000.00         المتابعة وأنشطة ألفريقيا االستراتيجية الشراكات تقييم1.11

 525,000.00            -                            -                            -                          525,000.00         -                        525,000.00      اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد أجهزة مع العالقات تعزيز2

 165,000.00          -  -  -  165,000.00       -  165,000.00      التعاون وقواعد العمل لترتيبات أفضل فهم أجل من اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع عمل جلسات2.01

 360,000.00          -  -  -  360,000.00       -  360,000.00      اإلقليمية االقتصادية والمجموعات المفوضية بين النتائج على قائم تعاون أجل من القدرات لبناء الدولي البنك منحة تنفيذ2.02

   -                            -                            -                          738,400.00            -                          738,400.00         -                        738,400.00      المصلحة أصحاب مع بالتعاون األوروبي االتحاد- ألفريقيا المشتركة واالستراتيجية العمل خطة تنفيذ3

 -  -  -  396,000.00          -  396,000.00       -  396,000.00      تحديدها تم التي الفاعلة العناصر لكافة الكاملة المشاركة مع المشتركة الخبراء مجموعات وأنشطة اجتماعات3.01

3.02
 الخاص والقطاع األفريقي والبرلمان اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول مثل المصلحة أصحاب لكافة الكاملة المشاركة

التنفيذ عملية في المدني والمجتمع
ص  -  -  -  290,400.00          -  290,400.00       -  290,400.00      

 -  -  -  52,000.00            -  52,000.00          -  52,000.00         (سنة كل مرة) السياسي الحوار حول الوزراء المسؤولين، كبار الخبراء، اجتماع3.03

 60,000.00              -                            -                            -                            -                            -                          -                        60,000.00         المشتركة اإلجراءات تنفيذ ومتابعة رصد4

 60,000.00            -  -  -  -  -  60,000.00         األعضاء الدول- المشاريع وتنفيذ الشركاء زيارة ذلك في بما المتابعة، أنشطة تحديد4.01

   2,834,808.00       141,687.36    1,738,590.00          126,070.00      1,042,000.00            45,520.00          525,000.00          954,530.64 

الصين 

 االتحاد هبة 

 ميليون 30 األوروبي

يورو

الفجوة الدولي البنك تركيا 

اإلجمالي

الشراكات االستراتيجية وعالقات أفريقيا مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية: عنوان المشروع

التكامل، التعاون والشراكات: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

الديوان- مكتب الرئيس: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

   -                      175,200.00    -                     175,200.00      -                     175,200.00  بالسالم تنعم و الشعوب على مركزة ، ومزدهرة متكاملة ألفريقيا األفريقي االتحاد رؤية لدعم الموارد تعبئة1

 60,000.00      -                     60,000.00         -                     60,000.00    التمويل زيادة استراتيجية إعداد1.01

 80,000.00      -                     80,000.00         -                     80,000.00    المكتب وإنشاء البرنامج مجاالت إعداد1.02

 35,200.00      -                     35,200.00         -                     35,200.00    األفريقي االتحاد لمؤسسة الرسمي واإلطالق اإلدارة مجلس اجتماع1.03

   -                        -                   300,000.00    300,000.00      -                     300,000.00  واألطفال للنساء المستدامة والحماية للنزاعات السريعة التسوية2

2.01
 والمجتمع الحكومات مستوى وعلى الشعبية المستويات على المرأة وتمثيل مشاركة مجال في القدرات بناء حول عمل ورش تنظيم

العمل وسوق المدني
  150,000.00                     -       150,000.00     150,000.00                   -   

   -                   150,000.00     150,000.00       -                     150,000.00  النزاعات مناطق في واألطفال النساء وضع تعالج التي البرامج تنفيذ متابعة2.02

 54,302.00          -                     -                       -                     88,598.00       142,900.00  2063 األفريقية األجندة تنفيذ تسهيل3

 7,790.00            -                     -                       -                     12,710.00       20,500.00    السابقين الدول رؤساء مع عمل جلسات3.01

 27,816.00          -                     -                       -                     45,384.00       73,200.00    األفريقية واألكاديميات الفكرية المؤسسات مع عمل جلسات3.02

 18,696.00          -                     -                       -                     30,504.00       49,200.00    المدني المجتمع مع عمل جلسات3.03

  618,100.00       88,598.00    475,200.00    300,000.00  175,200.00        54,302.00 

-الدولي البنك 

مليون 27

اإلجمالي

 ومؤسسة االتحاد األفريقي2063أجندة : عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 األنشطة 

 المشتركة

 مسائل- التمويل

الديوان- مكتب الرئيس: اإلدارة
 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر



2015

األعضاء الدول الميزانية 
 الشركاء 

الدوليون

 9,500.00             -                     18,000.00             -                   18,000.00     15,500.00         43,000.00        بروكسل- األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد بين العالقات تعزيز1

 9,500.00           -  -  -    -                   15,500.00         25,000.00        الثفافية واألحداث األفريقي باليوم االحتفاالت تنظيم1.01

 االتحاد- الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا بلدان بين المشترك البرلماني الممؤتمر) الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا اجتماعات في مشاركة1.02

( الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا لبلدان الوزاري المؤتمر األوروبي،
        10,000.00  -     10,000.00  -           10,000.00  -                       -   

   -                       -  8,000.00             -  8,000.00       -  8,000.00          العالمية المسائل بشأن األوروبي واالتحاد أفريقيا بين بالتعاون المتعلقة األحداث في المشاركة1.03

   -                         -                     89,000.00             -                   89,000.00       -                       89,000.00        بروكسل - 2017-2014 العمل وخطة األوروبي واالتحاد ألفريقيا المشتركة االستراتيجية تنفيذ2

   -                       -  16,000.00           -  16,000.00     -  16,000.00        2063 األفريقية واألجندة 2015 بعد لما التنمية أجندة حول عمل ورشة2.01

   -                       -  16,000.00           -  16,000.00     -  16,000.00        وتنفيذها االقتصادية الشراكة اتفاقيات حول المفاوضات متابعة اجتماع2.02

   -                       -  16,000.00           -  16,000.00     -  16,000.00        2015 لعام المناخ تغير حول االتفاق إلى المفضية والعملية األوروبي واالتحاد أفريقيا بين الحوار تقييم2.03

   -                       -  8,800.00             -  8,800.00       -  8,800.00          األوروبي واالتحاد أفريقيا بين التنسيق اجتماعات في المشاركة2.04

 وإعادة النزاعات ومنع واألمن، للسلم األفريقية المنظومة على التزكيز مع واألمن السلم حول األوروبي واالتحاد أفريقيا بين الحوار تعزيز2.05

النزاعات بعد ما فترة في اإلعمار
        16,000.00  -     16,000.00  -           16,000.00  -                       -   

   -                       -  16,200.00           -  16,200.00     -  16,200.00        جنيف في األفريقي االتحاد مكتب مع الوثيق بالتعاون اإلنسان حقوق حول األوروبي واالتحاد أفريقيا بين الحوار تعزيز2.06

 60,050.00           -                       -                           -                     -                     -                       60,050.00        نيويورك مكتب- نيويورك في المصلحة وأصحاب األفريقي االتحاد بين العالقات تعزيز3

 32,000.00         -  -  -    -                   -  32,000.00        األفريقي باليوم االحتفاالت تنظيم3.01

 28,050.00         -  -  -    -                   -  28,050.00        األفريقي االتحاد وأنشطة برامج تعزيز3.02

   -                       -  -  -    -                   -    -                      2015 بعد ما مرحلة من الموحد األفريقي الموقف حول ندوة3.03

 18,715.00           -                       -                           -                     -                   30,535.00         49,250.00        نيويورك مكتب- نيويورك في المصلحة أصحاب مع األفريقي االتحاد برامج تعزيز4

   -                       -  -  -    -                   -    -                      نيويورك في األفريقية المجموعة أنشطة دعم4.01

 5,700.00           -  -  -    -                   9,300.00           15,000.00        األطراف المتعددة العالقات دعم4.02

 13,015.00         -  -  -    -                   21,235.00         34,250.00        الرئيسية المكاتب لبرامج والدعم التنسيق تقديم4.03

   -                         -                       -                         123,200.00   123,200.00     -                       123,200.00     الرئيس مكتب-  األفريقي لالتحاد التمثيلية المكاتب  برامج تنسيق/ تعزيز5

   -                       -  -  57,600.00     57,600.00     -  57,600.00        التمثيلية المكاتب إلى الرصد زيارات5.01

   -                       -  -  56,000.00     56,000.00     -  56,000.00        األفريقي لالتحاد التمثيلية للمكاتب السنوي التنسيق االجتماع5.02

   -                       -  -  9,600.00       9,600.00       -  9,600.00          التمثيلية المكاتب من لعاملين زيارة تبادل5.03

 56,544.00           -                       -                           -                     -                   92,256.00         148,800.00     ليلونجوي مكتب-  األفريقي الجنوب إقليم في األفريقي االتحاد بشأن التوعية زيادة6

 34,200.00         -  -  -    -                   55,800.00         90,000.00        األفريقي لالتحاد النموذجية القمة دعم6.01

 5,700.00           -  -  -    -                   9,300.00           15,000.00        األفريقي الجنوب في الندوات/ الخاصة القطاعية العمل ورش6.02

 9,804.00           -  -  -    -                   15,996.00         25,800.00        األفريقي الجنوب في الترويج حمالت6.03

 4,940.00           -  -  -    -                   8,060.00           13,000.00        األفريقي باليوم االحتفاالت6.04

 1,900.00           -  -  -    -                   3,100.00           5,000.00          األفريقي باليوم االحتفاالت6.05

 102,900.00        -                       -                           -                     -                     -                       102,900.00     ليلونجوي مكتب- الشباب تطوير يخص فيما المشورة وتقديم التوجيهية والخطوط العقلية الصحة تعزيز7

 76,500.00         -  -  -    -                   -  76,500.00        اإلقليمية التدريبية العمل ورش7.01

 26,400.00         -  -  -    -                   -  26,400.00        الفنية المساعدة7.02

 7,866.00             -                       -                           -                     -                   12,834.00         20,700.00        ليلونجوي مكتب- االستراتيجية اإلقليمية المسائل بشأن واإلبالغ الرصد تحسين8

 3,306.00           -  -  -    -                   5,394.00           8,700.00          االستراتيجية األفريقي االتحاد مسائل حول اإلقليمية للطلبات االستجابة8.01

 4,560.00           -  -  -    -                   7,440.00           12,000.00        االستراتيجية األفريقي االتحاد مسائل حول اإلقليمية للطلبات االستجابة8.02

 6,992.00             -                       -                           -                     -                   11,408.00         18,400.00        ليلونجوي مكتب- المقر أنشطة دعم9

 6,992.00           -  -  -    -                   11,408.00         18,400.00        المقر ألنشطة الدعم تقديم9.01

 64,050.00           -                       -                           -                     -                   13,950.00         78,000.00        ليلونجوي مكتب- مهامه تأدية من لتمكينه األفريقي للجنوب اإلقليمي األفريقي االتحاد مكتب قدرة تعزيز10

 55,500.00         -  -  -    -                   -  55,500.00        (ونيويورك واشنطن جنيف، بروكسل، القاهرة،) األفريقي لالتحاد أخرى تمثيلية مكاتب خمسة إلى الخبرات تقاسم بعثات10.01

 8,550.00           -  -  -    -                   13,950.00         22,500.00        المهنية العمل ورش/ الندوات في األفريقي للجنوب اإلقليمي المكتب عاملي مشاركة10.02

 7,600.00             -                     8,800.00               -                   8,800.00       12,400.00         28,800.00        بروكسل-  األوروبي االتحاد مع األفريقي االتحاد برامج تعزيز11

برامج المكاتب التمثيلية لالتحاد األفريقي: عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

الصين

 االتحاد هبة

 مليون 30 األوروبي

يورو

 المتحدة الواليات

األمريكية
الفجوة

التمويل مصدر 

الديوان- مكتب الرئيس: اإلدارة
 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم 

واإلبالغ

النشاط/ النتيجةالرقم



2015

األعضاء الدول الميزانية 
 الشركاء 

الدوليون

 9,500.00             -                     18,000.00             -                   18,000.00     15,500.00         43,000.00        بروكسل- األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد بين العالقات تعزيز1

برامج المكاتب التمثيلية لالتحاد األفريقي: عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

الصين

 االتحاد هبة

 مليون 30 األوروبي

يورو

 المتحدة الواليات

األمريكية
الفجوة

التمويل مصدر 

الديوان- مكتب الرئيس: اإلدارة
 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم 

واإلبالغ

النشاط/ النتيجةالرقم

   -                       -  8,800.00             -  8,800.00       -  8,800.00          األوروبية المفوضية صناديق استعراض اجتماعة في المشاركة11.01

   -                       -  -  -    -                   -    -                      العاملين قدرات لتحسين اعلمل وورش التدريبية الدورات في المشاركة11.02

 االقتصادية المجموعات واجتماعات (والبيئة اإلقليمي والتكامل التجارة، حول الوزارية االجتماعات ) المختارة المقر أحداث في المشاركة11.03

(التجارة) اإلقليمية
        20,000.00         12,400.00                   -    -  -  -           7,600.00 

 27,485.00         35,920.00         -                           -                   35,920.00     20,692.50         84,097.50        واشنطن- األفريقي والمهجر المتحدة الواليات مع األفريقي االتحاد عالقات توطيد12

 14,802.50         25,000.00       -  -  25,000.00     -  39,802.50        األفريقي االتحاد برامج في األمريكيين المصلحة أصحاب وإشراك توعية12.01

   -                       10,920.00       -  -  10,920.00     -  10,920.00        األمريكية البلدان في البدني والمجتمع األفريقي المهجر  مع وشراكات حوار تنظيم12.02

 12,682.50         -  -  -    -                   20,692.50         33,375.00        الرئيسية المكاتب لبرامج والدعم التنسيق تقديم12.03

 22,800.00           -                       -                           -                     -                   37,200.00         60,000.00        القاهرة- الهجرة حول والعربية األفريقية للبلدان االستراتيجية السياسات إعداد13

 15,200.00         -  -  -    -                   24,800.00         40,000.00        الهجرة من العربي األفريقي الموحد  الموقف دعم13.01

 7,600.00           -  -  -    -                   12,400.00         20,000.00        بالهجرة المرتبطة المسائل حول اتخاذها الواجب المشتركة التدابير بشأن البحث على قائمة توصية13.02

 17,935.00           -                       -                           -                     -                   8,215.00           26,150.00        القاهرة- والسفارات العربية الدول جامعة مع الشراكة تعزيز14

 2,850.00           -  -  -    -                   4,650.00           7,500.00          العربية الدول وجامعة األفريقي لالتحاد واألمن السلم آللية الكامل التفعيل14.01

   -                       -  -  -    -                   -    -                      الوساطة لجهود الدعم توفير14.02

   -                       -  -  -    -                   -    -                      القرصنة مكافحة على والتعاون المعلومات من قدر أكبر تبادل متابعة14.03

 2,185.00           -  -  -    -                   3,565.00           5,750.00          العربية األفريقية الفنية اللجنة اجتماعات14.04

 12,900.00         -  -  -    -                   -  12,900.00        المحلية اإلعالم وسائل ومشاركة االحتفاالت في وأسرهم األفريقي االتحاد لعاملي الكاملة النشطة المشاركة14.05

 116,930.00        -                       -                           -                     -                   14,570.00         131,500.00     القاهرة- المنطقيتن بين التفضيلية التجارة منطقة إنشاء15

 8,930.00           -  -  -    -                   14,570.00         23,500.00        المنطقتين بين منتظم تفاعل إرساء15.01

 18,000.00         -  -  -    -                   -  18,000.00        األولوية ذات االستثمار مجاالت تحديد15.02

 90,000.00         -  -  -    -                   -  90,000.00        واالسثثمار التجارة حول الوزاري االجتماع15.03

 23,420.00           -                       -                           -                     -                   5,580.00           29,000.00        القاهرة- المشتركة العربية األفريقية  التمويل تنسيق آلية إنشاء16

 الدول وجامعة األفريقي االتحاد مفوضية قبل من المشتركة العربية األفريقية التمويل تنسيق آلية وإدارة إنشاء طرق لتحديد عمل فرق إنشاء16.01

العربية
        20,000.00  -                   -    -  -  -         20,000.00 

 3,420.00           -  -  -    -                   5,580.00           9,000.00          المشتركة العربية األفريقية التمويل تنسيق لية بإطالق العربية األفريقية التنسيق لجنة قيام16.02

 445,196.08        -                     70,000.00             -                   70,000.00     155,319.92      670,516.00     جنيف- الصلة ذات األخرى والمسائل اإلنسان وحقوق الدولية والشراكات التجارة، من الموحدة األفريقي المواقف اعتماد17

 العام االتفاق قواعد العالمية، التجارة منظمة واالستثمار، التجارة الحرة، التجارة مناطق المثال، سبيل على) بالتجارة الخاصة االجتماعات تنظيم17.01

(بالتجارة المتصلة الفكرية الملكية حقوق بجوانب المتعلق واالتفاق الخدمات، في بالتجارة المتعلق
      150,000.00  -     50,000.00  -           50,000.00  -       100,000.00 

 19,000.00         -  -  -    -                   31,000.00         50,000.00        الفكرية الملكية من المشتركة المواقف واعتماد إلعداد األفريقية للمجموعة الدعم تقديم17.02

 6,846.08           -  -  -    -                   11,169.92         18,016.00        الرئيسية المكاتب لبرامج والدعم التنسيق توفير17.03

   -                       -  20,000.00           -  20,000.00     -  20,000.00        الهجرة ومسائل الدولية العمل ومنظمة العالمية، التجارة منظمة الجتماعات للتحضير األفريقية للمجموعة الدعم تقديم17.04

 42,560.00         -  -  -    -                   69,440.00         112,000.00      مرتباتهم ودفع الفوريين المترجمين لتوظيف األموال توفير17.05

 7,790.00           -  -  -    -                   12,710.00         20,500.00        السنوية والمبادرة اإلنسان بحقوق الخاصة االستراتيجيات إلعداد األفريقيين للسفراء السنوية الخلوة17.06

 والزراعة، لألغذية المتحدة األمم ومنظمة واليونيدو اليونسكو تنظمها التي االجتماعات خالل األفريقية المواقف وتنسيق المفوضية تمثيل17.07

(أيام 5 اجتماعات، 10 ) العالمي األغذية وبرنامج الزراعيين، لالقتصاديين الدولية الرابطة
      200,000.00  -                   -    -  -  -       200,000.00 

 69,000.00         -  -  -    -                   31,000.00         100,000.00      الدولية المنظمات في مناصب على المتنافسين األفريقيين للمرشحين الداعمة األنشطة تعزيز17.08

 493,240.00        -                     30,000.00             -                   30,000.00     274,660.00      797,900.00     جنيف مكتب- جنيف في المصلحة أصحاب مع األفريقي االتحاد برامج تعزيز18

(للفرانكوفونية الدولية المنظمة-األوروبي االتحاد العربية، الدول جامعة- اإلسالمي التعاون منظمة) الشركاء مع الدائم الحورا في المشاركة18.01
        30,000.00         18,600.00                   -    -  -  -         11,400.00 

   -                       -  30,000.00           -  30,000.00     -  30,000.00        (...إلخ الحكم، حول األفريقي الميثاق دخاليا، النازحين حول االتفاقية: األفريقية والمبادرات للصكوك الترويج18.02

 4,560.00           -  -  -    -                   7,440.00           12,000.00        والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة دورات في المشاركة18.03

 3,800.00           -  -  -    -                   6,200.00           10,000.00        وتوثيق تسجيل مركز إنشاء18.04
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(الصلة ذات األخرى والقارية الدولية واالحتفاالت األفريقي االتحاد حمالت األفريقي، اليوم المثال سبيل على) االحتفاالت تنظيم18.05
        21,000.00         13,020.00                   -    -  -  -           7,980.00 

 26,600.00         -  -  -    -                   43,400.00         70,000.00        للحوار األفريقي السنوي المنتدى تنظيم18.06

 438,900.00       -  -  -    -                   186,000.00       624,900.00      موظفين ثالثة ومرتبات تعيين18.07

 14,573.00           -                       -                           -                     -                   23,777.00         38,350.00        للمفوضية االستراتيجية الخطة مع المشرتكة العمل خطة لمواءكة خلوة تنظيم19

 14,573.00         -  -  -    -                   23,777.00         38,350.00        للمفوضية االستراتيجية الخطة مع المشرتكة العمل خطة لمواءكة خلوة تنظيم19.01

 42,852.75           -                       -                           -                     -                   69,917.65         112,770.40     األفريقية المجموعة أنشطة ودعم تنسيق20

 المصلحة أصحاب  مع القيادة ومنتديات األفريقيين السفراء لمجموعة االستشارية االجتماعات) األفريقية المجموعة أنشطة ودعم تنسيق20.01

((الدولي النقد صندوق/ الدولي البنك) وودز بريتون ومؤسسات األمريكيين
      112,770.40         69,917.65                   -    -  -  -         42,852.75 

اإلجمالي 1,538,648.83   35,920.00       215,800.00         123,200.00   374,920.00   798,815.07      2,712,383.90  



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

   -                           6,070,400.00         -                           6,070,400.00         -                           6,070,400.00      اآلخرين المصلحة وأصحاب األعضاء والدول للمفوضية فعالة خدمات لتقديم الالزمة بالمعدات وتزويدهما المكتبين تعزيز1

 -  6,020,000.00       -  6,020,000.00        -  6,020,000.00       األوروبية المفوضية برنامج إطار في المعينين العاملين تكاليف1.01

 -  50,400.00            -  50,400.00             -  50,400.00            يورو مليون 30 بمبلغ األوروبي لالتحاد الدعم برنامج إطار في العاملين قدرات تعزيز1.02

 3,157,490.00         -                             -                           3,157,490.00         -                           3,157,490.00      ( الصيني والتجاري الصناعي البنك- المشتركة العمل خطة) للمفوضية المؤسسي بالتحول الخاصة الطريق خارطة تنفيذ2

 3,063,490.00       -  -  3,063,490.00        -  3,063,490.00       الصيني والتجاري الصناعي البنك- المشتركة العمل خطة إطار في العاملين تكاليف2.01

 24,000.00            -  -  24,000.00             -  24,000.00            المؤسسي التحول عملية لدعم استشاريين خبراء تعيين2.02

 70,000.00            -  -  70,000.00             -  70,000.00            المشتركة العمل خطة حسابات مراجعة تكاليف2.03

   -                             -                           237,974.00          237,974.00             -                           237,974.00          القدرات لبناء األفريقية المؤسسة منحة إطار في المؤسسي والدعم القدرات بناء برامج تسهيل3

 -  -  237,974.00          237,974.00           -  237,974.00          القدرات لبناء األفريقية المؤسسة صندوق تنسيق3.01

اإلجمالي 3,157,490.00       6,070,400.00       237,974.00          9,465,864.00         -                           9,465,864.00      

النشاط/ النتيجة
التمويل مصدر

مبادرات دعم برنامج الشركاء اإلنمائيين: عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 األفريقية المؤسسة 

القدرات لبناء

 االتحاد هبة 

 مليون 30 األوروبي

 المشتركة األنشطة 

 البنك-التمويل

الديوان- مكتب الرئيس: اإلدارة
 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

الرقم



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 585,364.80      -                       -                         465,595.20         1,050,960.00    المفوضية أولويات وتنفيذ المؤسسية القدرات بناء لقيادة المفوضية رئيس أنشطة1

 والقيم الهوية الثقافة،) األفريقية والنهضة الشاملة األفريقية الوحدة بتطور الخاص اإلطار تنفيذ أجل من طريق خارطة إلعداد عمل جلسات1.01

(والتضامن الشاملة األفريقية الوحدة على المجتمعية الصفة إضفاء أجل من األفريقية
        150,000.00           93,000.00                         -    -      57,000.00 

 45,600.00      -    -                         74,400.00           120,000.00        المصلحة أصحاب مع المفوضية رئيس اتصال استراتيجية تعزيز1.02

 ومن األفريقية البلدان إلى بزيارات القيام خالل من والبرلمانيين والنساء والشباب المدني والمجتمع الخاص والقطاع األعضاء الدول مع التفاعل1.03

للحوار وآلية فعالة تشاور عملية خالل
        600,000.00         186,000.00                         -    -    414,000.00 

 المثل نحو الشباب تعبئة لتعزيز الخمسين، بالذكرى االحتفال خالل المنعقد الشباب مؤتمر به أوصى حسبما األفريقي الشباب مع السنوية األنشطة1.04

الشاملة األفريقية للوحدة العليا
        180,960.00         112,195.20                         -    -      68,764.80 

 21,371.20        -                       -                         34,868.80           56,240.00          المنظمة الدولية الجريمة لمكافحة سياسات إعداد2

 الدولية الجريمة لمكافحة المتحدة األمم مكتب و المنظمة الدولية الجريمة من تضررا األكثر اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع التشاور2.01

المنظمة الدولية الجريمة بمكافحة الخاصة االستراتيجيات إلعداد المنظمة
          22,000.00           13,640.00                         -    -         8,360.00 

 10,560.20      -    -                         17,229.80           27,790.00          واإلنتربول المفوضية بين الموقعة التفاهم مذكرة تنفيذ2.02

 أمريكا بين بالمخدرات االتجار مكافحة في الممارسات وأفضل السياسات حول المعلومات تقاسم لتعزيز الجنوبية أمريكا بلدان مع التعاون2.03

وأفريقيا الجنوبية
            6,450.00             3,999.00                         -    -         2,451.00 

 12,707.20        -                       -                         20,732.80           33,440.00          (وغيرها بالمخدرات االتجار) أفريقيا في الوطنية للحدود العابرة الجرائم مكافحة ونظم سياسات إعداد3

 5,570.80         -    -                         9,089.20             14,660.00          السيبيرية الجريمة لمكافحة سياسات وتنفيذ إعداد3.01

 7,136.40         -    -                         11,643.60           18,780.00          االحتياجات أساس على النزاعات وتسوية وإدارة منع3.02

 5,700.00          -                       -                         9,300.00             15,000.00          اإلقليمية المكاتب ذلك في بما األفريقي االتحاد مفوضية مع واإلدارة للعمليات الفعال والتنسيق اإلشراف أجل من إطار وضع4

 2,280.00         -    -                         3,720.00             6,000.00            األفريقي االتحاد عاملو/ المفوضية رئيس4.01

 2,280.00         -    -                         3,720.00             6,000.00            المديرون/المفوضون/ الرئيس4.02

 1,140.00         -    -                         1,860.00             3,000.00            الرئيس مكتب إشراف تحت المديرية/ الديوان مدير4.03

   -                     165,300.00    165,300.00           -                         165,300.00        الجديد المكاتب ومجّمع المؤتمرات مركز5

   -                     -    -                         -    -                        الجديد المجّمع وتحسين ترقية أعمال تسليم5.01

 واألمن السلم مبنى مشروع وتسليم الجديد، المجّمع وتحسين ترقية أعمال وتسليم الجديد، المجّمع وصيانة تشغيل حول  الفني التعاون اتفاق تنفيذ5.02

الكبير أفريقيا فندق مشروع ودعم وتهسيل ،
        165,300.00  -         165,300.00    165,300.00                     -   

    1,320,940.00         530,496.80         165,300.00    165,300.00    625,143.20 

الفجوة

اإلجمالي

تنسيق السياسات واإلشراف على تنفيذها: عنوان المشروع

التكامل، التعاون والشراكات: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
الديوان- مكتب الرئيس: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر 

الصين



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

   -                        359,050.00        200,000.00        559,050.00          -                     559,050.00   األفريقية األجندة في المصلحة أصحاب مشاركة تعزيز1

1.01

 ومنظمات األفريقي االتحاد بين المشاورات النقابات؛ منتدى) المصلحة أصحاب منابر وتفعيل إنشاء تسهيل

 المجتمع لمنظمات الدولي المنتدى و للمهجر اإلقليمي التعاون ومجلس الديانات بين فيما الحوار المدني؛ المجتمع

(المدني

   439,050.00                     -          439,050.00        200,000.00        239,050.00                        -   

   -                        120,000.00          -                        120,000.00          -                     120,000.00   األفريقي االتحاد أجندة في القطاعات المتعدد األفريقي المهجر مجتمع إشراك1.02

                       -   

   559,050.00                     -          559,050.00        200,000.00        359,050.00                        -   

المجتمع المدني واألفريقيون في المهجر: اإلدارة
 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/ النتيجةالرقم

 االتحاد هبة التمويل مصدر 

 30 األوروبي

يورو مليون

 27-الدولي البنك 

مليون
الفجوة 

اإلجمالي

تعبئة العناصر الفاعلة غير الحكومية داخل المجتمع المدني والمهجر لدعم عملية التكامل: عنوان المشروع

القيم المشتركة: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

   -                       164,760.00      50,000.00        143,202.00        -                       357,962.00      230,504.00      588,466.00     للمفوضية 5 الدعامة في االتصال عنصر وتنفيذ توضيح1

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                      األفريقي لالتحاد الشبكي الموقع وإدارة تحديث1.02

   -                         -                         -                         -                         -                       22,002.00         22,002.00        االتحاد عمل لغات جميع في لألحداث المباشر البث1.03

   -                         -                       40,002.00           -                       40,002.00           -                       40,002.00        الجوال الهاتف تطبيقات إدراج1.04

   -                         -                         -                         -                         -                       20,001.00         20,001.00        لالتحاد الشبكي للموقع والتخزين االحتياطي الحفظ وسائل توفير1.05

   -                         -                         -                         -                         -                       30,001.00         30,001.00        الصحفية المؤتمرات تنظيم1.06

 64,760.00           -                         -                         -                       64,760.00           -                       64,760.00        اإلعالمية اإلحاطات وقاعات الصحافي المركز لتشمل المرافق توسيع1.07

   -                       50,000.00           -                         -                       50,000.00           -                       50,000.00        الصحافي المركز إدارة1.08

   -                         -                       103,200.00        -                       103,200.00        -                       103,200.00     المهجر إعالم وسائل إلشراك مفتوحة أيام تنظيم1.09

 100,000.00        -                         -                         -                       100,000.00        -                       100,000.00     االتحاد عمل على التركيز مع األفريقي االتحاد صدى مجلة إصدار1.1

   -                         -                         -                         -                         -                       33,500.00         33,500.00        أفريقيا بتنمية المتعلقة المسائل في الصحفيين ألفضل الممنوحة اإلعالمية الجوائز طباعة1.11

   -                         -                         -                         -                         -                       70,000.00         70,000.00        والمهجر أفريقيا أقاليم مختلف في األفريقي لالتحاد للترويج مفتوحة اجتماعات تنظيم1.12

   -                         -                         -                         -                         -                      اإلعالمية األحداث أهم لتنفييذ التمويل زيادة أجل من الشركاء مع اجتماعات تنظيم1.13

   -                         -                         -                         -                         -                      الحسنة النوايا وسفراء المصلحة أصحاب مع اجتماعات تنظيم1.14

   -                         -                         -                         -                         -                      االستراتيجية تنفيذ حول اإلعالم لوسائل األفكار استثارة اجتماعات تنظيم1.15

   -                         -                         -                         -                         -                      بصري-سمعي وثائقي فلم إنتاج ألفضل اإلعالمية األفريقي االتحاد جائزة تنظيم1.16

   -                         -                         -                         -                         -                       55,000.00         55,000.00        .التعريف وزيادة الفعال االتصال األفريقي، االتحاد مفوضية صورة تحسين2

   -                       535,802.00        -                         -                         -                       535,802.00      19,500.00        555,302.00     االجتماعي التواصل وسائط دعم2.01

   -                       30,002.00           -                         -                         -                       30,002.00           -                       30,002.00        األفريقي االتحاد شعار/ لشارة رقمية نسخة وإعداد إطالق2.02

   -                       10,000.00           -                         -                         -                       10,000.00           -                       10,000.00        األفريقي لالتحاد التأييد لكسب المستوى رفيعة حمالت في الشروع2.03

   -                       10,800.00           -                         -                         -                       10,800.00           -                       10,800.00        أفريقيا أقاليم مختلف في لالتحاد للترويج مفتوحة اجتماعات تنظيم2.04

   -                         -                         -                         -                         -                      التحديث أدوات مجموعة توزيع استكمال2.05

 12,000.00           -                         -                         -                       12,000.00           -                       12,000.00        أفريقيا عموم ألعاب خالل األفريقي لالتحاد الترويج ضمان2.06

 37,000.00           -                         -                         -                       37,000.00           -                       37,000.00        القدم كرة أدوات مجموعة مع ريفية أفريقية مدارس خمسة دعم2.07

 66,000.00           -                         -                         -                       66,000.00           -                       66,000.00        والدولية القارية والصحف والمجالت التلفزيونية والقنوات اإلذاعات في ونجاحاته األفريقي االتحاد حول إعالنات إصدار2.08

 280,000.00        -                         -                         -                       280,000.00        -                       280,000.00     والسفارات االتحاد عاملي على أقمصة وتوزيع شراء2.09

   -                         -                         -                         -                         -                       19,500.00         19,500.00        التقليدي وبالشكل العنكبوتية الشبكة عبر األفريقي لالتحاد التسويق2.1

   -                       30,000.00           -                         -                         -                       30,000.00           -                       30,000.00        للزائرين إحاطة/ االتحاد بمقر تثقيفية جوالت تنظيم: العامة العالقات2.11

   -                       30,000.00           -                         -                         -                       30,000.00           -                       30,000.00        المفوضية رزنامات/ يوميات إنتاج2.12

   -                       30,000.00           -                         -                         -                       30,000.00           -                       30,000.00        واألمن للسلم خاص اتصال برنامج وتنفيذ دعم3

   -                         -                         -                         -                       299,960.00      299,960.00        -                       299,960.00     السالم أجل من األفريقيين والشباب النساء تعبئة3.01

   -                         -                         -                         -                       149,960.00      149,960.00        -                       149,960.00     اإلنسان بحقوق الخاصة األفريقي االتحاد استراتيجية حول صحفية مواد مجموعة إنتاج3.02

   -                         -                         -                         -                       60,000.00         60,000.00           -                       60,000.00        الديمقراطية االنتخابية العملية حول وثائقي فلم إنتاج3.03

   -                         -                         -                         -                       90,000.00         90,000.00           -                       90,000.00        األفريقي لالتحاد الرئيسية اإلنمائية والمبادرات األنشطة إبراز4

   -                       250,000.00        -                         -                         -                       250,000.00        -                       250,000.00     الرئيسية البرامج حول للمفوضية الشبكي الموقع في خاصة صفحة إعداد4.01

   -                       30,000.00           -                         -                         -                       30,000.00           -                       30,000.00        البينية األفريقية للتجارة االقتصادية القيمة حول مطبوعة معلومات ونشر إنتاج4.02

   -                       15,000.00           -                         -                         -                       15,000.00           -                       15,000.00        البينية األفريقية التجارة حول وثائقي فلم إنتاج4.03

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

الجنسين مسائل

 األنشطة 

- التمويل المشتركة

 المؤسسة

تركيا 
 27-الدولي البنك 

مليون
الفجوة 

بناء اتحاد مركز على الشعوب من خالل نشر المعلومات والتوعية واالتصال داخل القارة  : عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال:  الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
اإلعالم واالتصال: اإلدارة

النتيجة/ النشاطالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

الجنسين مسائل

 األنشطة 

- التمويل المشتركة

 المؤسسة

تركيا 
 27-الدولي البنك 

مليون
الفجوة 

بناء اتحاد مركز على الشعوب من خالل نشر المعلومات والتوعية واالتصال داخل القارة  : عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال:  الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
اإلعالم واالتصال: اإلدارة

النتيجة/ النشاطالرقم

التمويل مصدر 

   -                       60,000.00           -                         -                         -                       60,000.00           -                       60,000.00        أفريقيا في التحتية تطويرالبنية  برنامج حول المعلومات ونشر إنتاج4.04

   -                       15,000.00           -                         -                         -                       15,000.00           -                       15,000.00        األفريقية الجامعة حول صحفية مواد مجموعة إنتاج4.05

     130,000.00                       -        130,000.00                       -                         -                         -        130,000.00                       -   

  1,693,728.00      250,004.00   1,443,724.00      299,960.00      143,202.00        50,000.00      950,562.00                       -   

اإلجمالي



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

   -                          10,000.00          47,225.00          57,225.00            -                        57,225.00         المفوضية موارد إدارة يخص فيما والشفافية والفعالية االمتثال مستوى زيادة1

 -  -  47,225.00           47,225.00          -  47,225.00         االتحاد أجهزة في األوروبية المفوضية أنشطة مراجعة1.01

 -  10,000.00           -  10,000.00          -  10,000.00         الداخلية الحسابات مراجعة لمكتب سنوية خلوة تنظيم1.02

 107,122.00           -                           -                         107,122.00          -                        107,122.00       المراجعة نتائج مستوى رفع2

2.01
 مراجعة برمجيات ورزمة كاي مورجن الحسابات مراجعة لشركة والدعم الرخصة رسوم دفع

الحسابات
         21,000.00  -          21,000.00  -  -            21,000.00 

 11,122.00            -  -  11,122.00          -  11,122.00         المكاتب معدات شراء2.02

 75,000.00            -  -  75,000.00          -  75,000.00         األداء استعراض دليل وتفعيل إعداد2.03

       164,347.00                        -          164,347.00          47,225.00          10,000.00         107,122.00 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
مكتب مراجعة الحسابات الداخلية: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

 االتحاد هبة التمويل مصدر 

 30-األوروبي

يورو مليون

 وكالة/ ألمانيا 

التعاون

 المشتركة األنشطة 

 المؤسسة-التمويل

 لبناء األفريقية

اإلجمالي

تعزيز إدارة مراجعة الحسبات الداخلية: عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية



2015

الفجوة الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

1
 وفقا المشتركة األنشطة وتنفيذ واضح بشكل تحديدها و للنيباد والتنسيق التخطيط وكالة مع المفوضية ومهام أدوار مواءمة

.المؤتمر لمقررات
         55,525.00          55,525.00                         -                           -   

   -                           -                           -                        األفريقي االتحاد ومفوضية النيباد بين اإلداري والتسلسل المهام تيسير إعادة تيسير1.01

   -                         37,757.00          37,757.00         النيباد- للمفوضية المشتركة المشاريع/ والبرامج األنشطة وتنفيذ إعداد عملية تنسيق1.02

   -                         17,768.00          17,768.00         للنيباد والتنسيق التخطيط وكالة-للمفوضية المشتركة المواضيعية المجموعات أنشطة ومتابعة تنسيق1.03

   -                           -                           -                           -                        األفريقي االتحاد مفوضية مع األفريقي االتحاد عاملي ولوائح األفريقي لالتحاد والمالية اإلدارية واللوائح النظم مواءمة2

   -                           -                           -                        األفريقي االتحاد مفوضية مع األفريقي االتحاد عاملي ولوائح األفريقي لالتحاد والمالية اإلدارية واللوائح النظم مواءمة2.01

2.02
 في للنيباد والتخطيط المالية المراجعة المشتريات، المالية، اإلدارة البشرية، الموارد نظم وإدماج لمواءمة القدرات بناء تيسير

والنيباد الصلة ذات اإلدارات بين منهجية بطريقة األفريقي االتحاد مفوضية/األفريقي االتحاد نظم
                        -   

   -                           -                         54,475.00          54,475.00         للنيباد والتنسيق التخطيط ووكالة المفوضية بين للبرامج الفعال والتنسيق لإلشراف إطار وضع تسهيل3

   -                         18,688.00          18,688.00         والنيباد المفوضية بين منتظمة فصلية تنسيق اجتماعات تنظيم3.01

3.02
 والحكومات الدول رؤساء ولجنة النيباد توجيه لجنة  اجتماعات في المفوضية مشاركة وتنسيق اإلدارات مساهمات تسهيل

بالنيباد المعنية
           4,400.00            4,400.00                         -   

   -                         4,136.00            4,136.00           فيها والمشاركة النيباد توجيه لجنة اجتماعات تنظيم3.03

3.04
 اإلنمائي التعاون حول العالمية الشراكة ) االجتماعات لهذه التحضيرات ومتابعة الدولية االجتماعات في النيباد مساهمات تسهيل

Ip   (إلخ الخاصة، المصرفية األعمال مجموعة اإلقليمية، التنسيق آلية للسالم، األفريقي المرفق الفعال،
         27,251.00          27,251.00                         -   

اإلجمالي   -                           -                         110,000.00        110,000.00       

دمج النيباد في المفوضية: عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
وحدة تنسيق النيباد: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

   -                       75,800.00         75,800.00           -                       75,800.00        الدولية الجنائية العدالة يخص فيما األفريقي االتحاد أحكام تعزيز1

1.01
 في عليه منصوص هو كما السنغال دكار، في عقدها المقرر هبري حسين قضية تمويل حول التنسيق لجنة اجتماعات

األفريقي االتحاد ممثل برئاسة التوجيه لجنة واختصاصات المشترك المالي االتفاق
        40,800.00  -         40,800.00         40,800.00                       -   

   -                       35,000.00         35,000.00         -  35,000.00        هبري حسين لمحاكمة االستماع جلسات في المشاركة1.02

   -                       121,760.00      121,760.00        -                       121,760.00     األفريقي االتحاد معاهدات على والتصديق التوقيع وتعميم تسهيل2

   -                       18,720.00         18,720.00         -  18,720.00        الوطنية القطاعية اللجان اجتماعات عقد طرائق تحدد التي التوجيهية الخطوط اعتماد بغية للخبراء الدائمة اللجنة اجتماع2.01

   -                       240.00              240.00              -  240.00             التوقيع أسبوع تنظيم2.02

2.03
 المحكمة حول البروتوكول مشروع تعديل حول البروتوكول مشروع على العالمي والتصديق التوقيع  تعزيز حملة

(جنائية قضائية والية ذات محكمة) والشعوب اإلنسان وحقوق للعدل األفريقية
                      -    -                       -    -                       -   

2.04
 االتحاد/ األفريقية الوحدة منظمة معاهدات على التصديق تواجه التي بالتحديات المعنية الوطنية القطاعية اللجنة تفعيل

وتنفيذها إليها واالنضمام األفريقي
     102,800.00  -      102,800.00      102,800.00                       -   

 186,326.00        -                         -                       72,000.00         258,326.00     الدولي بالقانون المرتبطة المسائل يخص فيما األعضاء والدول القانوني المستشار مكتب قدرات تعزيز3

 4,950.00           -    -                       10,000.00         14,950.00        القانوني المستشار لمكتب اإلدارية الخلوة3.01

 4,376.00           -    -                       42,000.00         46,376.00        اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي لالتحاد القانونيين المستشارين اجتماع3.02

   -                       -    -                       20,000.00         20,000.00        الدولي القانون حول المتحدة األمم-األفريقي لالتحاد اإلقليمية التدريبية الدورة3.03

 177,000.00      -    -                       -  177,000.00     المشاركين القانونيين المساعدين برنامج3.04

 77,911.96           -                         -                       37,704.04         115,616.00     القانونية الخدمات وتوفير المعاصرة القانونية المسائل في بحوث إجراء4

4.01
 الوكاالت جانب إلى (2001 يوليو بعد إنشاؤها تم التي تلك) حديثا المنشأة المتخصصة الوكاالت مع المشاورات

الحالية المتخصصة
        20,000.00           5,000.00                       -    -         15,000.00 

 20,095.96         -    -                       32,704.04         52,800.00        القانونية التمثيلية الخدمات4.02

 42,816.00         -    -                         -                       42,816.00        الجنسيات المتعددة الشركات ودور والتنمية اإلنسان حقوق حول الدراسة4.03

     571,502.00      109,704.04      197,560.00      197,560.00      264,237.96 

الفجوة 

اإلجمالي

الدعم القانوني ألجهزة االتحاد: عنوان المشروع

القيم المشتركة: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 االتحاد هبة 

-األوروبي

يورو ميليون30

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
مكتب المستشار القانوني: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

1
 وأجهزة اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول مع الفعال والتواصل المنتظم التفاعل إطار تنفيذ

األخرى االتحاد
       35,800.00        35,800.00                       -                         -   

   -                         -                       25,500.00        25,500.00       والمعرفة التجارب لتقاسم المماثلة الدولية المنظمات مع الزيارات تبادل تنظيم1.01

القيادة على التدريب1.02

1.03
 واللجنة والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية والمحكمة األفريقي للبرلمان النظامية االجتماعات في المشاركة

والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية
       10,300.00        10,300.00                       -                         -   

المعلومات وتبادل الحوار لتعزيز الدائمين الممثلين للجنة خلوة تنظيم1.04

   -                         -                       1,080.00           1,080.00          اإلدارات بين فيما التعاون منتدى إنشاء2

واالتصال واإلبالغ الصياغة مهارات على التدريب تنظيم2.01

اإلدارة على العاملين تدريب تنظيم2.02

   -                         -                      المفوضية خلوة تنظيم2.03

   -                         -                       1,080.00           1,080.00          والمديرين المفوضية اجتماعات تنظيم2.04

   -                         -                      والمديرين للمفوضية المشتركة االجتماعات تنظيم2.05

الديبلوماسية على التدريب2.06

       36,880.00        36,880.00                       -                         -   

الفجوة 

اإلجمالي

تعزيز التعاون الفعال داخل المفوضية وأجهزة االتحاد األخرى والمجموعات االقتصادية اإلقليمية: عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
مكتب األمين العام للمفوضية: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

116,000.0012,400.0096,000.0096,000.007,600.00األخرى االتحاد وأجهزة اإلقليمية االقتصادية والمجموعات للمفوضية المؤسسية القدرات تعزيز1

إلخ العاملين، تبادل/ التجارب وتقاسم المهارات تطوير1.01

   -                       96,000.00         96,000.00         - 96,000.00إلخ التفاوض، تقنيات المواهب، وإدارة الثقافة الدولية، والعالقات الدبلوماسية حول عمل ورشة1.02

 7,600.00           -    -                       12,400.00        20,000.00الجماهير وتوعية الترويج أنشطة1.03

116,000.0012,400.0096,000.0096,000.007,600.00

الفجوة 

اإلجمالي

إعادة تعزيز ودعم خدمات المراسم: عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

 المؤسسة

خدمات المراسم: اإلدارة
 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/ النتيجيةالرقم

التمويل مصدر



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 81,399.99         71,964.93           -                          -                        71,964.93          73,860.00          227,224.92       األفريقي االتحاد داخل وفعالية بكفاءة والمعرفة المعلومات إدارة1

 -  -  -    -                         10,000.00          10,000.00         المعرفة إدارة بوابة وتحسين وصيانة استضافة1.01

 10,000.00           -                         10,000.00         المفوضية داخل المعارف بإدارة الوعي رفع1.02

 29,799.99         12,564.93         -  -  12,564.93            -                         42,364.92         لالتحاد األرشيف خدمات تحسين1.03

 30,000.00          30,000.00         األخرى المكاتب لتشمل وتوسيعها خارجيا ووضعها وصيانتها األراشيف بيانات قواعد استضافة1.04

 5,000.00           5,000.00             5,000.00            خارجي خادم في المكتبة بيانات قواعد استضافة1.05

 21,600.00         54,400.00         54,400.00          13,860.00          89,860.00         المفوضية مكتب خدمات تحسين1.06

 20,000.00         20,000.00          40,000.00         المفوضية لمكتبة المواد من وغيرها مرقمة خدمات اقتناء1.07

المعارف إدارة نظام عاملي أداء تحسين1.08

الصلة ذات المجاالت في والمؤتمرات العمل ورش في المشاركة1.09

واألجهزة اإلقليمية والمكاتب األفريقي االتحاد مفوضية عاملي وسط المعرفة بإدارة الوعي تحسين1.1

وحديثة قديمة إلكترونية مجالت على الحصول1.11

إلخ فقط، قراءة ذاكرة-المدمجة األقراص المطبوعة، اإللكترونية الكتب شراء1.12

خدمة حواسب ذات المكتبة برامجيات صيانة في االشتراك1.13

الخارجية الخوادم على المكتبة بيانات قاعدة استضافة1.14

1.15
 المسجلة برمجيات استخدام إللغاء المفتوح المصدر برامجيات باستخدام الشبكي والموقع المكتبة بيانات قاعدة إعداد

تدريجيا الملكية

(أفريقيا جنوب تاون، كيب) والمعلومات للمكتب 81الـ العالمية العمل ورشة عاملين 3 حضور1.16

2015 نوفمبر ، األفريقية الرقمية والمحفوظات للمكتبات الخامسة الدولية المؤتمرات في عاملين مشاركة1.17

اإلنترنت عبر المتكاملة المعلومات خدمات وتقديم تعزيز نحو األفريقية القانونية المكتبة مع تعاوني عمل إنشاء1.18

، األفريقية المكتبات (عمل ورشة) قمة عاملين حضور1.19

(إلخ أكواب، أقالم،) صغيرة هدايا إعداد المطويات، إصدار: المكتبات استخدام ترويج1.2

والمعلومات المكتبة استخدام وترويج لربط التمثيلية/اإلقليمية للمكاتب الوثائق لموظفي أيام 5 عمل ورشة استضافة1.21

1.22
 جزءاً ليس ولكنه سنوات، 3 من ألكثر يعمل ظل والذي ،(والمراسل الحمال زائداً) المكتبة لكاتب واحدة سنة مرتب

الهيكل، من

الشبكي والموقع البيانات قاعدة وإدارة تطوير-  المحتوى إدارة نظم أحدث على المحكمة في موظفين 5 تدريب1.23

   -                        765,900.00         -                          -                        765,900.00        20,000.00          785,900.00       االتحاد أجهزة كافة في وتفعيلها والتقييم والرصد التخطيط وأنظمة أدوات مقاييس توحيد تم2

   -                        68,400.00         -  -  68,400.00          -  68,400.00         واإلبالغ والتقييم للرصد األفريقية األداة وإدارة تحديث2.01

   -                       للنظام األفضل االستخدام وتيسير الموارد وتعبئة والتقييم للرصد األفريقية األداة مستخدمي قدرات بناء2.02

2.03
/ النتائج على القائمة اإلدارة حول الدراسية الحلقات/العمل وورش والتقييم والرصد التخطيط مراجعة توصيات نفيذ

اإلقليمية والمكاتب المقر في للعاملين المنطقي اإلطار نهج
       500,000.00  -        500,000.00  -  -       500,000.00                        -   

والتقييم والرصد التخطيط ممارسات أفضل2.04

2.05
 اإلطار نهج/النتائج على القائمة اإلدارة حول الدراسية الحلقات/العمل وورش والتقييم والرصد التخطيط استعراض

اإلقليمية والمكاتب المقر في للعاملين المنطقي
   -                        40,000.00         -  -  40,000.00          -  40,000.00         2017-2014 االستراتيجية للخطة المرحلي نصف االستعراض2.06

   -                        -  -  -    -                         20,000.00          20,000.00         الفرعية ولجنتها الدائمين الممثلين لجنة الجتماعات الوثائق توفير2.07

   -                        157,500.00       -  -  157,500.00        -  157,500.00       واإلبالغ والتقييم والرصد التخطيط حول ندوة- اإلدارية الخلوة2.08

   -                        93,991.00         171,159.00       30,000.00         295,150.00        5,000.00             300,150.00       الحاجة تتطلبه حسبما المعتمدة المشاريع لتنفيذ المطلوبة األموال وتوفير تأمين3

الفجوة 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
مديرية التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر

تعزيز قدرات التخطيط االستراتيجي داخل المفوضية وأجهزة االتحاد األخرى  : عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 المؤسسة 

 لبناء األفريقية

القدرات

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

 المؤسسة



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية
الفجوة 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
مديرية التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر

تعزيز قدرات التخطيط االستراتيجي داخل المفوضية وأجهزة االتحاد األخرى  : عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 المؤسسة 

 لبناء األفريقية

القدرات

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

 المؤسسة

   -                        -  70,200.00         -  70,200.00          -  70,200.00         األعضاء الدول في الموارد لحشد حمالت إطالق3.01

   -                        -  67,868.00         -  67,868.00          -  67,868.00         األوروبي االتحاد من الممنوح يورو مليون 30 مبلغ ومتابعة رصد3.02

3.03
 تعزيز في تساهم التي التدريبية والدورات والمؤتمرات العمل ورش في والتنمية البحث قسم في العاملين مشاركة

كفاءتهم
         40,500.00  -          40,500.00  -  -         40,500.00                        -   

   -                        -  -  -    -                         5,000.00             5,000.00            الشركاء مع مستديرة موائد عقد3.04

   -                        20,400.00         -  -  20,400.00          -  20,400.00         الموارد تعبئة في الممارسات أفضل لتقاسم المماثلة المنظمات إلى تعريفية بجوالت القيام3.05

3.06
 جانب إلى األخرى واألجهزة المنفذة اإلدارات في المختصة للجهات النتائج إلى المستند اإلبالغ حول عمل ورشة

الصناديق مديري
         66,182.00  -          66,182.00  -         33,091.00         33,091.00                        -   

   -                        -  -  30,000.00         30,000.00          -  30,000.00         الخبرات وتقاسم القدرات لبناء األفريقية المؤسسة مشروع تنفيذ ومتابعة رصد3.07

   -                        105,000.00         -                          -                        105,000.00        20,500.00          125,500.00       المفوضية في والبحث السياسي التحليل تعزيز4

   -                        -  -  -    -                         1,500.00             1,500.00            األفريقي لالتحاد التشغيلية واألولويات للميزانية إطارية ورقة إعداد4.01

   -                        36,000.00         -  -  36,000.00          -  36,000.00         وصياغتها السياسات وتحليل البحث مجال في األفريقية التميز مراكز بيانات قائمة تحديث4.02

   -                        31,000.00         -  -  31,000.00          19,000.00          50,000.00         أفريقيا في المستجدة المسائل ذات المجاالت في والمنشورات السياسة ورقات4.03

   -                        38,000.00         -  -  38,000.00          -  38,000.00         الصلة ذات للمؤسسات عمل وزيارات  والبحث السياسات تحليل مجال في المؤتمرات و العمل ورش في المشاركة4.04

والبحث السياسات تحليل مجال في والمؤتمرات العمل ورش في المشاركة4.05

الصلة ذات للمؤسسات عمل زيارات4.06

اإلجمالي 81,399.99         1,036,855.93   171,159.00       30,000.00         1,238,014.93     119,360.00        1,438,774.92    



          2,015.00 

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 
 المرأة صندوق 

(األعضاء الدول)

 205,000.00        -                          -                          -                        205,000.00     األفريقية المرأة صندوق إدارة1

 75,000.00           -                        75,000.00        الصندوق توجيه للجنة اجتماعين عقد1.01

 110,000.00         -                        110,000.00      2014 للمرأة العالمي اليوم موضوع حول األعضاء الدول مشاريع دعم1.02

 20,000.00           -                        20,000.00        والتقييم الرصد1.03

2
 مسائل لدمج األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األخرى االتحاد وأجهزة المفوضية قدرات بناء

الجنسين
     174,335.00                        -        174,335.00      174,335.00                        -   

 100,050.00       100,050.00         -                        100,050.00      افريقيا في الجنسين لمسائل المراعية االقتصادية السياسات صنع حول األفريقي لالتحاد سنوية دراسية حلقة تنظيم2.01

2.02
 الجنسين لمسائل المراعية االقتصادية السياسات صنع حول األفريقي لالتحاد سنوية دراسية لحلقة الثانية الدورة  تنظيم

الوطني الصعيد على  افريقيا في
        35,000.00                        -           35,000.00         35,000.00 

 28,245.00         28,245.00           -                        28,245.00        القدرات وبناء الجنسين بمسائل التوعية حول عمل ورش تنظيم2.03

 11,040.00         11,040.00           -                        11,040.00        األخرى واإلدارات والتنمية الجنسين ومسائل المرأة مديرية بين الجنسين مسائل دمج حول اإلدارات بين فيما المناقشات2.04

   -                        20,000.00         20,000.00           -                        20,000.00        الجنسين مسائل بدمج الخاصة التوجيهية والخطوط األدوات إعداد3

 10,000.00         10,000.00           -                        10,000.00        الجنسين مسائل بيانات وقاعدة مؤشرات إعداد3.01

3.02
 األخرى االتحاد وأجهزة المفوضية في للمرأة والسياسي واالقتصادي االجتماعي للتمكين العملية األدوات إعداد

األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية والمجموعات
        10,000.00                        -           10,000.00         10,000.00 

     399,335.00                        -        194,335.00      194,335.00      205,000.00 

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

الجنسين مسائل

اإلجمالي

التمكين االقتصادي للمرأة األفريقية والمساواة بين الجنسين: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية و البشرية: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
المرأة ومسائل الجنسين والتنمية: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

األعضاء الدول الميزانية 
 الشركاء 

الدوليون

   -                        204,451.00       204,451.00       -                      204,451.00    األفريقي االتحاد دول رؤساء عن الصادر أفريقيا في الجنسين بين للمساواة الرسمي  اإلعالن تنفيذ 1

   -                        37,928.00         37,928.00         -                      37,928.00      5 يناير في الجنسين مسائل  حول للقمة سابقة اجتماعات 1.01201

   -                        53,736.00         53,736.00         -                      53,736.00      2015يوليو-يونيو في الجنسين مسائل حول للقمة سابقة اجتماعات 1.02

   -                          -                     الجنسين بمسائل الخاصة األدوات وترجمة نشر1.03

   -                        33,715.00         33,715.00         -                      33,715.00      وتنفيذه أفريقيا في الجنسين بين للمساواة الرسمي اإلعالن بشأن التقارير رفع حول متابعة اجتماع1.04

   -                        18,000.00         18,000.00         -                      18,000.00      الرسمي اإلعالن عن سنوية تقارير إعداد1.05

   -                        19,000.00         19,000.00         -                      19,000.00      الوطنية القوانين في وإدماجها المرأة حقوق بشأن األفريقي االتحاد بروتوكول على التصديق حول الدعوة أنشطة 1.06

   -                        42,072.00         42,072.00         -                      42,072.00      األفريقية المرأة عقد حول  الثالثين للجنة 2 اجتماعان 1.07

   -                          -                          -                        -                        -                     2013 ليلونجوي إعالن مع تمشيا والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة إلى التقارير تقديم حول دعوة  أنشطة/ عمل ورشة1.08

 115,564.00         -                          -                      46,716.00       162,280.00    والدعوة الشراكات  بناء2

 10,000.00           -                          -                      10,000.00      العالمي المرأة بيوم االحتفال2.01

 60,564.00           -                          -                      9,436.00         70,000.00      األفريقي المرأة يوم في المرأة بعقد االحتفال2.02

 10,000.00           -                          -                      10,000.00      األفريقي لالتحاد المرأة للجنة السادس االجتماع2.03

   -                          -                          -                     األفريقي لالتحاد المرأة لجنة أنشطة دعم2.04

   -                          -                      37,280.00       37,280.00      العالمي القرار في األفريقية المرأة موقف دمج تنسيق2.05

 35,000.00           -                          -                      35,000.00      األفريقية المرأة لمنظمة المفوضية دعم2.06

 14,108.00         38,900.00         60,400.00         -                      74,508.00      المعززة والتنمية الصراع انتهاء بعد واالنتعاش النزاعات في والوساطة السالم بناء في المرأة مشاركة 3

   -                        15,200.00         15,200.00         -                      15,200.00      الجنسين بشأن األفريقي االتحاد اتصال موظفي مع الجنس نوع على القائم للعنف والتقييم والرصد اإلبالغ بشأن المشترك للتعاون المستديرة المائدة3.01

 األمن مجلس بشأن واألمن والسلم بالجنسين المعنية األفريقي لالتحاد والثقافي واالجتماعي االقتصادي المجلس  مجموعات قدرات لتعزيز عمل ورشة3.02

واألمن والسلم النساء حول
      23,700.00                      -         23,700.00         23,700.00                        -   

الجنس نوع ضد بالعنف المتعلقة للقضايا األفريقي االتحاد اتصال مكتب في األجل قصير بعقد الجنسين من خبراء تعيين 3.03

   -                        21,500.00       21,500.00      النزاع بعد وما النزاعات من المتضررة النزاع لمناطق األفريقي االتحاد لسفيرات ميدانية ووساطة تضامن زيارة3.04

 14,108.00           -                          -                      14,108.00      واألمن والسلم المرأة بأجندة المتعلقة االجتماعات إلى األفريقي االتحاد مفوضية بعثات3.05

   -                        100,400.00       100,400.00       -                      100,400.00    األفريقي للحكم المعززة البنية في الجنسين منظور مراعاة تعميم4

   -                        68,000.00         68,000.00         -                      68,000.00      للبرلمانيين المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة حول األفريقي لالتحاد المستوى الرفيع الفريق4.01

   -                        32,400.00         32,400.00         -                      32,400.00      االنتخابية العملية في المرأة مشاركة بشأن األفريقي االتحاد لمراقبي األفريقي لالتحاد الجنسين تدريب دليل صياغة4.02

    541,639.00       46,716.00     365,251.00       343,751.00       129,672.00 

الفجوة 

اإلجمالي

دمج مسائل الجنسين لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في أفريقيا: عنوان المشروع 

القيم المشتركة: الدعامة االستراتيجية 

تفاصيل الميزانية
 األنشطة 

-التمويل المشتركة

الجنسين مسائل

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم 

واإلبالغ
المرأة ومسائل الجنسين والتنمية: اإلدارة

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

   -                       -                     36,820.00         -                     36,820.00            -                        36,820.00         القائمة الدولية المعايير مع يتماشى بما الوظيفي األداء إدارة نظم1

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       الرئيسيين الموظفين لجميع األداء على تعاقد نظام وضع1.01

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       األداء على التعاقد سياسة لتعكس العاملين ولوائح نظم استعراض تيسير1.02

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       والسنوي السنوي نصف األداء تقرير استعراض تيسير1.03

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       لالمتثال آليات ووضع للمفوضية اإلدارة وأهداف معايير توحيد1.04

   -                       -                     36,820.00         -                     36,820.00            -                        36,820.00         التنظيمي األداء في المستمر التحسين دعم1.05

 21,008.60         -                       -                       -                       -                        95,500.00          116,508.60       السياسة بيئة تعزيز2

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       بالسياسات الموظفين توعية2.01

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       للسياسات االمتثال رصد2.02

 21,008.60         -                       -                       -                       -                        95,500.00          116,508.60       األخالقيات مكتب قدرات بناء2.03

   -                       -                     229,847.16      -                     229,847.16          -                        229,847.16       القائمة النتائج عن والمساءلة والكفاءة التشغيلية للفعالية آليات3

   -                       -                     156,761.16       -                     156,761.16          -                        156,761.16       اإلصالح مبادرات تنسيق3.01

   -                       -                     57,865.00         -                     57,865.00            -                        57,865.00         القيادة وممارسة التنظيمية الثقافة تنمية لتعزيز التنظيمية للتنمية مستهدف  برنامج تنفيذ3.02

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       اإليزو شهادة على للحصول الرئيسية الخدمات دعم3.03

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       الجديدة المالية واللوائح النظم تنفيذ دعم3.04

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       التشغيلية العمليات لتبسيط العمل لتدفق األخرى والنظم (ساب) والنواتج والتطبيقات النظم برنامج استخدام 3.05

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       الخدمة دليل في الصلة ذات األداء مصفوفات من وغيرها الوقت دورة خدمة رسد3.06

3.07
 والخدمات والمشتريات البشرية والموارد المعلومات وتكنولوجيا الرئيسية اإلدارية الخدمات في المستمر التحسين دعم

والمؤتمرات الطبية
                       -                          -                          -                       -                       -                       -                       -   

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       األفريقي االتحاد أجهزة جميع في العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير تنفيذ دعم3.08

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       التنفيذ ورصد األفريقي االتحاد مفوضية ألصول التكلفة حيث من الفعال لالستخدام ودليل توجيهية مبادئ وضع 3.09

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       األمد المتوسط االنفاق إطار ميزانية وضع تنفيذ تعزيز3.1

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       األفريقي االتحاد لمفوضية المالي والبيان المعتمدة السنوية الميزانية نشر3.11

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       المستحقة والخارجية الداخلية المراجعة توصيات جميع تنفيذ ورصد دعم3.12

3.13
 المالية اإلدارة في التحسن استمرار لضمان واألمن السلم بمديرية المالية الشؤون قسم إلى والتوجيه الدعم تقديم

االتصال ومكاتب السالم حفظ لعمليات
           5,725.00                        -              5,725.00                     -           5,725.00                     -                       -   

   -                       -                     9,496.00           -                     9,496.00              -                        9,496.00           الشركاء أموال عن اإلبالغ لتحسين األجهزة قدرات تعزيز3.14

   -                       -                       -                     8,780.80         8,780.80              -                        8,780.80           األفريقي االتحاد برامج لتنفيذ الكافية الموارد تعبئة4

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       المتأخرات تخفيض لضمان األعضاء الدول من المساهمات متابعة4.01

   -                       -                       -                     8,780.80         8,780.80              -                        8,780.80           األوروبي االتحاد لمتطلبات واالمتثال البرامج اتساق لضمان األوروبي االتحاد مع التنسيق4.02

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       أوباسانجو الرئيس تقرير وتنفيذ استكمال تسهيل4.03

   -                     159,675.00    106,819.56      -                     266,494.56        38,804.00          305,298.56       الّمحسن األفريقي االتحاد إطار في المصلحة أصحاب إدارة5

   -                       -                     80,409.96         -                     80,409.96            -                        80,409.96         اإلدارات وداخل بين االتصاالت نظام توطيد دعم5.01

5.02
 الفني الدعم من واالستفادة أفضل نحو على الشركاء مع العالقات إلدارة األفريقي االتحاد وأجهزة إدارات قدرات بناء

والمالي
         39,675.00                        -            39,675.00                     -                       -         39,675.00                     -   

   -                     120,000.00       -                       -                     120,000.00          -                        120,000.00       المتاحة والبرامج بالموارد يتعلق فيما االحتياجات تقييم استمرار في اإلنمائيين الشركاء إشراك5.03

   -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                       الجارية اإلصالح مبادرات لمناقشة الدائمين الممثلين للجنة الفرعية اللجان مع منتظمة عمل جلسات عقد5.04

الفجوة 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغمكتب الرئيس: اإلدارة 

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 

المؤسسة وبرنامج بناء القدرات: عنوان المشروع 

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

 األنشطة 

 المشتركة

-التمويل

المتحدة الواليات 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 
الفجوة 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغمكتب الرئيس: اإلدارة 

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 

المؤسسة وبرنامج بناء القدرات: عنوان المشروع 

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

 األنشطة 

 المشتركة

-التمويل

المتحدة الواليات 

   -                       -                     26,409.60         -                     26,409.60            -                        26,409.60         واإلدارة العمليات نظم لتعزيز لألجهزة القدرات بناء دعم توفير5.05

   -                       -                       -                       -                       -                       (نتائج إحراز أجل من القدرات بناء) األفريقي االتحاد برامج لتنفيذ األعضاء الدول دعم5.06

   -                       -                       -                       -                       -                        10,804.00          10,804.00         الرائدة األفريقية المؤسسات بين منتظمة تشاورية دورات عقد تسهيل5.07

   -                       -                       -                       -                       -                       الداخلية االتصاالت مواد وانتاج الفصلية سينرجي نشرة تصميم انتاج5.08

الداخلية االتصاالت مواد وانتاج الفصلية سينرجي نشرة تصميم انتاج5.09

اإلجمالي 21,008.60       159,675.00    373,486.72    8,780.80         541,942.52        134,304.00        697,255.12       



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 21,600.00          729,300.00      1,388,696.00   111,440.00    123,350.00    2,352,786.00     -                      2,374,386.00  األفريقي االتحاد مفوضية قدرات بناء برامج تنفيذ1

   -                          -                      110,500.00        -                      -                    110,500.00        -                      110,500.00     للمجموعات/عامة تدريبية برامج تنظيم1.01

   -                        204,850.00        -                        -                      -                    204,850.00        -                      204,850.00     (.الخ الصين الدولي، للتعاون األلمانية الوكالة الهندي، واالقتصادي التقني التعاون برنامج) برعاية تدريبية دورات دعم1.02

   -                        524,450.00      400,000.00        -                      -                    924,450.00        -                      924,450.00     أفريقيا داخل المؤسسات/ اإلدارات مختلف من للموظفين متخصص تدريبي برنامج تنظيم1.03

1.04
 التعاون حول األوروبية المفوضية/األفريقي االتحاد لمفوضية المشتركة العمل خطة وتنفيذ الموظفين تبادل برامج

اإلداري
     123,350.00                      -        123,350.00    123,350.00                    -                        -                        -                          -   

   -                          -                      878,196.00        -                      -                    878,196.00        -                      878,196.00     األفريقي االتحاد لمفوضية الفنية المساعدة طريق خارطة تنفيذ مواصلة1.05

   -                          -                        -                      111,440.00      -                    111,440.00        -                      111,440.00     أخرى وأجهزة األفريقي االتحاد مفوضية في الفرنسية اللغة تطوير1.06

 21,600.00            -                        -                        -                      -                      -                        -                      21,600.00        (القدرات بناء) البشرية الموارد إدارة لفريق خلوة 1.07

 43,380.00          214,600.00        -                        -                      -                    214,600.00        -                      257,980.00     عليه والحفاظ االلكتروني ساب توظيف نظام تفعيل2

   -                        73,000.00          -                        -                      -                    73,000.00           -                      73,000.00        االلكتروني ساب توظيف نظام صيانة2.01

 43,380.00            -                        -                        -                      -                      -                        -                      43,380.00        التدريب لوحدة االلكتروني التوظيف تحديثات على تدريب2.02

   -                        141,600.00        -                        -                      -                    141,600.00        -                      141,600.00     التوظيف مركز تفعيل2.03

   -                          -                      327,656.00        -                      -                    327,656.00        -                      327,656.00     بها المعمول العملية التوجيهية والمبادئ للسياسات ممارسة أفضل3

   -                          -                      216,250.00        -                      -                    216,250.00        -                      216,250.00     السياسات واستعراض وتحديث وضع3.01

   -                          -                      97,000.00           -                      -                    97,000.00           -                      97,000.00        (ولوائح سياسات ) أدلة إنتاج3.02

   -                          -                      14,406.00           -                      -                    14,406.00           -                      14,406.00        اإلقليمية والمكاتب الرئيسي المقر في الجديدة السياسات تطبيق بشأن توعية دورات3.03

 358,776.00        620,000.00      650,000.00        -                      -                    1,270,000.00     -                      1,628,776.00  اإلمداد سلسلة إدارة وتعزيز تدعيم4

 358,776.00          -                        -                        -                      -                      -                        -                      358,776.00     القسم قدرات بناء4.01

   -                        380,000.00        -                        -                      -                    380,000.00        -                      380,000.00     للمشتريات حديثا المنقحة التوجيهية المبادئ وتنفيذ نشر4.02

4.03                                                     (    -                        240,000.00        -                        -                      -                    240,000.00        -                      240,000.00     اإلقليمية والمكاتب الرئيسي المقر في) العرض سلسلة إدارة نظم وتقييم رصد

   -                          -                      325,000.00        -                      -                    325,000.00        -                      325,000.00     الثابتة األصول إدارة سياسة وتنفيذ نشر4.04

   -                          -                      325,000.00        -                      -                    325,000.00        -                      325,000.00     الثابتة األصول إدارة ودليل المخزون وتحديث ومراجعة تطوير4.05

   -                          -                      258,150.00        -                      -                    258,150.00        -                      258,150.00     الدولية المعايير وفق األفريقي لالتحاد االلكترونية السجالت إدارة قياس5

   -                          -                      170,000.00        -                      -                    170,000.00        -                      170,000.00     الالزمة البرمجيات شراء5.01

   -                          -                        -                        -                      -                      -                        -                        -                     اإللكتروني التوثيق نظام تطوير5.02

   -                          -                      30,150.00           -                      -                    30,150.00           -                      30,150.00        المستعملين تدريب5.03

   -                          -                      58,000.00           -                      -                    58,000.00           -                      58,000.00        االلكترونية للسجالت األفريقي االتحاد نظام وإدارة دعم5.04

 Kaizen     347,308.00                      -                        -                      -                      -                        -                        -          347,308.00 كايزن وحدة تفعيل6

 160,422.00          -                        -                        -                      -                      -                        -                      160,422.00     (لغتين تجيد سكرتيرة/وسكرتير 2 خطوة 1 م موظف 1و مشرف 1) Kaizenكايزن لوحدة الموظفين تكاليف6.01

 150,000.00          -                        -                        -                      -                      -                        -                      150,000.00     اإلدارية لإلجراءات Kaizen دليل إصدار  6.02

 Kaizen        36,886.00                      -                        -                      -                      -                        -                        -            36,886.00 كايزن تدريبية عمل ورش تنظيم6.03

  5,194,256.00                      -     4,423,192.00    123,350.00    111,440.00   2,624,502.00   1,563,900.00        771,064.00 

الموارد البشرية واالصالحات اإلدارية:  عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

الشؤون اإلدارية وتنمية الموارد البشرية: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

 المؤسسة

 27-الدولي البنك 

مليون
الفجوة 

اإلجمالي

النشاط/النتيجةالرقم

 االتحاد هبة التمويل مصدر 

 30-األووربي

يورو مليون

فرنسا 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

1
 الرئيسي المقر في جيد نحو على النظام وصيانة طاقته بكامل (ساب) والنواتج والتطبيقات النظم برنامج عمل 

اإلقليمية المكاتب وجميع
  1,126,228.00                       -     1,126,228.00      787,600.00      338,628.00                       -   

   -                         -                       160,000.00      160,000.00        -                       160,000.00     األجهزة/  االتصال/ اإلقليمية المكاتب على ساب تطبيق  بدء1.01

   -                       66,800.00           -                       66,800.00           -                       66,800.00        "ساب وشركاء" ساب" من ساب"ل الخارجي الدعم1.02

   -                       111,108.00        -                       111,108.00        -                       111,108.00     المعلومات إلدارة المتكامل النظام سير سالسة دعم1.03

   -                         -                       18,200.00         18,200.00           -                       18,200.00        (داخليا) الساب على النهائيين المستعملين تدريب1.04

   -                       96,500.00           -                       96,500.00           -                       96,500.00        ساب أكاديمية تدريب1.05

   -                         -                       206,800.00      206,800.00        -                       206,800.00     ساب بوابة وتطوير تعزيز/ البوابة من الكاملة االستفادة1.06

   -                         -                       125,000.00      125,000.00        -                       125,000.00     والتعميم والتخصيص المؤسسة في (للمفوضية المفتوح الفضاء) المحتوى إدارة نظام1.07

   -                         -                       50,000.00         50,000.00           -                       50,000.00        التطبيقية البرمجيات توحيد1.08

   -                         -                       57,600.00         57,600.00           -                       57,600.00        التطبيقية البرمجيات سير سالسة دعم1.09

   -                         -                       80,000.00         80,000.00           -                       80,000.00        ساب تكامل/ تقاسم نقطة1.1

   -                         -                       90,000.00         90,000.00           -                       90,000.00        والتخصيص التلقائي التنفيذ عملية1.11

   -                       64,220.00           -                       64,220.00           -                       64,220.00        شيربوينت برمجة على تدريب1.12

   -                       1,793,840.00   1,720,000.00   3,513,840.00     -                       3,513,840.00  ومتاحة وآمنة بها موثوق إعالم لوسائل الجاهزة الشبكة وهيكل البيانات مركز2

   -                         -                         -                         -                      (الجديد واألمن السلم إدارة مبنى) المتكرر البيانات مركز بناء2.01

   -                         -                       480,000.00      480,000.00        -                       480,000.00     البعيدة االمكاتب لشبكة التحتية البنية تعزيز2.02

   -                       1,000,000.00     -                       1,000,000.00     -                       1,000,000.00  مايكروسوفت مؤسسة اتفاقية2.03

   -                         -                       40,000.00         40,000.00           -                       40,000.00        أخرى منظمة مع المعلومات تكنولوجيا مقياس2.04

   -                         -                       600,000.00      600,000.00        -                       600,000.00     األعمال استمرارية حل تنفيذ2.05

   -                         -                       150,000.00      150,000.00        -                       150,000.00     الرقمية واإلشارات االنترنت عبر التلفزيوني البث2.06

   -                         -                       350,000.00      350,000.00        -                       350,000.00     الموحدة االتصاالت2.07

   -                       550,000.00        -                       550,000.00        -                       550,000.00     وملحقاتها الكمبيوتر أجهزة2.08

   -                         -                         -                         -                      القدرات بناء2.09

   -                       243,840.00        -                       243,840.00        -                       243,840.00     المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية تشغيل سالسة دعم2.1

   -                         -                       100,000.00      100,000.00        -                       100,000.00     بناء استراتيجية موحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع أجهزة االتحاد االفريقي2.11

  4,640,068.00                       -     4,640,068.00   2,507,600.00   2,132,468.00                       -   

الشؤون اإلدارية وتنمية الموارد البشرية: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/ النتيجةالرقم

 األنشطة التمويل مصدر 

-التمويل المشتركة

  الصناعي البنك

 27-الدولي البنك 

مليون
الفجوة 

اإلجمالي

تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى مفوضية االتحاد األفريقي: عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 316,800.50      -                      112,006.20    428,806.70   األفريقي االتحاد مفوضية لمقر المادي األمن مستوى ورفع تحسين1

   -                      62,006.20       62,006.20      (واالرتفاع القوة التسلل، عن للكشف نظام) القياسي المستوى  إلى القائم السياج مستوى رفع1.01

   -                        -                      50,000.00       50,000.00      األخرى والمعدات الالزمة االتصاالت بوسائل مجهزة للمباني دورية سيارة شراء1.02

 230,040.00      -                        -                      230,040.00   األفريقي االتحاد مفوضية في والسالمة األمن لتحسين وزيارات متخصص تدريب1.03

 86,760.50         -                        -                      86,760.50      السالمة معدات شراء1.04

   -                        -                      142,337.80    142,337.80   اإلقليمية للمكاتب المادي األمن مستوى  ورفع تحسين2

   -                        -                      17,336.00       17,336.00      إقليمية مكاتب أربع إلي  والسالمة لألمن تقييم بعثات2.01

   -                        -                      125,001.80    125,001.80   (وتركيبها أمن معدات شراء) المكاتب في المادي األمن مستوى رفع2.02

   -                        -                      72,608.35       72,608.35      اإلقليمية والمكاتب األفريقي لالتحاد الرئيسي للمقر  الطوارئ لحاالت لالستجابة القائمة اآللية تعزيز 3

   -                        -                      72,608.35       72,608.35      اإلقليمية والمكاتب الرئيسي للمقر واإلخالء للطوارئ آلية تفعيل3.01

   643,752.85    326,952.35                      -      316,800.50 

الفجوة 

اإلجمالي

تعزيز خدمات األمن والسالمة: عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية واالتصال: الدعامة االستراتيجية 

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم 

واإلبالغ الشؤون اإلدارية وتنمية الموارد البشرية: اإلدارة

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

1
 أحدث شراء خالل من والمنشورات المؤتمرات إدارة لمديرية التكنولوجية القدرات مستوى رفع

وبرنامجياتها ومستلزماتها المعدات
     370,270.00        59,400.00      185,270.00    185,270.00    125,600.00 

1.01
 الممارسات أفضل لتقاسم عمل بزيارات والمنشورات المؤتمرات إدارة مديرية موظفي قيام

واإلجراءات
     100,000.00                       -          50,000.00      50,000.00      50,000.00 

   -                     75,000.00      75,000.00          -                       75,000.00       اللغات فعاليات في والمنشورات المؤتمرات إدارة مديرية موظفي مشاركة1.02

   -                     60,270.00      60,270.00          -                       60,270.00       حديثا المشتراة بالمعدات المتعلقة التكنولوجيات أحدث على مباشرة للوقوف للمؤسسات زيارة1.03

 45,000.00        -                       -                         -                       45,000.00       المؤتمرات الجديد للمركز الموردين مع المؤتمرات لنظم المهارات مستوى  رفع برنامج في المشاركة1.04

 30,600.00        -                       -                       59,400.00        90,000.00       الخاص لحسابهم الموظفين توظيف في اإلدارات لمساعدة القنية المساعدة1.05

الفوريين للمترجمين تدريب1.06

التحريريين للمترجمين تدريب1.07

1.08
 المعلومات بتكنولوجيا الصلة ذوي والمطبوعات المؤتمرات إدارة لعاملي القدرات وبناء تدريب

اإلنترنت أمن شهادة وإصدار الشبكي الربط الوندوز، مجاالت في واالتصاالت

المركزي التنسيق لوحدة تدريب1.09

     370,270.00        59,400.00      185,270.00    185,270.00    125,600.00 

الفجوة 

اإلجمالي

تحديث أساليب العمل في مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات: عنوان المشروع

بناء القدرات المؤسسية والقدرات: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

 األنشطة 

 المشتركة

-التمويل

دارة المؤتمرات والمنشوراتإ: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 560,520.00       560,520.00         -                        560,520.00      والرصد التقارير وإعداد الميزانية، وضع عملية تحسين-  الميزانية إصالحات1

 259,720.00       259,720.00         -                        259,720.00      الميزانية لجنة واجتماعات الداخلي البرنامج1.01

 300,800.00       300,800.00         -                        300,800.00      (ساب) والنواتج والتطبيقات النظم برنامج ميزانية وحدة 1.02

 126,308.00       126,308.00         -                        126,308.00      القوية األخالقية والبيئة واإلدارة المخاطر من التوعية2

 40,596.00         40,596.00           -                        40,596.00        المخاطر وتصنيف تقييم/ والتنفيذ والموافقة السياسات صياغة2.01

 85,712.00         85,712.00           -                        85,712.00        المواد من وغيرها السياسات نشر2.02

 397,412.00       397,412.00         -                        397,412.00      األفريقي االتحاد مع العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير توافق 3

 218,712.00       218,712.00         -                        218,712.00      العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير لالمتثال الخارجية المراجعة3.01

 44,448.00         44,448.00           -                        44,448.00        العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير على الرقابة لجنة اجتماعات3.02

 34,540.00         34,540.00           -                        34,540.00        العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير لتنفيذ الفني العمل فريق اجتماع3.03

 24,000.00         24,000.00           -                        24,000.00        الدولية المحاسبية المعايير على المصلحة وأصحاب الموظفين تدريب3.04

 75,712.00         75,712.00           -                        75,712.00        التغيير وإدارة االتصاالت3.05

 94,500.00         94,500.00           -                        94,500.00        المالية اإلدارة إصالحات4

 21,000.00         21,000.00           -                        21,000.00        اإللكتروني الدفع نظام تنفيذ بدء4.01

 73,500.00         73,500.00           -                        73,500.00        التبادل/القدرات بناء برنامج4.02

   -                          -                       يورو مليون 30 بمبلغ األوروبي لالتحاد الدعم لبرنامج المقابل التمويل4.03

  1,178,740.00                        -     1,178,740.00   1,178,740.00 

 27-الدولي البنك 

مليون

اإلجمالي

إصالحات مديرية البرمجة والميزانية والمالية والمحاسبة: عنوان المشروع

المؤسسات وبناء القدرات واالتصاالت: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

عداد الميزانية والمالية والمحاسبة: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ البرمجة وا 

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 281,592.77         -                          -                        96,200.00         377,792.77      الطبية الخدمات تقديم نظم قدرة تحسين 1

 3,800.00              -                          -                        6,200.00            10,000.00        الطبية للمعدات الوقائية الصيانة تنفيذ1.01

 53,240.18           -                          -                          -                        53,240.18        .والخارج الموقع في التدريب خالل من األفريقي االتحاد لمفوضية الطبيين الموظفين ومهارات معارف تحديث1.02

 36,000.00           -                          -                          -                        36,000.00        معدات وشراء والحنجرة واألذن لألنف وحدة إنشاء1.03

   -                          -                          -                       بعد عن للعالج معدات شراء1.04

 141,500.00         -                          -                        141,500.00      اإلضافية المتخصصة للعيادات طبيين موظفين تعيين1.05

 15,606.98         38,880.00         38,880.00         25,464.02         79,951.00        (المبنى استكمال) حديثا اقتناؤه تم التي الطبية والمعدات الجديدة للخدمات مكتب تخصيص2

2.01
 لمفوضية الرئيسي بالمقر العمل مكان في بها والتوعية  البشرية المناعة نقص فيروس سياسة لنشر عمل ورش

السياسات من وغيرذلك األفريقي االتحاد
        38,880.00                        -           38,880.00         38,880.00                        -   

 6,650.00              -                          -                        10,850.00         17,500.00        األفريقي الحياة نمط بيوم االحتفال2.02

2.03
 المختارة الصحية والمشاكل المنقولة، غير لألمراض الصحي التثقيف ومواد للخدمات توجيهية مبادئ وضع

.واألطفال لألمهات
           2,400.00            1,488.00                        -                          -                 912.00 

 1,482.00              -                          -                        2,418.00            3,900.00           المتقاعدين تشمل التي الطبية المساعدة خطة ونشر ووضع مراجعة2.04

 6,562.98              -                          -                        10,708.02         17,271.00        اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس بيوم االحتفال2.05

      457,743.77       121,664.02         38,880.00         38,880.00       297,199.75 

الفجوة 

اإلجمالي

تعزيز تقديم الخدمات الطبية في إطار االتحاد األفريقي: عنوان المشروع

المؤسسات وبناء القدرات واالتصاالت: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

 األنشطة 

-المشتركة

 المؤسسة

الخدمات الطبية: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 255,000.00    -                          -                        102,300.00       357,300.00      أفريقية مالية مؤسسات إنشاء1

 100,000.00    -                          -                          -                        100,000.00      األفريقية الصرف سوق إلنشاء الدراسة استكمال1.01

1.02
 المركزية البنوك ورابطة األفريقي االتحاد مفوضية بين المشتركة االستراتيجية واستكمال إعداد

األفريقي المركزي البنك إلنشاء األفريقية
        80,000.00                        -                          -                          -       80,000.00 

1.03
 صندوق تشغيل إطار حول دراسة وإعداد التسيير لجنة مكتب صيانة ؛ األفريقي النقد صندوق إنشاء

األفريقي النقد
        50,000.00                        -                          -                          -       50,000.00 

 25,000.00       -                          -                          -                        25,000.00        األفريقي االستثمار بنك إنشاء1.04

   -                          -                        102,300.00       102,300.00      األفريقية المالية المؤسسات إلنشاء األمانة تنسيق1.05

 83,000.00     216,712.00       216,712.00         -                        299,712.00      والدعوة الكلي االقتصاد سياسات تحليل2

 108,356.00       108,356.00         -                        108,356.00      االقتصادي الضعف وإدارة المالية السياسة بشأن عمل ورشة2.01

 108,356.00       108,356.00         -                        108,356.00      للديون المالية االستدامة لتحليل الجديد اإلطار بشأن عمل ورشة2.02

   -                          -                          -                       االقتصادية المسائل عن المسؤولة األفريقي لالتحاد المتخصصة الفنية اللجنة اجتماع 2.03

 83,000.00       -                          -                          -                        83,000.00        الشركاء مع عمل وأفرقة اجتماع2.04

      657,012.00       102,300.00       216,712.00       216,712.00  338,000.00 

الفجوة 

اإلجمالي

السياسات االقتصادية والمؤسسات المالية: عنوان المشروع

التكامل والتعاون والشراكات:الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

لشؤون االقتصاديةا: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 237,996.00        438,428.00         74,246.00           512,674.00           -                          750,670.00        أفريقيا على تؤثر التي واالجتماعية االقتصادية القضايا ونشر تجميع1

1.01
 لتبادل ألفريقيا االقتصادية واللجنة اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج األفريقي التنمية بنك مع مشتركة  عمل ورش تنظيم 

لأللفية اإلنمائية األهداف تقارير تحقيق بشأن والتحديات الممارسات وأفضل الخبرات
          63,000.00                          -             63,000.00           63,000.00                        -   

 63,000.00            -                            -                            -                          63,000.00          عليها والمصادقة لأللفية اإلنمائية األهداف تقارير الستعراض عمل ورش1.02

   -                        60,000.00           60,000.00             -                          60,000.00          لأللفية اإلنمائية األهداف تقرير وتعميم نشر1.03

   -                          74,246.00           74,246.00             -                          74,246.00          2015 بعد لما التنمية أجندة عن بيانات وجمع جديدة مؤشرات على للمصادقة عمل ورش1.04

   -                        130,036.00         130,036.00           -                          130,036.00        تحالفات إلقامة 2015 بعد لما التنمية أجندة بشأن الموحد األفريقي للموقف والترويج للدعوة عمل ورش تنظيم1.05

   -                        31,788.00           31,788.00             -                          31,788.00          لأللفية اإلنمائية األهداف عمل مجموعة اجتماعات في المشاركة1.06

   -                        25,000.00           25,000.00             -                          25,000.00          "األوراق تقديم إلى دعوة" عن اإلعالن1.07

 24,996.00            -                            -                            -                          24,996.00          األفريقي التكامل لمجلة تحرير لمساعد راتب1.08

   -                        31,600.00           31,600.00             -                          31,600.00          المحكمين أتعاب دفع1.09

   -                        43,750.00           43,750.00             -                          43,750.00          األفريقي التكامل مجلة بشأن العلمية للجنة اجتماع عقد1.1

   -                        20,750.00           20,750.00             -                          20,750.00          سنويا (األفريقي التكامل مجلة) مجلتين إصدار1.11

   -                        32,504.00           32,504.00             -                          32,504.00          (مؤتمرات 4 تنظيم) للمفوضية الجمعة أيام1.12

 150,000.00          -                            -                            -                          150,000.00        األفريقيين لالقتصاديين الثالث المؤتمر1.13

   -                          -                            -                            -                            -                            -                         الدوليين الشركاء مع عليها متفق تعاون برامج2

   -                            -                            -                         الدوليين الشركاء مع للتعاون منتديات تنظيم2.01

 50,000.00            -                            -                            -                            -                          50,000.00          تقريره وتنقيح المعد لإلحصاء األفريقي للميثاق األقران استعراض 3

 50,000.00            -                            -                            -                          50,000.00          (..الخ القوانين نماذج التقييم، الوطنية، اإلحصاءات لنظم اإلحصائية القيادة على تدريب) لإلحصاء األفريقي الميثاق تنفيذ3.01

 290,000.00        219,710.00           -                          219,710.00           -                          509,710.00        لالعتماد وجاهزة معدة إحصاءات إلنتاج مشتركة ومعايير أساليب4

4.01
 االقتصادية المتحدة األمم ولجنة األفريقي التنمية بنك مع بالتعاون )واألمن والسلم الحكم إحصاءات لمواءمة اجتماعات عقد 

ألفريقيا
          70,000.00                          -                            -                            -            70,000.00 

4.02
 المتحدة األمم ولجنة األفريقي التنمية بنك مع بالتعاون) والتجارة المدفوعات ميزان إحصاءات مواءمة بشأن اجتماعات عقد

ألفريقيا االجتماعي الحساب مصفوفة وإعداد ، لالستثمار األفريقية الحولية وإعداد (ألفريقيا االقتصادية
          70,000.00                          -                            -                            -            70,000.00 

 70,000.00            -                            -                            -                          70,000.00          الوطنية اإلحصائية للمكاتب العامين المديرين للجنة 7ال االجتماع عقد4.03

4.04
 تنسيق لجنة االحصائية، المواءمة بشأن األفريقية المجموعة ) أفريقيا في اإلحصاءات مواءمة استراتيجية تنفيذ 

(الوطني الحساب بشأن األفريقية المجموعة التعليم، إحصاءات العمل، سوق معلومات نظام األفريقية، اإلحصاءات
        100,000.00                          -           100,000.00         100,000.00 

   -                        61,710.00           61,710.00             -                          61,710.00          (ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم ولجنة األفريقي التنمية بنك مع بالتعاون) األفريقية اإلحصائية الحولية" وإصدار إعداد4.05

   -                        28,500.00           28,500.00             -                          28,500.00          "األفريقي التكامل بشأن إحصائيات مفاتيح"انتاج4.06

4.07
 األفريقي االتحاد بين المشترك اإلحصائية والحولية (األوروبي االتحاد/ أفريقيا شراكة بشأن) موجزة إحصائيات انتاج

(21 وباريس يوروستات مع والشراكة األوروبي واالتحاد
          29,500.00                          -             29,500.00           29,500.00                        -   

4.08
 ،(األفريقي التنمية وبنك ألفريقيا االقتصادية اللجنة) بيانات بوابة فتح أفريقية، معلومات بيانات قاعدة  وإدارة وإنشاء وضع

البيانات وتبادل البيانات، قواعد في الوصفية البيانات وتنفيذ والوصفية اإلحصائية البيانات وتبادل
          50,000.00                          -                            -                            -            50,000.00 

 30,000.00            -                            -                            -                          30,000.00          مساعدين إحصائيين توظيف4.09

الفجوة 

تنسيق اإلحصاءات في أفريقيا: عنوان المشروع

التكامل والتعاون والشراكات: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

 االتحاد هبة 

 مليون 30-األوروبي

يورو

لشؤون االقتصاديةا: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 
الفجوة 

تنسيق اإلحصاءات في أفريقيا: عنوان المشروع

التكامل والتعاون والشراكات: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

 االتحاد هبة 

 مليون 30-األوروبي

يورو

لشؤون االقتصاديةا: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 

اإلجمالي 577,996.00        658,138.00         74,246.00           732,384.00           -                          1,310,380.00     



          2,015.00 

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 83,312.00        363,980.00      363,980.00        -                       447,292.00     أفريقيا في واالستثمار الخاص القطاع تنمية تعزيز1

1.01
 ،الكوميسا، سادك) لالستثمارات األفريقي القانون على للمصادقة إقليمية ورش: لالستثمارات األفريقي القانون

(ص وس العربي المغرب اتحاد ،اإليكاس، اإليكواس)و (واإليجاد أفريقيا شرق جماعة
     178,112.00                       -        178,112.00      178,112.00                       -   

   -                       158,748.00      158,748.00        -                       158,748.00     األقل على المنطقة في األعضاء الدول ثلثي بأغلبية لالستثمارات األفريقي القانون العتماد قاري اجتماع 1.02

   -                       27,120.00         27,120.00           -                       27,120.00        االستثمار لتعزيز األفريقية الشبكة وتحديث تفعيل1.03

 83,312.00           -                         -                         -                       83,312.00        الجنوب لبلدان التجارية األعمال مجلس تفعيل1.04

   -                       24,000.00        24,000.00          -                       24,000.00       التجارية لألعمال األفريقي الدليل2

   -                       24,000.00         24,000.00           -                       24,000.00        التجارية لألعمال األفريقي الدليل وترجمة مراجعة2.01

3
 في المباشر األجنبي االستثمار لجذب) االستثمارية المعلومات نظم وتطوير االستثمار تشجيع أنشطة تنظيم

(أفريقيا
     570,817.00                       -          72,800.00        72,800.00      498,017.00 

 369,540.00        -                         -                         -                       369,540.00     الخاص القطاع منتديات تنظيم3.01

   -                       72,800.00         72,800.00           -                       72,800.00        الخاص القطاع تنمية في اإلقليمية االقتصادية المجموعات إشراك3.02

3.03
 االستثمار لتعزيز طريق خارطة إلعداد أفريقيا في االستثمار تعزيز وكالة حول الفنية اللجنة عمل ورشة تنظيم

المباشر األجنبي
     128,477.00                       -                         -                         -        128,477.00 

الصغر البالغ التمويل طريق خارطة تنفيذ آليات إلعداد العاملة الفنية اللجنة عمل ورشة تنظيم3.04

الخاص القطاع عن المسؤولين األفريقيين للوزراء المتخصصة الفنية اللجنة3.05

المشاريع إدارة على والشباب النساء تدريب/ تعزيز4

4.01
 وتنمية اإلدارة وتغيير االستراتيجية التجارية األعمال إدارة على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تدريب

والتسويق األسواق تحليل وأدوات ومبادئ البشرية الموارد

  1,042,109.00                       -        460,780.00      460,780.00      581,329.00 

الفجوة 

اإلجمالي

تعزيز مناخ العمل في أفريقيا: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

الشؤون االقتصادية: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 المؤسسة 

 لبناء االفريقية

القدرات

 636,456.00   250,000.00         -                        250,000.00         -                        886,456.00      التكامل عملية وتقييم ورصد اإلقليمية االقتصادية المجموعات أنشطة تنسيق تعزيز 1

 129,138.00     -                          -                          -                        129,138.00      اإلقليمية االقتصادية للمجموعات الحرة التجارة لمنطقة الثانية الكتلة تشكيل حول للتفاوض األول االجتماع1.01

 112,000.00     -                          -                          -                        112,000.00      التكامل لعملية والتقييم الرصد إطار وضع1.02

 36,400.00       -                          -                          -                        36,400.00        اإلقليمية االقتصادية المجموعات قمة مؤتمرات في المشاركة1.03

 250,000.00   250,000.00       250,000.00         -                        500,000.00      التكامل من األدنى الحد برنامج تنفيذ1.04

التكامل عن المسؤولين األفريقيين الوزراء مؤتمر عن الصادرة التوصيات تنفيذ متابعة عن تقرير إعداد   1.05

التكامل لعملية والتقييم الرصد إطار على المصادقة عمل حلقة1.06

 108,918.00     -                          -                          -                        108,918.00      اإلقليمية االقتصادية للمجموعات الحرة التجارة لمنطقة الثانية الكتلة تشكيل حول للتفاوض الثاني االجتماع1.07

   -                      -                          -                          -                          -                          -                       الخبرات وتقاسم األفريقية غير التكامل مجموعات مع التعاون تعزيز 2

الجنوبية ألمريكا المشتركة السوق إلى عمل زيارة2.01

واآلسيان األفريقي االتحاد بين التفاهم مذكرة على قائمة للتعاون عمل خطة لوضع عمل حلقة 2.02

   -                      -                        241,068.00       241,068.00         -                        241,068.00      والتكامل التنمية بشأن األفريقي االتحاد قمة3

   -                        199,568.00       199,568.00         -                        199,568.00      األول التكامل منتدى تنظيم3.01

   -                        6,500.00           6,500.00             -                        6,500.00          االتصاالت3.02

   -                        35,000.00         35,000.00           -                        35,000.00        المنشورات3.03

   -                      -                          -                          -                          -                          -                       (خاصة مساعدة برنامج) والجزرية الساحلية غير الدول تكامل تعزيز4

والجزرية الساحلية غير الدول عن استقصائية دراسة تقييم4.01

عليه والمصادقة التقييم تقرير الستعراض عمل حلقة4.02

 145,150.00     -                          -                          -                          -                        145,150.00      التكامل عن المسؤولين للوزراء المتخصصة الفنية اللجنة5

 145,150.00     -                          -                          -                        145,150.00      المتخصصة الفنية اللجنة اجتماع عقد5.01

  1,272,674.00                        -         491,068.00       241,068.00       250,000.00   781,606.00 

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

الفجوة 

اإلجمالي

تعزيز وتنفيذ أجندة التكامل األفريقية: عنوان المشروع

التكامل والتعاون والشراكات: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

الشؤون االقتصادية:اإلدارة  صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

   -                       225,500.00       225,500.00         -                      225,500.00واالبتكار والتكنولوجيا العلم في القدرات بناء1

   -                       225,500.00       225,500.00         -                      225,500.00التوقعات وسلسلة واالبتكار والتكنولوجيا للعلم مؤشرات وتوليد انتاج1.01

 139,200.00         -                         -                         -                      139,200.00الوطنية االبتكار نظم تعزيز2

 75,000.00           -                         -                         -                      75,000.00لإلحصاء الوطنية المعاهد مراجعات دعم 2.01

 32,500.00           -                         -                         -                      32,500.00لإلحصاء الوطنية المعاهد عن المعلومات تبادل تعزيز2.02

 31,700.00           -                         -                         -                      31,700.00االبتكار سياسة تنمية دعم2.03

364,700.00                      -         225,500.00       225,500.00       139,200.00 

الفجوة 

اإلجمالي

المرصد األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل المشروع

السويد 

الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

   -                          -                          -                          -                        350,000.00         -                               -                                350,000.00            -                        350,000.00         األفريقي االتحاد إدارات جميع في الشباب لتنمية المبتكرة البرامج/السياسات وتعميم وتعزيز تصميم1

   -                          -                          -                          -                        50,000.00           -                               -                                50,000.00               -                        50,000.00            األفريقي لالتحاد األخرى االستراتيجية الوثائق مع األفريقي الشباب ميثاق أداء مؤشرات مواءمة 1.01

   -                          -                          -                          -                        30,000.00           -                               -                                30,000.00               -                        30,000.00            للمفوضية 5 األولوية لتلبية األفريقي االتحاد مفوضية مديريات جميع مع الشباب تنمية اتفاق وتنفيذ تصميم1.02

1.03

 المجموعات بين فيما الشباب تنمية بشأن الممارسات أفضل وتبادل جمع ذلك في بما األفريقي الميثاق تنفيذ تقييم تسهيل

 لمنتصف موحد تقرير وإصدار العالميين المصلحة وأصحاب الشباب ومنظمات األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية

المدة

          150,000.00                        -             150,000.00                                -                               -         150,000.00                        -                          -                          -                          -   

1.04
 في األفريقي الشباب موقف تحديد ذلك في بما بالشباب الصلة ذات األفريقي االتحاد وإعالنات مقررات تنفيذ مواصلة

العالمية األجندة إطار
          120,000.00                        -             120,000.00                                -                               -         120,000.00                        -                          -                          -                          -   

 197,500.00       125,000.00         -                        200,000.00         -                          -                               -                                325,000.00            -                        522,500.00         الشباب لصالح الفني المهني التعليم وتعزيز وتنمية األعمال وريادة الشباب تشغيل لتشجيع مبتكرة برامج وضع2

 500.00                 -                          -                        200,000.00         -                          -                               -                                200,000.00             -                        200,500.00          والمهني الفني والتدريب التعليم برامج لتنفيذ والوطنية واإلقليمية القارية القدرات تعزيز2.01

 72,000.00           -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                              -                        72,000.00            (10+وواجادوجو 2011ماالبو) الصلة ذات واإلعالنات المقررات وتنفيذ الشباب تشغيل دعم2.02

 75,000.00         25,000.00           -                          -                          -                          -                               -                                25,000.00               -                        100,000.00          ألفريقيا والمهني الفني والتدريب للتعليم 2013 استراتيجية تنفيذ دعم2.03

 50,000.00         100,000.00         -                          -                          -                          -                               -                                100,000.00             -                        150,000.00          الخاص القطاع مع بالشراكة المشاريع أصحاب الشباب توجيه/  قدرات بناء برامج تنفيذ2.04

 25,000.00         90,900.00           -                          -                          -                          -                             60,500.00                 151,400.00            -                        176,400.00         والقيادة األفريقية والوحدة الشباب توظيف قابلية لتعزيز األفريقي لالتحاد المتطوعين الشباب فرق برنامج تنفيذ3

   -                        60,500.00           -                          -                          -                          -                             60,500.00                 121,000.00             -                        121,000.00          البرنامج إدارة وحدة دعم3.01

 15,000.00         6,000.00             -                          -                          -                          -                               -                                6,000.00                 -                        21,000.00            تدريبية مواد وانتاج استعراض3.02

   -                        14,400.00           -                          -                          -                          -                               -                                14,400.00               -                        14,400.00            األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية المجموعات في التطوع بشأن القارية السياسة تنسيق3.03

 10,000.00         10,000.00           -                          -                          -                          -                               -                                10,000.00               -                        20,000.00            الشراكات وبناء الموارد تعبئة3.04

   -                        266,000.00         -                          -                          -                          -                             3,333,160.00           3,599,160.00         -                        3,599,160.00      األفريقية الجامعة إنشاء دعم4

   -                          -                          -                          -                          -                          -                             1,855,860.00           1,855,860.00         -                        1,855,860.00      األربع المناطق في األفريقية للجامعة األربعة المعاهد تشغيل4.01

   -                        80,000.00           -                          -                          -                          -                             170,000.00               250,000.00             -                        250,000.00          الرئيسي المقر في الجامعة رئيس منصب إنشاء4.02

   -                        108,000.00         -                          -                          -                          -                             725,600.00               833,600.00             -                        833,600.00          الجامعة رئاسة إدارة4.03

   -                          -                          -                          -                          -                          -                             123,550.00               123,550.00             -                        123,550.00          الطاقة إدارة وحدة دعم4.04

   -                          -                          -                          -                          -                          -                             168,300.00               168,300.00             -                        168,300.00          المصلحة أصحاب مع بالتعاون الدراسية والمناهج البرامج وضع4.05

   -                        78,000.00           -                          -                          -                          -                               -                                78,000.00               -                        78,000.00            األفريقي الجنوب في األفريقية للجامعة مركز إقامة4.06

   -                          -                          -                          -                          -                          -                             245,500.00               245,500.00             -                        245,500.00          الجودة وضمان أساسية مواضيعية دراسات4.07

   -                          -                          -                          -                          -                          -                             44,350.00                 44,350.00               -                        44,350.00            (دعم) الطلبة وقبول قيد4.08

   -                          -                          -                          -                          -                        20,000.00                -                                20,000.00               -                        20,000.00            الدراسية المنح برامج خالل من والوصول أفريقيا داخل الطلبة تنقل تعزيز 5

   -                          -                          -                          -                          -                        20,000.00                -                                20,000.00               -                        20,000.00            األكاديمي والتنقل  الدراسية المنح برامج متابعة5.01

 15,200.00           -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                            24,800.00         40,000.00            األفريقية الجودة ضمان وتنفيذ األعلى التعليم برامج مواءمة دعم6

 7,907.04             -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                            12,900.96         20,808.00            األفريقي لالتحاد العالي التعليم مواءمة صكوك وتطبيق الدعوة6.01

 7,292.96             -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                            11,899.04         19,192.00            القاري واالعتماد الجودة لضمان األفريقي اإلطار تنفيذ متابعة6.02

   -                          -                        165,123.00         -                          -                          -                               -                                165,123.00            -                        165,123.00         والتكنولوجيا والرياضيات العلوم مجال في والسيما للمعلم الجيد التعليم على الحصول فرص زيادة7

   -                          -                        135,123.00         -                          -                          -                               -                                135,123.00             -                        135,123.00          والتجميع التركيب تكنولوجيا باستخدام بعد عن والتعليم المفتوح التعليم مراكز باستخدام  مراكز تفعيل 7.01

   -                          -                        30,000.00           -                          -                          -                               -                                30,000.00               -                        30,000.00            األفريقي المعلم تنقل بروتوكول وتنفيذ الدعاية7.02

 318,385.00         -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                              -                        318,385.00         بواليته للوفاء األفريقي التعليم مرصد تشغيل8

 19,300.00           -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                              -                        19,300.00            المرصد أنشطة في المشاركة8.01

 299,085.00         -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                              -                        299,085.00          التنمية أجل من للتعليم األفريقي والمعهد والنساء الفتيات لتعليم الدولي المركز في المرصد دعم 8.02

 224,498.00         -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                            128,154.00       352,652.00         للجميع التعليم ذلك في بما أفريقيا، في للتعليم الثاني العقد عمل لخطة المدة نهاية تقييم9

 100,000.00         -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                              -                        100,000.00          التقييم إلجراء استشارية خدمات9.01

   -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                            128,154.00       128,154.00          2015 بعد ما استراتيجية ومشروع التقييم تقرير بشأن الفنية المصادقة اجتماع 9.02

 39,498.00           -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                              -                        39,498.00            2015 بعد ما أجندة على للتأثير المصلحة أصحاب مع اجتماعات في المشاركة9.03

 60,000.00           -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                              -                        60,000.00            القادم للعقذ 2015 مابعد وبرنامج موقف صياغة9.04

   -                          -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                              -                          -                           للتعليم الثالث العقد على للمصادقة (نظامي) التعليم بشأن استثنائية متخصصة فنية لجنة9.05

 25,000.00           -                          -                          -                          -                          -                               -                                  -                              -                        25,000.00             وضع التقرير النهائي، وإنتاج مواد الدعاية وما يتصل بها9.06

اإلجمالي 780,583.00       481,900.00       165,123.00       200,000.00       350,000.00       20,000.00              3,393,660.00           4,610,683.00       152,954.00       5,544,220.00      

التعليم وبناء القدرات في أفريقيا: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا :اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/الناتجالرقم
التمويل مصدر 

الفجوة  للتنمية األفريقي البنك 
 االتحاد هبة 

 مليون 30-األوروبي
المتحدة الواليات اليونسكو تركيا فورد مؤسسة 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 295,975.00        -                       204,278.00        -                       204,278.00        -                       500,253.00     أفريقيا في واالبتكار والتكنولوجيا بالعلم للنهوض البرامج تطبيقات تعزيز1

   -                         -                       204,278.00         -                       204,278.00         -                       204,278.00      ( والقارية واإلقليمية الوطنية المستويات) األفريقي لالتحاد العلمية نكروما كوامي منح تسهيل1.01

 295,975.00         -                         -                         -                         -                         -                       295,975.00      واالبتكار والتكنولوجيا العلم بشأن األعضاء للدول القدرات لبناء الرائد اإلقليمي البرنامج1.02

   -                       413,028.00      313,489.00        -                       726,517.00        -                       726,517.00     2024- واالبتكار والتكنولوجيا للعلم األفريقي لالتحاد الستراتيجية البرامج تعبئة وتنفيذ تطوير2

   -                         -                       75,465.00           -                       75,465.00           -                       75,465.00        (المنقحة الموحدة العمل خطة) 2024-2014   ألفريقيا واالبتكار والتكنولوجيا العلم استراتيجية تعميم2.01

   -                         -                       191,260.00         -                       191,260.00         -                       191,260.00      أفريقيا في والتكنولوجيا العلم بشأن األفريقي االتحاد بحوث إطار برنامج إنشاء2.02

2.03
 ذات المشتركة البرامج بشأن األفريقية والبينية الدولية وااللتزامات والتكنولوجيا العلم مجال في والتعاضد التعاون تعزيز

المشترك االهتمام
        46,764.00                       -           46,764.00                       -           46,764.00                       -                         -   

   -                       413,028.00         -                         -                       413,028.00         -                       413,028.00      واالبتكار للبحث األفريقي المجلس اقتراح: 2005 ليبيا سرت، EX/CL/Dec(7) رقم التنفيذي المجلس مقرر2.04

   -                         -                       576,531.00        -                       576,531.00        -                       576,531.00     األفريقية والتكنولوجيا بالفضاء المتعلقة اإلفريقية االستراتيجية والشبكات المؤسسات وإنشاء والبرامج السياسة تنفيذ3

   -                         -                       437,927.00         -                       437,927.00         -                       437,927.00      األفريقية الفضاء علوم برامج تنسيق3.01

   -                         -                       138,604.00         -                       138,604.00         -                       138,604.00      األفريقية االستراتيجية المؤسسات إنشاء3.02

 23,553.16           -                         -                         -                         -                       38,428.84         61,982.00        والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم مجال في والبحوث التدريب وتوطيد تعزيز4

 5,700.00             -                         -                         -                         -                       9,300.00           15,000.00        والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم مجال في أفريقيا احتياجات لمواجهة عمل خطة لوضع خبراء4.01

 17,853.16           -                         -                         -                         -                       29,128.84         46,982.00        والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم مجال في العمل خطة على للمصادقة المصلحة ألصحاب عمل حلقة4.02

   -                         -                         -                       524,888.00      524,888.00        -                       524,888.00     األحياء علم وأخالقيات االحيائية والسالمة االحيائي للتنوع األفريقي االتحاد مفوضية أطر تنفيذ5

   -                         -                         -                       20,192.00         20,192.00           -                       20,192.00        واألرض الحياة علوم بشأن اإلقليمية االقتصادية والمجموعات المؤسسات/للخبراء اجتماع تنظيم5.01

   -                         -                         -                       225,729.00       225,729.00         -                       225,729.00      واألرض الحياة علوم بشأن التنسيق وحدة على الحفاظ5.02

   -                         -                         -                       45,000.00         45,000.00           -                       45,000.00        وتقاسمها المنافع على والحصول االحيائية السالمة ذلك في بما االحيائي التنوع مجال في متكاملة سياسة وضع5.03

   -                         -                         -                       57,104.00         57,104.00           -                       57,104.00        (احيائيا المحصنة الرفيعة األفريقية والذرة االحيائية والسالمة اإلحيائي التنوع بشأن) القارية التنسيق لجنة عمل تعزيز5.04

   -                         -                         -                       62,144.00         62,144.00           -                       62,144.00        اإلحياء علم بأخالقيات المتعلقة األفريقي االتحاد قرارات تنفيذ5.05

5.06
 اإلحيائية السالمة بروتوكوالت إطار في عملية) اإلحيائي  التنوع بشأن الدولية المفاوضات في األعضاء الدول دعم

إحيائيا المحصنة الرفيعة األفريقية والذرة
        49,984.00                       -           49,984.00         49,984.00                       -                         -                         -   

   -                         -                         -                       64,735.00         64,735.00           -                       64,735.00        وراثيا المحورة الكائنات عن الكشف مختبرات من وقارية إقليمية شبكات إنشاء5.07

  2,390,171.00         38,428.84   2,032,214.00      524,888.00   1,094,298.00      413,028.00      319,528.16 

الفجوة 

اإلجمالي

الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا: اإلدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/النتيجةالرقم

 مصدر التمويل

العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

 BMZ 

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

السويد 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

   -                        103,466.00         -                        103,466.00         -                        103,466.00      أفريقيا في اإلحيائية للطاقة التوجيهية والمبادئ السياسات إطار تنفيذ تسهيل1

   -                        103,466.00         -                        103,466.00         -                        103,466.00      اإلحيائية الطاقة موارد خرائط رسم على المدربين لتدريب عمل حلقة تنظيم1.01

   -                          -                        136,810.00       136,810.00         -                        136,810.00      2020 األفريقية الكهرمائية الطاقة استراتيجية تنفيذ تسهيل2

   -                          -                        136,810.00       136,810.00         -                        136,810.00      الكهرمائية الطاقة حول قارية تدريبية عمل حلقة تدظيم 2.01

   -                          -                        91,716.00         91,716.00           -                        91,716.00        2020 األوروبي االتحاد-أفريقيا الطاقة شراكات تنفيذ تسهيل3

   -                          -                          -                       الطاقة مجال في األوروبي واالتحاد أفريقيا بين للشراكة المشترك الخبراء لفريق 11ال االجتماع3.01

   -                          -                        91,716.00         91,716.00           -                        91,716.00        األوروبي االتحاد/ أفريقيا الطاقة منتدى3.02

   -                          -                       والترويكا العمل فريق مجموعة اجتماعات في المشاركة3.03

 8,756.72             -                          -                          -                        14,287.28         23,044.00        للجميع المستدامة الطاقة مبادرة تنفيذ تسهيل 4

 4,880.72             -                          -                          -                        7,963.28           12,844.00        التنفيذية اإلشراف لجنة وترويكا عمل فريق في المشاركة  4.01

 1,824.00             -                          -                          -                        2,976.00           4,800.00          للجميع المستدامة الطاقة لمبادرة التنفيذية اإلشراف للجنة التنسيقي االجتماع في المشاركة4.02

 2,052.00             -                          -                          -                        3,348.00           5,400.00          للجميع المستدامة الطاقة لمبادرة السنوي االجتماع4.03

5
 المتصلة والمشاريع المناخ آثار حدة من والتخفيف األفريقية الطاقة إحصاءات بيانات قاعدة-  الطاقة لتنمية المهارات تعزيز

الضوئية الكهربائية الطاقة بشبكة
      382,652.00                        -         382,652.00                        -         382,652.00                        -   

   -                        170,456.00         -                        170,456.00         -                        170,456.00      األفريقية الطاقة بيانات وقواعد إحصاءات بشأن الرابعة القارية التدريبية الندوة تنظيم5.01

   -                        96,758.00           -                        96,758.00           -                        96,758.00        أفريقيا في الكهرباء النتاج الضوئية الكهربائية الطاقة بشبكة المتصلة المشاريع بشأن فنية تدريبية عمل ورشة تنظيم5.02

   -                        115,438.00         -                        115,438.00         -                        115,438.00      الكربون وأرصدة النظيفة التنمية وآلية المناخ تغير بشأن فنية ندوة تنظيم5.03

 106,398.00         -                          -                          -                          -                        106,398.00      أفريقيا في النفط لمصافي األطراف والمتعددة الثنائي التجديد لتشجيع وسياسات استراتيجيات وضع6

 14,000.00           -                          -                          -                          -                        14,000.00        دراسة إعداد6.01

 92,398.00           -                          -                          -                          -                        92,398.00        اإلقليمي والتكامل االقتصادي البقاء وقابلية البترول، مصافي وضع حول عمل ورشة تنظيم6.02

 102,940.00         -                          -                          -                          -                        102,940.00      أفريقيا في الطاقة وتنمية المناخ تغير7

 14,000.00           -                          -                          -                          -                        14,000.00        دراسة إعداد7.01

 88,940.00           -                          -                          -                          -                        88,940.00        الطاقة تكنولوجيات تصنيع حول ندوة تنظيم7.02

 109,600.00         -                          -                          -                          -                        109,600.00      األفريقية الكهربائية التحتية البنية تنمية معايير مواءمة8

8.01
 الكهربائية للمعايير األفريقية للجنة الفنية للجنة 77ال االجتماع/التنفيذية اإلدارة لجنة معايير لوضع القدرات لبناء عمل ورشة 

والفنية
        34,400.00                        -                          -                          -                          -           34,400.00 

 19,200.00           -                          -                          -                          -                        19,200.00        اللجنة واجتماع المطابقة نظم تقييم ندوة8.02

 31,200.00           -                          -                          -                          -                        31,200.00        والفنية الكهربائية للمعايير األفريقية للجنة الفنية للجنة السادس االجتماع8.03

 24,800.00           -                          -                          -                          -                        24,800.00        اإلدارة لجنة واجتماع والفنية الكهربائية للمعايير األفريقية للجنة االستراتيجي التخطيط منتدى8.04

 185,025.80         -                          -                          -                        301,884.20       486,910.00      أفريقيا شرق في األرضية الحرارية الطاقة موارد تنمية تسهيل 9

 185,025.80         -                          -                          -                        301,884.20       486,910.00      األرضية الحرارية للطاقة اإلقليمية التنسيق وحدة تفعيل  9.01

  1,543,536.00       316,171.48       714,644.00       228,526.00       486,118.00       512,720.52 

الفجوة إسبانيا 

اإلجمالي

استراتيجيات ومبادرات تنمية الطاقة في أفريقيا :عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية :الدعامة االستراتيجية
تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغالبنية التحتية والطاقة: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

 االتحاد هبة التمويل مصدر 

 30-األوروبي

يورو مليون



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

   -                          300,596.00                300,596.00          -                      300,596.00        المدني للطيران األفريقية السياسة تنفيذ1

   -                          41,220.00                  41,220.00            -                      41,220.00          (ياموسوكرو مقرر تطبيق مراقبة) أفريقيا في الجوي النقل سوق تحرير تسهيل1.01

1.02
 ورشة+  دراسة: (استشاريان) المدني للطيران المشتركة األفريقية السياسة أجل من الطيران وأمن سالمة قواعد تنسيق بشأن دراسة

للتحقق عمل
        259,376.00                      -          259,376.00                259,376.00                          -   

 362,952.80           -                                   -                           -                      362,952.80        الداخلية المياه عبر والنقل البحري النقل وقواعد وسياسات نظم تنسيق2

 123,715.20           -                                   -                           -                      123,715.20        البحري النقل ميثاق تطبيق حول اإلشراف للجنة اجتماعات تنظيم2.01

 121,592.80           -                                   -                           -                      121,592.80        للتحقق عمل وورشة دراسة: البحرية المالحة على التدريب برامج مواءمة2.02

 117,644.80           -                                   -                           -                      117,644.80        أفريقيا في البحري النقل لتنسيق قاري مؤسسي عمل إطار ضع2.03

 278,688.20           -                                   -                           -                      278,688.20        أفريقيا في التشغيلية واإلستراتيجية للطرق التحتية البنية تطوير تيسير3

 121,009.00           -                                   -                           -                      121,009.00        األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء أعتمده الذي 2020- 2011 المتحدة األمم لعقد المدة منتصف تقييم3.01

 157,679.20           -                                   -                           -                      157,679.20        أفريقيا عبر السريعة الطرق وانماط معايير مواءمة وتنفيذ نشر3.02

 279,316.80           -                                   -                           -                      279,316.80        الحديدية بالسكك النقل استراتيجيات ونشر تطوير4

 158,590.60           -                                   -                           -                      158,590.60        الحديدية للسكك التحتية للبنية العملية الموارد حشد آليات تحديد4.01

 120,726.20           -                                   -                           -                      120,726.20        أفريقيا في الحديدية السكك مجال في التدريب قدرات تعزيز4.02

 229,377.40           -                                   -                           -                      229,377.40        األفريقية السياحة ومعايير سياسات وتطبيق مواءمة5

 121,529.80           -                                   -                           -                      121,529.80        أفريقيا في للسياحة ومعايير سياسات وضع5.01

 107,847.60           -                                   -                           -                      107,847.60        4 رقم األفريقي لالتحاد المتخصصة الفنية للجنة فرعية كلجنة نظم-  أفريقيا في السياحة بشأن الوزارية الفرعية للجنة اجتماع أول5.02

    1,450,931.20                      -          300,596.00                300,596.00     1,150,335.20 

الفجوة 

اإلجمالي

تيسير وتنسيق نظم النقل والسياحة في أفريقيا: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

-األوروبي االتحاد هبة 

يورو مليون 30

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
البنية التحتية والطاقة: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 287,700.00        -                          -                          -                          -                     287,700.00     (النطاق اسم نظام الترقيم، الطيف،) المشتركة النادرة الموارد ادارة  تيسير1

 287,700.00        -                          -                          -                          -                     287,700.00     الالسلكي الطيف سياسات تطوير1.01

   -                          -                        434,618.00      434,618.00        -                     434,618.00     االستراتيجيات ومواءمة وتطوير األفريقي البريد قطاع وقواعد سياسات تيسير2

   -                          -                        300,344.00      300,344.00        -                     300,344.00     للبريد الرئيسية الخطة تطوير2.01

   -                          -                        109,630.00      109,630.00        -                     109,630.00     البريدية االلكترونية للخدمات التوجيهية المبادىء وضع2.02

   -                          -                        24,644.00         24,644.00           -                     24,644.00        البريدية االلكترونية الخدمات بشأن التوجيهية والمبادىء الرئيسية الخطة تقارير في للتحقق ورشة تنظيم2.03

 238,462.00        -                          -                          -                          -                     238,462.00     اإلفريقية االلكترونية الشبكة لنقل عمل خطة تطبيق3

 70,602.00           -                          -                          -                          -                     70,602.00        المستخدمين/ األطراف لجمعية اجتماعين تنظيم3.01

 37,100.00           -                          -                          -                          -                     37,100.00        للشبكة المشترك األصل وصيانة تشغيل ادارة على قادر أفريقي فريق بناء3.02

 99,260.00           -                          -                          -                          -                     99,260.00        واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ألسبوع جانبي كحدث األفريقية االلكترونية الشبكة مشروع حول والمعلومات لالتصاالت عمل ورشة تنظيم3.03

 31,500.00           -                          -                          -                          -                     31,500.00        2014 يناير في األفريقي االتحاد مؤتمر مقرر بموجب األفريقية االلكترونية الشبكة أجل من مستدامة عمل خطة تطوير3.04

 266,000.00        -                          -                          -                          -                     266,000.00     أفريقيا في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مجال في والقواعد السياسات ومواءمة اعداد4

4.01
 أمن لتشريعات مرجعي كدليل االلكتروني الفضاء أمن بشأن األفريقي االتحاد اتفاقية على التصديق لتيسير االتصاالت أدوات مجموعة تطوير

.الوطني االلكتروني الفضاء
        21,000.00                     -                          -                          -                          -           21,000.00 

 210,000.00        -                          -                          -                          -                     210,000.00     الوطني االلكتروني الفضاء أمن تشريعات تطوير لتيسير القدرات بناء أجل من (منطقة لكل واحدة) األقل على عمل ورش 5 تنظيم4.02

 35,000.00           -                          -                          -                          -                     35,000.00        واالتصاالت المعلومات لتكنلوجيا األفريقي األسبوع4.03

 865,800.00        -                          -                          -                          -                     865,800.00     الرقمي الى التناظري البث من باالنتقال التعجيل5

 561,000.00        -                          -                          -                          -                     561,000.00     األعضاء للدول المقدمة الفنية المساعدة5.01

 304,800.00        -                          -                          -                          -                     304,800.00     منسقة رقمي توزيع خطة تطبيق5.02

   -                        2,972,400.00     -                        2,972,400.00     -                     2,972,400.00  المعرفة اقتصاديات بشأن األفريقية اإلقليمية العمل خطة مشروعات تنفيذ6

   -                        2,972,400.00     -                        2,972,400.00     -                     2,972,400.00  أفريقيا في االنترنت تبادل نظام تطبيق6.01

 556,110.50        -                          -                          -                          -                     556,110.50     االلكترونية االستراتيجيات تطوير7

 556,110.50        -                          -                          -                          -                     556,110.50     االلكتروني البريد تطبيق في االسهام7.01

  5,621,090.50                     -     3,407,018.00      434,618.00   2,972,400.00   2,214,072.50 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
البنية التحتية والطاقة: اإلدارة

النشاط/  النتيجةالرقم

 األفريقي البنك التمويل مصدر 

 رابطة-للتنمية

 في التعليم تطوير

 لوكسمبورج بنك 

للتنمية
الفجوة 

اإلجمالي

تيسير البرامج ومواءمة السياسات والقواعد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالتصاالت السلكية والالسلكية والقطاع البريدي: عنوان المشروع

التكامل والتعاون والشراكة: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية



2015

الميزانية
 األعضاء الدول

States
الدوليون الشركاء

   -                        213,150.00        -                        213,150.00        -                        213,150.00     أفريقيا في التحتية البنية لتطوير المؤسسية للمنظومة الحكم هياكل تفعيل1

   -                        26,600.00           -                        26,600.00           -                        26,600.00        أفريقيا في التحتية البنية تطوير برنامج لتطبيق التوجيهية للجنة اجتماعين تنظيم1.01

   -                        109,840.00        -                        109,840.00        -                        109,840.00     التحتية للبنية االستشارية للمجموعة قانونيين اجتماعين تنظيم1.02

   -                        76,710.00           -                        76,710.00           -                        76,710.00        التحتية البنية تطوير لمجلس النظاميين االجتماعين تنظيم1.03

 144,000.00        -                        479,390.00      479,390.00        -                        623,390.00     أفريقيا في التحتية البنية تطوير لبرنامج األولوية ذات العمل خطة تطبيق تيسير2

 144,000.00        -                          -                          -                          -                        144,000.00     القدرات بناء برنامج تطبيق2.01

   -                          -                        106,500.00      106,500.00        -                        106,500.00     أفريقيا في التحتية البنية تطوير لبرنامج األولوية ذات العمل لخطة االتصاالت استراتيجية تطبيق2.02

   -                          -                        142,450.00      142,450.00        -                        142,450.00     التحتية للبنية المعلومات ونظام البيانات قاعدة ونشر اعداد2.03

   -                          -                        70,000.00         70,000.00           -                        70,000.00        أفريقيا في التحتية البنية تطوير لبرنامج المحلية الموارد حشد استراتيجية تطبيق2.04

2.05
 األولوية ذات العمل خطة تطبيق في والمشاركة الخاص القطاع واستثمارات االنمائيين الشركاء تشجيع

أفريقيا في التحتية البنية تطوير لبرنامج
        26,400.00                        -           26,400.00         26,400.00                        -                          -   

2.06

 تحديد حول المتخصصة والمؤسسات االقليمية االقتصادية المجموعات مع اقليمية مشاورات اجتماع تنظيم

 أجل من إفريقيا في التحتية البنية تطوير لبرنامج األولوية ذات العمل خطة لمشروعات والتخطيط األولويات

األولوية ذات العمل خطة من المتبقية األربع السنوات فترة

        57,120.00                        -           57,120.00         57,120.00                        -                          -   

   -                          -                        76,920.00         76,920.00           -                        76,920.00        التحتية البنية أجل من وأفريقيا األوروبي االتحاد لشراكة السابع االجتماع تنظيم2.07

     836,540.00                        -        692,540.00      479,390.00      213,150.00      144,000.00 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
البنية التحتية والطاقة: االدارة

النشاط/  النتيجةالرقم

 االتحاد هبة التمويل مصدر

 30-األوروبي

يورو مليون

 وكالة/ ألمانيا 

التعاون
الفجوة 

االجمالي

برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا والمنظومة المؤسسية: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

   -                          -                          -                          -                          -                        15,000.00         15,000.00        األمني القطاع اصالح بشأن القارية السياسة تطبيق تشجيع1

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                       األمني القطاع الصالح ارشادية وثائق وضع1.01

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                       األمني القطاع الصالح االرشادية الوثائق وتعميم وطبع نشر1.02

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                       األمني القطاع الصالح واحدة تقييم بعثة اجراء1.03

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                       األمني القطاع الصالح التوجيهية للجنة اجتماع1.04

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                       األمني القطاع اصالح لمشروع الثانية المرحلة أجل من المشروع وثيقة بشأن تشاوري اجتماع1.05

1.06
 لمعدات االستهالكية اللوازم شراء طريق عن المستدامة التنمية بقسم والمنتدبين األجل قصيرة بعقود الموظفين دعم

المعلومات تكنولوجيا
         10,000.00          10,000.00                        -                          -                          -                          -   

   -                          -                          -                          -                        5,000.00            5,000.00           المستدامة التنمية لقسم تشاورية اجتماعات1.07

 59,430.00           -                          -                        181,296.00       181,296.00         -                        240,726.00      اإلدماج واعادة والتسريح السالح نزع بشأن األعضاء الدول لدعم االفريقي االتحاد قدرة تعزيز2

2.01
 للدول الدعم&  (والصومال الوسطى أفريقيا وجمهورية ليبيا) 2014 أنشطة على بناء وتقييم متابعة بعثات ثالث

األعضاء
         74,190.00                        -            74,190.00          74,190.00                        -                          -                          -   

   -                          -                          -                        7,900.00            7,900.00              -                        7,900.00           األفريقي باالتحاد اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع وثائق تطوير2.02

   -                          -                          -                        71,206.00          71,206.00            -                        71,206.00         (الوسطى أفريقيا وجمهورية الصومال) عضووين دولتين في اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع على تدريب2.03

2.04

 مجموعتين وفي (الوسطى أفريقيا جمهورية في أفريقية بقيادة الدولية الدعم وبعثة أميصوم) األفريقي لإلتحاد مباشر دعم

 السالح نزع بشأن (للتنمية المشتركة الحكومية والهيئة إفريقيا وسط لدول االقتصادية المجموعة) اقليميتين اقتصاديتين

اإلدماج واعادة والتسريح

         87,430.00                        -            28,000.00          28,000.00                        -                          -            59,430.00 

   -                          -                        401,279.20         -                        401,279.20       89,980.00         491,259.20      الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة بشأن القارية االستراتيجية تنفيذ تيسير3

   -                          -                        37,992.00            -                        37,992.00            -                        37,992.00         (األقل على عضويين دولتين في) بها توجد ال التي األماكن في إقامتها أو الوطنية، التنسيق آليات تعزيز3.01

   -                          -                        182,388.00         -                        182,388.00         -                        182,388.00      (األقل على عضويين دولتين في) التحديث في المساعدة أو الوطنية العمل خطط تطوير دعم3.02

   -                          -                        55,743.20            -                        55,743.20            -                        55,743.20         األقل على عضويين دولتين في الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة بشأن الدعم لتقديم الوطنية التشريعات مراجعة دعم3.03

   -                          -                        125,156.00         -                        125,156.00         -                        125,156.00      االدماج واعادة والتسريح السالح نزع&  الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة بشأن التوجيهية للجنة اجتماعين عقد3.04

3.05
 لدول االقتصادية المجموعة منطقة في الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة بشأن الوطنية اللجان ألعضاء تدريب إجراء

أفريقيا وسط
         89,980.00          89,980.00                        -                          -                          -                          -   

 400,336.00         -                          -                          -                          -                        20,250.00         420,586.00      األرضية األلغام من خالية أفريقيا تحقيق باتجاه األعضاء الدول مساعدة4

 300,000.00         -                          -                          -                          -                          -                        300,000.00      الضحايا ومساعدة األلغام إزالة في تأثرا األكثر األعضاء الدول من األقل على ثالث مساعدة4.01

   -                          -                          -                          -                        20,250.00          20,250.00         باأللغام المتعلقة األعمال بشأن الممارسات أفضل حول كتيب اعداد4.02

 100,336.00         -                          -                          -                          -                          -                        100,336.00      االقليمية التدريب مراكز خالل من عضو دولة 15 و 10 بين لما التدريب خالل من القدرات دعم4.03

5
 النووية والمواد لألسلحة والعالمي االقليمي االنتشار منع بموجب التزاماتها تطبيق على األعضاء الدول قدرات تعزيز

األمنية والنظم والبيولوجية والكيماوية
      187,802.00                        -         187,802.00                        -         187,802.00                        -                          -   

5.01
 المتعلقة االقليمية العمل خطط تنمية بشأن االقليمية االقتصادية للمجموعات  االتصال لنقاط للمتابعة تدريبية عمل ورشة

1540 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس وقرار البيولوجية األسلحة واتفاقية الكيماوية األسلحة حظر اتفاقية بتطبيق
         32,393.00                        -            32,393.00                        -            32,393.00                        -                          -   

   -                          -                        136,113.00         -                        136,113.00         -                        136,113.00      (2004) 1540 المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار بشأن الوطنية االتصال لنقاط تدريبية عمل ورشة5.02

   -                          -                        19,296.00            -                        19,296.00            -                        19,296.00         األطراف الدول ومؤتمر النووية للطاقة األفريقية للمفوضية وعملياتية فنية مساعدة توفير5.03

   -                        435,222.00         -                        225,197.00       660,419.00         -                        660,419.00      األعضاء الدول بين اإلرهاب لمكافحة األفريقي االتحاد إطار تنفيذ تعزيز6

   -                          -                          -                        225,197.00       225,197.00         -                        225,197.00      اإلرهاب مكافحة بشأن النموذجي األفريقي القانون تنفيذ في األعضاء الدول دعم6.01

الفجوة 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
السلم واألمن: اإلدارة

النشاط/ االنتيجةالرقم

التمويل مصدر 

السياسة األفريقية المشتركة للدفاع واألمن: عنوان المشروع

السلم واألمن: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 السلم-الدنمارك 

واألمن

-األوروبي االتحاد 

 المنظومة

 للسلم األفريقية

إسبانيا 



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 
الفجوة 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
السلم واألمن: اإلدارة

النشاط/ االنتيجةالرقم

التمويل مصدر 

السياسة األفريقية المشتركة للدفاع واألمن: عنوان المشروع

السلم واألمن: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 السلم-الدنمارك 

واألمن

-األوروبي االتحاد 

 المنظومة

 للسلم األفريقية

إسبانيا 

   -                        53,036.00            -                          -                        53,036.00            -                        53,036.00         اإلرهاب لمكافحة العالمي بالمنتدى إفريقيا في العمل لمجموعات عمل ورشة6.02

   -                        36,938.00            -                          -                        36,938.00            -                        36,938.00         األقل على أعضاء دول خمس الى تقييم بعثات ايفاد6.03

   -                        185,252.00         -                          -                        185,252.00         -                        185,252.00      باإلرهاب المتعلقة والبحوث للدراسات األفريقي للمركز االتصال لنقاط التاسع االجتماع عقد6.04

   -                        99,336.00            -                          -                        99,336.00            -                        99,336.00         العنيف التطرف مواجهة بشأن القدرات بناء برنامج6.05

   -                        60,660.00            -                          -                        60,660.00            -                        60,660.00         اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع اإلرهاب مكافحة بشأن عمل ورشة تنسيق6.06

 117,008.00         -                          -                          -                          -                          -                        117,008.00      األعضاء الدول في الحدود ومراقبة ادارة تعزيز7

 117,008.00         -                          -                          -                          -                          -                        117,008.00      نواكشوط عملية إطار في الدول بين والتعاون للحدود المتكاملة اإلدارة بشأن األعضاء بالدول خبراء تدريب7.01

اإلجمالي 576,774.00       435,222.00       589,081.20       406,493.00       1,430,796.20    125,230.00       2,132,800.20   



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

   -                       165,620.04        -                       135,000.00        -                         -                       472,200.00        -                         -                         -                       386,947.01      200,000.01      1,359,767.06      -                        1,359,767.06   النزاعات من الخارجة المستهدفة البلدان في النزاعات بعد ما فترة في اإلعمار إعادة متطلبات بفعالية ودعم تحديد1

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       33,645.00           -                       33,645.00            -                        33,645.00         النزاعات من الخارجة الدول الى تقييم بعثات1.01

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       109,080.00        -                       109,080.00          -                        109,080.00       نزاعات من خارجة األقل على دول اربع في النزاعات بعد ما فترة في االعمار اعادة أنشطة متابعة1.02

1.03
 وحشد النزاعات من الخارجة للبلدان أفريقيا داخل من الموارد حشد يستهدف الذي األفريقي التضامن مؤتمر متابعة/عقد

النزاعات بعد ما فترة في والتنمية اإلعمار اعادة لجهود األعضاء الدول من الموارد
       165,620.04                        -          165,620.04                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -        165,620.04                       -   

   -                         -                         -                         -                         -                         -                       472,200.00        -                         -                         -                         -                         -                       472,200.00          -                        472,200.00       النزاعات من الخارجة الدول في السالم تعزيز مشروعات دعم1.04

   -                         -                         -                       135,000.00        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       135,000.00          -                        135,000.00       أفريقيا في مستهدفة مكاتب/دول في األفريقي االتحاد من فنيين/مهنيين متطوعين نشر دعم1.05

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       118,030.00        -                       118,030.00          -                        118,030.00       النزاعات بعد ما فترة في والتنمية االعمار إعادة سياسة تطبيق بشأن الرئيسيين المصلحة أصحاب وحشد تنسيق1.06

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       45,496.00           -                       45,496.00            -                        45,496.00         األفريقي االتحاد بمقر اإلنسان لحقوق األفريقي لالتحاد دائم تذكاري نصب انشاء أنشطة دعم1.07

1.08
 االنتشار أجل من األفريقي لالتحاد النزاعات بعد ما فترة في والتنمية االعمار اعادة لخبراء بيانات قاعدة/قائمة تفعيل

النزاعات بعد ما بعثات في للخبراء السريع
         80,696.01                        -            80,696.01                       -           80,696.01                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       200,000.01      200,000.01          -                        200,000.01       العظمى البحيرات لمنطقة الجنس نوع اساس على العنف مكافحة مشروع دعم1.09

   -                       1,500,000.00   2,800,000.00   63,691.96        1,500,000.00   250,000.00      2,142,379.88     -                       3,900,000.00     -                       2,228,807.20     -                       14,384,879.04  1,151,232.42    15,536,111.46 والوساطة النزاعات وتسوية إدارة على األفريقي االتحاد قدرة تعزيز2

2.01
 لتقييم (ومصر السودان وجنوب وليبيا الوسطى افريقيا وجمهورية ومالي بيساو غينيا) مختارة دول ست إلى بعثات

الدول تلك في واألمنية السياسية التطورات
         28,807.20                        -            28,807.20                       -           28,807.20                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                          -                       إريتريا/وإثيوبيا ومدغشقر وغينيا وبورندي السودان وجنوب الديمقراطية الكونغو جمهورية في التطورات متابعة2.02

   -                         -                         -                         -                         -                       250,000.00        -                         -                         -                         -                         -                         -                       250,000.00          -                        250,000.00       الوسطى أفريقيا وجمهورية السودان وجنوب ومدغشقر وبوروندي ديفوار كوت في الوطنية المصالحة عمليات دعم2.03

2.04

 الوسطى افريقيا وجمهورية الديمقراطية الكونغو جمهورية) للمقاومة الرب جيش بأنشطة المتأثرة الدول في الموقف متابعة

 التعاون مبادرة بشأن آخرين مصلحة أصحاب مع والمشاركة األرض على الجارية العملية ودعم (السودان وجنوب وأوغندا

للمقاومة الرب جيش ضد اإلقليمي

           8,971.20            8,971.20                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        66,207.06          66,207.06         وتونس ومصر إريتريا/وإثيوبيا الغربية الصحراء في الموقف وتقييم متابعة2.05

2.06
 االقليمية االقتصادية المجموعات لدى لإلتصال األفريقي االتحاد ومكاتب االقليمية االقتصادية المجموعات حشد/تنسيق

األزمات حل تعزيز لدعم والشركاء
           8,602.20            8,602.20                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

2.07
 تدعو أينما/ عندما جديدة مكاتب فتح/ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات الدول لدى لالتصال األفريقي االتحاد مكاتب دعم

الحاجة
       200,000.00                        -          200,000.00                       -        200,000.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

2.08

 االتحاد مكاتب الى بعثة) والمنطقة الديمقراطية الكونغو لجمهورية والتعاون واألمن السلم اطار تنفيذ في والمساهمة متابعة

 دول وبعض الوسطى، أفريقيا وجمهورية السودان وجنوب الديمقراطية الكونغو وجمهورية بوروندي في االفريقي

 اآللية اجتماعات حضور وكذلك المعنية، (سادك) األفريقي الجنوب تنمية مجموعة ودول عشر الثالث العظمى البحيرات

أبابا أديس/ نيويورك في اإلقليمية

         11,844.72          11,844.72                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

   -                         -                         -                       63,691.96           -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       63,691.96            -                        63,691.96         أفريقيا شمال في التطورات وكذلك الساحل ومنطقة مالي في الموقف متابعة2.09

2.1
 في عقد الذي أفريقيا وسط لدول االقتصادية للمجموعة السادس االستثنائي القمة مؤتمر استنتاجات تنفيذ ودعم متابعة

2014 يناير 10 و 9 يومي نجامينا
                       -                          -                          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                          -                       مقديشيو في األفريقي االتحاد مكتب قدرات وتعزيز الصومال في الجديدة المؤسسات وتوطيد تعزيز دعم2.11

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                          -                       الوسطى أفريقيا جمهورية في أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة قدرات وتقوية تعزيز2.12

2.13

 وسط لدول االقتصادية المجموعة مع بالتشاور الوسطى أفريقيا جمهورية في الوطنية المصالحة مؤتمر لعقد التحضير

 9 يومي نجامينا في عقدت التي أفريقيا وسط لدول االقتصادية للمجموعة السادسة االستثنائية القمة بذلك أوصت كما أفريقيا

2014 يناير 10و

         39,987.56          39,987.56                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        15,619.68          15,619.68         (المعنية والدول نيويورك لدى البعثات) الصحراء غربي في األزمة حل عملية في األفريقي االتحاد مشاركة تعزيز2.14

2.15
 بوروندي) اختصاصاتها بتنفيذ لها السماح أجل من لإلتصال األفريقي االتحاد لمكاتب البشرية الموارد قدرات تعزيز

(الخ وليبيا السودان وجنوب ومدغشقر وتشاد الديمقراطية الكونغو وجمهورية
       987,542.88                        -          987,542.88                       -        345,163.00                       -                         -                         -        642,379.88                       -                         -                         -                         -                         -   

 1,500,000.00   2,800,000.00     -                       1,500,000.00     -                       1,500,000.00     -                       3,900,000.00     -                       1,654,837.00     -                       12,854,837.00  1,000,000.00    13,854,837.00 جديدة مكاتب فتح/ األرض على لإلتصال األفريقي االتحاد مكاتب دعم2.16

 561,628.00        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       403,572.40        -                         -                       403,572.40         -                        965,200.40      للسالم األفريقي االتحاد حملة رؤية تعزيز3

 129,134.00        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                        129,134.00       2015 لعام أفريقيا أمم كأس في األفريقي االتحاد مشاركة: الرياضة خالل من السالم تشجيع3.01

3.02
 ألواجادوجو والتليفزيون للسينما األفريقي المهرجان في األفريقي االتحاد مشاركة: الثقافة خالل من السالم تشجيع

2015 لعام  (سينمائي مهرجان)
         39,182.00                        -                          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -           39,182.00 

 13,200.00           -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                        13,200.00         (السالم يوم) للسالم الدولي اليوم إحياء3.03

 92,120.00           -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                        92,120.00         2015 السالم سفراء برنامج3.04

 152,550.00        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                        152,550.00       "السالم لنحقق" حملة اطالق واعادة استراتيجية مراجعة3.05

 41,372.00           -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                        41,372.00         والشباب األطفال بين السالم تعليم ترسيخ3.06

 94,070.00           -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                        94,070.00         الخالص للسالم حدث تنظيم3.07

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       403,572.40        -                         -                       403,572.40          -                        403,572.40       واألمن السلم مديرية&  واألمن للسلم األفريقية المنظومة ركائز أجل من االتصال دعم3.08

 737,276.00        -                         -                         -                         -                         -                         -                       173,318.00        -                         -                         -                         -                       173,318.00       64,043.00          974,637.00      األعضاء األفريقية الدول بين الحدود عبر والتعاون األفريقية الحدود ورسم تعيين تيسير4

 737,276.00        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                        737,276.00       األعضاء للدول الحدودية المناطق وإدارة الحدود وصيانة وتعيين ترسيم دعم4.01

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       173,318.00        -                         -                         -                         -                       173,318.00          -                        173,318.00       الحدود عبر التعاون مبادرات دعم4.02

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        46,982.00          46,982.00         المناسبة المعارف وتبادل وإنشاء الحدود بقضايا المكلفة المؤسسات قدرة بناء4.03

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        17,061.00          17,061.00         الموارد وحشد التوعية أنشطة اجراء4.04

5
 السالم مجال في آخرين وشركاء العربية والجامعة األوروبي واالتحاد المتحدة واألمم األفريقي االتحاد بين التنسيق تعزيز

واألمن
      460,311.90       306,354.90          78,421.00                       -          78,421.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -          75,536.00 

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        91,320.00          91,320.00         المتحدة األمم وأمانة واألمن السلم مديرية/األفريقي االتحاد بين سنويين مكتبيين اجتماعين تنظيم5.01

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       41,336.00           -                       41,336.00            -                        41,336.00         المشتركة المهام لقوة سنويين اجتماعين تنظيم5.02

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        103,192.90        103,192.90       المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في األفريقية الدول دور تعزيز بشأن دراسة5.03

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       24,000.00           -                       24,000.00            -                        24,000.00         المشترك التعاون بشأن المستفادة الدروس نتائج نشر5.04

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        48,912.00          48,912.00         واألمن السلم مسائل بشأن أفريقيا/المتحدة األمم مجموعة مع دورية مشاورات5.05

 75,536.00           -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                        75,536.00         واألمن السلم بشأن الشراكة حول مشتركة خبراء لمجموعة اجتماعين تنظيم5.06

منع وادارة وتسوية النزاعات و اعادة االعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات: عنوان المشروع

السلم واألمن: الدعامة االستراتيجية

 تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
السلم واألمن: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر
 السلم-النمسا 

واألمن

 السلم-الدنمارك 

 المرحلة واألمن

الثانية

-األوروبي االتحاد 

 المنظومة

 للسلم االفريقية

-األوروبي االتحاد 

واألمن السلم

 وكالة/ ألمانيا 

 السلم- التعاون

واألمن

- المتحدة المملكة 

واألمن السلم
الفجوة 

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

واألمن السلم 

هولندا 
 السلم- النرويج 

واألمن
  Sweden - P&S إسبانيا 
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منع وادارة وتسوية النزاعات و اعادة االعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات: عنوان المشروع

السلم واألمن: الدعامة االستراتيجية

 تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
السلم واألمن: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر
 السلم-النمسا 

واألمن

 السلم-الدنمارك 

 المرحلة واألمن

الثانية

-األوروبي االتحاد 

 المنظومة

 للسلم االفريقية

-األوروبي االتحاد 

واألمن السلم

 وكالة/ ألمانيا 

 السلم- التعاون

واألمن

- المتحدة المملكة 

واألمن السلم
الفجوة 

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

واألمن السلم 

هولندا 
 السلم- النرويج 

واألمن
  Sweden - P&S إسبانيا 

5.07
 أديس) األوروبي االتحاد ومندوبية األفريقي لالتحاد واألمن السلم مديرية بين األفكار الستثارة واحدة سنوية دورة تنظيم

واألمن السلم حول (أبابا
              120.00               120.00                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        20,410.00          20,410.00         (بروكسل نيويورك،) واألمن السلم مسائل حول أفريقيا/األوروبي االتحاد مجموعة مع دورية مشاورات5.08

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        19,224.00          19,224.00         القارة في المعنية النزاعات مواقف حول تشاورية اجتماعات عقد5.09

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        23,176.00          23,176.00         واألمن السلم قضايا حول المستوى رفيعة زيارات تبادل5.1

   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                       13,085.00           -                       13,085.00            -                        13,085.00         اآلخر من كل اجتماعات في المشاركة5.11

اإلجمالي 1,374,440.00   1,665,620.04   2,800,000.00   198,691.96      1,500,000.00   250,000.00      2,614,579.88   173,318.00      3,900,000.00   403,572.40      2,694,175.21   200,000.01      16,399,957.50  1,521,630.32    19,296,027.82 
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 300,000.00      95,000.00         340,255.25      735,255.25        -                        735,255.25     أفريقيا في واألمن السلم في المرأة دور تعزيز1

1.01
 أفريقيا وجمهورية ومالي بيساو غينيا) مختارة دول ست في األمن وتطورات السياسية التطورات لتقييم بعثات اطار في الجنسين خبراء نشر

(ومصر السودان وجنوب وليبيا الوسطى
        35,854.00                        -           35,854.00         35,854.00                        -                          -   

   -                          -                        50,078.00         50,078.00           -                        50,078.00        نزاعات من خارجة دول 6 في النزاعات بعد ما فترة في االعمار اعادة متطلبات تقييم بعثات  اطار في الجنسين خبراء نشر1.02

   -                        95,000.00         100,000.00      195,000.00        -                        195,000.00     المرأة ضد العنف ومناهضة المرأة يوم احياء في االتصال مكاتب دعم1.03

1.04
 في للمشاركة الوطني المستوى على النسائية االئتالفات/ الشبكات لدعم  لإلتصال األفريقي االتحاد ومكاتب االفريقي االتحاد لبعثات دعم صناديق

(السالم ومفاوضات الوطني، والحوار المصالحة) االستقرار/التعافي وعمليات الصراعات منع
     390,000.00                        -        390,000.00         90,000.00                        -        300,000.00 

1.05
 الشرطة منظور من واألمن السالم في المرأة دور تعزيز حول الجنسيات متعددة بعثات من النساء األفريقيين السالم حفظ لجنود اجتماع عقد

مدني منظور ومن والجيش
        64,323.25                        -           64,323.25         64,323.25                        -                          -   

1.06

 وجمهورية وبوروندي، جوبا،) اتصال مكتب  13في المرأة ضد العنف ومناهضة المرأة يوم احياء في لالتصال األفريقي االتحاد مكاتب دعم

 والخرطوم، وتشاد، ومدغشقر، القمر، وجزر ديفوار وكوت وليبيريا، وليبيا، بيساو وغينيا الوسطى أفريقيا وجمهورية الديمقراطية، الكونغو

1325 القرار ،(ومالي

                       -                          -                          -                          -                          -                          -   

   -                          -                        157,772.46      157,772.46        -                        157,772.46     واألمن والسلم الجنسين مسائل مجال في الناشطة األطراف شبكة تعزيز2

2.01
 الجنسين بشأن االقليمة المدني المجتمع منظمات&  االقليمية واآلليات االقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي لالتحاد ثاني فني اجتماع عقد

واألمن والسلم
        83,338.46                        -           83,338.46         83,338.46                        -                          -   

   -                          -                        13,227.00         13,227.00           -                        13,227.00        واألمن والسلم الجنسين مجال في الجيدة والممارسات المستفادة الدروس وتعزيز متبادلة، زيارات تنظيم2.02

2.03
 مالي) النزاعات بعد ما بفترة تمر التي الدول وفي أزمات تشهد التي الدول في للجنسين واألمن السلم بشأن الوطنية المشاورات عمليات دعم 

(السودان وجنوب والسودان ومصر الديمقراطية الكونغو وجمهورية الوسطى افريقيا وجمهورية وليبيا والصومال،
        20,617.00                        -           20,617.00         20,617.00                        -                          -   

   -                          -                        480.00              480.00                -                        480.00             واألمن والسلم الجنسين مسائل حول األفريقي االتحاد بمفوضية اإلدارات بين المشتركة المهام لقوة سنوي ربع اجتماع عقد2.04

   -                          -                        10,110.00         10,110.00           -                        10,110.00        واألمن والسلم الجنسين بشأن األفريقي االتحاد مهام لقوة سنوية خلوة تنظيم2.05

   -                          -                        30,000.00         30,000.00           -                        30,000.00        الدوليين الشركاء مع واالجتماعات المؤتمرات في المشاركة2.06

   -                          -                        255,195.00      255,195.00        -                        255,195.00     الجنسين مسائل لدمج والحماية االنسانية والحقوق واألمن السلم مجال في العاملة األفريقية المؤسسات قدرات دعم3

   -                          -                        57,997.00         57,997.00           -                        57,997.00        الجنسين ادماج مجال في الخبرات تبادل وتشجيع الجنسين ادماج دعم يجري االقليمية، اآلليات/االقليمية االقتصادية المجموعات مع الوثيق بالتعاون3.01

   -                          -                        5,508.00           5,508.00             -                        5,508.00          العظمى البحيرات لمنطقة الجنسين لمسائل اإلقليمي المرصد دعم3.02

3.03
 الجنسين مسائل مجال في الجاهزة األفريقية القوة قدرة تعزيز بشأن التميز ومراكز االقليمية اآلليات/االقليمية االقتصادية للمجموعات اجتماع عقد

واألمن والسلم
        67,239.00                        -           67,239.00         67,239.00                        -                          -   

   -                          -                        22,869.00         22,869.00           -                        22,869.00        عملهم في الجنسين ادماج مجال في البعثات وموظفي بالجنسين المعنية االتصال ونقاط واألمن السلم مديرية موظفي قدرة تعزيز3.04

3.05
 قبل التدريب من كجزء والمدنيين والشرطة االفريقي االتحاد قوات قبل من الستخدامه الجنسين مسائل على لتدريب االفريقي االتحاد دليل تحديث

االنتشار
        15,000.00                        -           15,000.00         15,000.00                        -                          -   

3.06
 له واالستجابه الجنسي االستغالل منع على تدريب واجراء لها واالستجابة وتحليلها المدنيين صفوف في الخسائر بحصر المعنية الخلية تدشين

السالم دعم عملية في االساءات مع التعامل على والتدريب
        58,828.00                        -           58,828.00         58,828.00                        -                          -   

   -                          -                        27,754.00         27,754.00           -                        27,754.00        الجنسين بشأن مرجعية قوائم واستخدام الجنسين مسائل على التدريب أثر لرصد أداة تطوير3.07

 700,000.00        -                        721,520.70      1,421,520.70     -                        1,421,520.70  حقوقهم وحماية النزاع بعد ما وفترات النزاع مواقف في واألطفال النساء تأثر قابلية مع التعامل4

   -                          -                        62,798.10         62,798.10           -                        62,798.10        النزاعات في واألطفال المرأة لشؤون األفريقي االتحاد لرئيس الخاص المبعوث دعم4.01

   -                          -                        5,811.60           5,811.60             -                        5,811.60          النزاعات في الجنسي العنف بشأن المتحدة واألمم األفريقي االتحاد مفوضية بين للتعاون عمل اطار تطبيق4.02

4.03
 قرار على عاما 15 بمرور االحتفال: الموضوع- النزاعات خالل واألطفال النساء بشأن مفتوحة جلسة تعقد واألمن، السلم مجلس مع بالتعاون

أفريقيا في 1325 األمن مجلس
     127,692.00                        -        127,692.00      127,692.00                        -                          -   

4.04
 تعزيز مشاريع/ سريع أثر ذات مشاريع وتنفيذ لصياغة الوسطى أفريقيا جمهورية في أفريقية بقيادة الدولية الدعم لبعثة والفني المالي الدعم توفير

النزاعات بعد الفوري الوضع وفي المبكر والتعافي النزاعات في واألطفال للنساء العاجلة االحتياجات مع تتعامل والتي السالم
     510,748.00                        -        510,748.00      210,748.00                        -        300,000.00 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
السلم واألمن: اإلدارة

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر
 السلم-النمسا 

واألمن
اليابان 

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

الجنسين مسائل

برنامج مسائل الجنسين للسلم واألمن: عنوان المشروع

السلم واألمن: الدعامة األساسية

تفاصيل الموازنة
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 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
السلم واألمن: اإلدارة

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر
 السلم-النمسا 

واألمن
اليابان 

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

الجنسين مسائل

برنامج مسائل الجنسين للسلم واألمن: عنوان المشروع

السلم واألمن: الدعامة األساسية

تفاصيل الموازنة

4.05
 النساء احتياجات مع تتعامل التي السالم تعزيز مشاريع/ سريع أثر ذات مشاريع وتطبيق صياغة أجل من ألميصوم والفني المالي الدعم توفير

النزاعات بعد الفورية والحالة المبكرة والتعافي النزاعات في واألطفال
     608,508.00                        -        608,508.00      208,508.00                        -        400,000.00 

4.06
 يشمل بما لها، واالستجابة وتحليلها المدنيين صفوف في الخسائر بحصر المعنية للخلية الجنسين مسائل بشأن حساسة آليات اعداد في أميصوم دعم

(ومتابعة وتحليل مؤشرات،) الجنسين مسائل ألدوات اطار تنمية
        36,502.00                        -           36,502.00         36,502.00                        -                          -   

   -                          -                        18,044.00         18,044.00           -                        18,044.00        (بجنود المساهمة الدول& بشرطة المساهمة الدول) االنتشار قبل التحقق بعثة من كجزء الجنسين مسائل في خبراء تضمين4.07

   -                          -                        23,663.00         23,663.00           -                        23,663.00        (ومالي والصومال بيساو غينيا). النزاعات من خارجة دول 3 في االعمار اعادة احتياجات تقييم بعثات من كجزء الجنسين مسائل في خبراء نشر4.08

   -                          -                        27,754.00         27,754.00           -                        27,754.00        الموحدة التشغيل إجراءات وفي االفريقي، لالتحاد التابعة السالم حفظ لقوات السلوك قواعد مدونة في الجنسين مسائل مراعاة ضمان4.09

   -                          -                        122,492.00      122,492.00        -                        122,492.00     المعلومات ونشر واالتصاالت والبحوث، التوثيق5

   -                          -                        43,300.00         43,300.00           -                        43,300.00        الجنسية واالساءات االستغالل بشأن األفريقي االتحاد مفوضية سياسة ونشر والتحقق لصياغة الدعم5.01

5.02
 ديسمبر من األول) لإليدز العالمي اليوم في السالم دعم عمليات في اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس بشأن األفريقي االتحاد بروتوكول تدشين

2015)
        24,152.00                        -           24,152.00         24,152.00                        -                          -   

5.03
 عمليات في االيدز/البشرية المناعة نقص بفيروس التوعية بشأن شرطة بأفراد المساهمة والدول بقوات المساهمة للدول معلومات حزمة اعداد

السالم لدعم األفريقي االتحاد
        20,000.00                        -           20,000.00         20,000.00                        -                          -   

   -                          -                        35,040.00         35,040.00           -                        35,040.00        أفريقيا في واألمن والسلم الجنسين مسائل بشأن السنوي األفريقي االتحاد مفوضية تقرير نشر5.04

اإلجمالي 1,000,000.00   95,000.00         1,597,235.41   2,692,235.41     -                        2,692,235.41  
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1
 مجال في االقليمية واآلليات االقليمية االقتصادية المجموعات أنشطة  مع األفريقي االتحاد أنشطة ومواءمة تنسيق تعزيز

واألمن السلم
  2,159,178.16                       -     2,159,178.16                       -     2,159,178.16                       -                         -                         -   

1.01
 بروتوكول بموجب مطلوب هو كما اإلقليمية اآلليات/االقليمية االقتصادية المجموعات اطار في اإلتصال مكاتب ودعم انشاء

واألمن السلم مجلس
  1,395,538.56                       -     1,395,538.56                       -     1,395,538.56                       -                         -                         -   

   -                         -                         -                       142,960.00         -                       142,960.00         -                       142,960.00      االقليمية اآلليات توجيه لجنة اجتماع/االقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي باالتحاد كبار لمسؤولين اجتماع تنظيم1.02

1.03
 وسيسبقه االقليمية اآلليات/االقليمية االقتصادية للمجموعات التنفيذيين والرؤساء األفريقي االتحاد مفوضية لرئيسة اجتماع تنظيم

المسؤولين لكبار اجتماع
      180,084.00                       -         180,084.00                       -         180,084.00                       -                         -                         -   

1.04
 التشغيلية التكاليف) االقليمية اآلليات/ اإلقليمية االقتصادية المجموعات في لالتصال األفريقي االتحاد مكاتب على الحفاظ

(اإلتصال لمكاتب
      365,799.60                       -         365,799.60                       -         365,799.60                       -                         -                         -   

   -                         -                         -                       68,148.00           -                       68,148.00           -                       68,148.00        اإلقليمية اآلليات/االقليمية االقتصادية بالمجموعات االتصال مسؤولو بها قام التي التنسيق بعثات1.05

   -                         -                         -                       6,648.00             -                       6,648.00             -                       6,648.00          اإلقليمية اآلليات/االقليمية االقتصادية للمجموعات الدعم بعثات1.06

 79,500.00           -                         -                       570,956.88       209,090.00       780,046.88       110,890.00       970,436.88      الحكماء للجنة النزاعات منع دور تعزيز2

 79,500.00           -                         -                         -                         -                         -                       100,000.00       179,500.00      الحكم/باالنتخابات ترتبط محددة لدول وقاية بعثات ايفاد2.01

   -                         -                         -                       207,540.00         -                       207,540.00         -                       207,540.00      الجارية الوساطة عمليات في المرأة تضمين بشأن إقليمية شبه استراتيجية استعراض2.02

   -                         -                         -                         -                       134,754.00       134,754.00         -                       134,754.00      الحكماء للجنة قانونيين اجتماعين عقد2.03

   -                         -                         -                         -                       74,336.00         74,336.00           -                       74,336.00        األفريقية القمم لحضور الحكماء للجنة اجتماع دعم2.04

   -                         -                         -                       293,316.00         -                       293,316.00         -                       293,316.00      واألمن للسلم األفريقية المنظومة تطبيق بشأن االقليمية الحكماء للجان خلوة تنظيم2.05

   -                         -                         -                         -                         -                       10,890.00         10,890.00        النزاعات منع حول مفتوحة جلسة2.06

   -                         -                         -                       33,242.88           -                       33,242.88           -                       33,242.88        المسلح النزاع في واألطفال المرأة حول مفتوحة جلسة2.07

   -                         -                         -                       36,858.00           -                       36,858.00           -                       36,858.00        والعفو الوساطة بشأن لإلتصال األفريقي االتحاد لمكتب الفني الدعم2.08

   -                       65,352.00         265,780.00       209,834.00       293,391.60       834,357.60         -                       834,357.60      النزاعات لتوقع المبكر لإلنذار القاري النظام قدرات تعزيز3

   -                         -                         -                       179,206.00       179,206.00       358,412.00         -                       358,412.00      المبكر لإلنذار القاري النظام مؤشرات على بناء البيانات وتحليل جمع3.01

   -                       65,352.00           -                         -                         -                       65,352.00           -                       65,352.00        المبكر االنذار تقارير خالل من القرارات صناع مع التواصل3.02

   -                         -                       265,780.00         -                       114,185.60       379,965.60         -                       379,965.60      أخرى معنية وأطراف األفريقي االتحاد وإدارات االقليمية االقتصادية المجموعات مع والتعاون التنسيق3.03

   -                         -                         -                       30,628.00           -                       30,628.00           -                       30,628.00        المبكر االنذار بشأن االقليمية االقتصادية والمجموعات المبكر لإلنذار القاري بالنظام للموظفين فني تدريب تنظيم3.04

 302,551.00         -                         -                       957,453.00       171,480.00       1,128,933.00   125,590.00       1,557,074.00  الجاهزة األفريقية القوة تفعيل دعم4

4.01
 باآلليات التخطيط وعناصر االقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد لمفوضية سنوية وتخطيط تدريب جلسة عقد

الجزائر (التدريب لتطبيق عمل ورشة) التميز ومراكز االفريقية
      171,480.00                       -         171,480.00       171,480.00                       -                         -                         -                         -   

   -                         -                         -                       151,338.00         -                       151,338.00         -                       151,338.00      ماالوي الشرطة، لقادة دورة اجراء4.02

   -                         -                         -                       132,400.00         -                       132,400.00         -                       132,400.00      كينيا البعثات، الدارة دورة اجراء4.03

   -                         -                         -                         -                         -                       125,590.00       125,590.00      الكاميرون ياوندي،-  القارية لإلمدادات قاعدة تفعيل4.04

4.05
 المفاهيم اثبات وثائق (التوجيهات من غيرها المعيارية، التشغيل اجراءات) الجاهزة األفريقية القوة عمل/سياسات وثائق تحديث

الوثائق من وغيرها االستراتيجي البيئي والتقييم
      119,768.00                       -         119,768.00                       -         119,768.00                       -                         -                         -   

4.06
 وإجراء األفريقي باالتحاد األعضاء الدول مع التقييم انماط تطوير. الجاهزة األفريقية للقوة اإلستراتيجي النقل قدرة تعزيز

الفجوات هذه لمعالجة توصيات وتقديم. (وغيرها القانونية الجوانب مرافق،) الفجوات لتحديد الفني للتقييم زيارات
        72,728.00                       -           72,728.00                       -           72,728.00                       -                         -                         -   

   -                         -                         -                       121,780.00         -                       121,780.00         -                       121,780.00      الكوارث حاالت في واالغاثة اإلنسانية للعمليات الجاهزة األفريقية القوة لدعم مفهوم تطوير4.07

   -                         -                         -                       102,336.00         -                       102,336.00         -                       102,336.00      الجاهزة األفريقية للقوة االحتياط قائمة وتعبئة تفعيل4.08

   -                         -                         -                       91,556.00           -                       91,556.00           -                       91,556.00        الشرطة وأفراد المنتشرين المدنيين وأجور الطبي واإلخالء الطبية والتغطية التوظيف بشأن السياسات إطار تطبيق4.09

   -                         -                         -                       87,916.00           -                       87,916.00           -                       87,916.00        البعثات عمل وإطار التدريب معايير ووضع المدنيين لحماية التوجيهية المبادىء على الموافقة ضمان4.1

   -                         -                         -                       77,631.00           -                       77,631.00           -                       77,631.00        واالنضباط للسلوك سياسات اطار تطوير4.11

 302,551.00         -                         -                         -                         -                         -                         -                       302,551.00      السنغال البعثات قادة لكبار دورات اجراء4.12

 34,134.00           -                         -                       798,147.23         -                       798,147.23         -                       832,281.23      الحالية البعثات دعم5

تفعيل المنظومة األفريقية للسلم واألمن: عنوان المشروع

السلم واألمن:الدعامة االستراتيجية 

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
السلم واألمن: اإلدارة

هولندا 
-المتحدة المملكة 

واألمن السلم
الفجوة  النشاط/ النتيجةالرقم

 السلم-الدنمارك التمويل مصدر

 المرحلة واألمن

الثانية

-األوروبي االتحاد 

 المنظومة

 للسلم األفريقية



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

تفعيل المنظومة األفريقية للسلم واألمن: عنوان المشروع

السلم واألمن:الدعامة االستراتيجية 

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
السلم واألمن: اإلدارة

هولندا 
-المتحدة المملكة 

واألمن السلم
الفجوة  النشاط/ النتيجةالرقم

 السلم-الدنمارك التمويل مصدر

 المرحلة واألمن

الثانية

-األوروبي االتحاد 

 المنظومة

 للسلم األفريقية

5.01
 الشرطة لضباط المختارة المساعدة وفرق المدنية والعناصر المشكلة الشرطة وحدات أجل من الوحدات لنشر السابقة الزيارة

أميصوم-  ذاتيا المعينين
        48,384.00                       -           48,384.00                       -           48,384.00                       -                         -                         -   

5.02
 المعينين الشرطة لضباط المختارة المساعدة وفرق المدنية والعناصر المشكلة الشرطة وحدات إلى الوحدات، لنشر سابقة  زيارة

الوسطى أفريقيا جمهورية في أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة-  ذاتيا
        49,504.00                       -           49,504.00                       -           49,504.00                       -                         -                         -   

5.03
 األدنى التكامل برنامج لتطوير الوسطى أفريقيا جمهورية في أفريقية بقيادة الدولية الدعم لبعثة السالم دعم عمليات قسم تعزيز

2015 لعام
                      -                         -                         -                         -   

   -                         -                         -                       27,072.00           -                       27,072.00           -                       27,072.00        2015 لعام األدنى التكامل برنامج لتطوير ألميصوم السالم دعم عمليات قسم تعزيز5.04

   -                         -                         -                       407,304.03         -                       407,304.03         -                       407,304.03      أميصوم نشر قبل التحقق5.05

   -                         -                         -                         -                      الوسطى أفريقيا جمهورية في أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة نشر قبل زيارات5.06

   -                         -                         -                       59,904.00           -                       59,904.00           -                       59,904.00        للمقاومة الرب لجيش عملياتية لمناطق زيارات5.07

   -                         -                         -                      الوسطى أفريقيا جمهورية في أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة-  البعثات داخل تدريب5.08

   -                         -                         -                       44,928.00           -                       44,928.00           -                       44,928.00        للمقاومة الرب جيش أجل من البعثة داخل تدريب5.09

5.1
 الوسطى أفريقيا جمهورية في أفريقية بقيادة الدولية الدعم وبعثة أميصوم) األفريقي االتحاد بعثات أجل من النشر قبل تدريبات

للمقاومة الرب جيش بشأن االقليمية المهام وقوة
      161,051.20                       -         161,051.20                       -         161,051.20                       -                         -                         -   

 34,134.00           -                         -                         -                         -                         -                         -                       34,134.00        الحالية للبعثات (اجتماعات لثالثة اثنان موظفان) دوليين شركاء مع واجتماعات مؤتمرات في المشاركة5.11

اإلجمالي 416,185.00       65,352.00         265,780.00       4,695,569.27   673,961.60       5,700,662.87   236,480.00       6,353,327.87  



2015

الدوليين الشركاءاألعضاء الدولميزانية

 1,006,164.00   2,800,000.00   1,200,000.00   800,000.00         -                        400,000.00       400,000.00       6,400,000.00     -                        13,006,164.00      -                    13,006,164.00   فعال بشكل تدار للرواتب الجماعي التمويل آلية1

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                             -                      -                          القصير المدى على الحاليين للموظفين العقود تجديد 1.01

 1,006,164.00    2,800,000.00    1,200,000.00    800,000.00         -                        400,000.00       400,000.00       6,400,000.00      -                        13,006,164.00      -                    13,006,164.00   واألمن السلم بإدارة والحالية الشاغرة الوظائف لجميع األجل القصيرة بالعقود الموظفين كل رواتب دفع1.02

   -                          -                          -                          -                          -                        886,533.00         -                          -                          -                        886,533.00            -                    886,533.00         واألمن السلم بإدارة الموظفين قدرات تعزيز 2

   -                          -                          -                          -                          -                        834,033.00         -                          -                          -                        834,033.00            -                    834,033.00         العاملين مزايا2.01

   -                          -                          -                          -                          -                        52,500.00           -                          -                          -                        52,500.00              -                    52,500.00           المشترك الراتب مراجعة2.02

   -                          -                          -                          -                        138,048.00         -                          -                          -                          -                        138,048.00            -                    138,048.00         جوهري بشكل لإلتصال األفريقي االتحاد مكاتب وادارة أداء تحسن3

   -                          -                          -                          -                        138,048.00         -                          -                          -                          -                        138,048.00            -                    138,048.00         االتصال مكاتب الى أداء وادارة مراجعة بزيارات القيام3.01

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                             -                      -                          الحاجة أساس على المساهمين الشركاء مع لإلتصال األفريقي اإلتحاد مكاتب إلى تقييم بعثات ايفاد3.02

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                        277,578.00       277,578.00            -                    277,578.00         المشروع إدارة وفريق واألمن السلم بمديرية التمويل قسم تعزيز4

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                        84,680.00         84,680.00              -                    84,680.00           (إثيوبيا هاواسا،) النتائج وأطر البرامج لميزانيات للتحضير المعنية وأطرافها واألمن السلم لمديرية تخطيط خلوة تنظيم4.01

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                       القسمين في للموظفين المالية واالدارة النتائج على القائمة اإلدارة في متصل تدريب تنظيم4.02

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                             -                      -                          والبرامج والتنظيم لإلدارة دعم توفير4.03

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                        34,178.00         34,178.00              -                    34,178.00           واألمن السلم لمديرية توعية أنشطة تنفيذ4.04

   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                        158,720.00       158,720.00            -                    158,720.00         أوغندا كمباال،: المالية الشؤون لموظفي التمويل إدارة تحسينات حول واألمن السلم لمديرية تمويلية عمل ورشة تنظيم4.05

اإلجمالي 1,006,164.00   2,800,000.00   1,200,000.00   800,000.00       138,048.00       1,286,533.00   400,000.00       6,400,000.00   277,578.00       14,308,323.00      -                    14,308,323.00   

بناء قدرات مديرية السلم واألمن: عنوان المشروع

السلم واألمن: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
السلم واألمن: اإلدارة

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر
 السلم-النرويج 

واألمن

 السلم- السويد 

واألمن

-المتحدة المملكة 

واألمن السلم

 السلم-الدنمارك 

 المرحلة واألمن

الثانية

-األوروبي االتحاد 

 واألمن السلم

(المرتبات صندوق)

 وكالة/ألمانيا 

 السلم-التعاون

واألمن

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

 واألمن السلم

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

واألمن السلم

هولندا 



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 95,494.00         95,494.00           -                       95,494.00        القاري التكامل لتشجيع ومعايير سياسات تيسير1

 95,494.00         95,494.00           -                       95,494.00        (كيجالي) السياسات العتماد وزاري اجتماع تنظيم1.01

        95,494.00                       -           95,494.00         95,494.00 

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

اإلجمالي

تشجيع حرية تنقل األشخاص في أفريقيا: عنوان المشروع

التكامل والتعاون والشراكات: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
الشؤون السياسية: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 28,500.00         1,606,963.00     -                         -                       1,606,963.00   46,500.00         1,681,963.00  والديمقراطية الرشيد الحكم تعزيز1

1.01
 والتنمية والالمركزية (األمانة) العامة الخدمة بشأن (8 رقم) األفريقي لالتحاد المتخصصة الفنية للجنة الفرعية اللجنة تفعيل

(أبابا أديس) الحضرية
        49,150.00                       -           49,150.00                       -                         -           49,150.00                       -   

   -                       88,513.00           -                         -                       88,513.00           -                       88,513.00        العامة الخدمة ادارة وتوجيهات األمد طويلة االستراتيجية تطبيق بشأن مشاورات اجراء1.02

   -                       51,750.00           -                         -                       51,750.00           -                       51,750.00        الثامن الوزاري والمكتب الخدمات أبطال لدعم فني اجتماع تنظيم1.03

 19,000.00           -                         -                         -                         -                       31,000.00         50,000.00        (2015 يونيو) العامة للخدمة أفريقيا بيوم القاري لالحتفال الرابع االصدار تنظيم1.04

   -                       143,576.00         -                         -                       143,576.00         -                       143,576.00      المحلية والتنمية الالمركزية بشأن أفريقيا بيوم واالحتفال الالمركزية لوزراء الثالث المؤتمر تنظيم1.05

   -                       30,000.00           -                         -                       30,000.00           -                       30,000.00        الوطنية الفساد مكافحة ولجان الفساد حول القارية الحكومية غير الفاعلة العناصر شبكة لتعزيز والمالي الفني الدعم تقديم1.06

   -                       240,000.00         -                         -                       240,000.00         -                       240,000.00      المنهج ومجموعات للحكم األفريقية المنظومة أمانة تفعيل1.07

   -                       50,000.00           -                         -                       50,000.00           -                       50,000.00        أفريقيا في الديمقراطي الحكم سياسات اتجاهات عن 2015 لعام الحكم حالة تقرير تطوير1.08

   -                       133,304.00         -                         -                       133,304.00         -                       133,304.00      (فنيان اثنان) أفريقيا في الحكم لنهج اجتماعات تنظيم1.09

 9,500.00             -                         -                         -                         -                       15,500.00         25,000.00        والحكم واالنتخابات للديمقراطية األفريقي الميثاق تطبيق حالة عن التجميعي التقرير إنتاج1.1

   -                       110,384.00         -                         -                       110,384.00         -                       110,384.00      أفريقيا في الحكم اتجاهات بشأن المستوى رفيع حوار عقد1.11

   -                       38,500.00           -                         -                       38,500.00           -                       38,500.00        المشتركة القيم أدوات عن التقارير ووضع االمتثال بشأن األعضاء الدول إلى الفنية المساعدة تقديم1.12

   -                       102,000.00         -                         -                       102,000.00         -                       102,000.00      المعرفة إدارة أنشطة وتنسيق انتاج1.13

1.14
 في الجنسين ومشاركة الشباب حول  السياسية الشؤون مديرية استراتيجية بشأن الجنسين مسائل/الشباب خبراء وتدريب تطوير

الديمقراطي الحكم عمليات
        96,644.00                       -           96,644.00                       -                         -           96,644.00                       -   

   -                       129,840.00         -                         -                       129,840.00         -                       129,840.00      (الجزائر) أفريقيا في القانون وحكم الدستورية بالمبادىء التمسك لتعزيز مشاورات تنظيم1.15

   -                       141,000.00         -                         -                       141,000.00         -                       141,000.00      األفق في تلوح التي السياسية األزمات على ردا وقائية دبلوماسية أنشطة تنفيذ1.16

   -                       48,402.00           -                         -                       48,402.00           -                       48,402.00        أفريقيا في الحكم لمنصة المستوى رفيع سياسي واحد اجتماع تنظيم1.17

   -                       66,252.00           -                         -                       66,252.00           -                       66,252.00        التجميعي التقرير على األعضاء الدول لمصادقة عمل ورشة تنظيم1.18

   -                       87,648.00           -                         -                       87,648.00           -                       87,648.00        أفريقيا في الحكم اتجاهات حول المستوى الرفيع للحوار والجنس الشباب بشأن جانبية أحداث عقد1.19

   -                         -                         -                       211,578.00       211,578.00         -                       211,578.00      والعالمية األفريقية الصكوك أساس على المشتركة القيم وصكوك القانونية الصكوك تشجيع2

   -                         -                         -                       34,050.00         34,050.00           -                       34,050.00        المحلية والتنمية المحلي والحكم الالمركزية حول األفريقي الميثاق تعميم2.01

   -                         -                         -                       141,528.00       141,528.00         -                       141,528.00      (ديفوار كوت) والحكم الديمقراطية لالنتخابات األفريقي الميثاق على التصديق لتشجيع مشاورات تنظيم2.02

2.03
 بشأن األفريقي الميثاق وتطبيق والتصديق للتوقيع الفنية المساعدة لها وتوفير األفريقي االتحاد في األعضاء الدول إشراك

والحكم واالنتخابات الديمقراطية
        36,000.00                       -           36,000.00         36,000.00                       -                         -                         -   

 23,000.00         744,046.00         -                       24,500.00         768,546.00         -                       791,546.00      والعالمية األفريقية الصكوك على بناء االنسان حقوق وحماية تشجيع3

   -                       179,578.00         -                         -                       179,578.00         -                       179,578.00      (أبابا أديس&  بانجول) للحكم األفريقية للمنصة االنسان حقوق لمجموعة اجتماعين تنظيم3.01

   -                       175,512.00         -                         -                       175,512.00         -                       175,512.00      (بانجول) االنسان حقوق مؤسسات أجل من تدريبيين برنامجين تنظيم3.02

   -                       12,000.00           -                         -                       12,000.00           -                       12,000.00        ألفريقيا اإلنسان حقوق استراتيجية عمل خطة إطار في (بانجول) والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة دورة حضور3.03

   -                       54,452.00           -                         -                       54,452.00           -                       54,452.00        (أروشا) اإلنسان لحقوق األفريقي المعهد إلنشاء تشاوري اجتماع تنظيم3.04

   -                       14,700.00           -                         -                       14,700.00           -                       14,700.00        (جنيف) المتحدة واألمم األفريقي االتحاد بين اإلنسان حقوق حوار إجراء3.05

   -                         -                         -                       24,500.00         24,500.00           -                       24,500.00        (بروكسل) المتحدة واألمم األفريقي االتحاد بين اإلنسان حقوق حوار إجراء3.06

3.07
 العالمي واليوم التسامح، ويوم اإلنسان، لحقوق األفريقي واليوم رواندا في الجماعية اإلبادة) اإلنسان حقوق أحداث ذكرى إحياء

أبابا أديس ( الرق إلغاء ويوم االنسان، لحقوق
        13,500.00                       -           13,500.00                       -                         -           13,500.00                       -   

3.08
 اإلنسان حقوق استراتيجية عمل خطة إطار في اإلنسان لحقوق التذكاري األفريقي االتحاد مشروع حول استشاري اجتماع تنظيم

(أبابا أديس) ألفريقيا
        50,852.00                       -           50,852.00                       -                         -           50,852.00                       -   

3.09
 اإلنسان حقوق استراتيجية عمل خطة تنفيذ اطار في (جنيف) اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لمجلس المستوى الرفيعة الدورة حضور

ألفريقيا
          9,800.00                       -             9,800.00                       -                         -             9,800.00                       -   

الفجوة 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
الشؤون السياسية: اإلدارة

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 

تعزيز المنظومة األفريقية للحكم من أجل تشجيع القيم األفريقية المشتركة: عنوان المشروع

القيم المشتركة: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو ميليون

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

 الشؤون إدارة

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

 الشؤون إدارة



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 
الفجوة 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
الشؤون السياسية: اإلدارة

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 

تعزيز المنظومة األفريقية للحكم من أجل تشجيع القيم األفريقية المشتركة: عنوان المشروع

القيم المشتركة: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو ميليون

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

 الشؤون إدارة

 األنشطة 

-التمويل المشتركة

 الشؤون إدارة

3.1
 اإلنسان حقوق استراتيجية عمل خطة اطار في التقليدية للعدالة االفريقي االتحاد سياسات إطار بشأن تشاوري اجتماع تنظيم

(جوهانسبرج) ألفريقيا
        54,852.00                       -           54,852.00                       -                         -           54,852.00                       -   

 23,000.00           -                         -                         -                         -                         -                       23,000.00        اإلنسان وحقوق والحكم للديمقراطية الموارد مركز دعم3.11

   -                       178,800.00         -                         -                       178,800.00         -                       178,800.00      نزاعات تشهد دول في االنسان حقوق مراقبي نشر3.12

   -                       375,985.00         -                         -                       375,985.00         -                       375,985.00      والكوارث النزاعات مناطق في المدنيين وحماية اإلنسانية للمواقف واالستجابة التنسيق على االفريقي االتحاد قدرة تعزيز4

   -                       375,985.00         -                         -                       375,985.00         -                       375,985.00       اإلنساني للعمل العالمي القمة لمؤتمر استشارة تنظيم4.01

                      -   

                      -   

                      -   

   -                       20,340.00           -                         -                       20,340.00           -                       20,340.00        والبناء السالم وآليات النزاعات بعد فيما االعمار اعادة تعزيز5

5.01
 أديس) الصراع بعد ما بيئة في واألمن السلم ومديرية السياسية الشؤون إدارة من للتدخل مشترك تخطيط العتماد مشاورات تنظيم

(أبابا
        20,340.00                       -           20,340.00                       -                         -           20,340.00                       -   

   -                         -                       5,996,540.00   700,000.00       6,696,540.00     -                       6,696,540.00  المصداقية ذات واالنتخابات الديمقراطية تعزيز6

   -                         -                       2,975,000.00   700,000.00       3,675,000.00     -                       3,675,000.00  األمد طويلة انتخابات مراقبة بعثات نشر خالل من القارة في االنتخابات مراقبة6.01

6.02
 المجموعات مع والتنسيق المتابعة وبعثات التدريب خالل من االنتخابات لمراقبة األفريقي االتحاد بعثة ونتائج قدرات تحسين

اإلقليمية االقتصادية
  1,050,000.00                       -     1,050,000.00                       -     1,050,000.00                       -                         -   

   -                         -                       750,000.00         -                       750,000.00         -                       750,000.00      .التواصل وشبكات والمراجعة المساعدة ومؤتمرات التدريب خالل من االنتخابات مراقبة لهيئات االنتخابية المساعة تقديم6.03

   -                         -                       600,000.00         -                       600,000.00         -                       600,000.00      النزاعات بعد ما فترة في اإلعمار إعادة وجهود االنتخابات مخاطر إدارة أداة تنفيذ6.04

   -                         -                       621,540.00         -                       621,540.00         -                       621,540.00      األفريقي االتحاد في االنتخابات لقسم البشرية الموارد قدرات تعزيز6.05

االجمالي 51,500.00         2,747,334.00   5,996,540.00   936,078.00       9,679,952.00   46,500.00         9,777,952.00  
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الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

1
 االنتاج لتعزيز كأداة الحيوانية الثروات يشمل بما الزراعية للتنمية الشامل األفريقي للبرنامج األولوية ذات للبرامج األعضاء الدول تطبيق دعم

الفقر من والحد الجوع على والقضاء الغذائي واألمن الغذاء أجل من واالنتاجية الحيواني
    9,690,085.80        254,184.00     8,095,973.80   1,262,000.00        99,840.00   3,804,906.80   1,280,116.00   1,649,111.00   1,339,928.00 

 في القاحلة شبه المناطق في والتنمية الزراعي البحث تعزيز- األفريقي لالتحاد القاحلة شبه المناطق في الغذائية البذور وتطوير بحث مشروع

.أفريقيا

   -                      76,076.00          -                        -                        -                        -                      76,076.00             -                         76,076.00          الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج مع وتعاونها الزارعية للمنظمات  المؤسسي الدعم1.01

 82,011.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                         82,011.00          .أفريقيا في القاحلة شبه المناطق في التصدي على القدرة بناء على المركز السياسي الحوار1.02

   -                        -                      40,000.00          -                        -                      40,000.00             -                         40,000.00          أفريقيا في القاحلة شبه المناطق سياق في واالبتكارات التكنولوجيات ونقل الزراعي البحث تعزيز1.03

   -                      95,300.00          -                        -                        -                        -                      95,300.00             -                         95,300.00          أفريقيا في القاحلة شبه للمناطق التصدي قدرة تعزيز على تركز تدريبية دورات1.04

   -                        -                        -                      61,091.60          -                        -                      61,091.60             -                         61,091.60          أفريقيا في األسمدة إدارة أجل من الموارد لتعبئة المستوى رفيع اجتماع1.05

أفريقيا في لألسمدة التحتية البنية وضع حول اجتماع1.06

   -                        -                        -                      75,283.00          -                        -                      75,283.00             -                         75,283.00          (نيجيريا أبوجا، اإليكواس،) األسمدة وضع تقييم أجل من مشتركة مؤشرات واعتماد مراجعة حول عمل ورشة1.07

   -                        -                        -                      43,000.00          -                        -                      43,000.00             -                         43,000.00          واالنتاج التسويق واستراتيجيات األسمدة سياسة مجال في األعضاء والدول االقليمية االقتصادية المجموعات قدرات تعزيز1.08

(زيمبابوي هراري،) األسمدة لتطوير األفريقي المركز قدرة تعزيز1.09

   -                        -                        -                      81,567.40          -                        -                      81,567.40             -                         81,567.40          واإلقليمي الوطني المستويين على األسمدة على الجمركية والرسوم الضرائب اللغاء السريع التتبع حول اجتماع1.1

1.11
 لمكافحة المتحدة األمم التفاقية (6 المواضيعي البرنامج شبكة) التصحر لمكافحة المستدامة الزراعة أنظمة لتعزيز المواضيعي البرنامج شبكة تنسيق

الجافة لألراضي األفريقي األسبوع وتنظيم (الدروس واستخالص الناجحة القصص وتقاسم الوثائق) التصحر
          84,526.00                         -                           -                        -                        -                        -                        -                        -          84,526.00 

   -                        -                        -                      48,760.00          -                        -                      48,760.00             -                         48,760.00          2014 و 2010 لعامي األفريقيين المائية واألحياء السمكية المصايد وزراء مؤتمر مقررات تطبيق دعم1.12

1.13
 المزارعين لمجموعات الدعم وتقديم التدريب لتوفير الصناعية األقمار مراكز وتحديد الوطني المستوى على البيئية العضوية الزراعة حركات تسهيل

العضوية الزراعة في المهام فريق دعم اجتماع: والتسويق العضوي اإلنتاج في المشاركين الصغيرة الحيازات أصحاب من
          93,040.00                         -             93,040.00                      -          63,040.00        30,000.00                      -                        -                        -   

1.14
 أبوجا، في البيئية العضوية للزراعة الثالث والمؤتمر البيئية العضوية للزراعة التوجيهية اللجنة اجتماعات- العضوية للزراعة المؤسسية العمليات دعم

نيجيريا
       134,440.00                         -             44,400.00                      -                        -          44,400.00                      -                        -          90,040.00 

 90,108.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                         90,108.00          أفريقيا وسط لدول االقتصادية والمجموعة الكوميسا/األفريقي الجنوب تنمية مجموعة-  العضوية الزراعة بشأن للتدريب اقليميتين عمل ورشتي دعم1.15

   -                        -                        -                      54,752.00          -                        -                      54,752.00             -                         54,752.00          العضوية للمنتجات  الشهادات برامج تيسير1.16

1.17
 للتنمية الشامل األفريقي والبرنامج (2025- 2005) المستدامة الزراعية االتنمية أجل من العربية االستراتيجية اطار في المشتركة العمل خطة تنفيذ

الزراعية

الوثائق ترجمة1.18

1.19
 الدول أولويات الى استثمارات جذب خالل من الزراعية للتنمية الشامل األفريقي والبرنامج وأفريقيا العربية للدول المشتركة العمل خطة ادماج دعم

الزراعة في لالستثمار الوطنية الخطط في األعضاء
       111,792.00                         -          111,792.00                      -                        -        111,792.00                      -                        -                        -   

   -                        -                        -                        -                        -                        -                         254,184.00        254,184.00       التيسير لوحدة مناظرة مساهمة1.2

 80,077.40        80,077.40           80,077.40          أفريقيا في القاحلة شبه المناطق في االستراتيجية الزراعية القيمة سالسل تعزيز دعم1.21

   -                      61,935.00          -                        -                        -                        -                      61,935.00             -                         61,935.00          (واالتصال الشبكي والتواصل المعرفة إدارة خالل من) التصحر حول األفريقي لالتحاد تمّيز كمركز سافجراد مشروع تعزيز1.22

1.23
 في لالستثمار الوطنية الخطط وتطبيق مراجعة في األعضاء للدول السياسات ودعم السياسي الدعم توفير: الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

األعمال ولتنفيذ االتفاقية بعد لما التوجيهية المبادىء على بناء الزراعة
          42,000.00                         -             42,000.00                      -                        -                        -                        -          42,000.00                      -   

   -                        -                        -                      77,640.00          -                        -                      77,640.00             -                         77,640.00          أفريقيا في البذور اختبار منتدى رعاية تحت البذور لمحللي تدريبية عمل ورش تنظيم1.24

   -                        -                        -                      162,800.00        -                        -                      162,800.00          -                         162,800.00       للبذور األفريقية الشبكة في الحيوية والتكنولوجيا للبذور األفريقي للبرنامج أمانة وتفعيل تجهيز1.25

   -                        -                        -                      87,426.00          -                        -                      87,426.00             -                         87,426.00          األفريقي باالتحاد األعضاء الدول بكل أفريقيا في البذور اختبار لمنتدى الوطنية االتصال لنقاط العامة الجمعية اجتماع1.26

1.27
 للتنمية الشامل األفريقي البرنامج اتفاق توقيع خالل والقيادة السياسات ودعم السياسي الدعم توفير- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

األعمال واجتماعات الزراعية
          36,000.00                         -             36,000.00                      -                        -                        -                        -          36,000.00                      -   

1.28

 يشمل بما الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج خالل من للزراعة السياسي الجانب تعزيز دعم- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

 الممثلين ولجنة والبرلمانية الوزارية الخلوات في األخرى الرئيسية واالجتماعات األفريقي االتحاد بمقررات يتعلق فيما السياسات وتبني مواءمة

وغيرها الدائمين

       606,000.00                         -          606,000.00      350,000.00                      -        256,000.00                      -                        -                        -   

أفريقيا في الصحي الحجر ومرافق وخدمات النباتات حماية تعزيز- النباتية للصحة األفريقي المجلس

1.29
 لوقاية االقليمية للمنظمة الفنية االجتماعات وفي النباتية الصحة تدابير هيئة في المشاركة: النباتية الصحة وتدابير الصحية للتدابير القارية اللجنة انشاء

المعايير لجنة واجتماعات النباتات
          16,600.00                         -                           -                        -                        -                        -                        -                        -          16,600.00 

   -                        -                      25,000.00          -                        -                      25,000.00             -                         25,000.00          النباتية الصحة تدابير لهيئة العاشر لالجتماع تحضيري فني اجتماع: النباتية الصحة وتدابير الصحية للتدابير القارية اللجنة انشاء1.3

1.31
 الدولية المعايير مسودة الستعراض قارية عمل ورشة عقد:  النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير مع االمتثال على األعضاء الدول قدرة تعزيز

2015 لعام النباتية للصحة
          45,000.00                         -             45,000.00                      -                        -          45,000.00                      -                        -   

1.32
 قواعد حول األعضاء بالدول والبيانات الدراسات جمع: الحشرية المبيدات وادارة للنباتات الصحي الحجر وبرامج النباتات حماية وتحسين تشجيع

الحشرية المبيدات واستخدام وتسجيل
            7,650.00                         -                           -                        -                        -                        -                        -                        -             7,650.00 

1.33
 والدول االقليمة االقتصادية المجموعات مع عمل ورشة: الحشرية المبيدات وادارة للنباتات الصحي الحجر وبرامج النباتات حماية وتحسين تشجيع

الزراعة في الكيميائية الحشرية للمبيدات اآلمن االستخدام حول األعضاء
          45,000.00                         -             45,000.00                      -                        -          45,000.00                      -                        -   

تنسيق تطبيق البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية واألنشطةذات الصلة: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية و البشرية: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
االقتصاد الريفي والزراعة: االدارة

النشاط/النتيجةالرقم
التمويل مصدر

الفجوة 
 الصحة وزراة 

والمرأة

 االتحاد هبرة 

 30- األووربي

-الدولي البنك 

 الصناديق مكتب
ميريديان معهد 

 الدولية المساعدة 

/ المتحدة للواليات
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تنسيق تطبيق البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية واألنشطةذات الصلة: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية و البشرية: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
االقتصاد الريفي والزراعة: االدارة

النشاط/النتيجةالرقم
التمويل مصدر

الفجوة 
 الصحة وزراة 

والمرأة

 االتحاد هبرة 

 30- األووربي

-الدولي البنك 

 الصناديق مكتب
ميريديان معهد 

 الدولية المساعدة 

/ المتحدة للواليات

1.34
 النباتات بشأن البيانات لجمع األعضاء الدول في دراسة: الحشرية المبيدات وادارة للنباتات الصحي الحجر وبرامج النباتات حماية وتحسين تشجيع

الغازية الغريبة
          10,200.00                         -                           -                        -                        -                        -                        -                        -          10,200.00 

1.35
 بشأن األعضاء الدول قدرات تعزيز حول عمل ورشة عقد: الحشرية المبيدات وادارة للنباتات الصحي الحجر وبرامج النباتات حماية وتحسين تشجيع

الغازية الغريبة النباتات وادارة مخاطر تقييم
          32,000.00                         -             32,000.00                      -                        -          32,000.00                      -                        -   

1.36
 أجل من لآلفات المتكاملة المكافحة حول عمل ورشة: الحشرية المبيدات وادارة للنباتات الصحي الحجر وبرامج النباتات حماية وتحسين تشجيع

أفريقيا في أبسولوتا توتا حشرة مكافحة
          58,163.00                         -                           -                        -                        -                        -                        -                        -          58,163.00 

1.37
 المعرفة تعزيز بشأن األعضاء والدول االقليمية االقتصادية المجموعات مع عمل ورشة: لآلفات  المبكرة واالستجابة للرصد نظام وتطبيق تيسير

لآلفات  المبكرة واالستجابة الرصد نظام بشأن األعضاء الدول لمسؤولي
          35,977.40                         -             35,977.40                      -                        -          35,977.40                      -                        -   

1.38
 األفريقي للبرنامج الشراكة لبرنامج عشر الحادي االجتماع واجراء المستوى العالية المشاركة تيسير- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

المانحين المتعدد االئتمان لصندوق الشراكة لجنة وحضور الزراعية للتنمية الشامل
       200,000.00                         -          200,000.00                      -                        -        200,000.00                      -                        -                        -   

1.39
 التي أفريقيا في الزراعية العلوم أجندة تطبيق في السياسات وارشادات السياسية االرشادات توفير- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

واالنتاجية االنتاج زيادة تستهدف
          45,000.00                         -             45,000.00                      -                        -          45,000.00                      -                        -                        -   

   -                        -                        -                      156,000.00        -                        -                      156,000.00          -                         156,000.00       الغذائي واألمن الزراعة في لالستثمار األعضاء للدول الوطنية الخطط في التغذية وادماج مراجعة تيسير- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج1.4

1.41
 األعمال قطاع في قارية خاص قطاع منصة وتطبيق انشاء في بالسياسات والمتعلق السياسي الدعم توفير- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

الزراعية
       480,000.00                         -          480,000.00                      -                        -                        -                        -        480,000.00                      -   

1.42
 الريفي االقتصاد بادارة الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج موظفي من خمسة رواتب دفع- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

الدولي البنك-  والزراعة
       300,000.00                         -          300,000.00                      -                        -        300,000.00                      -                        -                        -   

1.43
 المؤتمر في للمشاركة المناخ وتغير الزراعة بشأن األفريقيين المفاوضين مجموعة وتيسير قدرات تعزيز- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

الزراعة حول جانبي حدث تنظيم يشمل بما المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في لألطراف والعشرين الحادي
       150,000.00                         -          150,000.00                      -                        -        150,000.00                      -                        -                        -   

1.44
-  والزراعة الريفي االقتصاد بادارة الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج موظفي رواتب دفع- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

الدولية للتنمية األمريكية الوكالة
       240,000.00                         -          240,000.00                      -                        -                        -                        -        240,000.00 

   -                        -                        -                      10,000.00          -                        -                      10,000.00             -                         10,000.00          والزراعة الريفي االقتصاد إدارة مكتب تجهيزات شراء- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج1.45

1.46
 والمشاركة تنظيم في المشاركة ذلك في بما الشامل األفريقي للبرنامج المتبادلة المساءلة نظم إنشاء دعم- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

األقل على أعضاء دول 10 في القطاعات لمراجعة المشتركة االجتماعات في
       154,400.00                         -          154,400.00                      -                        -                        -                        -        154,400.00                      -   

1.47
 واجتماعات المشتركة القطاعية المراجعة في والمشاركة التنظيم في والمشاركة والقيادة التوجيه توفير- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

والمعرفة االستراتيجي التحليل لدعم اإلقليمي للنظام التوجيهية اللجنة
            3,200.00                         -               3,200.00                      -                        -                        -                        -             3,200.00                      -   

1.48
 المصلحة ألصحاب الزراعية للتنمية الشامل األفريقي للبرنامج ملخصات نشر خالل من التواصل تعزيز- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

الفعل ردود/االستخدام/القراء وتتبع الشامل بالبرنامج المعنيين

1.49
 وغايات أهداف وتوضيح الرؤية تعزيز وكذلك األخير العقد في البرنامج نجاحات مع بفعالية التواصل- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

10@  الزراعية للتنمية الشامل األفريقي والبرنامج 2014 الزراعة عام خالل أقرت كما المقبل العقد في البرنامج
       800,000.00                         -          800,000.00      800,000.00                      -                        -                        -                        -                        -   

واالقليمية والقارية الدولية المستويات على بالبرنامج  المتعلقة القرارات تطبيق ومتابعة تنسيق- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج1.5

1.51

 الموارد حشد على يركزون الذين والدوليين العالميين المصلحة أصحاب مع البرنامح شراكات تعزيز- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

 المتحدة لألمم العامة والجمعية الثماني مجموعة في المشاركات خالل من والوطنية القارية األولويات مع واالصطفاف والمواءمة التنسيق وتعزيز

وغيرها الدولي والبنك العشرين ومجموعة العالمي االقتصادي والمنتدى

       110,600.00                         -          110,600.00                      -                        -        110,600.00                      -                        -                        -   

   -                        -                        -                      59,000.00          -                        -                      59,000.00             -                         59,000.00          2015 اكتوبر في أفريقيا في الغذائي واألمن الغذاء بيوم االحتفال- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج1.52

1.53
 ادارة ألقسام والتخطيط التقارير اعداد لتنسيق والزراعة الريفي االقتصاد الدارة سنويا مرتين خلوة تنظيم: الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

والزراعة الريفي االقتصاد الدارة المتخصصة والوكاالت والزراعة الريفي االقتصاد
       198,000.00                         -          198,000.00                      -                        -        198,000.00                      -                        -                        -   

   -                        -                      506,868.00        -                        -                        -                      506,868.00          -                         506,868.00       أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة موظفي مرتبات1.54

   -                        -                      54,128.00          -                        -                        -                      54,128.00             -                         54,128.00          أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة عمليات1.55

   -                        -                      140,800.00        -                        -                        -                      140,800.00          -                         140,800.00       أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة موظفي سفر1.56

   -                        -                      82,320.00          -                        -                        -                      82,320.00             -                         82,320.00          أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من للشراكة التوجيهية اللجنة اجتماعات1.57

   -                        -                      176,000.00        -                        -                        -                      176,000.00          -                         176,000.00       أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من للشراكة االلكترونية البيانات الدارة نظام انشاء- أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة1.58

1.59
 ومرافق المتاحة التحكم وتقنيات للعمل والتخطيط الدولة بقيادة األفالتوكسين وضع تحليل دعم: أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة

والخبرة البحوث
       173,000.00                         -          173,000.00                      -                        -                        -        173,000.00                      -                        -   

1.6
 أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة مبادرة خالل من األفالتوكسين في التحكم ادماج- أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة

الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج ضمن الغذائي واألمن الزراعة في لالستثمار الوطنية الخطط في
          52,000.00                         -             52,000.00                      -                        -                        -          52,000.00                      -                        -   

   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                           -                        الصحفية والبيانات الوضع عن وأوراق السياسات عن ايجازات اعداد- أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة1.61
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1.62
 في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة موقع على الصلة ذات والمعلومات التحديث مواصلة- أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة

(والبحث العامة التوعية أهداف من كل ذلك وسيحقق 1.1.2 مثل االجراء نفس) أفريقيا
          12,000.00                         -             12,000.00                      -                        -                        -          12,000.00                      -                        -   

1.63
 والالفتات والنشرات المنشورات يشمل بما) الصلة ذات واالتصاالت المعلومات مواد اتاحة- أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة

(والكتيبات
          63,000.00                         -             63,000.00                      -                        -                        -          63,000.00                      -                        -   

   -                        -                      20,000.00          -                        -                        -                      20,000.00             -                         20,000.00          أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة عن دورية اخبارية نشرة اعداد- أفريقيا في األفالتوكسين مكافحة أجل من الشراكة1.64

1.65
 ورشة-  عمل اطر وضع خالل من 2025 بحلول الجوع من خالية أفريقيا العالن العاجل التطبيق- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

المتبادلة والمحاسبة أفريقيا في الجوع على القضاء تطبيق بشأن مشاورات
          72,000.00                         -             72,000.00                      -                        -          72,000.00                      -                        -                        -   

   -                      33,000.00          -                        -                        -                        -                      33,000.00             -                         33,000.00          الزراعة في لالستثمار الوطنية الخطط في الصلة ذات والقضايا المناخ تغير إدماج دعم- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج1.66

 50,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                         50,000.00          أفريقيا في الزراعة بمناخ المرتبطة المخاطر ادارة أجل من اقليمية منصة انشاء تيسير- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج1.67

   -                      38,400.00          -                        -                        -                        -                      38,400.00             -                         38,400.00          المخاطر وادارة بالمرونة والمتعلق 2014 لعام األفريقي االتحاد قمة مقرر تطبيق متابعة- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج1.68

1.69
 خالل من الزراعة لتكنولوجيا افريقية منصة انشاء في والقيادة السياسات وتنسيق السياسي التنسيق توفير-  الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

المعنية األجهزة
                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

1.7
 وهيئة العالمية التجارة ومنظمة النباتية، والصحة الصحة لمعايير األفريقية المنظمة)-   الدولية المنظمة المعايير وضع لمنظمة سياسات اجتماعات

النباتات لحماية الدولية والمنظمة النباتية الصحة تدابير ولجنة الحيوانية الثروة معايير وضع ومنظمة الغذائي الدستور
          36,800.00                         -             36,800.00                      -          36,800.00                      -                        -                        -                        -   

 160,520.00        -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                         160,520.00       النباتية الصحية ادارة نظام أجل من النظم تفعيل دعم1.71

   -                        -                        -                      100,000.00        -                        -                      100,000.00          -                         100,000.00       السياسات وثغرات النباتية الصحة وتدابير الصحية للتدابير المتاحة السياسات حول معلومات لتوفير للمفوضية دراسة1.72

1.73
 والوطنية االقليمية االستثمار خطط في النباتية الصحة وتدابير الصحية التدابير وادماج لمراجعة المتبادلة للمساءلة وإطار توجيهية مبادئ وضع

الزراعية للتنمية الشامل األفريقي للبرنامج
                        -                           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

   -                        -                        -                      100,036.00        -                        -                      100,036.00          -                         100,036.00       النباتية الصحة وتدابير الصحية للتدابير الدولية المعايير بموجب  النباية الصحة وتدابير الصحية التدابير برامج لتطبيق األعضاء الدول تدريب  دعم1.74

 62,000.00          -                        -                        -                        -                        -                         62,000.00          العالمية التجارة لمنظمة النباتية الصحة وتدابير الصحية التدابير اجتماعات في األفريقي باالتحاد األعضاء الدول مشاركة دعم1.75

   -                        -                        -                      1,000.00             -                        -                      1,000.00               -                         1,000.00            والزراعة الريفي االقتصاد بقيادة النباتية الصحة وتدابير الصحية التدابير مجموعات ألنشطة تشاورية اجتماعات1.76

   -                        -                        -                      39,572.00          -                        -                      39,572.00             -                         39,572.00          النباتية الصحة وتدابير الصحية للتدابير القارية للجنة تشاوري اجتماع1.77

   -                        -                        -                      5,000.00             -                        -                      5,000.00               -                         5,000.00            المتحدة لألمم اإلقليمية التنسيق آللية الريفية والتنمية الغذائي واألمن الزراعة تنمية مجموعات أنشطة تنظيم في المشاركة1.78

 141,666.00        -                        -                        -                        -                        -                         141,666.00       الجغرافية المؤشرات سياق في للحماية فريدة زراعية منتجات تحديد في األعضاء الدول تدريب أجل من تشاوري اجتماع1.79

 147,956.00        -                        -                        -                        -                        -                         147,956.00       الجغرافية للمؤشرات قاري عمل اطار تطوير تدشين1.8

 158,088.00        -                        -                        -                        -                        -                         158,088.00       أفريقيا في السلعي التبادل ووضع نهج عن معلومات لتوفير دراسة بإجراء التكليف1.81

1.82
 الشركاء/والزراعة الريفي االقتصاد ادارة/الزراعية للتنمية الشامل األفريقي للبرنامج كبيرة احداث تيسير- الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

للصحفيين العمل وورش والمعارض النجاح على الضوء لتسليط
       112,000.00                         -          112,000.00      112,000.00                      -                        -                        -                        -                        -   

   -                        -                        -                      438,732.00        -                        -                      438,732.00          -                         438,732.00       الريفية والتنمية الزراعة حول المتخصصة الفنية للجنة واحد مؤتمر عقد1.83

   -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        المتخصصة الفنية اللجنة مكتب هيئة ألعضاء تنسيقي اجتماع1.84

1.85
 البرنامج عملية وتدشين لتبني األعضاء الدول في السياسات على بناء والحشد السياسي الحشد توفير-  الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

البرنامج اتفاقية توقيع قبل مرحلة في األعضاء الدول كل في الشامل األفريقي البرنامج اجراءات تطبيق وكذلك الزراعية للتنمية الشامل األفريقي
          36,000.00                         -             36,000.00                      -                        -          36,000.00                      -                        -                        -   

1.86
 القيمة سالسل تطبيق في الموارد زيادة اجل من والخاص العام للقطاع فعالة شراكة وانشاء الدعوة قيادة-  الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج

االستثمار وخطط الزراعية
       388,800.00                         -          388,800.00                      -                        -                        -                        -        388,800.00                      -   

1.87
 الوطنية الخطط في االستثمار وزيادة جذب بهدف أوغندا كمباال في العربية والدول أفريقيا في الزراعة لوزراء مشترك مؤتمر وتطبيق تنظيم

األعضاء بالدول الزراعة في لالستثمار
       280,400.00                         -          100,000.00                      -                        -        100,000.00                      -                        -        180,400.00 

1.88
 المشترك واالستعراض للتخطيط االقليمية االقتصادية والمجموعات للنيباد والتنسيق التخطيط ووكالة األفريقي االتحاد لمفوضية اجتماعين وعقد تنظيم

الزراعية للتنمية الشامل األفريقي للبرنامج
          62,400.00                         -             62,400.00                      -                        -          62,400.00                      -                        -                        -   

1.89
 استنادا اجتماعات-  الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج لنتائج عمل اطار تقديم خالل من بالمساءلة وااللتزام 2014 يونيو قمة مقرر تطبيق

االقليمية االقتصادية المجموعات الى
       184,000.00                         -          184,000.00                      -                        -        184,000.00                      -                        -   

   -                        -                        -                      359,600.60        -                        -                      359,600.60          -                         359,600.60       بها والتجارة األسواق إلى الزراعية المنتجات لوصول التحتية البنية تعزيز  تشجيع2

   -                        -                        -                      11,396.00          -                        -                      11,396.00             -                         11,396.00          (األرض بشأن المشتركة العمل ومجموعة مشترك بشكل منظم التوجيهية للجنة اجتماع) األراضي سياسة مبادرة دعم2.01

2.02
 اجتماعات في والمشاركة والفقر األرض حول الدولي البنك مؤتمر مثل الدولية المنتديات مختلف في   األراضي سياسة حول جانبية أحداث تنظيم

صلة ذات أخرى
            6,840.00                         -               6,840.00                      -                        -             6,840.00                      -                        -                        -   

2.03
 الحبوب مجال في والتطوير البحث مكتب مع) باألراضي المعنية االدارات وداخل بين المجموعات اجتماعات في والمشاركة تنظيم في المشاركة

(األرض سياسات ومبادرة الطبيعية والموارد البيئة قسم ومع الحيوانية للثروات األفريقي المكتب ومع القاحلة شبه المناطق في الغذائية
            1,000.00                         -               1,000.00                      -                        -             1,000.00                      -                        -                        -   

   -                        -                        -                      6,000.00             -                        -                      6,000.00               -                         6,000.00            والتحديات باألراضي الصلة ذات القضايا بشأن الشركاء مع السياسات حول إحاطات تنظيم في المشاركة2.04
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تنسيق تطبيق البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية واألنشطةذات الصلة: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية و البشرية: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
االقتصاد الريفي والزراعة: االدارة

النشاط/النتيجةالرقم
التمويل مصدر

الفجوة 
 الصحة وزراة 

والمرأة

 االتحاد هبرة 

 30- األووربي

-الدولي البنك 

 الصناديق مكتب
ميريديان معهد 

 الدولية المساعدة 

/ المتحدة للواليات

   -                        -                        -                      66,536.00          -                        -                      66,536.00             -                         66,536.00          والوطنية واالقليمية القارية المستويات على للقرويين االقتصادية المساهمات حول المقارنة االقتصادية البيانات تبادل أجل من (برامج) برنامج دعم2.05

   -                        -                        -                      4,336.00             -                        -                      4,336.00               -                         4,336.00            االدارات وداخل بين بالرعي المتصلة المجموعات اجتماعات في والمشاركة تنظيم2.06

   -                        -                        -                      7,009.60             -                        -                      7,009.60               -                         7,009.60            الناشىء بالرعي المتصلة القضايا بشأن للشركاء السياسات احاطات في المشاركة2.07

   -                        -                        -                      57,550.00          -                        -                      57,550.00             -                         57,550.00          الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج اطار في الزراعي لالستثمار الوطنية والبرامج الخطط في الرعويين مسائل الدماج آليات دعم2.08

   -                        -                        -                      83,933.00          -                        -                      83,933.00             -                         83,933.00          بالرعي المعنية للسياسات االفريقي االتحاد اطار تطبيق في الرعوية والشبكات للمجموعات القدرات بناء أنشطة دعم2.09

   -                        -                        -                        -                        -                        -                        الرعي مسائل في خبير إشراك2.1

2.11
 المائية واألحياء السمكية والمصايد الحيوانية والثروة الريفية والتنمية للزراعة األفريقي االتحاد لوزراء المشترك المؤتمر مقررات تنفيذ دعم

الريفية التحتية البنية بتنمية المتعلقة التوصيات بشأن  2014لعام
          50,000.00                         -             50,000.00                      -                        -          50,000.00                      -                        -                        -   

   -                        -                        -                      65,000.00          -                        -                      65,000.00             -                         65,000.00          للمزارعين االقليمية والمؤتمرات للمزارعين القاري أفريقيا لمنتدى الدعم توفير1.12

   -                      for       416,000.00                         -          416,000.00                      -                        -        276,000.00                      -        140,000.00  اإلنتاجية والقدرات الموارد إلى والمعوقين والشباب المرأة وصول ذلك في بما الزراعية التجارية األعمال قطاع لتطوير برامج دعم3

   -                      140,000.00        -                        -                        -                        -                      140,000.00          -                         140,000.00       واالئتمان األخرى الزراعية االنتاجية واألصول األراضي على والشباب النساء حصول لتعزيز االجراءات تشجيع3.01

   -                        -                        -                      250,000.00        -                        -                      250,000.00          -                         250,000.00       للمرأة الزراعية للمشروعات األفريقي الصندوق ظل في أنشطة تطبيق دعم3.02

3.03
 عبر األعضاء والدول للنيباد والتنسيق التخطيط ووكالة األفريقي االتحاد مفوضية وادارات مديريات خالل من األفريقية المرأة عقد موضوعات اعداد

االقليمية االقتصادية المجموعات
          26,000.00                         -             26,000.00                      -                        -          26,000.00                      -                        -   

اإلجمالي 1,339,928.00   1,789,111.00   1,280,116.00   4,440,507.40   99,840.00        1,262,000.00   8,871,574.40     254,184.00        10,465,686.40  
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 1,622,035.40   200,000.00      135,764.60      708,023.64      553,490.12      581,455.56      2,178,733.92     -                      3,800,769.32  المناخ وتغير الطبيعية والموارد بالبيئة المتعلقة األولوية ذات البرامج تنفيذ تيسير1

جالون فوتا لمرتفعات الطبيعية للموارد المتكاملة اإلدارة تنفيذ دعم

1.01
 الدول بين اإلطارية االتفاقية على التصديق/  التوقيع:  النهرية وأحواضه جالون فوتا مرتفعات في المصلحة أصحاب بين اإلقليمي التعاون تعزيز

نهر حوض ومنظمة األفريقي االتحاد مفوضية بين تفاهم مذكرة وإعداد المشاركة؛ الثمانية
       17,061.20                      -          17,061.20        17,061.20                      -                        -                        -                        -   

1.02
 االتحاد مفوضية بين تفاهم مذكرة وتوقيع التحقق: النهرية وأحواضه جالون فوتا مرتفعات في المصلحة أصحاب بين اإلقليمي التعاون تعزيز

النهرية األحواض ومنظمات األفريقي
       30,675.20                      -          30,675.20        30,675.20                      -                        -                        -                        -   

   -                        -                        -                        -                      90,863.60        90,863.60          -                      90,863.60       المصلحة ألصحاب اجتماع:النهرية وأحواضه جالون فوتا مرتفعات في المصلحة أصحاب بين اإلقليمي التعاون تعزيز1.03

   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                     (اإلطارية لالتفاقية القطرية الزيارات خالل به القيام يتم) البيانات جامعي تحديد: جالون فوتا لمرتفعات الطبيعية الثروات مراقبة1.04

 50,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      50,000.00       جالون فوتا لمرتفعات الطبيعية الثروات بشأن بيانات قاعدة وادارة اعداد:جالون فوتا لمرتفعات الطبيعية الثروات مراقبة1.05

   -                        -                        -                        -                      28,000.00        28,000.00          -                      28,000.00       المتشاطئة للدول التكيف واستراتيجيات الطبيعية الثروات على المناخ تغير أثر: جالون فوتا لمرتفعات الطبيعية الثروات مراقبة1.06

1.07
 تدريب) المشاركة الدول في المناخ تغير مع والتكيف البيولوجي والتنوع واألراضي المياه على الحفاظ أجل من الممارسات أفضل تشجيع

(المدربين
       32,578.00                      -                        -                        -                        -                        -                        -          32,578.00 

 8,800.00             -                        -                        -                        -                        -                        -                      8,800.00          المشروع منسق وعمليات مرتبات تكاليف: والساحل للصحراء الكبير األخضر الجدار مبادرة لمشروع التنسيق تطبيق دعم1.08

 20,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      20,000.00       الوطنية العمل لخطط اقليمية تنفيذية عمل ورش1.09

 6,336.00             -                        -                        -                        -                        -                        -                      6,336.00          والملكية المواطنين ومشاركة المصلحة أصحاب معلومات وضمان الوعي لتعزيز الدولية األحداث من االستفادة/تنظيم1.1

   -                        -                        -                        -                      68,584.00        68,584.00          -                      68,584.00       والساحل للصحراء الكبير األخضر الجدار لمبادرة الكامل والتنسيق التيسير1.11

1.12
 برنامج ادماج ذلك في بما العمل برنامج لتنسيق (أشهر ستة كل واحدة) الكوارث مخاطر من الحد بشأن أفريقيا عمل لمجموعة اجتماعات عقد

والساحل للصحراء العظيم األخضر الجدار لمبادرة الوطنية العمل وخطة العمل
       78,424.00                      -          78,424.00                      -          78,424.00                      -                        -                        -   

   -                        -                        -                      65,532.00          -                      65,532.00          -                      65,532.00       (الخمسة النتائج مجاالت كل تطبيق أجل من متابعة أداة) البرامج لمتابعة منهجية وضع1.13

   -                        -                        -                      12,000.00          -                      12,000.00          -                      12,000.00       والتواصل الدعوة1.14

   -                        -                        -                      371,755.64        -                      371,755.64        -                      371,755.64     الكوارث مخاطر من الحد بشأن األفريقي االتحاد مفوضية قدرات تعزيز1.15

1.16
 البرامج ومراجعة الكوارث؛ مواجهة على والمجتمعات األمم قدرة بناء بشأن ذاتي تقييم تقارير) العالمية العمليات في األفريقية الدول اشراك

(أخرى بين من الوطنية
     174,520.00                      -        174,520.00                      -        174,520.00                      -                        -                        -   

   -                        -                        -                      5,792.00             -                      5,792.00             -                      5,792.00          الدول في الكوارث من للحد العالمي باليوم االحتفاالت مثل أحداث تنظيم في والمشاركة الدول دعم1.17

 39,266.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      39,266.00       (المستوى الرفيع االجتماع في جانبي حدث تنظيم) البيولوجي التنوع بشأن المتحدة األمم اتفاقية تنفيذ1.18

 200,000.00        -                        -                        -                      200,000.00        -                      200,000.00     التوجيهية والمبادىء األدوات تطوير خالل من أفريقيا في األخضر االقتصاد تطبيق وتشجيع تيسير1.19

 6,000.00             -                        -                        -                        -                        -                        -                      6,000.00          مشاركين كرؤساء للسكان المتحدة األمم صندوق مع مع بالشراكة (والتحضر والسكان البيئة بشأن مجموعة) ألفريقيا االقليمية التنسيق آلية تنسيق1.2

 20,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      20,000.00       ماثاي وانجاري ويوم األفريقي البيئة بيوم احتفاالت1.21

 50,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      50,000.00       (المؤسسية األجندة لتشجيع) التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية تطبيق في االقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول دعم1.22

 17,296.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      17,296.00       للغابات المستدامة االدارة1.23

 30,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      30,000.00       الوطنية التخطيط عمليات في الطبيعية الموارد محاسبة ادماج على الوطنيين المخططين قدرات تعزيز1.24

 72,700.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      72,700.00       المناخ لتغير العالمية المفاوضات في المناخ تغير بشأن األفريقيين والحكومات الدول رؤساء مؤتمر خالل من ألفريقيا السياسية المشاركة دعم1.25

1.26
 المتحدة األمم اتفاقية في األطراف للدول والعشرين الحادي المؤتمر في األفريقي االتحاد مفوضية وأنشطة األفريقيين المفاوضين مجموعة تيسير

األطراف الجتماع 11 الدورة/المناخ تغير بشأن اإلطارية
     100,000.00                      -                        -                        -                        -                        -                        -        100,000.00 

 80,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      80,000.00       أفريقيا في المستويات كل على المناخ تغير استراتيجية تطبيق دعم1.27

   -                        -                        -                        -                      83,644.00        83,644.00          -                      83,644.00       (المستدامة التنمية وأهداف الرئيسية اإلقليمية البرامج) 20+ ريو نتائج تطبيق دعم1.28

   -                        -                        -                        -                      164,901.12      164,901.12        -                      164,901.12     أفريقيا في واألمن البيئة متابعة مشروع موظفي مرتبات1.29

1.3

 مشاركة أجل من عمل اطار وثائق ووضع األعضاء والدول االقليمية االقتصادية المجموعات في أفريقيا في واألمن البيئة مراقبة تطبيق دعم

 الفني التبادل واجتماعات واألمن السلم مجلس واجتماعات المشروعات، مراقبة ذلك في بما) للبيئة العالمية اإلدارة في ألفريقيا ومستدامة نشطة

 ومنتديات األطراف الدول مؤتمرات خالل جانبية واحداث المتخصصة الفنية اللجنة واجتماعات أفريقيا في واألمن البيئة مراقبة ومنتديات

(السياسات

       69,761.00                      -          69,761.00        69,761.00                      -                        -                        -                        -   

 136,520.00        -                        -                        -                        -                        -                        -                      136,520.00     (والمناخ الطقس خدمات) الجوية األرصاد المتكاملةبشأن األفريقية االستراتيجية تطبيق خطة تيسير1.31

 136,520.00        -                        -                        -                        -                        -                        -                      136,520.00     أفريقيا في المناخ لخدمات العالمي العمل إطار تطبيق دعم1.32

 25,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      25,000.00       الجوية األرصاد بشأن االقليمية االقتصادية المجموعات برنامج دعم1.33

   -                        -                        -                        -                      81,747.00        81,747.00          -                      81,747.00       (األطراف المتعددة البيئية االتفاقيات مشروع) المؤسسية القدرات بناء1.34

   -                        -                        -                        -                      44,873.00        44,873.00          -                      44,873.00       الوطنية القدرات بناء1.35

   -                        -                        -                        -                      454,835.56      454,835.56        -                      454,835.56     (والتوريدات المعدات والتوعية، األهمية إبراز والمستحقات، المرتبات) التآزر تطبيق1.36

   -                        -                        -                        -                        -                        -                     المائية الموارد إدارة سياسات في المناخ تغير إدماج حول السياسات إطار وضع

 32,400.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      32,400.00       الفنية االستشارية واللجان للمياه األفريقي الوزاري للمجلس التنفيذية اللجنة اجتماعات دعم1.38

 60,508.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      60,508.00       المستدامة التنمية أجل من المائية الموارد قطاع في المناخ تغير مع التكيف سياسات تطبيق على األعضاء الدول قدرات تعزيز1.39

تعزيز  تنسيق البيئة المستدامة والموارد الطبيعية: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

النشاط/النتيجة

التمويل مصدر

االقتصاد الريفي والزراعة: االدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

الفجوة تركيا الرقم

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

-األوروبي االتحاد 

 بلدان صندوق

 والكاريبي أفريقيا

روكفيلر مؤسسة 
 األمم برنامج

للبيئة المتحدة
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تعزيز  تنسيق البيئة المستدامة والموارد الطبيعية: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

النشاط/النتيجة

التمويل مصدر

االقتصاد الريفي والزراعة: االدارة صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

الفجوة تركيا الرقم

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

-األوروبي االتحاد 

 بلدان صندوق

 والكاريبي أفريقيا

روكفيلر مؤسسة 
 األمم برنامج

للبيئة المتحدة

 50,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      50,000.00       البارزة البرامج عمل ومجموعة والمكتب التنفيذية اللجنة يشمل بما األفريقيين البيئة وزراء مؤتمر مشاورات/اجتماعات دعم1.4

   -                        -                      135,764.60        -                        -                      135,764.60        -                      135,764.60     المخاطر مواجهة على أفريقيا قدرة1.41

 548,111.40        -                        -                        -                        -                        -                        -                      548,111.40     والتصحر المناخ تغير وحدة تفعيل1.42

 30,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      30,000.00       ماثي وانجاري جائزة1.43

 20,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      20,000.00       ستوكهولم في للمياه العالمي األسبوع في للمياه األفريقي اليوم1.44

اإلجمالي 1,622,035.40   200,000.00      135,764.60      708,023.64      553,490.12      581,455.56      2,178,733.92     -                      3,800,769.32  
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1
 الزراعية، واإلنتاجية اإلنتاج تعزيز أجل من الزراعية للتنمية الشامل األفريقي للبرنامج األولوية ذات البرامج بتنفيذ األعضاء الدول قيام

.الفقر من  والحد الجوع على والقضاء والتغذوي الغذائي األمن وتحقيق
   5,837,858.79          16,752.28    1,519,318.00                        -     1,205,932.00      313,386.00   4,301,788.51 

(الحيوانية للثورة األفريقي المكتب) الطبيعية الموارد وإدارة الحيوانية الثروة إنتاج أنظمة دعم

 196,191.30         -                          -                          -                          -                           -                         196,191.30       المائية األحياء تربية تنمية دعم1.01

 202.807.27    -                          -                          -                          -                           -                         202.807.27 الرعوية السياسة إطار تنفيذ1.02

 للثورة األفريقي المكتب) العيش سبل وتطوير الحيوانية الثروة على تؤثر التي األولوية ذات الحيوانية األمراض مكافحة تحسين

(الحيوانية

 166,057.72         -                          -                          -                          -                         16,752.28          182,810.00       ومكافحته المثقبيات داء في للبحث الدولي العلمي المعهد1.03

 290,764.08         -                          -                          -                          -                           -                         290,764.08       والطوارئ األمراض مكافحة إدارة في األعضاء والدول االقتصادية المجموعات دعم1.04

 208,442.30         -                          -                          -                          -                           -                         208,442.30       أفريقيا في المهملة الحيوانية لألمراض التدريجية المكافحة1.05

 105,358.33         -                          -                          -                          -                           -                         105,358.33       أفريقيا في البرية بالحياة خاصة استراتيجية وتنفيذ إلعداد األفريقي االتحاد في األعضاء للدول الدعم تقديم1.06

   -                        313,386.00         -                          -                        313,386.00          -                         313,386.00       والنباتية والصحة الصحة أنشطة يخص فيما األفريقي االتحاد في األعضاء للدول المتحدة الواليات في للزراعة الدولة كتابة تقدمه الذي الدعم1.07

 300,000.00         -                          -                          -                         300,000.00       الحيوانية للثروة األفريقي المكتب وأمانة الغذائية والسالمة الحيوانية الصحة معايير1.08

 255,238.95         -                          -                          -                          -                           -                         255,238.95       .فيه االستثمار وزيادة الحيوانية الثروة قطاع إصالح أجل من األدلة على القائم التأييد لكسب القدرات دعم1.09

   -                          -                          -                          -                           -                        الدراسية لمناهجها المنتظمة المراجعة خالل من األفريقية الحيوانية العلوم ومؤسسات البيطرية المؤسسات دعم1.04

 الزراعة مجال في االستثمار أولويات في الحيوانية الموارد إلدماج اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول قدرات تعزيز

(الحيوانية للثروة األفريقي المكتب)

 252,440.23         -                          -                          -                          -                           -                         252,440.23       الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج في الحيوانية الثروة إدماج دعم1.1

 239,925.16         -                          -                          -                          -                           -                         239,925.16       األعالف إلى المضافة والمواد الحيوانات بعلف المتعلقة واإلقليمية الوطنية السياسات مراجعة دعم1.11

 213,550.48         -                          -                          -                          -                           -                         213,550.48       أفريقيا في بالحيوان للرفق منبر إنشاء دعم1.12

( الحيوانية للثروة األفريقي المكتب) الطبيعية الموارد وإدارة الحيوانية الثروة إنتاج أنظمة تعزيز

   -                          -                          -                          -                           -                        الرعوية المناطق في الجفاف إلدارة المحلية المجتمعات قدرات بناء1.06

 للثورة األفريقي المكتب) العيش سبل وتطوير الحيوانية الثروة على تؤثر التي األولوية ذات الحيوانية األمراض مكافحة تحسين

(الحيوانية

(الحيوانية للثروة األفريقي المكتب) الخدمات وتقديم االستثمار لتعزيز المالئمة البيئة توفير

 240,754.41         -                          -                          -                          -                           -                         240,754.41       الحيوانية الموارد معلومات نظام1.13

المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة على للقضاء األفريقي االتحاد حملة

(الحيوانية للثروة األفريقي المكتب) القيمة إضافة وتعزيز األسواق إلى الوصول دعم

 251,259.89         -                          -                          -                          -                           -                         251,259.89       الرعوية المناطق في والتعقب الشهادات إلصدار نظام وتنفيذ إعداد1.15

(الحيوانية للثروة األفريقي المكتب) البرامج وإدارة تنسيق

 1,162,124.66     -                          -                          -                          -                           -                         1,162,124.66   االستراتيجية خطته تنفيذ أجل من الحيوانية للثروة األفريقي المكتب قدرات تعزيز1.16

   -                          -                        849,300.00         -                        849,300.00          -                         849,300.00       الفنية واإلدارة والعمليات الخبراء توظيف1.17

( البيطرية للقاحات األفريقي المركز) عالية جودة ذات حيوانية لقاحات إلنتاج األفريقي االتحاد في األعضاء الدول قدرات تعزيز

 32,270.00           -                          -                          -                          -                           -                         32,270.00         األفريقي االتحاد في األعضاء للدول الفنية والمساعدة التدريب1.18

 40,000.00           -                          -                          -                          -                           -                         40,000.00         أفريقيا في حاليا المستخدم المعدي البقري الرئوي االلتهاب لقاح حسين1.19

 15,200.00           -                          -                          -                          -                           -                         15,200.00         األعضاء الدول إلى المعدي البقري الرئوي االلتهاب لقاح إنتاج تحويل1.2

 37,000.00           -                          -                          -                          -                           -                         37,000.00         أفريقيا في الستخدامها المعدي البقري الرئوي لاللتهاب جديدة لقاحات ساللة واعتماد اختبار1.21

   -                          -                        20,000.00           -                        20,000.00            -                         20,000.00         أفريقيا في حاليا المستخدم الصغيرة المجترات طاعون لقاح فعالية تحسين1.22

 33,000.00           -                          -                          -                          -                           -                         33,000.00         واألغنام الماعز وجدري الصغيرة المجترات لطاعون المشترك اللقاح إنتاج1.23

   -                          -                        10,000.00           -                        10,000.00            -                         10,000.00         الكيميائية الكواشف إنتاج في البيطرة للقاحات األفريقي المركز معرفة تعزيز1.24

   -                          -                        15,000.00           -                        15,000.00            -                         15,000.00         البيطرية للقاحات األفريقي المركز في القالعية الحمى للقاح بالنسبة الجودة مراقبة على القدرة تعزيز1.25

 25,500.00           -                          -                          -                          -                           -                         25,500.00         النوعية ذي التأمين تنفيذ1.26

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

 التضامن اتحاد 

والتنمية
الفجوة 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

تعزيز تنسيق مبادرات الثروات الحيوانية في أفريقيا: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة األساسية

تفاصيل الميزانية

 المفوضية 

 المكتب-األووربية

 للثروة األفريقي

االقتصاد الريفي والزراعة: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

 التضامن اتحاد 

والتنمية
الفجوة 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

تعزيز تنسيق مبادرات الثروات الحيوانية في أفريقيا: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة األساسية

تفاصيل الميزانية

 المفوضية 

 المكتب-األووربية

 للثروة األفريقي

االقتصاد الريفي والزراعة: اإلدارة

النشاط/ النتيجةالرقم

التمويل مصدر

 53,950.00           -                          -                          -                          -                           -                         53,950.00         حديثة تكنولوجية أدوات وضع1.27

 21,621.00           -                        22,700.00           -                        22,700.00            -                         44,321.00         البيطرية للقاحات األفريقي المركز في العاملة األيدي تعزيز1.28

   -                          -                        25,000.00           -                        25,000.00            -                         25,000.00         األفريقي االتحاد في األعضاء الدول على وتوزيعها  المطلوبة الكيميائية الكواشف إنتاج1.29

   -                          -                        75,000.00           -                        75,000.00            -                         75,000.00         األفريقي االتحاد في األعضاء الدول على وتوزيعها الحيوانية األمراض عن للكشف المطلوبة الكيميائية الكواشف أهم إنتاج1.3

المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة على للقضاء األفريقي االتحاد حملة

1.31
 على للقضاء األفريقي االتحاد حملة مشاريع وتنفيذ والتخطيط بالتدريب القيام: تسي تسي بذبابة الخاصة التدخالت لتنفيذ البلدان قدرات تعزيز

(للحملة االستراتيجية الخطة أساس على وطنية استراتيجيات إعداد ذلك في بما) المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة
       161,140.00                         -                           -                          -                          -                          -         161,140.00 

   -                          -                        16,600.00           -                        16,600.00            -                         16,600.00         العامة المعلومات أدوات ونشر إنتاج:  العامة المعلومات أدوات ونشر وإنتاج اإلشهار1.32

1.33
 ذبابة من المغزة المناطق وضع لتقييم فنية خطة إعداد: تسي تسي ذبابة من المتضررة األعضاء للدول الفني الدعم تقديم- والتقييم الدراسات

. تسي تسي
           2,086.00                         -              2,086.00                        -             2,086.00                        -                          -   

1.34
 تنسيق ومكتب المتضررة البلدان لدعم خبير توظيف: تسي تسي ذبابة من المتضررة األعضاء للدول الفني الدعم تقديم- والتقييم لدراسات

البيانات وقاعدة الجغرافية المعلومات نظام  يخص فيما المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة على للقضاء األفريقي االتحاد حملة
         36,500.00                         -            36,500.00                        -           36,500.00                        -                          -   

1.35
 والبرتوكوالت المعايير إعداد حول مشاورات إجراء: تسي تسي ذبابة من المتضررة األعضاء للدول الفني الدعم تقديم- والتقييم لدراسات

تسي تسي ذبابة بمكافحة الخاصة
           6,872.00                         -              6,872.00                        -             6,872.00                        -                          -   

1.36
 المعهد مؤتمر مع بالموازاة المنسقين اجتماع عقد: المثيقبيات وداء تسي تسي ذبابة على للقضاء األفريقي االتحاد حملة مشاريع وتقييم رصد

ومكافحته المثقبيات داء في للبحث الدولي العلمي
       109,066.00                         -          109,066.00                        -         109,066.00                        -                          -   

   -                          -                        2,913.00             -                        2,913.00              -                         2,913.00           تسي تسي ذبابة من المتضررة البلدان في الموارد تعبئة استراتيجيات لوضع توجيهية خطوط إعداد: التأييد كسب وأنشطة الموارد تعبئة1.37

   -                          -                        14,895.00           -                        14,895.00            -                         14,895.00         التوجيه لجنة اجتماع عقد: البرامج إدارة1.38

اإلجمالي 4,301,788.51   313,386.00      1,205,932.00     -                        1,519,318.00    16,752.28          5,837,858.79   
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 65,496.00          -                        -                        -                        -                      173,424.00      38,496.00          -                      211,920.00        -                      277,416.00     اإلعاقة ذوي واألشخاص األطفال مثل الضعيفة الفئات وحماية االجتماعي األمن1

   -                        -                        -                        -                      173,424.00        -                      173,424.00        -                      173,424.00     لألطفال المالئمة افريقيا باتجاه عاجل عمل إلى الدعوة تطبيق تيسير1.01

األسرة بشأن العمل خطة تطبيق تيسير1.02

 65,496.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      65,496.00       بالشيخوخة المتعلقة العمل وخطة السياسات إطار تنفيذ تسهيل1.03

األعضاء والدول االقليمية االقتصادية المجموعات جانب من االجتماعية للسياسات األفريقي االتحاد اطار تطبيق تيسير1.04

   -                        -                        -                        -                      38,496.00          -                      38,496.00          -                      38,496.00       للمعاقين األفريقي االتحاد منظومة تطبيق تيسير1.05

 420,114.00      223,352.00      156,768.00      49,700.00          -                        -                      429,820.00        -                      849,934.00     األفريقية الصحة استراتيجية تطبيق تشجيع2

 79,184.00        50,000.00          -                        -                        -                        -                      50,000.00          -                      129,184.00     مابوتو عمل خطة تطبيق تيسير2.01

   -                      173,352.00        -                        -                        -                        -                      173,352.00        -                      173,352.00     أفريقيا في والرضع واألطفال األمهات وفيات من بالحد التعجيل حملة في األجل قصيرة بعقود الموظفين دعم2.02

 55,500.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      55,500.00       والسكان والتغذية الصحة سياسات وثائق مراجعة2.03

 57,930.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      57,930.00       ألفريقيا األدوية تصنيع خطة تفعيل2.04

 34,050.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      34,050.00       2014 لعام أفريقيا سكان حالة تقرير ونشر اعداد2.05

 25,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      25,000.00       أفريقيا في الجوع تكلفة دراسة تطبيق تيسير2.06

 41,640.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      41,640.00       (التغذية وتطوير الغذاء بشأن األفريقية المهام قوة) 2015 لعام أفريقيا في التقزم على للقضاء الجديدة المبادرة تطبيق تيسير2.07

   -                        -                        -                      49,700.00          -                        -                      49,700.00          -                      49,700.00       والمالريا والسل اإليدز أجل من المشتركة المسؤولية بشأن األفريقي االتحاد خارطة لتطبيق الدعوة2.08

2.09
 والمالريا والسل اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس خدمات على شامل حصول باتجاه معجلة خطة أجل من أبوجا دعوة تطبيق تيسير

2015 بحلول أفريقيا في
       69,980.00                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -          69,980.00 

 13,000.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      13,000.00       أفريقيا في المعدية األمراض على السيطرة أجل من الشراكة تعزيز2.1

2.11
 بعد ما فترة في ودول نزاعات تشهد دول في البشرية المناعة نقص وفيروس والفتيات للنساء الثانية المكتبية المراجعة تطبيق تيسير

أفريقيا في النزاعات
       43,830.00                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -          43,830.00 

   -                        -                      156,768.00        -                        -                        -                      156,768.00        -                      156,768.00     أفريكا ووتش آيدز برنامج أمانة موظفي دعم2.12

 71,272.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                      126,356.00      197,628.00     (2018-2008) أفريقيا في للرياضة المستدامة للتنمية سياسات إطار تنفيذ3

3.01
 في التطوير أجل من الرياضة مزايا بشأن الوعى ورفع األعضاء للدول الرياضية السياسات في التنموية بالمبادرات الرياضة ادماج

األفريقية الرياضة حركة وأعضاء االفريقي لالتحاد الرياضة التنمية مناطق
     146,800.00        91,016.00                      -                        -                        -                        -                        -                        -          55,784.00 

 15,488.00          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      15,488.00       األفريقي االتحاد مفوضية في افريقيا في للرياضة األعلى المجلس لمهام السلس االندماج تيسير3.02

   -                        -                        -                        -                        -                        -                      35,340.00        35,340.00       2015 األفريقية لأللعاب التحضيرات وتنسيق للمحرومين الرياضية اإلرث مشاريع تيسير3.03

3.04
 الجامعة اطار في التطوير أجل من للرياضة كلية انشاء بشأن العمل ورش/ الشركاء/المصلحة أصحاب اجتماعات في ومشاركة عقد

االفريقية

األفريقي االتحاد مفوضية ألعاب في مالئمة مشاركة وتيسير 2015 لعام ناجحة أفريقية ألعاب أجل من االستعدادات ومراقبة تنسيق3.05

   -                        -                        -                        -                        -                      573,634.00      573,634.00        -                      573,634.00     الضعيفة الفئات وحماية االجتماعي لألمن عمل أطر تشجيع4

4.01
 السياسات في الهجرة وادماج ألفريقيا الهجرة سياسات عمل اطار بشأن األفريقي الجنوب تنمية مجموعة في األعضاء الدول قدرة تعزيز

والتخطيط االنمائية
     118,272.00                      -        118,272.00      118,272.00                      -                        -                        -                        -                        -   

4.02
 واالتجار النظامية غير الهجرة ومكافحة لمنع األفريقي والقرن الشمالية أمريكا في المدني المجتمع ومنظمات األعضاء الدول قدرات بناء

المهاجرين وتهريب االشخاص في
       85,974.00                      -          85,974.00        85,974.00                      -                        -                        -                        -                        -   

   -                        -                        -                        -                        -                      30,720.00        30,720.00          -                      30,720.00       (إثيوبيا أبابا، أديس) واالتجار الهجرة عمل اطر تطبيق بشأن االقليمية االقتصادية المجموعات مع مشترك سنوي اجتماع4.03

   -                        -                        -                        -                        -                      328,000.00      328,000.00        -                      328,000.00     المالية للتحويالت األفريقي للمعهد االنتقالي الهيكل دعم4.04

   -                        -                        -                        -                        -                      10,668.00        10,668.00          -                      10,668.00       الدولية الهجرة أنشطة/أحداث في المشاركة4.05

   -                        -                        -                      50,000.00          -                        -                        -                      205,000.00      255,000.00        -                      255,000.00     والتوظيف العمل بشأن وبرامج سياسات وتنفيذ تشجيع5

5.01
 األفريقي البرنامج في الريفيين والعمال الرسمي غير االقتصاد أجل من االجتماعية الحماية خطة ادماج بشأن القارة المبادرات تطوير

الزراعية للتنمية الشامل
       50,000.00                      -          50,000.00                      -                        -                        -          50,000.00                      -                        -   

   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                     العمل سوق معلومات نظام تطبيق5.02

   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                     ألفريقيا االنتاجية األجندة تطبيق5.03

   -                        -                        -                        -                        -                      205,000.00      205,000.00        -                      205,000.00     العمالة بهجرة المتعلق البرنامج تطبيق5.04

  2,153,612.00      126,356.00   1,470,374.00      778,634.00        38,496.00      173,424.00        49,700.00        50,000.00      156,768.00      223,352.00      556,882.00 

 العمل منظمة 

الدولية

اإلجمالي

تيسير تنمية رأس المال البشري ألفريقيا: عنوان المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الدعامة االستراتيجية

 تفاصيل الميزانية

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

فورد مؤسسة 

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
الشؤون االجتماعية: اإلدارة

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر

الفجوة  العالمي الصندوق 

 األمم برنامج 

 المشترك المتحدة

باأليدز المعني

المتحدة الواليات  فندلندا 



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 123,689.00         -                          -                          -                          -                        123,689.00          للنهضة حملة وتطبيق االفريقية الثقافية السياسات مواءمة1

 58,689.00            -                          -                          -                        58,689.00            2015-2010 أفريقية ثقافية نهضة أجل من الحملة ومتابعة تطبيق1.01

1.02
 بشأن األفريقي االتحاد عمل خطة وتطبيق نشر أجل من السينما صناع مع والتعاون األفريقية األفالم لجنة أجل من جدوى دراسة تنفيذ

واالبداعية الثقافية الصناعات
            65,000.00                        -                          -                          -            65,000.00 

   -                           -                        87,500.00         87,500.00           -                        87,500.00            األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد بين الشراكة مشاريع تنفيذ2

   -                         72,500.00          72,500.00            -                        72,500.00            الثقافية السلع في المشروع غير االتجار مكافحة أجل من اآلثار بشأن موحد قانون اعداد2.01

   -                         15,000.00          15,000.00            -                        15,000.00            العالمي للتراث األفريقي والصندوق النسائية الثقافية والقيادات األفريقيات والملكات الحضارات تحالف أنشطة في المشاركة2.02

 190,200.00         -                          -                          -                        117,800.00       308,000.00          عليها والحفاظ األفريقية اللغات تشجيع3

 28,120.00            -                          -                        45,880.00          74,000.00            األفريقية اللغات مجال في والتدريب المصطلحات تطوير3.01

3.02
 اللغوي األطلس من الثانية المرحلة) األفريقي باالتحاد األعضاء الدول داخل جغرافيا لالستخدام وفقا بها والتعريف األفريقية اللغات تتبع

(ألفريقيا
            78,000.00                        -                          -                          -            78,000.00 

   -                           -                          -                          -                          -                           البشرية اللغات لتكنولوجيا والتطوير الرقمي التحول: واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا األفريقية اللغات3.03

 15,580.00            -                          -                        25,420.00          41,000.00            الخدمة خالل التدريب أساس على المعلمين لتدريب مشروع وتوفير اعداد3.04

 68,500.00            -                          -                        46,500.00          115,000.00          المنقول التراث طريق عن والتاريخية اللغوية للدراسات األفريقي المركز برامج  دعم3.05

 230,400.00       349,227.00       84,703.00         433,930.00         -                        664,330.00          (2017 - 2013) المخدرات مكافحة حول   األفريقي االتحاد عمل لخطة الرئيسية األولوية ذات المجاالت تنفيذ4

 230,400.00          -                          -                          -                        230,400.00          (2017 - 2013) المخدرات مكافحة حول األفريقي االتحاد عمل خطة أمانة تفعيل4.01

   -                         68,203.00          68,203.00            -                        68,203.00            والوطنية واإلقليمية القارية األصعدة على عنها التقارير ورفع عليها واإلشراف األفريقي االتحاد عمل خطة إدارة تعزيز4.02

 349,227.00         -                        349,227.00         -                        349,227.00          األعضاء الدول في المخدرات تعاطي على المترتبة واالجتماعية الصحية اآلثار لمعالجة األدلة على القائمة الخدمات تحسين4.03

   -                         16,500.00          16,500.00            -                        16,500.00            البشري لألمن التحديات من بها يقترن وما بالمخدرات المشروع غير االتجار مواجهة4.04

      1,183,519.00       117,800.00       521,430.00       172,203.00       349,227.00       544,289.00 

الفجوة 

 االتحاد هبة 

 30-األوروبي

يورو مليون

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
الشؤون االجتماعية: اإلدارة

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر

اإلجمالي

تيسير السلم واالستقرار والحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق االنسان من خالل السيطرة على المخدرات والجريمة: عنوان المشروع

السلم واألمن: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية



2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

   -                        284,689.00        284,689.00        167,502.00        452,191.00       التجارة تيسير تعزيز1

1.01
-  االفريقي لإلتحاد الجمركي والتعاون للجمارك الفنية اللجنة/للجمارك العامين للمديرين األفريقي لالتحاد الفرعية للجنة اجتماع

االقليمية االقتصادية المجموعات
       150,002.00        150,002.00                        -                          -   

   -                        200,000.00        200,000.00          -                        200,000.00       البينية األفريقية التجارة تعزيز عمل لخطة التجارة تيسير مجموعة تطبيق دعم1.02

1.03
 لمنظمة التجارة تيسير اتفاقية لتطبيق األفريقي باالتحاد األعضاء الدول استعداد بشأن المصلحة أصحاب مع تشاورية واجتماعات دراسة

العالمية التجارة
         84,689.00                        -            84,689.00          84,689.00                        -   

   -                          -                        17,500.00          17,500.00         والجمارك التجارة تسهيل في والقارية العالمية والتطورات االتجاهات رصد1.04

 376,152.00        533,868.00        533,868.00          -                        910,020.00       التجارة وقوانين سياسات مواءمة2

   -                          -                       والتعدين والصناعة التجارة بشأن القطاعية الفنية اللجان أول تنظيم2.01

   -                        175,852.00        175,852.00          -                        175,852.00       السلع بشأن العمل برنامج وتنفيذ تنسيق2.02

   -                        97,452.00          97,452.00            -                        97,452.00         الخدمات في التجارة تحرير حول عمل ورشة تنظيم2.03

2.04

 وتطوير الخبرات لتبادل آخرين مصلحة وأصحاب اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء، الدول مع للتنسيق اجتماعات تنظيم

 التجارة منظمة ومفاوضات االقتصادية الشراكة اتفاقات) ثالثة أطراف مع مفاوضات في للدخول مشتركة واستراتيجيات وسياسات مواقف

(العالمية

       176,882.00                        -          176,882.00        176,882.00                        -   

 227,470.00          -                          -                          -                        227,470.00       (وغيرها الجنوبية، وكوريا والهند تركيا) الشراكات في واالستثمار التجارة عناصر تنسيق2.05

 68,600.00            -                          -                          -                        68,600.00         ألفريقيا والفرص النمو قانون بشأن األعضاء للدول المشتركة المواقف تنسيق2.06

   -                        83,682.00          83,682.00            -                        83,682.00         الجمركية غير الحواجز حول عمل ورش تنظيم2.07

 80,082.00            -                          -                          -                        80,082.00         البينية األفريقية التجارة تعزيز عمل خطة تطبيق ومتابعة تنسيق2.08

 694,962.00        152,582.00        152,582.00          -                        847,544.00       االنتاجية القدرات تعزيز3

 86,762.00            -                          -                          -                        86,762.00         2015 لعام أفريقيا في التصنيع يوم اطار في األفريقي التصنيع لتشجيع أفريقي تجاري معرض تنظيم3.01

3.02
 مع بالتعاون (الخ الزراعية للتنمية الشامل األفريقي البرنامج) الزراعية الصناعة في القيمة سالسل بشأن واحدة عمل ورشة تنظيم

(النيباد) أفريقيا لتنمية الجديدة الشراكة
         94,150.00                        -                          -                          -            94,150.00 

3.03
 واعتماد التحقق أجل من األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع والمتوسطة الصغيرة للمشاريع عمل ورش تنظيم

والمتوسطة الصغيرة المشاريع لتنمية قارية استراتيجية
       158,170.00                        -                          -                          -          158,170.00 

 200,850.00          -                          -                          -                        200,850.00       للتعدين األفريقية والرؤية أفريقيا في الصناعية بالتنمية للتعجيل العمل خطة تنفيذ استدامة أجل من الدعوة أنشطة3.04

3.05
 الصناعية بالتنمية التعجيل أجل من الموارد وحشد محليا للتطبيع األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع تشاوري اجتماع

للتعدين األفريقية والرؤية أفريقيا في
       155,030.00                        -                          -                          -          155,030.00 

   -                        152,582.00        152,582.00          -                        152,582.00       .... الجودة ومراقبة الشهادات وإصدار واالعتماد القياسي التوحيد ذلك في بما للجودة التحتية للبنية األفريقي البرنامج دعم3.06

   2,209,755.00        167,502.00        971,139.00        971,139.00    1,071,114.00 

الفجوة 

االجمالي

النهوض بالتجارة األفريقية البينية وتعزيز أفريقيا: عنوان المشروع

التكامل والتعاون والشراكات: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

التجارة والصناعة: االدارة
 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ

النشاط/ النتيجةالرقم

 االتحاد هبة التمويل مصدر

 30-األوروبي

يورو مليون



2015 العابرة األموال

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 2,266,000.00      200,000.00          -                                -                           200,000.00             -                    2,466,000.00      والقيادة الشاملة األفريقية والوحدة الشباب عمالة تعزيز نحو األفريقي لالتحاد المتطوعين الشباب فرق برنامج تنفيذ 1

ً 150) ونشرها وتدريبها المتطوعين الشباب فرق تعيين1.01  2,266,000.00      200,000.00          -                                -                           200,000.00             -                    2,466,000.00      (متطوعا

   -                            -                          -                              6,803,600.00       6,803,600.00         -                    6,803,600.00      األفريقية الجامعة إلنشاء الدعم تقديم2

   -                            -                          -                              6,803,600.00       6,803,600.00         -                    6,803,600.00      وقبولهم الطالب تسجيل2.01

   -                            -                        635,250.00               -                           635,250.00             -                    635,250.00         الدراسية المنح أنظمة خالل من األفريقية البلدان بين فيما الشباب تنقل تشجيع3

   -                            -                        635,250.00               -                           635,250.00             -                    635,250.00         (الخاصة االحتياجات ذوي الطالب على التركيز مع) نيريري منحة مشروع تنفيذ3.01

      9,904,850.00                    -         7,638,850.00       6,803,600.00             635,250.00        200,000.00      2,266,000.00 

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

   -                              400,000.00           400,000.00             -                    400,000.00         أفريقيا في واالبتكار والتكنولوجيا بالعلم للنهوض البرنامجية اإلجراءات تعزيز1

   -                              400,000.00           400,000.00             -                    400,000.00         (والقارية واالقليمية الوطنية المستويات على) األفريقي لالتحاد العلمية نكروما كوامي جوائز1.01

 13,250,000.00         -                             -                             -                    13,250,000.00    2024 األفريقي لالتحاد واالبتكار والتكنولوجيا العلم االستراتيجية التعبئة برامج وتنفيذ وضع2

 13,250,000.00         -                             -                             -                    13,250,000.00    أفريقيا في والتكنولوجيا العلم أجل من للبحوث اإلطاري األفريقي االتحاد لبرنامج منفذ إنشاء2.01

    13,650,000.00                    -             400,000.00           400,000.00       13,250,000.00 

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 25,000,000.00     25,000,000.00       -                    25,000,000.00    أفريقيا شرقي في الجوفية الحرارية الطاقة موارد تطوير عملية تسهيل 1

 10,000,000.00     10,000,000.00       -                    10,000,000.00    (وكينيا إثيوبيا) األولى التنفيذ جولة في الجوفية الحرارية الطاقة لمشاريع المقدمة المنح لتنفيذ الدعم تقديم1.01

 15,000,000.00     15,000,000.00       -                    15,000,000.00    الثانية التنفيذ جولة في الجوفية الحرارية الطاقة لمشاريع المقدمة المنح لتنفيذ الدعم تقديم1.02

إحمالي 25,000,000.00     25,000,000.00       -                    25,000,000.00    

األنشطة/النتائجالرقم
 المصرفية المجموعةالتمويل مصدر

األلمانية

والطاقة التحتية البنية: اإلدارة
Generated by the AMERT System

أفريقيا في الطاقة تطوير ومبادرات استراتيجيات: المشروع اسم

والبشرية واالقتصادية االجتماعية التنمية: االستراتيجية الركيزة

الميزانية تفاصيل

اإلجمالي

والبشرية واالقتصادية االجتماعية التنمية: االستراتيجية الركيزة

الميزانية تفاصيل

األنشطة/النتائجالرقم
التمويل مصدر

الفجوة30 األوروبي االتحاد

األوروبي االتحاد
 المتحدة الواليات

األمريكية
الفجوة

إجمالي

والتكنولوجيا والعلم البشرية الموارد: اإلدارة
Generated by the AMERT System

التنمية أجل من والتكنولوجيا العلم: المشروع اسم

والتكنولوجيا والعلم البشرية الموارد: اإلدارة
Generated by the AMERT System

أفريقيا في القدرات وبناء التعليم: المشروع اسم

والبشرية واالقتصادية االجتماعية التنمية:  االستراتيجية الركيزة

الميزانية تفاصيل

األنشطة/النتائجالرقم
التمويل مصدر

للتنمية األفريقي البنك



2015 العابرة األموال

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

1
 الحيوانية الثروة موارد ذلك في بما الزراعية للتنمية الشامل األفريقي للبرنامج األولوية ذات للبرامج األعضاء الدول لتنفيذ الدعم تقديم

الفقر حدة وتخفيف الجوع على والقضاء والتغذوي، الغذائي واألمن الزراعية، واإلنتاجية اإلنتاج لتعزيز كأداة
    36,176,602.82                    -       29,105,547.82           717,496.00       25,702,396.82    2,685,655.00      7,071,055.00 

الحيوانية للثروة األفريقي المكتب-  المعيشة وسبل المواشي تنمية على تؤثر التي األولوية ذات الحيوانات أمراض مراقبة تحسين

   -                          2,685,655.00      -                                -                           2,685,655.00         -                    2,685,655.00      الحيوانية الصحة في المعيارية واإلجراءات الوسائل1.01

   -                            -                        3,135,915.00            -                           3,135,915.00         -                    3,135,915.00      اإليجاد منطقة في للتجارة دعما المواشي أمراض مراقبة تحسين1.02

   -                            -                        7,533,921.00            -                           7,533,921.00         -                    7,533,921.00      أفريقيا في البيطرية اإلدارة دعم1.03

 1,296,340.00        -                          -                                -                             -                             -                    1,296,340.00      اإلنسان تصيب التي الحيوانية واألمراض للحدود العابرة الحيوانية األمراض إدارة في للصحة الواحد النهج لتفعيل الدعم تقديم1.04

 1,506,479.00        -                          -                                -                             -                             -                    1,506,479.00      اإلنسان تصيب التي الحيوانية األمراض لمكافحة الفنية والمهارات التنسيق تعزيزآليات تعزيز1.05

   -                            -                        1,747,194.80            -                           1,747,194.80         -                    1,747,194.80      الصومال في الحيوانية الصحة خدمات دعم1.06

1.07
 المعايير إلى المستندة المبيدات تصدير بشروط للوفاء االقليمية القدرات تعزيز: الحشرية المبيدات مخلفات بيانات إلنتاج األفريقي المشروع

الدولية
         159,596.00                    -                             -                             -                                -                          -           159,596.00 

   -                            -                        1,081,070.00            -                           1,081,070.00         -                    1,081,070.00      الحيوانية الصحة ومعايير الصحية المعايير تحديد منظمات في األفريقية الدول مشاركة تسهيل1.08

الحيوانية للثروة األفريقي المكتب-  الطبيعية الموارد وإدارة الحيواني اإلنتاج نظم تحسين 

   -                            -                        4,749,710.02            -                           4,749,710.02         -                    4,749,710.02      مستدام بشكل واستخدامها األفريقية للحيوانات الوراثية الموارد لحفظ األفريقية البلدان قدرات تعزيز علمية تنسيق1.09

 297,985.00           -                          -                                -                             -                             -                    297,985.00         األسماك لمصائد المستدامة للتنمية االستراتيجية الشراكة1.1

   -                            -                        3,884,497.00            -                           3,884,497.00         -                    3,884,497.00      أفريقيا في األسماك مصائد قطاع إدارة لتعزيز المؤسسية القدرات  تقوية1.11

   -                            -                        1,723,569.00            -                           1,723,569.00         -                    1,723,569.00      المعيشة وسبل الغذائي األمن تحقيق في النحل اسهامات1.12

الحيوانية للثروة األفريقي المكتب-  المضافة القيمة وتقوية السوق إلى الوصول تعزيز

 391,250.00           -                          -                                -                             -                             -                    391,250.00         الصحراء جنوب أفريقيا في السمكية البينية األفريقية التجارة خالل من الفقر حدة وتخفيف الغذائي األمن تحسين1.13

   -                            -                        1,846,520.00            -                           1,846,520.00         -                    1,846,520.00      الصومالية المواشي في التجارة تعزيز1.14

-  الزراعية استثماراتها أولويات في الحيوانية الثروة موارد إدماج بغية االقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول قدرات تعزيز

الحيوانية للثروة األفريقي المكتب

   -                            -                          -                              717,496.00           717,496.00             -                    717,496.00         الحيوانية الثروة تنمية استراتيجية تنفيذ رصد1.15

(الحيوانية للثروة األفريقي المكتب) أفريقيا في المستدامة للتنمية القاري البرنامج لتنفيذ الدعم تقديم 

 3,419,405.00        -                          -                                -                             -                             -                    3,419,405.00      القاري البرنامج: أفريقيا في المستدامة والتنمية المعيشية السبل أجل من الحيوانية الثروة1.16

اإلحمالي 7,071,055.00      2,685,655.00    25,702,396.82       717,496.00           29,105,547.82       -                    36,176,602.82    

Generated by the AMERT Systemوالزراعة الريفي االقتصاد: اإلدارة

أفريقيا في الحيوانية الثروة موارد تنسيق مبادرات تعزيز: المشروع اسم

والبشرية واالقتصادية االجتماعية التنمية: االستراتيجية الركيزة

الميزانية تفاصيل

األنشطة/النتائجالرقم

التمويل مصدر
 ومليندا بيل مؤسسة

غيتس

-  األوروبية المفوضية

 للموارد األفريقي المكتب

الحيوانية

 الدولية التنمية وكالة

-المتحدة للواليات التابعة

 للموارد األفريقي المكتب

الحيوانية

الفجوة



2015 الخاصة المشاريع

2015

الفجوةالدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 61,000,000.00       -                              -                       61,000,000.00  السكن مقار ومشاريع والمؤتمرات للمكاتب الجديد األفريقي االتحاد مجمع1

 1,800,000.00          -                              -                       1,800,000.00    المفوضية رئيسة نائب سكن مقر تشييد1.01

 9,200,000.00          -                              -                       9,200,000.00    المفوضين سكن مقار تشييد1.02

1.03
 والمحفوظات النشر ومركز األغراض المتعددة والقاعة االعتماد ومركز الكافتيريا يضم الذي التوسع مشروع تشييد

الرئيسي والمخزن
  50,000,000.00                       -                              -       50,000,000.00 

  61,000,000.00                       -                              -       61,000,000.00 

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 2,264,000.00      360,000.00           2,624,000.00       99,000.00        2,723,000.00    2063 ألجندة اإلطارية الوثيقة1

 1,080,000.00         -                            1,080,000.00          -                       1,080,000.00    2063 بأجندة للتعريف إقليمية عمل ورشات خمس1.01

 274,000.00            -                            274,000.00             -                       274,000.00        2063 أجندة الستعراض المصلحة أصحاب اجتماع1.02

   -                             -                              -                            99,000.00         99,000.00          التنفيذ لرصد األعضاء والدول االقليمية االقتصادية المجموعات إلى زيارات1.03

   -                           360,000.00           360,000.00             -                       360,000.00        ومواد منشورات1.04

 910,000.00            -                            910,000.00             -                       910,000.00        اقليم كل في 2/ 2063 النموذجية االجندة1.05

إجمالي 2,264,000.00      360,000.00           2,624,000.00       99,000.00        2,723,000.00    

األنشطة/النتائج.رقم
التمويل مصدر

إجمالي

التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد: اإلدارة
Generated by the AMERT System

 التمويل ذات األنشطة30 األوروبي االتحاد

المشترك

تفاصيل الميزانية

المؤسسات وبناء القدرات واالتصال: الركيزة االستراتيجية

2063أجندة االتحاد األفريقي :اسم المشروع 

الديوان- مكتب رئيسة المفوضية : اإلدارة
Generated by the AMERT System

المركز الثقافي ومقار السكن لالتحاد األفريقي:اسم المشروع 

المؤسسات وبناء القدرات واالتصال:الركيزة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

األنشطة/النتائج.رقم
التمويل مصدر



2015 الخاصة المشاريع

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

1
 الثروة موارد ذلك في بما الزراعية للتنمية األفريقي للبرنامج األولوية ذات للبرامج األعضاء الدول لتنفيذ الدعم تقديم

الفقر حدة وتخفيف الجوع على والقضاء والتغذوي، الغذائي واألمن الزراعية، واإلنتاجية اإلنتاج لتعزيز كأداة الحيوانية
20,000,000.00--20,000,000.00

20,000,000.00--20,000,000.00األفريقي االتحاد-  الحيوانية للثروة األفريقي للمكتب الدائمة المكاتب تشييد1.01

20,000,000.00--20,000,000.00

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 2,402,793.00        -                              -                              -                      2,402,793.00القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات إنطالق 1

 208,320.00            -                              -                              -                      208,320.00القارية الحرة التجارة بمنطقة المعني القاري العمل لفريق اجتماعات1.01

 48,000.00              -                              -                              -                      48,000.00الثالثية الحرة التجارة منطقة اتفاقيات ذلك في بما االقليمية الحرة التجارة ترتيبات تنفيذ متابعة1.02

 506,840.00            -                              -                              -                      506,840.00القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات لمنتدى اجتماعين تنظيم1.03

 225,320.00            -                              -                              -                      225,320.00القارية الحرة التجارة منطقة حول المسؤولين كبار للجنة اجتماع عقد1.04

 250,000.00            -                              -                              -                      250,000.00الفنية العمل أفرق مختلف اجتماعات1.05

 150,000.00            -                              -                              -                      150,000.00القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات لدعم فنية دراسات إجراء1.06

 1,014,313.00         -                              -                              -                      1,014,313.00لألعمال األفريقي والمجلس التجارة مرصد تفعيل1.07

 1,774,440.00        -                              -                              -                      1,774,440.00القارية الحرة التجارة منطقة بخصوص معهم والتواصل المصلحة أصحاب إشراك2

 102,000.00            -                              -                              -                      102,000.00القارية الحرة التجارة منطقة بخصوص والتواصل السياسية المشاركة2.01

2.02
 شرق ومجموعة األفريقي، الجنوب تنمية مجموعة) اإلقليمية االقتصادية للمجموعات االقليمية التشاورية االجتماعات

أفريقيا وسط لدول االقتصادية والمجموعة األفريقي، والجنوب لشرق المشتركة والسوق أفريقيا،
722,440.00                      -                              -                              -            722,440.00 

 500,000.00            -                              -                              -                      500,000.00القارية الحرة التجارة لمنطقة القدرات بناء2.03

 450,000.00            -                              -                              -                      450,000.00القارية الحرة التجارة منطقة حول المدني المجتمع ومنظمات والبرلمانيين الخاص للقطاع التشاورية االجتماعات2.04

 المتحدة الواليات

األمريكية

األنشطة/النتائج
التمويل مصدر

تفاصيل الميزانية

األنشطة/النتائج.رقم
التمويل مصدر

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الركيزة االستراتيجية 

تفاصيل الميزانية

 الفجوة

الفجوة

إجمالي

التجارة والصناعة: اإلدارة
Generated by the AMERT System

إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية:اسم المشروع 

التكامل والتعاون والشراكات:الركيزة االستراتيجية

.رقم

االقتصاد الريفي والزراعة: اإلدارة
Generated by the AMERT System

تشييد مكاتب المقر الدائم للمكتب األفريقي للثروة الحيوانية لالتحاد األفريقي:اسم المشروع 



2015 الخاصة المشاريع

 1,215,852.33      395,000.00           395,000.00             -                      1,610,852.33والصناعة التجارة إدارة داخل القارية الحرة التجارة ومنطقة البينية األفريقية التجارة تعزيز وحدة لموظفي الدعم تقديم3

 122,516.33          395,000.00           395,000.00             -                      517,516.33القارية الحرة التجارة ومنطقة/  البينية األفريقية التجارة تعزيز بتنفيذ المعنيين والحاليين الجدد الموظفين مرتبات3.01

 199,000.00            -                              -                              -                      199,000.00التنسيق ووحدة ألفريقيا المعجلة الصناعية التنمية تنفيذ عملية تفعيل3.02

 894,336.00            -                              -                              -                      894,336.00القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات لوحدة الدعم تقديم3.03

 183,880.00          75,000.00             75,000.00               -                      258,880.00العالمي السوق إلى والدخول البينية األفريقية التجارة توسيع 4

 47,000.00            75,000.00             75,000.00               -                      122,000.00التقليدية غير الخدمات تصدير حول دراسات وتنسيق إجراء4.01

 136,880.00            -                              -                              -                      136,880.00والمفاوضات الخدمات تطوير مجال في التجارة حول اقليمية دراسية حلقة تنظيم4.02

6,046,965.33470,000.00470,000.005,576,965.33

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

   -                       -                           310,980.00           310,980.00             -                      310,980.00العالمية التجارة لمنظمة التجارة تسهيل اتفاقية لتنفيذ االحتياجات وتقييم الثغرات تحليل إتمام1

   -                       -                           220,980.00           220,980.00             -                      220,980.00االحتياجات تقييم دراسات وإجراء الثغرات لتحليل المصادقة عمل ورشات عقد1.01

   -                       -                           90,000.00             90,000.00               -                      90,000.00العالمية التجارة لمنظمة التجارة تسهيل اتفاقية لتنفيذ االحتياجات تقييم ودراسات الثغرات تحليل إجراء1.02

2
 التجارة تسهيل باتفاقية المتعلقة والشروط بالتوقعات األفريقي االتحاد في األعضاء للدول الجمارك إدارات توعية

العالمية التجارة لمنظمة
485,400.00                      -                              -                              -                             -      485,400.00 

 485,400.00      -                             -                              -                              -                      485,400.00العالمية التجارة لمنظمة التجارة تسهيل اتفاقية حول األفريقي لالتحاد الجمارك إدارات لتوعية عمل ورشات عقد2.01

 115,448.00    100,000.00            -                            100,000.00             -                      215,448.00العالمية التجارة لمنظمة التجارة تسهيل اتفاقية تنفيذ أجل من النطاق الواسعة األفريقي االتحاد استراتيجية وضع3

 115,448.00    100,000.00            -                            100,000.00             -                215,448.00العالمية التجارة لمنظمة التجارة تسهيل اتفاقية لتنفيذ النطاق الواسعة األفريقي االتحاد استراتيجية وضع3.01

إجمالي 600,848.00    100,000.00          310,980.00           410,980.00             -                      1,011,828.00

األنشطة/النتائج.رقم
التمويل مصدر

30 األوروبي االتحاد
الفجوة تركيا

اإلجمالي

التجارة والصناعة: اإلدارة
Generated by the AMERT System

تقديم الدعم لتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي:اسم المشروع 

التكامل والتعاون والشراكات:الركيزة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية



2015 الفنية المساعدات

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 60,000.00            60,000.00               -                    60,000.00األفريقي االتحاد أجندة في المصلحة أصحاب مشاركة تعزيز1

 60,000.00            60,000.00               -                    60,000.00التركة لمشاريع التنفيذ تشجيع1.01

60,000.00                    -               60,000.00            60,000.00 

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 113,901.99            -                              -                    113,901.99والفعالية بالكفاءة يتسم نحو على األفريقي االتحاد داخل والمعرفة المعلومات إدارة1

 103,899.99            -                              -                    103,899.99(محفوظات صناديق 2000و طابعات، 2و حواسيب 3) معدات شراء1.01

 10,002.00              -                              -                    10,002.00المكتبة ومعدات أثاث شراء1.02

113,901.99                    -                              -            113,901.99 

تفاصيل الميزانية

األنشطة/النتائجالرقم
التمويل مصدر

اإلجمالي

 27 الدولي البنك

مليون

اإلجمالي

التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد: اإلدارة
Generated by the AMERT System

تعزيز قدرات التخطيط االستراتيجي داخل مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي: اسم المشروع

المؤسسات وبناء القدرات واالتصال:الركيزة االستراتيجية 

األنشطة/النتائجالرقم
التمويل مصدر

المجتمع المدني واألفريقيين في المهجر: اإلدارة
Generated by the AMERT System

تعبئة العناصر الفاعلة من غير الدول داخل المجتمع المدني والمهجر األفريقي لدعم عملية التكامل: اسم المشروع 

القيم المشتركة:الركيزة االستراتيجية 

تفاصيل الميزانية

الفجوة



2015 الفنية المساعدات

2015

الفجوةالدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 441,000.00            -                              -                    441,000.00وبرمجياتها ولوازمها المعدات أحدث شراء خالل من والمنشورات المؤتمرات لمديرية التكنولوجية القدرات تحديث1

 330,000.00            -                              -                    330,000.00االستخدام على العالي الطلب لمواكبة نسخ ومعدات عالية بسعة للطباعة جهازين شراء1.01

 47,000.00              -                              -                    47,000.00للبيئة المراعية المؤتمرات عقد من المؤتمرات مديرية يمكن مما الوثائق وحدة تجهيز1.02

 60,000.00              -                              -                    60,000.00الغيار وقطع المؤتمرات لوازم مختلف وشراء المؤتمرات مرافق تجهيز1.03

 4,000.00                -                              -                    4,000.00الالزمة بالمعدات المركزي التنسيق وحدة تعزيز1.04

441,000.00                    -                              -            441,000.00 

2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 216,702.50              -                             -                              -                     216,702.50      الطبية الخدمات لمديرية الخدمات تقديم نظم قدرات تحسين1

 30,000.00                 -                             -                              -                     30,000.00        الشمسي للتصوير إضافية معدات شراء1.01

 23,152.50                 -                             -                              -                     23,152.50        للمختبر إضافية معدات شراء1.03

 22,050.00                 -                             -                              -                     22,050.00        األسنان لطب إضافية معدات شراء1.04

 141,500.00              -                             -                            141,500.00      حديثا اقتنيت طبية والمعدات الجديدة للخدنات حيز استحداث1.08

 56,337.90              4,000.00              4,000.00                 -                     60,337.90        متكامل إلكتروني طبي تسجيل نظام تنفيذ خالل من الطبي السجل حفظ تحسين2

 56,337.90                 -                             -                            56,337.90        المتكامل اإللكتروني الطبي التسجيل نظام وتدشين نظام وتدشين االستشارة خدمات وتكاليف إضافية، حاسوبية ومعدات برمجيات شراء2.01

   -                             4,000.00              4,000.00                  -                     4,000.00          المتكامل اإللكتروني الطبي التسجيل نظام وجدوى مقبولية لتقيم دراسة إجراء2.02

277,040.400.004,000.004,000.00273,040.40

األنشطة/النتائج

 التمويل ترتيبات التمويل مصدر 

-  المشتركة

 بناء المؤسسات،

الفجوة 

المؤسسات وبناء القدرات واالتصال:الركيزة االستراتيجية 

تفاصيل الميزانية

اإلجمالي

 Generated by the AMERT System الخدمات الطبية: اإلدارة

تحسين تقديم الخدمات الطبية داخل االتحاد األفريقي: اسم المشروع 

المؤسسات، بناء القدرات واالتصال: الركيزة اإلستراتيجية

تفاصيل الميزانية

No.

األنشطة/النتائجالرقم
التمويل مصدر

إدارة المؤتمرات والمنشورات: اإلدارة
Generated by the AMERT System

تحديث أساليب عمل مديرية المؤتمرات والمنشورات: اسم المشروع 



2015 الفنية المساعدات

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 702,538.00            -                              -                    702,538.00المرصد لعمليات الدعم تقديم1

 522,258.00            -                              -                    522,258.00البشرية الموارد توفير1.01

 180,280.00            -                              -                    180,280.00واالبداع والتكنولوجيا للعلم األفريقي المرصد تسيير1.02

702,538.00                    -                              -            702,538.00 

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 2,274,600.00         1,725,400.00      1,725,400.00         -                    4,000,000.00أفريقيا شرق في والجوفية الحرارية الطاقة مصادر تطوير عملية تسهيل1

 2,274,600.00         1,725,400.00      1,725,400.00          -                    4,000,000.00المخاطر تخفيف مرفق تفعيل1.01

4,000,000.00                    -         1,725,400.00      1,725,400.00         2,274,600.00 

الفجوة األنشطة/النتائجالرقم
 المجموعةالتمويل مصدر

األلمانية المصرفية

اإلجمالي

تفاصيل الميزانية

الفجوة

اإلجمالي

Generated by the AMERT Systemالبنية التحتية والطاقة: اإلدارة

مبادرات واستراتيجيات تطوير الطاقة في أفريقيا: اسم المشروع

المرصد األفريقي للعلم والتكنولوجيا واالبداع: اسم المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الركيزة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الركيزة االستراتيجية

األنشطة/النتائجالرقم
التمويل مصدر

الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا: اإلدارة
Generated by the AMERT System



2015 الفنية المساعدات

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 9,824,028.00        -                              -                    9,824,028.00المناخ وتغير الطبيعية والموارد البيئة حول األولوية ذات البرامج تنفيذ عملية تسهيل1

1.01
 االستشاريين، الخبراء من 2 تخصيص) البشرية الموارد حول االستراتيجيات ومراجعة لتطوير المختارة االقليمية االقتصادية المجموعات دعم

(مجموعة لكل واحد
20,070.00                    -                              -              20,070.00 

 80,808.00              -                              -                    80,808.00الوطني التخطيط عملية في البيولوجي التنوع إدماج حول للبرلمانيين  ثانية ندوة إقامة1.02

 23,000.00              -                              -                    23,000.00(األفريقي االتحاد مفوضية مقر في اجتماع) األفريقية التنسيق آلية لتنفيذ الدعم تقديم1.03

 1,750,000.00        -                              -                    1,750,000.00الفنية المساعدة فريق خدمات عقد 1.04

 119,900.00            -                              -                    119,900.00أفريقيا في الوطنية التنسيق ومراكز القرار وصناع والخبراء المؤسسات قدرة تنمية 1.05

 433,500.00            -                              -                    433,500.00الكوكب رصد بيانات إلى للوصول أفريقية وسياسة البيئة إلدارة إطارية وثائق إعداد 1.06

 42,000.00              -                              -                    42,000.00واالتصال الوضوح برنامج1.07

 1,300,000.00        -                              -                    1,300,000.00المشترك البحوث لمركز اإلدارية االتفاقية إمدادات عقود 1.08

 378,364.00            -                              -                    378,364.00(البرامج تنفيذ) البرامج تقديرات1.09

 5,676,386.00        -                              -                    5,676,386.00البحث مراكز اإلقليمية االقتصادية للمجموعات منح1.1

9,824,028.00                    -                              -        9,824,028.00 

االقتصاد الريفي والزراعة: اإلدارة
Generated by the AMERT System

تعزيز التنسيق للتنمية المستدامة والموارد الطبيعية: اسم المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الركيزة االستراتيجية

الفجوة

اإلجمالي

تفاصيل الميزانية

األنشطة/النتائجالرقم
التمويل مصدر



2015 الفنية المساعدات

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

1
 الحيوانية الثروة موارد ذلك في بما الزراعية للتنمية الشامل األفريقي للبرنامج األولوية ذات البرامج تنفيذ في األعضاء للدول الدعم تقديم 

الفقر حدة وتخفيف الجوع على والقضاء والتغذوي الغذائي واألمن الزراعية واإلنتاجية اإلنتاج لتعزيز كأداة
829,464.00                    -                              -            829,464.00 

المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة على للقضاء األفريقي االتحاد حملة

1.01
 البيئي األثر تقييم حول تشاورية عمل ورشات إقامة: المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة مجال في التدخالت لتنفيذ البلدان قدرات تعزيز

المثقبيات وداء تسي التسي ذبابة مجال في التدخل مناطق في واالجتماعي
190,454.00                    -                              -            190,454.00 

1.02
 استعراض:  المثقبيات وداء تسي تسي بذبابة المتأثرة األفريقي االتحاد في  األعضاء للدول الفني الدعم تقديم- التقييم وعمليات الدراسات 

:المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة بخصوص التدخالت حول االقليمية المشاريع لتفعيل استراتيجية ووضع
16,400.00                    -                              -              16,400.00 

 27,200.00              -                              -                    27,200.00بلدين في للتنمية األفريقي البنك مشاريع ألثر مستقل تقييم إجراء: المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة لمكافحة األفريقية الحملة مشاريع وتقييم رصد1.03

1.04
  استعراض:  المثقبيات وداء تسي تسي بذبابة المتأثرة األفريقي االتحاد في  األعضاء للدول الفني الدعم تقديم- التقييم وعمليات الدراسات

المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة حول البيانات إدارة أنشطة
29,600.00                    -                              -              29,600.00 

1.05
 البلدان مساعدة:  المثقبيات وداء تسي تسي بذبابة المتأثرة األفريقي االتحاد في  األعضاء للدول الفني الدعم تقديم- التقييم وعمليات الدراسات

المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة مجال في التدخالت حول جديدة دراسات وإجراء مقترحات تقديم على
24,000.00                    -                              -              24,000.00 

 22,500.00              -                              -                    22,500.00التأييد كسب مشروع أثر استعراض: التأييد وكسب الموارد تعبئة أنشطة1.06

 20,800.00              -                              -                    20,800.00والتقييم الرصد ألغراض البلدان إلى ببعثات االضطالع: المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة على للقضاء األفريقية الحملة مشاريع وتقييم رصد1.07

1.08
 تسي بذبابة المتعلقة األنشطة لربط االقليمية االقتصادية المجموعات إلى التأييد لكسب ببعثات االضطالع: التأييد وكسب الموارد تعبئة أنشطة

الفقر حدة وتخفيف القاري الغذائي األمن أنشطة مع المثقبيات وداء تسي
21,500.00                    -                              -              21,500.00 

 20,500.00              -                              -                    20,500.00المثقبيات وداء تسي تسي بذبابة المتأثرة البلدان في الموارد لتعبئة ببعثات االضطالع: التأييد وكسب الموارد تعبئة أنشطة1.09

 91,945.00              -                              -                    91,945.00مباشرة التوجيه لجنة اجتماع بعد للشركاء مؤتمر عقد:  التأييد وكسب الموارد تعبئة أنشطة1.1

1.11
 على الجغرافية المؤشرات على قائمة شاملة تدريبية دورة تقديم: المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة بشأن التدخالت لتنفيذ البلدان  قدرات تعزيز

المثقبيات وداء تسي تسي ذبابة بشأن التدخالت وبعد وأثناء قبل الحشرات ورصد البيانات جمع أساس
104,560.00                    -                              -            104,560.00 

الحيوانية للثروة األفريقي االمكتب-  الخدمات وتقديم االستثمار أجل من البيئة تعزيز

 260,005.00            -                              -                    260,005.00الفنية المساعدات/ التعاون1.12

829,464.00                    -                              -            829,464.00 

الفجوة

اإلجمالي

تعزيز التنسيق بين المبادرات المتعلقة بالثروة الحيوانية في أفريقيا: اسم المشروع 

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية:الركيزة االستراتيجية 

تفاصيل الميزانية

االقتصاد الريفي والزراعة: اإلدارة
Generated by the AMERT System

األنشطة/النتائجالرقم
التمويل مصدر



2015 الفنية المساعدات

2015

الدوليون الشركاءاألعضاء الدولالميزانية

 271,100.00            400,000.00          400,000.00             -                    671,100.00والمعوقين األطفال مثل الضعيفة للمجموعات والحماية االجتماعي الضمان 1

 271,100.00            400,000.00          400,000.00             -                    671,100.00بالمعوقين الخاص األفريقي الهيكل تنفيذ مشروع:  الفنية المساعدات1.01

اإلجمالي 271,100.00            400,000.00          400,000.00             -                    671,100.00

تفاصيل الميزانية

األنشطة/النتائجالرقم
 األلمانية الوكالةالتمويل مصدر

الدولي للتعاون
الفجوة

الشؤون االجتماعية: اإلدارة
Generated by the AMERT System

تسهيل تنمية رأس المال البشري األفريقي: اسم المشروع

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية: الركيزة االستراتيجية



2015

الدوليون الشركاء األعضاء الدول الميزانية 

 10,500.00           -                        21,060.00          31,560.00         ورفاهيته الطفل لحقوق األفريقي الميثاق تطبيق1

1.01
 الدول في الميثاق بشأن ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية للجنة الختامية المالحظات تطبيق متابعة

األطراف
         21,060.00          21,060.00                        -                         -   

 10,500.00           -                          -                        10,500.00         (الطفل حقوق انتهاك بشأن شكوى) المتلقاه االتصاالت بشأن األطراف الدول مع الحوار1.02

 259,244.00        -                        16,621.00          275,865.00       الطفل حقوق وضع بشأن الوعي تعزيز2

 95,961.00           -                          -                        95,961.00         ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية للجنة االستثنائية الدورة2.01

   -                         -                        16,621.00          16,621.00         المسلحة النزاعات في األطفال وضع تقييم2.02

2.03
 الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية للجنة والعشرين الخامسة الذكرى في أفريقيا في الطفل حقوق وضع تقييم

ورفاهيته
         65,295.00                        -                          -           65,295.00 

   -                         -                          -                          -                       الطفل حقوق مسائل بشأن القضائية والسوابق األحكام لقانون بيانات قاعدة اعداد2.04

 97,988.00           -                          -                        97,988.00         2014 لعام األفريقي الطفل يوم أنشطة ومتابعة 2015 لعام األفريقي الطفل بيوم االحتفال2.05

 112,526.00        -                          -                        112,526.00       ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة عمل نمط تعزيز3

   -                         -                          -                          -                       ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية للجنة تنفيذي كتيب اعداد3.01

3.02
 االنسان لحقوق األفريقية واللجنة ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة بين التعاون تعزيز

والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية والمحكمة والشعوب
         49,688.00                        -                          -           49,688.00 

 12,000.00           -                          -                        12,000.00         الميثاق تطبيق بشأن األطراف الدول تقارير ترجمة3.03

   -                         -                          -                          -                       ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية للجنة التواصل خطة تطبيق3.04

3.05
 الطفل لحقوق المتحدة األمم واتفاقية ورفاهيته الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة بين التعاون تعزيز

(مشتركة عمل مجموعة)
         50,838.00                        -                          -           50,838.00 

       419,951.00          37,681.00                        -        382,270.00 

الفجوة 

االجمالي

 للجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته2015الميزانية البرنامجية لعام : عنوان المشروع

القيم المشتركة: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ
الشؤون االجتماعية: اإلدارة

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر 



2015

األعضاء الدولالميزانية
 الشركاء

الدوليون

     -                759,253.00      759,253.00 فعال بشكل يعمل واألمن السلم مجلس1

 -  167,983.63      167,983.63   (الشهر في مرتين األقل على) األفريقي االتحاد مقر في واألمن السلم لمجلس سنوية اجتماعات تنظيم1.01

 -  60,224.20         60,224.20     سنويا مرة الدول، ورؤساء الوزاري المستوى على واألمن السلم لمجلس اجتماعات تنظيم1.02

1.03
 لجنة( ب ومع  المتحدة لألمم التابع األمن مجلس (أ مع واألمن السلم لمجلس مشتركة سنوية اجتماعات عقد

العربية الدول جامعة (ج ومع األوروبي لالتحاد واألمن السياسية الشؤون
     92,098.65         92,098.65  - 

 -  83,266.14         83,266.14     واألمن السلم لمجلس الفرعية األجهزة تفعيل1.04

 -  88,316.90         88,316.90     النزاعات بعد ما فترة في ودول نزاعات تشهد دول الى واألمن السلم لمجلس ميدانية بعثات1.05

 -  103,627.20      103,627.20   واألمن السلم لمجلس سنوية خلوة تنظيم1.06

 -  35,357.70         35,357.70     المدني المجتمع ومنظمات واألمن السلم مجلس بين اجتماع تنظيم1.07

 -  32,562.12         32,562.12     أبابا أديس في االقليمية اآلليات/االقليمية االقتصادية والمجموعات واألمن السلم مجلس بين اجتماع  تنظيم1.08

 -  21,144.82         21,144.82     أبابا أديس في األفريقي والبرلمان واألمن السلم مجلس بين اجتماع تنظيم1.09

 -  21,144.82         21,144.82     أبابا أديس في والشعوب االنسان لحقوق األفريقية واللجنة واألمن السلم مجلس بين اجتماع تنظيم1.1

 -  21,144.82         21,144.82     أبابا أديس في والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية والمحكمة واألمن السلم مجلس بين اجتماع تنظيم1.11

 -    32,382.00         32,382.00   (القدرات بناء) األوروبي باالتحاد واألمن السياسية الشؤون لجنة وأمانة واألمن السلم مجلس أمانة بين التفاعل1.12

االجمالي     -                759,253.00      759,253.00 

جهاز مجلس السلم واألمن: عنوان المشروع

السلم واألمن: الدعامة االستراتيجية

تفاصيل الميزانية

 صادر عن نظام األداة األفريقية للرصد والتقييم 

واإلبالغ السلم واألمن: اإلدارة

النشاط/النتيجةالرقم

التمويل مصدر
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