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 مقدمة:  -ألف

ُعقد اجتماع المجنة االستشارية الفرعية لمميزانية كالشؤكف اإلدارية كالمالية التابعة لمجنة  .1
مايك  19إلى  13في أديس أبابا، كمف  2015أبريؿ  30ك 29الممثميف الدائميف يكمي 

كالميزانية البرنامجية  2014لميزانية لعاـ تنفيذ ا عف تقريرالمي لبحث يفي مك 2015
 .2016لعاـ  األفريقي كالميزانية التشغيمية لبلتحاد 

 الحضور: -باء
المنعقد في أديس أبابا سعادة السيد،  2014ترأس االجتماع األكؿ حكؿ تنفيذ ميزانية عاـ  .2

كؿ الميزانية أالف إيمي انياميتكم، سفير جميكرية بكركندم بينما ترأس االجتماع الثاني ح
المنعقد في مكيمي سعادة السيد ألبير يانكي، سفير  2016البرنامجية كالميزانية التشغيمية لعاـ 

 جميكرية غانا. كحضرت االجتماعيف الدكؿ األعضاء التالية:
 
 الجزائر .1
 أنجكال .2
 بنيف .3
 بكتسكانا .4
 بكركينا فاسك .5
 بكركندم .6
 الكاميركف .7
 تشاد .8
 جزر القمر .9

 الككنغك .10
 ككت ديفكار .11
 ية الككنغك الديمقراطيةجميكر  .12
 جيبكتي .13
 مصر .14

 جامبيا .17
 غانا .18
 غينيا .19
 كينيا .20
 ليسكتك .21
 ليبيريا .22
 ليبيا .23
 مبلكم .24
 مالي .25
 مكريتانيا .26
 مكزمبيؽ .27
 النيجر .28
 ناميبيا .29
 ركاندا .30

 سيراليكف .34
 جنكب أفريقيا .35
 السكداف .36
 سكازيبلند .37
 تنزانيا .38
 تكجك .39
 جنكب السكداف .40
 نستك  .41
 أكغندا .42
 زامبيا .43
 زيمبابكم .44
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 غينيا االستكائية .15
 إثيكبيا .16

 الجميكرية الصحراكية .31
 السنغاؿ .32
 سيشؿ .33

 
 االفتتاحية: ةالكمم -جيم
أىداؼ االجتماع كطمب التعاكف المعتاد مف المشاركيف مذّكرا سّمط الرئيس الضكء عمى  .3

إياىـ بالحاجة المّمحة إلى تمكيؿ أنشطة االتحاد كعدـ ترؾ تكفير الجزء األكبر مف التمكيؿ 
مكية البرامج كتقديـ التكجييات العامة. كأحاط لمشركاء. كأشار إلى أنو مف األىمية بمكاف م

 عمما بمشاكؿ التمكيؿ داعيا الدكؿ األعضاء إلى الكفاء بالتزاماتيا.
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة دعا الرئيس مدير .4 إلى تقديـ جدكؿ  باإلنابة البرمجة كا 

 األعماؿ.
 

 جدول األعمال: -دال
 كضية في صيغتو المعدلة عمى النحك التالي:ُاعتمد جدكؿ األعماؿ الذم قدمتو المف .5

 الكممة االفتتاحية ( أ
 اعتماد مشركع جدكؿ األعماؿ ( ب
 تنظيـ العمؿ ( ج
 2016تقديـ ميزانية عاـ  ( د

 2016ىػ( بحث ميزانية عاـ 
 2014بحث تنفيذ ميزانية عاـ   -1
 2016بحث مشركع ميزانية المفكضية لعاـ   -2
 2016بحث مشركع ميزانية أجيزة االتحاد لعاـ   -3
 2016في الصكماؿ لعاـ  األفريقي مشركع ميزانية بعثة االتحاد  بحث -4
 2015/2016بحث خطة الصيانة لمفترة  -5

 ك( ما يستجد مف أعماؿ
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 9302بحث ميزانية االتحاد لعام  -هاء
، بالمشاركيف في االجتماع األفريقيرّحب نائب الرئيس، نيابة عف رئيسة مفكضية االتحاد  .6

 طركحة أماـ ىذا االجتماع حكؿ الميزانية.كشّدد عمى أىمية الميمة الم
في تكفؿ الدكؿ األعضاء بتمكيؿ  2016يتمثؿ الجانب اآلخر المتعمؽ بميزانية عاـ  .7

% مف ميزانية 25% مف الميزانية البرنامجية، ك75% مف الميزانية التشغيمية، ك 100
ية كالخارجية التي السمـ كاألمف. كأشار إلى كضع االقتصاد العالمي ال سيما العكامؿ الداخم

أكد عمى أنو مع زيادة كالية أثرت عمى أفريقيا خبلؿ السنكات األخيرة. عبلكة عمى ذلؾ، 
االتحاد، أخذت مطالب الميزانية منحى تصاعديا. باإلضافة إلى ذلؾ، الحظ أّف ميزانية 

 المفكضية تنمك سنكيا مقابؿ متطمبات األداء كاالقتصاد العالمي.
ع لمخطة االستراتيجية تستند إلى الدعائـ السب 2016ّف ميزانية عاـ الحظ نائب الرئيس أ .8

. كذكر العكامؿ الداخمية التي ُأخذت في االعتبار عند إعداد ميزانية عاـ 2014-2017
؛ أجندة المعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع العاـمثؿ المكائح كالنظـ المالية الجديدة؛  2016
 ة. ؛ كمصادر التمكيؿ البديم2063

كفي ىذا الصدد، شّدد الرئيس عمى أّف الميزانية تعتبر أحد األدكات اليامة في إدارة شؤكف  .9
مف أجؿ تنفيذ  2016االتحاد. كالحظ بعد ذلؾ أّنو يتـ تقديـ ميزانية مكحدة لبلتحاد لعاـ 

 أكلكياتو المتفؽ عمييا.
ع، خاصة سياسة سترّكز عمى تنفيذ الدعائـ السب 2016كأبرز أيضا أّف ميزانية عاـ   .10

؛ تحّكؿ القارة؛ القضاء عمى البطالة كالفقر؛ 2015السمـ كاألمف؛ تمكيؿ أجندة ما بعد 
 تحسيف األنظمة الصحية كالتعميمية؛ كالحكـ الرشيد في إدارة االنتخابات.

في مراجعة الحسابات  المعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع العاـ و يجرم تطبيؽكالحظ أنّ  .11
كتعكس ميزانية عاـ السنة مف قبؿ مجمس مراجعي الحسابات الخارجييف. ألكؿ مرة ىذه 

 .المعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع العاـعناصر  2016
عقدت لجنة الميزانية الداخمية كالبرنامجية اجتماعيا األكؿ كجزء مف إصبلح الميزانية في 

 .األفريقي االتحاد 
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 تنظيم العمل ومكان االجتماع: -واو
المجنة الفرعية مداكالتيا حكؿ المنيجية المناسبة كالمكاف المبلئـ لمراجعة أجرت   .12

الميزانية كطمبت أف ُتعقد الدكرات خارج أديس أبابا بغية تمكيف أعضاء المجنة مف التركيز 
 عمى بنكد جدكؿ األعماؿ، كبحث الميزانية خبلؿ فترة زمنية معقكلة.

 19إلى  13عقد االجتماع في ميكيمي مف  عمى اقتراح إثيكبياكافقت المجنة الفرعية  .13
 .2015مايك 

 
 9304لعام األفريقي تنفيذ ميزانية االتحاد عن قرير الت بحث -زاي

 :األفريقيعرض مفوضية االتحاد 
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبةقدـ مدير  .14 ميزانية باإلنابة التقرير عف تنفيذ  البرمجة كا 

 بارزة التالية:الذم تضّمف المبلمح ال 2014عاـ 
ؿ الدكؿ األعضاء مبمغا قدره تمكّ أف المتكقع  مف إجمالي الميزانية المعتمدة، مف  .15

منو  دوالر أمريكي 000،416،931صص ، ُيخدوالر أمريكي 006،209،299
كمف المتكقع أف لمميزانية البرنامجية. دوالر أمريكي  1،304،402لمميزانية التشغيمية ك 
صص دكالر أمريكي، ُيخ 287،748،278متو لمتبقي كالمقدر بما قييمّكؿ الشركاء المبمغ ا

دوالر  1،060،320لمميزانية البرنامجية ك  دوالر أمريكي 963،221،901مبمغ 
مف  دوالر أمريكي 092،323،626لمميزانية التشغيمية. كسيتـ تكفير مبمغ أمريكي 

كؽ العاـ ك مبمغ الصند فمدوالر أمريكي  2،222،002أنصبة الدكؿ األعضاء كمبمغ 
 مف صندكؽ اقتناء الممتمكات. دوالر أمريكي 9،032،262

  الميزانية البرنامجية الميزانية التشغيمية مصدر األموال
 اإلجمالي الميزانية اإلضافية الميزانية األصمية اإلجمالي الميزانية اإلضافية الميزانية األصمية  إجمالي الميزانية

 138،512،622 7،034،415.00 665،100.00 6،369،315.00 000،416،931140 774،310.41 130،703،897.00 الدكؿ األعضاء
 287،748،278 280،567،217.51 29،968،913.00 250،968،913.00 1،060،320 - 7،181،061.00 الشركاء
 492،923،233129 961،230،209120 03،920،434133 921،006،996133 006،222،926140 114،003140 001،664،226133 اإلجمالي

 
نظرا لكجكد  2013أعمى مف ميزانية عاـ األفريقي كانت الميزانية المعتمدة لبلتحاد  .16

ف في حسبما ىك مبيّ  2014بنكد الميزانية اإلضافية التي تـ إدراجيا في ميزانية عاـ 
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 الجدكؿ أدناه.
 9304ديسمبر  00اإليرادات المستممة حتى 

 64،260،123، تـ استبلـ مبمغ إجمالي قدره 2014مف عاـ  في نياية الفصؿ الرابع .17
 منو دوالر أمريكي 092،323،626مف الدكؿ األعضاء، ُخصص  دوالر أمريكي

% مف المبمغ اإلجمالي. كما حكؿ 67أم نسبة  2014لعاـ  األفريقي لميزانية االتحاد 
% مف المبالغ 23أم ما يقارب دوالر أمريكي  21،030،046الشركاء اإلنمائيكف مبمغ 

المقدر بما  2014المتعيد بيا إضافة إلى إجمالي التدفقات النقدية لمفصؿ الرابع مف عاـ 
 دوالر أمريكي1 020،164،626قيمتو 

 
 9304لعام  األفريقي تنفيذ ميزانية االتحاد 

 9304 -مقابل الميزانية المعتمدة حسب العناصراألفريقي تنفيذ الميزانية اإلجمالية لالتحاد 
 

مف  %23أم  دوالر أمريكي 909،332،692بمغت المصركفات اإلجمالية لبلتحاد  .18
أم أقؿ بنسبة  دوالر أمريكي 492،923،239الميزانية اإلجمالية المقدرة بما قيمتو 

. غير أنو ُلكحظ معدؿ تنفيذ أعمى 2013مف تنفيذ الميزانية خبلؿ نفس الفترة عاـ  06%
. عند حساب معدؿ التنفيذ 2013رنة بنفس الفترة في مقا 2014في األرقاـ المطمقة لعاـ 

بمغ  دوالر أمريكي 929،690،661مقابؿ إجمالي األمكاؿ المتكفرة المقدرة بما قيمتو 
كمتكسط تنفيذ الميزانية  %62أم متكسط تنفيذ الميزانية التشغيمية بنسبة  %19نسبة 

 .2013بلؿ كىي نسب أعمى مقارنة بنفس الفترة خ %231البرنامجية بنسبة 
 

 خالل الفصل الرابع 9300تنفيذ ميزانية عام  خالل الفصل الرابع 9304تنفيذ ميزانية عام 
 % التنفيذ الميزانية % التنفيذ الميزانية التمويل

 %24 89،008،390 166،047،781 %09 93،002،975 287،601،633 الميزانية البرنامجية
 %61 105،703،411 121،988،175 %62 119،002،854 138،659،269 الميزانية التشغيمية

 %26 024،100،630 966،302،222 %23 909،332،692 492،923،239 اإلجمالي
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 تعميقات ومالحظات الدول األعضاء:
بعد العرض الذم قدمتو المفكضية، أبدت الدكؿ األعضاء التعميقات كالمبلحظات  .19

 التالية:
رؽ في النسب في تنفيذ الميزانية التي أبمغت استفسرت المجنة الفرعية عف أسباب الفكا (1

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة مديرية عنيا كمديرية التخطيط االستراتيجي  البرمجة كا 
 لمسياسات كالتقييـ كالرصد كتعبئة المكارد.

 .2014استفسر األعضاء عف أسباب معدالت التنفيذ الضعيفة عاـ  (2
 ذا لـ يعد الشركاء يكفكف بالتزاماتيـ. أرادت المجنة الفرعية أف تعرؼ لما (3

في نياية  كالمتبقيةاألمكاؿ غير المستخدمة حكؿ طرؽ استخداـ تـ التماس إيضاح  (4
 .العاـ

مف األمر الذم ، األفريقية االتحاد مفكضيأداء إدارات إطبلعيـ عمى طمب األعضاء  (5
ت كبيرة في كثائؽ ىناؾ اختبلفاأسيؿ.  عممية الميزانيةبشأف اتخاذ القرارات  جعؿشأنو 

 .أفضؿ لؤلداء رصد لضمافالميزانية منيجية  تحسيف كينبغي الميزانية
عاما مف  50الميارات البلزمة إلدارة البرنامج بعد  غياباألسؼ إزاء ب عف اتـ اإلعر  (6

 .إنشاء المنظمة
لمتنمية  الشامؿ األفريقي  الكفاءات الداخمية فيما يتعمؽ ببرامج مثؿ البرنامجغياب  (7

المفكضية بيف  ىماتكرار اعية كبرنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا المذيف يتـ الزر 
 كالنيباد.

 .أجندتيا التكامميةتحقيؽ  عمىالقارة قدرة مدل  حكؿتحميؿ إجراء ينبغي  (8
مراجعة السياسات التي يتعيف النظر فييا، ينبغي أف تنعكس نتائج بفيما يتعمؽ  (9

 .في تمؾ السياسات الحسابات
ال ينبغي أف تقكـ الشراكة عمى . ك معيش في حدكد إمكانياتيالضع أىداؼ ك مقارة غي لينب (10

 .االعتماد عمى شريؾ كاحد
 كانت الإذا  اتبعض المساعدنيا مف رفض ال تكجد المفكضية في كضع يمكّ لماذا  (11

 مصمحة أفريقيا؟ تخدـ
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االستقبلؿ ف حدث عبينما تتشركاء العبلقات التمكيؿ مع  بتعزيز االتحاد يقـكلماذا  (12
 شركاء؟عف ال

 .إنفاقياتبرير فينبغي  الشركاءت األمكاؿ كاردة مف نحتى إذا كا (13
ببلغ مجمكعة صغيرة تككف مكمفة بدراسة تنفيذ الميزانية  تشكيؿيجب  (14 المجمكعة كا 

 ا.الكبرل الحؽ
 .الميزانية كالتحقؽ منيا قبؿ عرضيا عمى المجنة الفرعية مراجعةينبغي  (15
بمداف مثؿ البرازيؿ كتركيا كبعض يمكف االتصاؿ بلتقميدييف، الشركاء ا إضافة إلى (16

 .مساىمات لتنمية أفريقيا اللتماسالدكؿ العربية كالخميجية 
مف الناحية المساىمات العينية الكاردة يمكف تحديد كمية عما إذا كاف ؤؿ تساتـ ال (17

 .النقدية
، الماؿ تستخدمالتي اىي ميزانية تكميمية كلكف إدارة كاحدة فقط إدارة  12حكالي طمب  (18

 .التكميمية عمى اإلطبلؽ الميزانيةلـ تستخدـ أخرل دارة كاحدة بينما ىناؾ إ
بعض  مفالمشاكؿ التي أدت إلى تكقؼ التمكيؿ  عمىالمجنة الفرعية  إطبلعىؿ يمكف  (19

 شركاء؟ال
مف قبؿ الدكؿ األعضاء مف  سرعةببلتحاد تحديد البرامج التي يمكف تمكيميا لينبغي  (20

 .سيف الكفاءةأجؿ تح
 .ىذا الكضع كينبغي قمببلتحاد عمى الشركاء المفرط ل عتماداالأعربت عف قمقيا عمى  (21
 .الكقت المناسب كفيالدكؿ األعضاء تسديد مساىماتيا مف  أف ُيطمبغي بين (22
أفضؿ في بصكرة  ياكتخطيط استباقيةبغي أيضا أف تككف المراجعة الداخمية أكثر ين (23

 .المستقبؿ

 يةالمفوضردود 

 :كمبلحظات الدكؿ األعضاء عمى النحك التاليانشغاالت ردت المفكضية عمى   .20
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بدؿ اإلقامة لضافي اإلحافز لغت الالتي أك  2014سياسة السفر المنقحة في عاـ أثرت  (1
كانت قد كضعت في تقديرات الميزانية ألف  عمى معدؿ التنفيذلممكظفيف  اليكمي

 اإلقامة اليكمي.بدؿ  ميزانية% المضافة عمى 20االعتبار نسبة 
عدة  إلغاء أك إرجاء  ـحيث ت عمى معدؿ تنفيذ الميزانيةمرض اإليبكال  تفشيأثر  (2

 .ال سيما في منطقة غرب أفريقياك ، 2014عاـ خبلؿ مؤتمرات 
، عمى الرغـ مف أف نسبة 2013 أرقاـأفضؿ مف  2014 لعاـ األرقاـ المطمقةإف  (3

 .2013 مقارنة مع عاـ 2014أقؿ في عاـ  تالتنفيذ كان
شركاء في سنة معينة إلى الشركاء أك المف كاردة مكاؿ غير مستخدمة تتـ إعادة أم أ (4

 .إعادة برمجتيا في السنة التالية بمكافقة الشركاء
الدكؿ األعضاء، يتـ نقؿ األمكاؿ غير المستخدمة إلى أمكاؿ كفيما يتعمؽ ب (5

 يةالنقدقد ظمت . ك ؤلنشطة التشغيميةلإلى حد كبير  مخصصةاالحتياطيات، ألنيا 
نفقات السنة الحالية دعـ  ـيت المقررة كبالتالي المساىماتدائما أقؿ مف  ةالمتاح

 .السنكات السابقةبمتأخرات 
المقدمة مف مدير التخطيط تمؾ ألف كضح أنو ال يكجد تناقض في األرقاـ، كأُ  (6

تمؾ  كانت زيادة فقط عمى كتعبئة المكارداالستراتيجي لمسياسات كالرصد كالتقييـ 
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبةر المقدمة مف مدير الب  .مجة كا 

كاف ىناؾ اعتماد كبير عمى المكظفيف ألنو داء األالقدرات عمى  في مجاؿالقيكد أثرت  (7
 .الكاجبات كالمياـ اليكمية فيالمدل  ةقصير مف ذكم العقكد ال

 بينما ىناؾالشركاء عبلقات التمكيؿ مع سعي االتحاد لتعزيز  كراء بخصكص الدافع (8
در اأنو لـ يتـ إحراز أم تقدـ مممكس في مص ُذكردعكة إلى التقميؿ مف االعتماد، 

 .حتى اآلف البديمة لتمكيؿا
لشركاء االستياء مف اكليس و التكاممية ف يككف االتحاد قادرا عمى تمكيؿ برامجينبغي أ (9

 .ر أمريكيدكال 700,000,000بما يصؿ إلى عمميات دعـ السبلـ  مكلكالذيف 
تقرير ال بصدد استكماؿمراجعة األداء ككاف فعبل ب مراجعة الحسابات الداخميةبدأ مكتب  (10

 .في كقت قريب رفعو إلى لجنة الممثميف الدائميفسيتـ  الذمعف مراجعة األداء 
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تمكيؿ بعض  لـ يتسف ، مميكف دكالر أمريكي 78البالغة  ضخمةالتمكيمية الفجكة منظرا ل (11
 .المشاريع

 .عممية تدريجيةالأف تككف ينبغي لحد مف االعتماد، الك أراد االتحاد حتى  (12
البرنامج ب فيما يتعمؽالتآزر كخصكصا  تبني األفريقي كانت النيباد كمفكضية االتحاد  (13

كقد تـ ، كاالستعراض المنتظميفلمتخطيط الشامؿ لمتنمية الزراعة. كيكجد منبر األفريقي 
متآزر لخطة  بمثابة ككانت. أساس منتظـ سنكات عمىمتعدد ال استعراض تخطيط
 .المنتظميف كالتخطيط االستعراضكالتكامؿ لضماف 

في المستقبؿ كخصكصا عندما كاف ىناؾ تنسيؽ  لممفكضية القياـ بعمؿ أفضؿيمكف  (14
ع كتعاكف بيف مختمؼ اإلدارات مثؿ اد الميزانية كالمالية كالمحاسبة، كالشؤكف دالبرمجة كا 

دارة المك  ارد البشرية، كالتخطيط االستراتيجي لمسياسات كالرصد كالتقييـ كتعبئة اإلدارية كا 
دارة كاألمف ك . فعمى سبيؿ المثؿ كانت إدارة السمـ بيف اإلدارات األخرلالمكارد ككذلؾ  ا 

 .معا لتنفيذ البرامجتعمبلف  ، عمى سبيؿ المثاؿ،كالسائؿ الجنسانيةالمرأة 
 .لمتمكيؿ ةمصدر بديم يجاددعـ الدكؿ األعضاء إل ىناؾ حاجة إلى (15
مع كالية المتغيرة كاءمة اللقدرات، فقد كاف ينبغي مالمتعمقة باالقيكد  يخصكفيما  (16

 .التي تحتاج إلى خبرات جديدةك السياسات تمؾ الخاصة بإلصبلحات الييكمية ك ا
مف األنشطة ال ألف الجزء األكبر الحد مف االعتماد عمى المانحيف عممية تدريجية كاف  (17

الشركاء تكفير دعـ  مف طمبالفي ستراتيجية اال تمثمتكمع ذلؾ، . د عمى ذلؾزاؿ تعتمي
 .التصرؼ بانتقائيةمميزانية كليس ل

 توصياتال

 :التكصيات التاليةقدمت المجنة الفرعية عمما بالتقرير ك أحاطت   .21

 .أك عدد قميؿ مف الشركاءشريؾ كاحد الشراكة عمى  تعتمدأف  ال ينبغي  .أ 
. جميع النفقات بما يتماشى مع الميزانية المعتمدةالقياـ بضماف األجيزة ينبغي لجميع  .ب 

تحديد المساىمات العينية الكاردة مف حيث النقدية أك مف المفكضية طمب االجتماع 
 .األمكاؿ المتاحة
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مع كالية المتغيرة مكاءمة الالقدرات، كاف ينبغي أف المتعمقة ب فيما يتعمؽ بالقيكد .ج 
 .التي تحتاج إلى خبرات جديدةك السياسات خاصة بتمؾ الإلصبلحات الييكمية ك ا

 .بديمةالتمكيؿ الؽ تنفيذ مصادر ر ط بتحديد ينبغي التعجيؿ  .د 

  9302لعام  األفريقي التحاد ية انبحث ميزا  -حاء

لبحث  2015 مايك 19إلى  13مف في مكيمي، إثيكبيا تيا المجنة الفرعية جمساستأنفت  .22
 .2016تحاد لعاـ الميزانية التشغيمية كالبرنامجية لبل

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة ب .23 إلنابة لمحة عامة عف مقترحات اقدـ مدير البرمجة كا 
اإلطارية كرقة الكلكيات المنصكص عمييا في األفي االعتبار  تأخذ لتيا 2016ميزانية 

؛ ديةاالجتماعية كاالقتصاالتنمية كىي السمـ كاألمف؛  خمسالركائز العمى أساس مميزانية ل
 .المؤسسات كاالتصاالتبناء  القدرات ك القيـ المشتركة؛ ؛ التكامؿ كالتعاكف كالشراكات

الميزانية إلى تعزيز المكاسب في تحقيؽ النتائج المحددة في الخطة االستراتيجية تسعى  .24
، كتسريع التقدـ نحك 2063 أجندةتنفيذ أكلكيات ك ، 2017-2014 لمفترة األفريقي لبلتحاد 

تقدـ في تنفيذ البرامج في إحراز الىدفو الرئيسي . كيتمثؿ األفريقي االتحاد  تحقيؽ رؤية
تعزيز التنمية ك اإلنتاج الزراعي؛  كتكسيعالتي تركز عمى تعزيز السمـ كاالستقرار؛ 

تعميـ مشاركة المرأة ك بناء القدرات البشرية في أفريقيا؛ ، ك االقتصادية الشاممة كالتصنيع
 .يات كأنشطة االتحاد كالقارةكالشباب في جميع األكلك 

إلى  2016عاـ ل األفريقيالميزانية المقترحة لبلتحاد  إجمالي كصؿ .25
%. كتتككف 33بنسبة  2015عاـ زانية  يا كىي تفكؽ مأمريكي ادكالر   523,873,040.00
ا كالتي تفكؽ الميزانية أمريكي ادكالر  361,622.025.00البالغة  مف الميزانية البرنامجية

التي قدرىا  كالميزانية التشغيمية% 44.4بنسبة  2015ية لعاـ البرنامج
 الميزانية التشغيمية مف %13.7أعمى بنسبة ي كى دكالرا أمريكيا  162,251,025.00

دكالرا   245,307,824حكالي تـ تأميف مف الميزانية اإلجمالية، كقد تـ ك . 2015عاـ ل
تـ مف الشركاء، في حيف  يةميزانية البرنامجالمف % 68أم ما يمثؿ  أمريكيا
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% لمدكؿ األعضاء. كلـ يتـ 9دكالرا أمريكيا أم ما يثمؿ   31,951,399.00تخصيص
 % مف الميزانية البرنامجية.23.30أم ما يثمؿ   84,362,802بعد الحصكؿ عمى مبمغ

 :2016 لعاـأدرجت المشاريع الرئيسية التالية في ميزانية االتحاد  .26

 .مميكف دكالر أمريكي 0.5 -رعة عالية السشبكة القطارات ال (1
بلتحاد ل 2063أجندة في  رئيسيمنقؿ الجكم كمشركع ل أفريقية كاحدة إنشاء سكؽ (2

 .أمريكي مميكف دكالر 0.3 -  األفريقي 
 .مميكف دكالر أمريكي 0.2 -ضع استراتيجية السمع  (3
 .أمريكي مميكف دكالر 0.3 -السنكم  األفريقي إنشاء المنتدل  (4
 .دكالر أمريكيييف مبل 7.5 - 2017متجارة الحرة بحمكؿ عاـ رية لقاإنشاء منطقة   (5
 .مميكف دكالر أمريكي 0.2 -جكاز سفر أفريقي كحرية تنقؿ األشخاص  (6
 .مميكف دكالر أمريكي 0.5 - األفريقية الشبكة اإللكتركنية  (7
 .مميكف دكالر أمريكي 0.4 - كتكافؤ الجنسيفاألفريقية ممرأة التمكيف االقتصادم ل (8
 .أمريكي مميكف دكالر 0.3 -الشامؿ لمتنمية الزراعية  األفريقي رنامج الب (9

 .مميكف دكالر أمريكي 0.2 - 2020بحمكؿ عاـ إسكات البنادؽ  (10
 .مميكف دكالر أمريكي 1.7 - اتلئلحصاء األفريقي تقديـ الدعـ إلنشاء معيد االتحاد  (11

مميكف  196 إلى 2016المقررة عمى الدكؿ األعضاء في ميزانية  اتالمساىمكصمت  .27
 اتمساىمالالزيادة في . كتبمغ مف إجمالي الميزانية% 37تو نسبما دكالر أمريكي أم 

 .مميكف دكالر أمريكي 64المقررة عمى الدكؿ األعضاء 

االتحاد األكركبي ككندا كالسكيد يساىـ الشركاء اإلنمائيكف كىـ  مف المتكقع أفكاف  .28
سبانيا كالبنؾ الدكليك  المممكة المتحدةك  مريكيةكألمانيا كىكلندا كالكاليات المتحدة األ  ا 

مف إجمالي % 62أمريكي أم ما نسبتو مميكف دكالر  325بمبمغ تركيا كغيرىا ك  الصيفك 
 .الميزانية

مميكف دكالر  112.5 الميزانية التشغيمية تتككف مما يمي: تكمفة المكظفيفكانت  .29
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فقات الرأسمالية التي نأمريكي كال مميكف دكالر 46.5أمريكي، كالنفقات التشغيمية بمبمغ 
ك  2015 لعامي قكرنت مقترحات الميزانية التشغيميةمبلييف دكالر أمريكي.  3.3 بمغت

 :عمى النحك التالي 2016

 النسبة المئوية لمتغير 2016 2015 الفئة رقمال
 %10.6 112,486,062 101,714,425 تكاليؼ العامميف 1

 %7.3 46,465,790 43,314,011 التكاليؼ التشغيمية 2

 %48.2 3,299,163 2,226,826 التكاليؼ الرأسمالية 3

 %10.2 162,251,015 147,255,262 اإلجمالي 

مبادرات جديدة، كصيانة البنية التحتية بالميزانية التشغيمية مدفكعة في الغالب تككف  .30
المبادرات الجديدة . كتتمحكر ركاتب األساسية لممكظفيفال الدكرية لدجات زيادةاللممكاتب ك 

برامج استمرارية األعماؿ  (2)تحسينات في إدارة المكارد البشرية؛ ال( 1) ما يمي حكؿ
( 3) استجابة لمحاجة إلى االستعداد القكم لمتعامؿ مع حاالت الطكارئ غير المتكقعة

المركز  جديدة كىيالاألمكاؿ لممؤسسات ( تخصيص 4) تعزيز المساءلة المؤسسية كالحكـ
 األفريقي لمتحكيبلت المالية كمجمس االتحاد  األفريقي كالمعيد  لمكافحة األمراض يقي األفر 

استيعاب التكاليؼ ( 5لمتعميـ كالتنمية ) األفريقي المعيد  ك لمكافحة الفساد االستشارم
مجمع مركز المؤتمرات الجديد، الشبكة اإللكتركنية  المتكررة مف المشاريع المنجزة أم

في سيستمركف كلكف الطبلب  2016مف يكليك  ا اعتباراتدريجينيا ملتخمص ا ـ)سيت
مفكضية االتحاد في  كاألمفسبلمة الخاصة باللبنية التحتية ( تحسيف ا6)المدرسة( 
 .األفريقي 

، ا أمريكيادكالر   147,255,262حكالي 2016المقترحة لعاـ  الميزانية التشغيمية بمغت .31
 .2014مقارنة مع ميزانية ( ب%7) دكالرا أمريكيا  9,370,304.48مع زيادة اسمية قدرىا

عداد الميزانية كالمالية  .32 عند تقديـ البياف المالي لبلتحاد األفريقي، أبمغ مدير البرمجة كا 
 26كالمحاسبة باإلنابة بأّف الرصيد النقدم في حسابات االحتياطي/ الصندكؽ العاـ حتى 

 5.3ندكؽ رأس الماؿ العامؿ كقدره مميكف دكالر أمريكي  زائد ص 11.5بمغ  2015مايك 
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مميكف دكالر أمريكي  16.8قدم اإلجمالي نمميكف دكالر أمريكي حيث يصؿ الرصيد ال
بمغ إجمالي المساىمات المقدرة لمدكؿ األعضاء فقط. كذكر أيضا أنو حتى نفس التاريخ، 

 ما لـأنو . كيجدر بالذكر أيضا مميون دوالر أمريكي 00312التي لـ يتـ جمعيا ما قيمتو 
تدفع الدكؿ األعضاء التي تأخرت عف تسديد مساىماتيا مبمغا معتبرا مف متأخرات 

غطي تكفر ياالتحاد األفريقي أزمة مالية كبيرة ألف المبمغ النقدم المسيكاجو مساىماتيا، 
 شيريف مف النفقات التشغيمية فقط.

 

 المقررة عمى الدول األعضاء اتمبررات التغيير في المساهم

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة بأكض .33 أف الزيادة في أيضا  اإلنابةح مدير البرمجة كا 
 :ما يميسببيا كاف  2016 لعاـ التكاليؼ التشغيمية

المانحيف أم منطقة التجارة الحرة القارية،  شركاءطب الال تستقاستيعاب المشاريع التي  .أ 
الشامؿ  األفريقي ادؽ، البرنامج نب، إسكات الاألفريقية برنامج تعزيز التجارة البينية 

األقؿ مف الميزانية  في المائة عمى 9اعية، كغير ذلؾ )ما يصؿ إلى ر لمتنمية الز 
 .البرنامجية(

متزايدة كمف الكاليات الاستيعاب النفقات العامة كالتكاليؼ األخرل الناشئة عف  .ب 
 فريقي األكالمعيد  لمكافحة األمراض األفريقي المركز  مؤسسات جديدة مثؿال

لمتنمية  األفريقي المعيد ك لمكافحة الفساد  األفريقي لمتحكيبلت المالية كمجمس االتحاد 
 .التعميـ

 ؛الزيادة السنكية في الخطكاتباإلضافة إلى  2015لحفاظ عمى مستكيات ركاتب ا .ج 
 .فالعاممي األثر المالي لمتغيرات السنكية في عدد خطكات/درجات .د 
 .(لخدمات )التضخـتغيرات األسعار في السمع كا .ق 
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 األفريقية  صندكؽ المرأةك  ـصندكؽ السمك  لمساعدة البلجئيف النظامية اإلعانات كالمنح .ك 
مف الميزانية التشغيمية  % ليا عمى التكالي0.5% ك7% ك2 التي تـ تخصيص

 .لممفكضيةاإلجمالية 

 الدول األعضاء تعميقات ومالحظات

 :تاليةقدمت الدكؿ األعضاء التعميقات كالمبلحظات ال .34

در امصجار بشأف القرارات التي ستتخذ في اجتماع  يةاستبقت المفكضلماذا تساءلت  (1
التمسؾ مفكضة ، ينبغي لمهكتنفيذقرار لـ يتـ بعد اتخاذ بما أنو كذكر أة. بديمالتمكيؿ ال

 .فقط %5 بنسبةبالطريقة العادية لزيادة الميزانية 
لقرارات المتخذة بشأف األساليب الجديدة يتعيف عمى البرلمانات الكطنية المكافقة عمى اس (2

 .المقترحة لتمكيؿ االتحاد
 حدا مقرر بانجكؿ الذم يطمب أف تذىب أبعد مفأرادت المفكضية لماذا تساءلت  (3

% 37مف خبلؿ اقتراح زيادة قدرىا عمى المساىمات المقدرة  %5 أقصى بنسبة
 .ماذا سيحدث في السنكات البلحقةتساءلت ك 

 .ؿ الثغرات في الميزانية البرنامجيةيك تممعرفة طرؽ طمبت  (4
بعدد ألنو سبؽ أف مكاؿ لـ يتـ تأمينيا أا ينبغي لمجنة الفرعية مناقشة لماذ تتساءل (5

 في االجتماع السابؽ لمجنة الفرعيةنكقشت 
اإلدارات لى أداء السنكات السابقة مف أجؿ معرفة إ 2016نبغي أف تستند ميزانية ي (6

 .ك أقؿأكثر أإلى أمكاؿ التي تحتاج 
جدكؿ األنصبة المقررة أساس نظر في الميزانية عمى الكيؼ يمكف لمجنة الفرعية سألت  (7

 .بعد تـ المكافقة عميياتلـ التي 
نظر في سبؿ تمكيؿ الثغرات المكجكدة في الميزانية كتحديد الينبغي لمدكؿ األعضاء  (8

 .األكلكيات
مف ثـ تحديد أكلكيات ك % 5 حد المساىمات المقدرةينبغي أال تتجاكز الزيادة في  (9

 .فيذىانالبرامج التي ينبغي تالميزانية البرنامجية لمعرفة 
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يجب أف تجتمع المجنة الفرعية لمبرامج كالمؤتمرات كتبحث البرامج قبؿ اجتماع المجنة  (10
 لمميزانية كالشؤكف اإلدارية كالمالية لبحث الميزانية. الفرعية 

 المفوضية ردود

 :لية عمى الشكاغؿ كالتعميقات التي أثارتيا الدكؿ األعضاءالردكد التاقدمت المفكضية   .35

في عاـ مصادر التمكيؿ البديمة  تنفيذبدء مف المتكقع كاف نو بالقكؿ إ الرئيسرد نائب  (1
عمى ثت المجنة الفرعية حُ القياـ بذلؾ.  كقد طرؽ  كاف تحديدكما تبقى  2016

البديمة نظرا ألف ىناؾ  يؿلتمك ادر التركيز عمى الميزانية كعدـ مناقشة مسألة مصا
 .مراألب معنيةلجنة منفصمة 

لذم أدل إلى اإزاء التأخر في دفع مساىمات الدكؿ األعضاء انشغالو عف  عربأ (2
% كىي نسبة 70يفكؽ معدؿ تنفيذ الميزانية  ككاف .يزانيةتنفيذ الممعدؿ ضعيؼ في 

األعضاء في االعتبار تأخر المدفكعات مف الدكؿ اإلشادة إذا كضعنا بجديرة 
 .كالشركاء

المكافقة  لبحث عف األمكاؿ لتمكيؿ الثغرات ثـضية باك تسمح لممفالدكؿ األعضاء كانت  (3
 .في الميزانية التكميميةعمييا 

لمساىمات الميزانية العامة كلكف عمى اعمى  %5 بنسبة نطبؽ الحد األقصىيال  (4
 .المقررة عمى الدكؿ األعضاء

 من قبل اإلدارات 9302لعام  الميزانية البرنامجيةتقديم 

قبؿ المقترحة مف عقب العرض، قررت المجنة الفرعية مناقشة الميزانية البرنامجية   .36
تفاصيؿ الميزانية البرنامجية عمى  . كفيما يمياألفريقي مفكضية االتحاد  كأجيزة إدارات

  :األفريقيكالييئات المنفذة لمفكضية االتحاد  داراتاإلالنحك الذم قدمو كؿ مف 
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 كتب رئيس المفوضيةم
 الديوان

ممثؿ مكتب رئيس  المفكضية ميزانية المكتب تحت الدعامتيف االستراتيجيتيف،  قدـ .37
كتحديدا، القيـ المشتركة؛ كبناء القدرات كالمؤسسات كاالتصاالت. بمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ 

إجمالي  ٪ مقابؿ الميزانية المعتمدة، كاف85مقابؿ المكارد المتاحة ك  2014٪ في 89
مميكف دكالر، كىك ما يمثؿ زيادة قدرىا  12الميزانية التي قدميا مكتب رئيس المفكضية 

 . لـ تكف ىناؾ أم فجكة في التمكيؿ.2015٪ مف ميزانية 1.2
قسـ إدارة كتنسيؽ الشراكات ميزانية القسـ الذم لـ تكف لو أية  رئيسقدـ أيضا  .38

 مخصصات ميزانية محددة لمسنة السابقة.

 
  ية المرأة ومسائل الجنسين والتنميةمدير 
ممثؿ مديرية المرأة كمسائؿ الجنسيف كالتنمية الميزانية تحت الدعامة االستراتيجية  قدـ .39

عاما لممرأة نحك تحقيؽ أجندة  2015لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية كالبشرية. لقد ُأعمف 
٪ 10مكارد المتاحة كمقابؿ ال 2014٪ في 48. كمع معدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ 2063

 .أمريكي دكالر 1,151,717.00مقابؿ الميزانية المعتمدة، كاف إجمالي الميزانية المقدمة 
 

 مكتب المستشار القانوني 
قدـ المستشار القانكني ميزانية اإلدارة القانكنية التي كانت تحت الدعامة االستراتيجية  .40

يزانية في مجاليف، كتحديدا إطار لبناء القدرات كالمؤسسات كاالتصاالت. كقد حدد الم
لمتفاعؿ المنتظـ كالتكاصؿ الفعاؿ مع الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية 

، فضبل عف منتدل التعاكف كالتنسيؽ بيف اإلدارات. األفريقيكغيرىما مف أجيزة االتحاد 
٪ مقابؿ الميزانية 59مقابؿ المكارد المتاحة ك 2014٪ في 79بمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ ك 

 دكالر أمريكي 1,100,000.00المعتمدة، كاف إجمالي الميزانية المقدمة  

 ين في المهجراألفريقيمديرية المجتمع المدني و 
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يف في الميجر ميزانية المديريةػ األفريقي قدـ ممثؿ مديرية منظمات المجتمع المدني ك  .41
طة االستراتيجية. ككاف ذلؾ ييدؼ كتقـك  عمى الدعامة الرابعة تحت القيـ المشتركة لمخ

إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصمحة في تنفيذ خطة العشر سنكات األكلى ألجندة 
يف في الميجر، األفريقي بيف  األفريقية ، كعمى كجو الخصكص، تعزيز القيـ 2063

شراؾ المجتمع المدني كالنقابات كالحكار بيف األدياف. إف تركيز ميزانية  ى يرمي إل 2016كا 
مف أمريكا الشمالية كالشرؽ األكسط كآسيا كأستراليا. في  األفريقي إقامة ركابط مع الميجر 

يف في الميجر بتنفيذ برنامج األفريقي ، قامت مديرية منظمات المجتمع المدني ك 2014
 حكؿ المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي.األفريقية لمتكعية كاسع النطاؽ في البمداف 

٪ مقابؿ 48مقابؿ المكارد المتاحة ك  2014٪ في 67نفيذ لمميزانية بمغ مع معدؿ ت .42
دكالرا   1,006,633.00الميزانية المعتمدة، قدمت اإلدارة اقتراح ميزانية إجمالية مقدارىا  

 الحصكؿ عمييا كميا مف الشركاء. تـأمريكيا 
 

 اإلعالم واالتصالمديرية 
التفكيض نية. كقد أبمغ أنيا ترمي إلى دعـ الميزا اإلعبلـ كاالتصاؿقدـ ممثؿ مديرية  .43

 األفريقي المديرية التي أنشئت مع تكجو استراتيجي جديد لمتركيج لبلتحاد  المسند إلى
داخؿ القارة كأيضا لتعزيز التكاصؿ الداخمي. كانت مديرية المعمكمات كاالتصاالت تعمؿ 

مقابؿ المكارد  2014٪ في 49تحت دعامة االتصاالت. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ 
٪ مقابؿ الميزانية المعتمدة. ككاف إجمالي الميزانية 15المتاحة ك

دكالرا أمريكيا مع كجكد فجكة في التمكيؿ مقدارىا    1,679,388.96المعركضة
 دكالرا أمريكيا.  251,141.00

  مراجعة الحسابات الداخميةمكتب 
 

زانية اإلدارة. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ مي مراجعة الحسابات الداخميةقدـ  نائب مدير  .44
 كانت الميزانية المعتمدة٪ أيضا مقابؿ 63المتاحة، ك المكاردمقابؿ  2014٪ في 63

 دكالرا أمريكيا. كمع ذلؾ، كاف معدؿ التنفيذ الفني 116،681الميزانية اإلجمالية لئلدارة 
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الككالة األلمانية  فنية مف٪، نظرا ألف اإلدارة تمقت بعض مكارد المساعدة ال100 يعادؿ
 صصت لميزانية البرنامج لـ ُتصرؼ بالكامؿ.التي خُ  المكارد، كبالتالي، فإف لمتعاكف الدكلي

 
 وحدة التنسيق لمنيباد

٪ في 73قدـ رئيس كحدة التنسيؽ لمنيباد ميزانية الكحدة، كبمغ معدؿ تنفيذ الميزانية  .45
المعتمدة. ككاف إجمالي الميزانية  ٪ مف الميزانية17المتاحة ك المكاردمقابؿ  2014

دكالرا أمريكيا بتمكيؿ مف الدكؿ األعضاء. لـ تكف ىناؾ أية فجكة   1,030,525.00المعركضة 
 في التمكيؿ.

 
 مكتب األمين العام لممفوضية

قدـ ممثؿ مكتب األميف العاـ لممفكضية ميزانية المكتب. كبمغ معدؿ تنفيذ الميزانية  .46
٪ مف الميزانية المعتمدة، ككاف إجمالي 27المتاحة ك كاردالممقابؿ  2014٪ في 71

مع كجكد فجكة في التمكيؿ مقدارىا  اأمريكي ادكالر  442،060.00 الميزانية المقدمة 
 .أمريكي دكالر .115,310.00

 
 خدمات المراسم

 

قدمت نائبة رئيس خدمات المراسـ ميزانية القسـ. كأشارت إلى أف انخفاض معدؿ تنفيذ  .47
٪ في 37يعزل إلى عدـ كفاية تمكيؿ األنشطة. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ  2014 ميزانية
٪ مف الميزانية المعتمدة، بمغت الميزانية اإلجمالية 6المتاحة ك المكاردمقابؿ  2014
 دكالرا أمريكيا يتعيف تمكيميا مف قبؿ الدكؿ األعضاء.  158,444.80المقدمة 

 رصد والتقييم وتعبئة الموارد التخطيط االستراتيجي لمسياسات وال
قدـ ممثؿ مديرية التخطيط االستراتيجي لمسياسات كالرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد  .48

؛ كتعزيز 2063، كتحديدا، تنسيؽ تنفيذ أجندة 2016ميزانية المديرية عمى مشركعيف في 
تحاد كغيرىا مف أجيزة اال األفريقي قدرات التخطيط االستراتيجي في مفكضية االتحاد 
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٪ مف 22المتاحة ك المكاردمقابؿ  2014٪ في 70. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ األفريقي
 دكالرا أمريكيا. 4,430,690الميزانية المعتمدة، كانت الميزانية اإلجمالية لممديرية 

 
 مكتب نائب رئيس المفوضية

 رئيس الديوان مكتب نائب 
 

ميزانية المكتب التي كانت تقـك عمى  قدـ نائب رئيس الديكاف في مكتب نائب الرئيس .49
الدعامة االستراتيجية لبناء القدرات كالمؤسسات كاالتصاالت. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ 

٪ مف الميزانية المعتمدة، بمغت الميزانية 63المتاحة ك المكاردمقابؿ  2014٪ في 88
 دكالرا أمريكيا. 657،579اإلجمالية المقدمة 

 
دارة الشؤون اإلدارية و    الموارد البشريةا 

دارة قدـ مدير  .50 المكارد البشرية ميزانية المديرية بناء عمى أكلكيات الشؤكف اإلدارية كا 
. تبسيط خدمات األفريقي البرنامج األربع، كتحديدا: تعزيز الحكـ كىيكؿ مفكضية االتحاد 

ت التنظيمية اإلدارة كالمكارد البشرية، تنفيذ مبادرات تحسيف العمميات؛ كتطكير القدرا
٪ مف 38المتاحة ك  المكاردمقابؿ  2014٪ في 85لممفكضية. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ 

 دكالرا أمريكيا. 16,562,089الميزانية المعتمدة، كانت الميزانية اإلجمالية المقدمة 

عداد الميزانية والمالية والمحاسبة   البرمجة وا 
عداد الميزانية كالماامدير قدـ  .51 ميزانية المديرية مع باإلنابة لية كالمحاسبة لبرمجة كا 

التركيز عمى تحسيف نظاـ الميزانية بغية تعزيز عممية إعداد الميزانية  القائمة عمى تحقيؽ 
ؿ مفكضية النتائج؛ منح نظاـ إدارة لتقديـ تقارير شفافة كأفضؿ لمجيات المانحة؛ كجع  

. ستككف الميزانية لدكلية لمقطاع العاـلمعايير المحاسبية اامتكافقة مع  األفريقي االتحاد 
 ة.أمريكي تدكالرا 1,541,603.00 اإلجمالية .

 



20  

 مديرية الخدمات الطبية
٪ 62قدـ ممثؿ مديرية الخدمات الطبية ميزانية المديرية. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ  .52

 لمقدمة .٪ مف الميزانية المعتمدة، كانت اإلجمالية ا51المتاحة ك المكاردمقابؿ  2014في 
دكالرا أمريكيا دكف كجكد فجكة في التمكيؿ. سيككف التركيز الرئيسي ميزانية   324,198.00

المديرية مكضكعا عمى تعزيز قدرات المركز الطبي في تقديـ الخدمات، ككذلؾ تعزيز 
 نظاـ الرعاية الصحية.

 إدارة المؤتمرات والمنشوراتمديرية 
ميزانية.  مخصصاتلمنشكرات ميزانية المديرية. ك إدارة المؤتمرات كا مديرية قدـ ممثؿ .53

التي كانت مرصكدة  2014انخفضت مخصصات الميزانية عمى مر السنيف كاعتمادات 
٪ في عاـ 95في إطار الصندكؽ الصيني لـ يتـ صرفيا. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ 

ية اإلجمالية ٪ مف الميزانية المعتمدة، كانت الميزان30المتاحة ك المكاردمقابؿ  2014
 دكالرا أمريكيا.  713,163.00قيمة  2016

 
 إدارة الشؤون االقتصادية

٪ في 86قدـ ممثؿ إدارة الشؤكف االقتصادية ميزانية اإلدارة. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ  .54
٪ في مقابؿ الميزانية المعتمدة، كانت الميزانية 84المتاحة، ك المكاردمقابؿ  2014عاـ 

 دكالرا أمريكيا. 4،609،138.00مة اإلجمالية المقد
 

 االقتصاد الريفي والزراعة
٪ 66قدـ مدير االقتصاد الريفي كالزراعة ميزانية اإلدارة. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ  .55

٪ مف الميزانية المعتمدة، كانت الميزانية اإلجمالية 57المتاحة ك المكاردمقابؿ  2014في 
 .3.08ك 1.31كطمب المدير حذؼ النشاطيف دكالرا أمريكيا.  61604226المقدمة 
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لمثركة الحيكانية، الذم يقع مقره في نيركبي، ميزانية  األفريقي قدـ أيضا مدير المكتب  .56
٪، أبمغ مدير المجنة الفرعية أنو تـ بالفعؿ 71المكتب. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ 

ت ثمة فجكة قدرىا مميكف دكالر أمريكي مف الشركاء، ككان 25الحصكؿ عمى مبمغ الػ
 مميكني دكالر أمريكي.

 
 الموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا

قدـ المدير باإلنابة إلدارة المكارد البشرية كالعمـ كالتكنكلكجيا ميزانية اإلدارة. كبمعدؿ  .57
٪ مف الميزانية 30المتاحة ك المكاردمقابؿ  2014٪ في عاـ 64تنفيذ لمميزانية بمغ 
 .دكالرا أمريكيا  12,602,785.00يزانية اإلجمالية المقدمة المعتمدة، كانت الم

 
 والصناعة التجارة

. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ 2016قدـ مدير التجارة كالصناعة ميزانية اإلدارة لعاـ  .58
٪ مف الميزانية المعتمدة، كانت الميزانية 74المتاحة ك المكاردمقابؿ  2014٪ في 80

دكالرا أمريكيا مع كجكد فجكة في الميزانية مقدارىا   2,506,680.13اإلجمالية المقدمة 
 .دكالرا أمريكيا 1,169,298.00

 
 إدارة الشؤون السياسية

. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ 2016قدـ مدير إدارة الشؤكف السياسية ميزانية اإلدارة لعاـ  .59
دة، كانت الميزانية ٪ مف الميزانية المعتم64المتاحة ك المكاردمقابؿ  2014٪ في عاـ 75

دكالرا أمريكيا مع كجكد فجكة في التمكيؿ مقدارىا  13522091اإلجمالية المقدمة 
فقد  2015دكالرا أمريكيا. أما نسبة تنفيذ الميزانية في الفصؿ األكؿ مف   1,997,260.12

المفرج عنيا. كقد تـ  المكاردقابؿ م٪ 28.9٪ مقابؿ الميزانية المعتمدة ك15.17بمغت 
باعتبارىا عاما لحقكؽ اإلنساف مف أجؿ حقكؽ المرأة  2016يو مشاريع خاصة نحك تكج

 مميكف دكالر أمريكي. 1.7بميزانية قدرىا 
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 البنية التحتية والطاقة
نتائج المشركع.  23البنية التحتية كالطاقة لدييا إف . 2016قدمت دائرة ميزانيتيا لعاـ  .60

٪ مف 35المتاحة ك المكاردمقابؿ  2014٪ في عاـ 40كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ 
دكالرا أمريكيا مع الفجكة  6261897الميزانية المعتمدة، كانت الميزانية اإلجمالية المقدمة 

دكالرا أمريكيا. تقكـ ميزانية اإلدارة عمى أكلكيات أجندة  964،562في الميزانية بمغت 
ا نسبة تنفيذ فتبمغ . أم17 - 2013كلكنيا تتمحكر حكؿ الخطة االستراتيجية  2063

مبلييف دكالر لـ يكف متاحا نتيجة  4٪.  كيعزل ذلؾ إلى أف المشركع الكصكؿ البالغ 40
 .اإليبكاللؤلزمة 

 .كحدىا 2015٪ خبلؿ سنة 47بنسبة  2016ارتفعت ميزانية  .61

 
  إدارة السمم واألمن

 2014٪ في 59. كبمعدؿ تنفيذ لمميزانية بمغ 2016قدمت اإلدارة ميزانيتيا لسنة  .62
٪ مف الميزانية المعتمدة، كانت الميزانية اإلجمالية المقدمة 50المتاحة ك المكاردمقابؿ 
مميكف دكالر. أما مساىمة  42دكالر أمريكي. تعيد الشركاء بتقديـ مبمغ  مميكف 64.1

مميكف  14دكالر أمريكي مع كجكد فجكة تتراكح بيف  مميكف 2.6الدكؿ األعضاء فيي 
 .٪19الر. معدؿ التنفيذ في الفصؿ األكؿ ىك مميكف دك  16دكالر ك

 
 في الصومال األفريقي بعثة االتحاد 

 2016 في الصكماؿ لسنةاألفريقي بعثة االتحاد  ميزانيةاألمف ك  ممثؿ إدارة السمـ قدـ .63
 .دكالرا أمريكيا 354،464،673.00 بما قيمتو اإلجمالية

 
 الشؤون االجتماعية دارةإ
تنفيذ  بمعدؿك  .2016إلدارة لسنة ا ميزانية في جتماعيةالشؤكف اال مدير إدارة قدـ .64

، مف الميزانية المعتمدة٪ 57المكارد المتاحة ك مقابؿ 2014في ٪ 66.5 مف الميزانية
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 مقدارىا التمكيؿفي  مع كجكد فجكةدكالرا أمريكيا  13،522،091 الميزانية اإلجماليةكانت 
 .دكالرا أمريكيا 1،997،260.12

 
 ت الدول األعضاءتعميقات ومالحظا

 قدمت الدكؿ األعضاء التعميقات كالمبلحظات التالية: .65
 الخدمات تعزيز أجؿ مف الكافية المكاردب المنشكراتك  المؤتمرات ينبغي تزكيد إدارة (1

 لئلدارةأف يككف  الممكف مفكىؿ . كالشفكية التحريرية الترجمةب ما يتعمؽفي خصكصا
 .أبابا أديس خارج تعقد تيال لبلجتماعات بيا الخاصة الترجمة معدات

 .كتمكيمو تشجيعو ينبغيك  لثناءلكثير مف ابا األفريقي  الفضاء برنامج حظي (2
 .2017إلى  تمكيؿ عمى ؿالتي لـ تحص األنشطة جميع تأجيؿ يمكف (3
 الككيت دكلة بو تبرعتالذم  دكالر مميكف 1.8 مبمغ استخداـ تـ مافي معرفة أرادت (4

 .الطبي المركز لبناء
 الجديد تباالمك مجمعإلى  القديمة مبانيوخارج  الطبي المركز نقؿ سببعف  تساءلت (5

 .مقره الحالي في التجديدات مف االنتياء تـ أف بعد
 بدال ةيالبرنامج ميزانيةال إطار في التكظيؼ اتميزانياإلدارات  ـيتقد عف سبب تساءلت (6

 .تشغيميةال ميزانيةال مف
 الشؤكف في إطار الصحية السياساتب الخاصة الميزانية بنكد جميع ينبغي إيراد (7

 .الطبي المركز كليس االجتماعية
 .البشرية المكارد إدارة شعبة إلى التدريب برامج ينبغي إحالة (8
 كالعبلقات الدبمكماسية كليس البركتكككؿ آداب عمى البركتكككؿ مكظفي تدريب ينبغي (9

 .الدكلية
تاحتيا األفريقي االتحاد أعبلـ ما يكفي مف لشراء الجيكد بذؿ أيضا يمكف (10  كا 

 .يا مف قبؿ الدكؿاقتراضتـ  كمما إلعادتيا الحاجة دكف األعضاء لمدكؿ
  .أمريكيا الجنكبية -أفريقيا شراكة تكمفة األعضاء أيضا عف تساءلت الدكؿ (11
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 لمرئيس تاف لئلعبلـ كاحدةمنفصم افتاستراتيجي ثمة كانت إذا ما معرفةل أرادت (12
 لرئيسبا تمؾ الخاصة إلغاء كاعتبرت أنو ينبغي ؛اإلعبلـ كاالتصاؿ لمديرية كأخرل

 .تمكيف إدارة المعمكمات كاالتصاالت مف التكفؿ بياك 
 .مرأةلم بنؾ إلنشاء قانكني أساس أم ىناؾ كاف إذا ماأرادت معرفة  (13
 لممرأة اإلنجابية كالحقكؽ الجنسية الصحةاألنشطة المتعمقة ب إجراء يمكف (14

 .يةاالجتماع الشؤكف كزارة مع بالتعاكف
كاعتبرت . سابقا بالفعؿ تنفذ لـ المذككرة األنشطة بعض كانت إذا عما تتساءل (15

 .بالفعؿ األنشطةتنفيذ بعض مف  تـ إذا ما تكضيح المستقبؿ في أف عمى المفكضية
 .اإلدارات ميزانية تكمفة لخفض االجتماعات بعض دمج يمكف (16
 .المرأة تمكيفل متابعة مشاريع أم ـ ترل (17
 الثناء؟ يستحؽالذم  الصغيرة النسائية التجارية األعماؿ مجبرنا لـ يرد لماذا (18
لعاـ  ميزانياتيا في الرائدة مبرامجل اإلدارات بعض ت عف سبب عدـ إدراجتساءل (19

2016. 
 .يةبرنامج ميزانية أنياعمى  االجتماعاتكاف باإلمكاف كصؼ  إذا عماتساءلت  (20
 بدالعف بعضيا  زؿعبشكؿ من األفريقي مفكضية االتحاد  إداراتتشتغؿ  لماذا (21

 .المشتركة المسائؿ عمى معا العمؿ مف
 مديريةمف قبؿ  ميايقدت أيضا كيجرم النيباد بيا تقـك التي األدكار ازدكاجية (22

 .البشرية كالمكارد اإلدارية الشؤكف
  في كأيضا نائب الرئيس مكتب في المستمر التحسيف برامج في االزدكاجية لماذا (23

 ؟البشرية كالمكارد اإلدارية الشؤكف مديرية
أف تضمف  ينبغي ،يفلمينيا فئةفي  لمتكظيؼ حصة بمد كؿل في حيف أف (24
 .الحصص نظاـل أيضا المينية غيرتخضع الكظائؼ  أف الجارية إلصبلحاتا
 المتعمقة بتكليد مسائؿ البشرية كالمكارد اإلدارية الشؤكف مديريةتناكؿ ت لماذا (25
 كالرصد لمسياسات االستراتيجي التخطيطة في إطار إدار  تعالج أف ينبغي التي لدخؿا

 المكارد؟ تعبئة عف ةالمسؤكل المكارد كتعبئة كالتقييـ
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 الفترة خبلؿ المقترحة األنشطة جميع كاف باإلمكاف تنفيذ إذا عما تتساءل (26
 .المحددة

 ييتنت ال عقكد المتقاعديف ممكظفيفل تعطى ال حيث ةسميمكضع إدارة  ينبغي (27
 .سنكاتل
 الرئيسية البرامج تنسيؽ تتكلى مؤسسة أك ىيكؿ كاف ثمة أم عما إذا تتساءل (28

 .السرعة فائؽ قطارال مثؿ
حيث . ليا التمكيؿ مف المزيدب تكطمب األرضية، الحرارية الطاقة مشاريع تدعم (29

 تخصك  لمغاية كميمة البمداف بعض فيقائمة  األرضية الحرارية الطاقة مشاريعأف 
 .النظيفة الطاقة

 المتحدة األمـ مع فمنفصبل فاحكار  لممفكضية يككف أف ينبغي لماذا تتساءل (30
 .األكركبي كاالتحاد

 في حيف لـ يتـ إيبلء اىتماـ مممكسة نتائجدكف  االجتماعات مف ىذا الكـ لماذا (31
 .أفريقيا شبابب خاص

 كافية إلييا المشار األرقاـال يبدك أف  ،العشرة لجنة اجتماعب يتعمؽ فيما (32
 عددىـ يبمغ الذيف المشاركيف مف كغيرىـ دكؿ رؤساء لعشرةك  سنةفترة  في بلجتماعيفل

 كتمكيمو مف الصندكؽ العاـ. المبمغينبغي زيادة . المائتيف حكالي
 تمكينيامف أجؿ  اإلقميمية االقتصادية لممجمكعات المكارد بعض منح يمكف (33

 .االنتخابات مراقبةب فيما يتعمؽ
 . األشخاص تنقؿ حرية تسياسا لتنفيذ قارم اجتماع لعقد ثمة ضركرة ليست (34
 ما عرؼت أف ت الدكؿداأر  ،لتكلي القضايا قانكنييف خبراء بتكظيؼ يتعمؽ فيما (35

 .القانكني المستشار كالية مف جزءا ةمفكضيلم القانكنية الخدمات تقديـ كفي لـ إذا
 الدكؿ لرؤساء الحصانة منح مسألةتجاكز  القانكني المستشار مكتبينكم  كيؼ (36

 اإلنساف؟ حقكؽ كقضايا األفريقية  محكمةال تفعيؿ فيما يخص
أمرا  الدكلي القانكفب ما يتصؿفي األعضاء مدكؿل القانكنييف الخبراء تدريب يعتبر (37

 .ودعم كينبغي اىام
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 أك ختمفتافم برمى حسيف محاكمةب الخاصتاف القضيتاف كانت إذا عماتساءلت  (38
 .تافمنفصم

 فيالعامميف  تكظيؼ البشرية كالمكارد اإلدارية الشؤكف مديريةينبغي أف تتكلى  (39
 .متماسكة خطة كضع خبلؿ مف ةمفكضيال
. في أحد عشرة اجتماعا مدرجا في جدكؿ االجتماعات حؽال اإلدارات جميعل (40

 خبلؿ كالصناعة التجارة إلدارة اجتماعاعشريف  حكاليفي تنظيـ  المنطؽعف  كتساءلت
 .العاـ

 .العابرالتمكيؿ  تخصيصبيا  يتـ ية التيكيفمعرفة ال طمبت (41
 األفريقية  البمداف معظـ اقتصادات عتمادال نظرا لمتعديف مركز قامةاقترحت إ (42

 .التعديف عمى
 ياطخط لتنفيذ استشارييف تكظيؼل اإلداراتالذم يدفع  ت عف السببتساءل (43

 بدؿ تكميؼ مكظفيف مف داخميا. الخاصة
 .األنشطة تنفيذ فيالرئيس  مكتبك  اإلدارات جيكد تضافرت أفينبغي  (44
المشاريع  و ينبغي أف يقـك كزراء المالية كالتخطيط االقتصادم ببحثكحظ أنّ لُ  (45

 قبؿ تقديميا إلى المؤتمر.الرئيسية 
% كمف 52مراسـ الخدمات مف الدكؿ األعضاء بنسبة يجب أف تمكؿ ميزانية  (46

 %.48الشركاء بنسبة 
يجب أف تقدـ اإلدارات التي تطمب استبداؿ السيارات كاألصكؿ سجبلت  (47

 . األصكؿ
 .2017أف يككف لجميع األجيزة شكؿ مكحد لتقديـ الميزانية لعاـ يجب  (48
 لـ يكف لمجنة الفرعية الكقت الكافي خبلؿ االجتماع لبحث جدكؿ االجتماعات. (49
 يجب أف يرفؽ تقرير مراجعة الحسابات الخارجية بتنفيذ الميزانية. (50

 المفوضية ردود
 :التالية الردكد المفكضية قدمت .66
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 المحاكـ في األفريقي  االتحاد ضد رفعيا تـ التي العالقة قضاياال مف عدد ىناؾ (1
كلـ يكف بمقدكر . ثيكبياأك  كفرنسا أفريقيا جنكب مثؿ كخارجيا القارة داخؿ الكطنية،
 ضد قضاياال رفعت التي الكطنية المحاكـ فيالمرافعة  القانكني المستشار مكتب
 .البمداف تمؾ في المحاماة سةلممار  رخصغير م مكتبإذ أف ال ،األفريقي  االتحاد

 كالشعكب اإلنساف لحقكؽ األفريقية  العدؿ محكمة تفعيؿ أجؿ مف حممةستستيدؼ ال (2
 تصديؽتحقيؽ  أم ذ،ينفتال حيزمف الدخكؿ  البركتكككؿ تمكيفل المطمكبة البمداف عدد

 بعض شمؿتكس ،ماالبك في البركتكككؿ دااعتمكقد تـ . خمسة عشرة دكلة عضك عميو
 لتصديؽمف أجؿ ا األعضاء الدكؿ لتكعية يف عنوإقميميمدافعيف  تعييف راتالمباد
 .عميو

 لدكؿصالح ال القانكني المستشار مكتب قبؿ مف القدرات بناء مبادرة خصصت (3
 في لكيكال جامعة في حاليا األعضاء الدكؿ مف المكاطنيف بعض بؿ كثمة األعضاء،
 .التخرج كشؾ عمى المتحدة الكاليات

 في حكزة المفكضية الطبي المركز لبناء الككيت دكلة بيا تبرعت التي مكاردال ما تزاؿ (4
 المشاكرات.في انتظار المزيد مف 

 .أخرل خدمات عمميا إذ تجرم بو معيادةل القديـ المكقع يزاؿ ما (5
عمييا غير أنو لـ يتـ  الطمب مف حيث أساسية المتخصصة الطبية الخدمات تعتبر (6

 .مابكتك ىيكؿ في مةالص كمذ النص عمى المتخصصيف
 المرأة ةإدار  تمت صياغة سياسات مسائؿ الجنسيف كالصحة لمدكؿ األعضاء مف قبؿ (7

دارة ك  يفالجنسمسائؿ ك   مف ستنفذ الطبية الخدماتفي حيف أف  االجتماعية الشؤكفا 
 .يةاليكم تياأنشطفي  كالصحة الجنس نكع مسائؿ دمج خبلؿ

بؿ  تداخؿ ثمة يكف مـف. نفذةمُ  كككالة نيبادال أيضا المفكضية ىيكمة إعادة تشمؿس (8
 .تآزر

 مرافؽ تأجير المكلدة مف ى تمؾ المكاردإل ةشار ىي إ انتاجيا ذاتيا تـي التي ألمكاؿا (9
 في ةطاألنشه ىذ مف الدخؿ ضعقد ك ك . كالمكاتب المؤتمرات قاعات مثؿ المفكضية
 .المرافؽ لصيانة الصيانة صندكؽ
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 لممنظمة أف تستثمر الضركرم مف ككاف ئلدارةل ميةىبالغ األ عنصر التدريب (10
 ميارات تحديث في تستثمر التي تمؾىي  المؤسسات أفضؿ إف. البشرية مكاردىا في

 .البشرية ىامكارد ككفاءات
 مفاكضاتما تزاؿ ثمة ك قانكف النمك كالفرص ألفريقيا  إجازة إعادة بعد يتـ لـ (11

 .عشرة سنكات لمدة لتمديدهجارية 
 ديسمبر إلى غاية الممكلة غير المشاريعحتفاظ باال بحث المفكضية طمبت (12

 .األمكاؿ تمقي يتـ لـ إذاباإلمكاف إلغاءىا  كلكف 2015
 التخطيط، لمرحمة 2016سنة  ستخصص سرعة،فائؽ ال القطار ما يخصفي (13

 إلى بعثةبإجراء  مشركعمشترؾ لتنفيذ ىذا ال ريؽكسيقـك ف. الطريؽ خارطة عف فضبل
 .كالطاقة التحتية البنية مفكض بقيادة الصيف

 .التعميـ لبرنامج الدعـ تقديـ فقط إينجا مشركعكانت غاية  (14
 الدكؿمف  مبطُ  األرضية، الحراريةمشركع الطاقة  تقييـ معايير ما يخصفي (15

 مكاردىا،مستكل ب يتعمؽ فيما تصميمو تـ ما مع تماشيا أطرىا إرساؿ دائما األعضاء
 .الخبراء كمستكل النظير، مكيؿالت تكفير عمى كالقدرة المشركع، تنفيذ كخطط

 الساحؿ منطقة في الشمسية الطاقة عمى لمحصكؿ التنمية خطط كضعتـ  (16
 .الرائدة المشاريع عمى المكافقة فيما يخص تـ أخذ ما يمـز مف االعتبار (17
 دائما تحتاج التيك  المشتركة بيف عدة قطاعات البرامج مف العديد ثمة كانت (18
 السياسيةإدارات مسائؿ الجنسيف، كالشؤكف  مثؿ ألخرلا اإلدارات مع كالتعاكف متشاكرل

 .ةاالجتماعيكالشؤكف 
 حالة مثؿ السنة خبلؿ تحدث يالكن نزاع كحاالت أحداث عدةلـ يتـ تكقع  (19

 .بكركندم
 .كاألمف لمسمـ األفريقية  المنظكمة برنامج ركائز إحدل الحكماء ىيئةكانت  (20
ليذا تـ  الشركاء، إلى نكيةس نصؼ تقارير لترسؿ لممفكضية طمبات ىناؾ كانت (21

 .ممساءلةية لإعطاء األكلك 
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 بنؾ نشاءإل الجنسيف بيف المساكاةإعبلنا رسميا بشأف  الدكؿ رؤساء اعتمد (22
 مف المرأة تديره بنؾ إنشاء في البدء أجؿ مف البلزمة كثمة حاجة لجمع المكارد. لممرأة
 وتمكيم بؿ سيتـ فكضيةالم قبؿ مف المشركع ىذا تنفيذ يتـ لف ذلؾ، كمع. المرأة أجؿ
 .لمتنميةاألفريقي  البنؾ قبؿ مف٪ 100

في إطار  االجتماعية الشؤكف مع تعاكفبال كالمرأة يفالجنستقـك إدارة مسائؿ  (23
 .المشتركة القيـ ركيزة

 تعيدفقط تـ ال بؿ الحساب في بالفعؿ يا مكارد مكجكدةأن يعنيال  تأميف المكارد (24
 .بيا

 .التكاليؼ كترشيدفي ميزانية اإلدارات القطاعية آلف ا الرائدة المشاريع إدراج تـ (25
فقد أعطى مكتب رئيس فيما يخص العقكد الممنكحة لمعامميف المتقاعديف،  (26

المفكضية تكجيياتو بعدـ منح أية عقكد لمعامميف المتقاعديف كالشركع في عمميات 
 التكظيؼ ذات الصمة قبؿ ستة أشير مف انتياء مثؿ ىذه العقكد.

 المرأة عقداعتمد فيو  الذم العاـ نفس فياألفريقية  المرأة صندكؽ دااعتمتـ  (27
 الحيف ذلؾ كمنذ الصندكؽ في٪ 1 بنسبة لممساىمة األعضاء الدكؿ كدفعت. األفريقية 

 ٪.0.5 إلى تمت مراجعة ىذه النسبة كتقميصيا
 مف زراءالك ك  المدنية المجتمعات مقاءل منابرا لمقمة السابقة االجتماعات تعتبر (28

 خبلؿ كالمالية لممرأة الزراعية األعماؿ مثؿ قضاياكستتـ مناقشة . تعاكفال إقامة أجؿ
 .2015قمة يكنيك 

 ىناؾ كانت كلكف تشغيميةال ميزانيةال إطار في النظامية االجتماعاتيتـ بحث  (29
 اإدراجي يمكف كال يةامجنالبر  ميزانياتال تحت تندرج كالتي بالبرامج بطةتر م اجتماعات

 .يزانية التشغيميةالم تحت ردلت
 .المخرجات مع البرنامجية الميزانية مقترحات جميع تقديـ يتـ (30
 دعكةتقـك بأنشطة  إذ أنيا تصاؿكاال التنسيؽإطار  تحت رئيسةال أنشطةتندرج  (31

 .رفيعي المستكل المصمحة أصحاب مف كغيرىـ كالبرلمانييف الدكؿ رؤساء مع
 .الميزانية مقترحات كؿ تكمفة لتحديد التكمفة عناصر يقةيتـ اآلف استعماؿ طر  (32
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 التمثيمية المكاتب مختمؼ ةرئيسال مكتب قبؿ مف المقدمة الدفكع جميعتمثؿ  (33
 تمؾ نفذي أف مكتب الرئيسة شأف مفكليس . ةالرئيسمسؤكلية  تحت تندرج التي
الرئيسة فقط  مكتب كيقـك. خصيا ىذه المقرراتت التي المكاتبتنفذىا  بؿ قرراتمال
 .أفضؿ تمثيؿ األفريقي  التحادا تمثيؿ مف التمكيني التمثيمية مكاتبال مؾت مراقبةب
 .اإلدارات معظـ في الميزانية تخفيض تـ األعضاء، الدكؿ ستفساراتاستجابة ال (34
 اإلدارية الشؤكف مف قبؿ اإلدارات داخؿ لتدريبتـ تنسيؽ المكارد الخاصة باسي (35

 .البشرية كالمكارد
 كالية إطار في األفريقي  جنكبال في يقي األفر  االتحاد تعميـتقع مسؤكلية  (36

 .كمليمكنج في األفريقي  لمجنكب اإلقميمي المكتب
 تـ كقد مكتبيا داخؿخاصة بيا  استراتيجية اتصاالت كحدة ة المفكضيةرئيسل (37

 447.769.50إلى  أمريكي كالرد 1.053.217.74 مف المبمغ ىذا تخفيض بالفعؿ
 .دكالر أمريكي

 األمنية األجيزة مع اتعبلق ةرئيسال مكتب داخؿ مفكاأل الستخباراتلكحدة ا (38
 .نتربكؿاإل ذلؾ في بما الدكلية

  
 التشغيمية لممفوضية الميزانية

 الميزانيةكبمغت ىذه . 2016 لعاـ التشغيمية تياميزاني ت المفكضيةقدم .67
 2014الميزانية التشغيمية لعاـ  تنفيذ معدؿ كقد بمغ. دكالرا أمريكيا 110.233.167

94.٪ 

 األعضاء الدول ومالحظات تعميقات
 ٪.5 المساىمات المقدرة لمدكؿ األعضاء في الزيادة تتجاكز أف ينبغي ال (1
 .التكاليؼ خفض أجؿ مفالمفكضية بحذر  كممتمكات أصكؿ ينبغي استعماؿ (2
 سنتيف؟ أك سنة لمدة األمف زم استبداؿ سياسة كانتىؿ  (3
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 صيانةال صندكؽ مف طابع الرأسماليذات ال صيانةالب المتعمقة البنكد جميع أخذ ينبغي (4
 .كخفضيا مف الميزانية التشغيمية

 في الكقت الذم تكجد فيو المؤقتيف المكظفيف مقابمة المفكضية أعباء تتحمؿ لماذا (5
 .دائميف مكظفيفقبؿ  مف شغميا مطمكبمف ال شاغرة مناصب

 ي حيفف دكالر مميكف 5 لبلنتخابات بمبمغ السياسية الشؤكف كضعت ميزانية لماذا (6
 ؟مميكف دكالر 2فقط بمبمغ  أخرل مرة تر ظي

 
 ردود المفوضية

 .كؿ عاـ كحدة األمف لمكظفي الزم الرسمي يتـ استبداؿ( 1
 مبمغال تقـك الدكؿ األعضاء بتمكيؿ  .صندكقي االنتخابات الشؤكف السياسية مديرية تدير( 2

البالغ  البرنامج مف جزءال تمكيؿيقـك الشركاء ب فيما، أمريكي دكالر (2مميكنا ) كقدره التشغيمي
 .مبلييف دكالر أمريكي 5
 

 الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا )النيباد(
الميزانية  تككان .6107ا لسنة تنمية أفريقيا )النيباد( ميزانيتهقدمت الشراكة الجديدة ل -76

 في % 73 قدره ةميزانيملتنفيذ  أمريكي، بمعدؿ دكالر 1.030.523بمغ تالمقدمة اإلجمالية 
 .مقابؿ الميزانية المعتمدة% 17.5ك األمكاؿ المتاحة مقابؿ 2014

 
 ات ومالحظات الدول األعضاء ميقتع
لمتنمية  الشامؿ األفريقي  البرنامج بخصكص فابرنامج عما إذا كاف ىناؾتساءلت ( 1

 .الزراعية
 .نيةفي كثيقة الميزا تكرد التي اتمعمكمات عف أماكف االجتماع كف ىناؾتلـ ( 2
 .تنفيذىا التي يجرم البرامج الجيدة ميعلج نيبادينبغي تقديـ الدعـ لم( 3
تـ ت لـحيث أنو  متكسطال إطار اإلنفاؽ مشركعكاف ينبغي تنفيذ  إطار قانكني تحت أم( 4

 .بعد المكافقة عميو
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 .لمقياـ بيذه الميمة فك مكظفلدييـ  كاف بينما يفيستشار خبراء ا تعييف ف سببتساءلت ع (5
 ؟الخاصة اسياراتي بينما كاف لدييا مركبات تستأجر نيبادلماذا كانت ال( 6
 

 ردود النيباد
 ةمسؤكل ففي حيف كانت المفكضية، لمتنمية الزراعية الشامؿ األفريقي  البرنامجب فيما يتعمؽ (1

 .لمتنمية الزراعية الشامؿ األفريقي  تنفيذ البرنامج مع، كانت النيباد تتعامؿ السياسات عف
 الطريؽ الصحيحتعتقد أنيا تسير في  نيبادكانت ال، متكسط الاإلنفاؽ  النسبة إلطار( ب2
 الميزانية.عداد إل
 فقط. تعبئة المكارد رئيسكاف يمكف لمنيباد تعييف ( 3
 مف أجؿ  برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا لتنفيذ حاليا بالتعييف نيبادتقـك ال( 4

الككالة األلمانية لمتعاكف الفني ك  لمتنمية األفريقي البنؾ ككاف إلقميمية المجمكعات االقتصادية ا
 .يمكالف ىذه الكظائؼ

 
 لحقوق اإلنسان والشعوب األفريقيةالمحكمة 

التحديات  مع األخذ في االعتبار 2016 المحكمة لمسنة المالية ميزانية كضعت  .68
 األفريقي كاالتحاد  عضاءالدكؿ األ كالسياسية التي تكاجواالقتصادية االجتماعية ك 

 لممحكمة الميزانية المقترحة كبمغت. التكقعات االقتصادية العالمية فضبل عف كمنظمة،
 :رئيسييف كتشمؿ قسميف دكالر أمريكي 12013984 ما قيمتو 2016لمسنة المالية 

 دكالر أمريكي 9662498 - الدكؿ األعضاء التي تمكليا الميزانية - الميزانية العادية •
دكالر  2351468 – الجيات المانحة التي تمكليا الميزانية - الميزانية البرنامجية •

 أمريكي.
 

 الدول األعضاء تعميقات ومالحظات
ينبغي لمجياز تأجيؿ التعيينات الجديدة المقترحة في الميزانية مف أجؿ خفض الميزانية.  ( 1

 .2017 السنة الماليةإلى  البنكد يحيؿأف 
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 .التدريبفي مجاؿ  ارتفاع المبمغ ات بشأفتكضيحطمبت  (2
 كيفية اإلعبلف عففيما يتعمؽ بالدكؿ األعضاء فيـ سياسة التكظيؼ في المحكمة  ت( طمب3

 .في المحكمة كظائؼ شاغرة إعبلف عف أم لر تلـ الكظائؼ نظرا ألف بعض البمداف 
 تساءلت. 2017 - ةالمقبم سنةميزانية ال إلى( سيككف مف الحكمة تأجيؿ إحدل المركبات 4

كذلؾ، . 2007تـ شراؤىا في  مركبة تريد استبداؿالمحكمة  عف السبب الذم جعؿأيضا 
 .المذككرالمبمغ ىا بالمحكمة شراء التي تعتـز ةمركبالدكؿ األعضاء معرفة نكع الطمبت 

المالية  لمنظـ كالمكائحكفقا  تستعمؿاألمكاؿ غير المستخدمة ينبغي أف أشارت إلى أف ( 5
 .األفريقي حاد لبلت
 بشأفالدكؿ األعضاء ، مكجو نحك طمبة كميات الحقكؽ في كضع برنامج خاص نبغي( ي6

  تكعية. شكؿ أنشطة المحكمة في
خبلؿ  لمجنة الممثميف الدائميفالمجنة الفرعية  ياإزاء تكرار تكصية قدمت أعربت عف القمؽ( 7

لميمة الذيف يذىبكف عدد المكظفيف  بشأففي دار السبلـ  2015 السنة المالية إعداد ميزانية
 .كقتنفس الكاحدة في 

 
 ردود المحكمة

االتحاد  بجميع لغات القضاة إلماـلمتأكد مف  جيداالمحكمة  بذلت، ( فيما يتعمؽ بالتدريب1
كىذا مف شأنو المكظفيف  بعض حاالت إدارة أساس عمى تدريب برامج تضعك كما . األفريقي 

 ظفيف.المك  بناء قدرات أف يؤدم إلى
 تعييف مكظفييتـ  بينما، البركتكككؿ عمى فقط الدكؿ التي صدقت مف قضاةال تعييف يتـ( 2

 .العادية اإلعبلنات األعضاء مف خبلؿ جميع الدكؿ مف المحكمة
 .في القارة كميات الحقكؽ في محاضرات تنظـ، فإنو عادة ما عمؿ المحكمة لتعزيز( 3
 األجيزة  حتىك ، دكف أجيزة الكمبيكترب عاـ تقريبالمدة  المكظفيف الجدد بعض تـ تعييف (4

 .ااستبداليحاجة إلى ب 2007في  تـ شراؤىاالتي  المتاحة
  ليذه المركبات السنكية كاليؼ الصيانةت تبمغ. 2007/2008 في المركبات ءتـ شرا( 5

 مكمفا. دكالر أمريكي مما يعد 30.000.00
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  األفريقي البرلمان 

 –الميزانية البرنامجية دكالر أمريكي مكزعة عمى  32764833مجمكع الميزانية  بمغ  .69
دكالر  12320067 كقدرىا -كالميزانية التشغيمية  دكالر أمريكي 20444766كقدرىا 
 2014 السنة الماليةمعدؿ تنفيذ الميزانية اإلجمالية لمميزانية التشغيمية في  كاف. أمريكي

تنفيذ  معدؿ ، في حيف كاف2013 السنة الماليةفي  %94 بنسبةمقارنة  %84 يبمغ
 .%92 يبمغ 2014 السنة الماليةفي  يةميزانية البرنامجال

 
 تعميقات ومالحظات الدول األعضاء

 .%5 قدرىامكحدة بنسبة ميزانية  بنكد عف سبب زيادة جميعتفسير  ُطمب( 1
مؿ يعمترجما فكريا بينما  46 بخدمات األفريقي سبب استعانة البرلماف  تساءلت عف( 2

 لغات فقط. (4بأربع ) األفريقي االتحاد 
خبلؿ السنة المالية لعاـ الماضي اتكاليؼ صيانة المعدات  ةضاعفتساءلت عف سبب م( 3

2016. 
اإلنفاؽ مف أمكاؿ شريؾ  عف سبب تجاكز أم تفسير األفريقي في تقرير البرلماف  لـ يقدـ( 4

 تحميؿ االحتياجات.إلى  في الميزانية البرنامجية. ينبغي أف تستند الميزانية
 مركبات في سنة كاحدة. 8( االستعبلـ عف الحاجة إلى استبداؿ 5
يدفعيا البرلماف العمؿ اإلضافي التي  ساعات األساس المنطقي كراء بدالت تساءلت عف( 6

 .األفريقي 
المتعمقة  كفر جميع اإلحصاءاتيمع سجؿ ينبغي أف يقدـ ( استبداؿ األصكؿ الثابتة 7
 ت.المركباب
 األجيزة.أف يككف ىناؾ تكحيد في عرض الميزانية في جميع  ينبغي( 8
عقدت  اتاجتماع خبلؿلتناكؿ المرطبات  دكالر أمريكي 50.643 تساءلت عف مبمغ ( 9

 باىظة. األفريقي مبرلماف ل األدكات المكتبيةمرة أخرل، كانت تكاليؼ ميزانية ك يكما.  12لمدة 
الحسابات  تقرير مراجعة الكاردة فينفذ جميع المبلحظات يأف  األفريقي لمبرلماف  ( ينبغي10
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 في دار السبلـ. الذم قدـ
 

 األفريقي ردود البرلمان 
عمى  مكظفا 94 يعيف، كمف المتكقع أف عممية التكظيؼ في األفريقي شرع البرلماف   .70

 النظر األفريقي البرلماف  عيديس .2017 إلى 2013مف  الخطة االستراتيجية مدل فترة
 .المقدمة بناء عمى التكصيات مرة أخرلإرساليا كما نصح كسيقـك ب الميزانية في

 

 لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته  األفريقية المجنة 
تنفيذ كضماف حماية الحقكؽ المنصكص رصد ال فيأحد األدكار الرئيسية لمجنة  تتمثؿ  .71

كضعت المجنة خطة  ،اكاجباتي في ضكء الكفاء بالتزاماتيا كك عمييا في الميثاؽ. 
و العاـ كالتركيز لتكجتحديد اإلى تسعى   2019إلى 2015مف سية لمفترة ااستراتيجية خم

خبلؿ ىذه  ياتحقيقالمجنة إلى ستسعى  التياألىداؼ الرئيسية  كضععمى عمؿ المجنة ك 
 الفترة.

دكالر  754،060.00الميزانية اإلجمالية  كتبمغ .%7الميزانية زيادة قدرىا عرفت  .72
كالميزانية  دكالر أمريكي 495.336 كقدرىا - يةبرنامجكتنقسـ إلى الميزانية ال أمريكي

 دكالر أمريكي. 258.724 كقدرىا -التشغيمية 
 

 تعميقات ومالحظات الدول األعضاء
تذاكر ألجيزة لمخبراء حكؿ حقكؽ الطفؿ ل األفريقية استفسرت عف سبب تحمؿ المجنة ( 1

 أخرل.
 .فيو كينبغي إعادة النظر لمغايةلبلحتفاؿ بيكـ الطفؿ مرتفع مخصص اللمبمغ رأت أف ا (2
 البرامج خبلؿ العاـ. جميعالقمؽ إزاء القدرة عمى تنفيذ أعربت عف ( 3
 األمانة كمكاف انعقاد الدكرات. مقرمعرفة  ت( طمب4
أعضاء المجنة مف  في حيف أف جميعف يستشارياستفسرت عف سبب تعييف المجنة لخبراء ا( 5
 خبراء.ال
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في حيف تتكافر ىذه مترجمة كالنشر ت عف سبب تخصيص المجنة لميزانية ل( تساءل6
 .في المفكضية التسييبلت

 2063مع أجندة خططيا سألت عما إذا المجنة قد قامت بمكاءمة ( 7
األطفاؿ كما ىي األنشطة  رفاهفي أف تساعد لبلجتماعات كالمؤتمرات تساءلت كيؼ يمكف ( 8

 األطفاؿ. هستحقؽ رفاالتي 
 

 لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته  األفريقية المجنة ردود 
إلى لغتي  تيامف الدكؿ األعضاء التي يتعيف ترجمالمقدمة الكثائؽ  عمىعمؿ المجنة ت( 1

التحريرييف لترجمة ىذه  لمترجميفأتعاب ا ينبغي دفعميزية. كاف جالعمؿ أم الفرنسية كاإلن
 إلى لغتي العمؿ. الكثائؽ

االحتفاؿ بيـك الطفؿ  كىما األنشطة ( مف2اثناف ) جرمي، األفريقي ( لبلحتفاؿ بيـك الطفؿ 2
 كمراقبة أنشطة المجنة.

جمع األمكاؿ مف أف تقـك ب المجنة، طمب مف اجتماع العاـ الماضي  مشكرة( بناء عمى 3
 جمع أمكاؿ. تسف، ال يكلؤلسؼالجيات المانحة؛ 

الشؤكف االجتماعية لتنسيؽ  مديريةمف  السكرتارية افقيـ، تر ( كمما سافر أعضاء المجنة4
 ميمتيـ.

فإف األخيرة لـ تستجب ( عندما تـ إرساؿ مراسبلت إلى الدكؿ األعضاء لمتصديؽ عمييا، 5
في الدكؿ األعضاء،  لبلجتماع أصحاب المصمحةعضاء األ. كمع ذلؾ، عندما سافر عادة
 إيجابية. االمجنة تمقي ردكدتتمقي فإف 
ألعضاء المجنة  يتسنى ذلؾتمؾ الكثائؽ ألنو لف إلعداد استشارييف خبراء ناؾ حاجة إلى ( ى6

 .الذيف يتكاجدكف في بمدانيـ
 

 لمقانون الدولياألفريقي لجنة االتحاد 
 .2016 المجنة لمسنة المالية ميزانية لمقانكف الدكلياألفريقي لجنة االتحاد  قدـ ممثؿ .  .73

 ة، بمغت يلبرنامجلمميزانية ا %46كلتشغيمية لمميزانية ا %87 بنسبة الميزانيةتنفيذ  بمعدؿ
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دكالر  401.262  ميزانية التشغيميةدكالر أمريكي ككف ال 696.462 اإلجمالية الميزانية
 .دكالر أمريكي 295.200كالميزانية البرنامجية  أمريكي

 
 ومالحظات الدول األعضاء ميقاتتع
مع ( فقط  2لعقد دكرتيف)   900.000كقدره عف سبب ىذا المبمغ اليائؿ  تتساءل( 1

 تعاباأل تكضيحات بشأف الدكؿ األعضاءطمبت  .شخصا 11 عمىعددىـ زيد يال  مشاركيف
 .اليكمي المعيشةكبدؿ 

 الدراسات حكؿلمقانكف الدكلي االضطبلع باألفريقي لمجنة االتحاد  ينبغيتساءلت لماذا ( 2
 .األفريقي مفكضية االتحاد  اليةك  إطارفي  بينما يندرج ذلؾ اإلنساف حقكؽ

 ينبغي. كاحد في غضكف عاـ الدراسات الست جميع كاف يمكف اجراءعما إذا تساءلت ( 3
 .ترشيدال
 مفكضيف ؟لم اليكمي المعيشةتساءلت عف سبب اختبلؼ بدؿ ( 4
 أمريكي لكؿ مف الدراسات العشر.دكالر  10.000 تخصيص تساءلت عف سبب (5
 

 لمقانون الدولي ألفريقي اردود لجنة االتحاد 
 ؤلمـالجمعية العامة ل كتدعمو برنامج القانكف الدكلي جزءا مف التدريب برنامج كاف( 1

 المتحدة.
 الطمبة المقدمة في الميزانية باعتبارىا مبمغا إجماليا لدعـ المبالغ يكفر االتحاد األكركبي (2

فسكؼ يتـ االنتياء ، غانا مع دأتالتي ب بالدراسات كفيما يتعمؽ. في الجامعاتيف األفريقي 
 جميع الدراسات.ل دكالر أمريكي 10.000 كسيخصص مبمغ اؿ غضكف ثبلث سنكات منيا
 تكميفيـ. شركط خدمة عمى أساسفإنيا تقرر  تعاب،األ فيما يتعمؽ بمسألة( 3
 

 لمطاقة األفريقيةالمجنة 
 الميزانيةبمغت  .2016 لمسنة المالية المفكضية ميزانية األفريقية المجنة  قدـ ممثؿ .74

لمميزانية  %87 قدره ةيزانيتنفيذ الم بمعدؿدكالر أمريكي  696.462المقدمة  اإلجمالية
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دكالر  401.262 ميزانية التشغيميةميزانية البرنامجية حيث بمغت اللم %46كلتشغيمية ا
 .دكالر أمريكي 295.200 أمريكي كالميزانية البرنامجية

 ؟أنشطتيا ضمف ؿ أفريقيامنطقة شما لـ تدرج( لماذا 1
الدكؿ  مف قبؿ سيتـ تمكيمياأـ أنو  األمكاؿأنو قد تـ تدبير ىذه  شارة إلىلـ تتـ اإل( 2

 األعضاء.
 تقييميا. سيتـالتي  الدكؿ األعضاء عدد ترغب في معرفة( 3
 .بميندابا معاىدة إشارة ةكف ىناؾ أيتلـ ( 4

 
 لمطاقة  األفريقيةردود المجنة 

لمطاقة بصكرة كثيقة مع إدارة البنية التحتية كالطاقة  كجية  فريقية األتعمؿ المجنة  .75
 تطكير البنية التحتية في أفريقيا كغيره مف البرامج. منفذة  في مجاالت مثؿ برنامج 

يتفاكضكف  في الكقت الحاضر    تعيد معظـ الشركاء بتكفير الدعـ غير أنيـ ما زالكا .76
 لتحديد الكجكد الفعمي  لمجنة . حكؿ اتفاقية االستضافة  مع الجزائر 

 
 مكافحة الفسادمجمس االتحاد األفريقي االستشاري ل 

 3،681،980إجمالية قدرىا قدـ رئيس المجمس االستشارم لمكافحة الفساد ميزانية  .77
دكالر أمريكي منيا لمميزانية التشغيمية ك مبمغ  2،078،501دكالر أمريكي ُخصص مبمغ 

 2014ميزانية البرنامجية. كبمغ معدؿ تنفيذ الميزانية عاـ دكالر أمريكي لم 1،603،479
 %.48نسبة 

 
 تعميقات ومالحظات الدول األعضاء

طمبت الدكؿ األعضاء معرفة التفكيض المحدد ليذا المجمس كما إذا كانت جميع  (1
 األمكاؿ مدرجة  تحت الميزانية التشغيمية ؛

 جب عمى الدكؿ األعضاء تمكيمو ؛فشمت  الميزانية  في  االشارة  إلى المبمغ  الذم ي (2
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تساءلت  عما إذا كاف مف الممكف  لممجمس  االضطبلع  بأعمالو  بعدد المكظفيف  (3
 الحالييف؛

يتعيف عمى  المجمس  تخفيض تكاليؼ السفر لمدكرتيف  المتيف تعقد في السنة  كالتأكد  (4
 مف أنو  ليس لزاما عمى جميع الدكؿ األعضاء  حضكر الدكرتيف ؛

 تماعات كمؤتمرات  عديدة  لمميزانية البرامجية ؛خصصت  اج (5
أف يطمب مف التمفزيكنات  لمدعاية يجكز لممجمستتكفر في الميزانية بكميات ىائمة  (6

 الكطنية المساعد في ىذا الشأف؛
 جراء دراساتوالكقت الكافي إل مس، ىؿ سيككف لممجنظرا لطمبات عديدة لعقد اجتماعات (7

 ؟حكؿ الفساد
أساسية كال ينبغي أف تخضع لمحد ة المقترحة لممجمس كميزانية يجب أخذ الميزاني (8

 .2016% بالنسبة لميزانية عاـ 5األقصى المقدر بنسبة 

 
 حول الفساد  األفريقي ردود المجمس االستشاري لالتحاد 

،  ميزانية المرحمة التأسيسية  كليست  استمرارا لميزانية ةأكضح المجمس أف الميزاني (1
 األفريقي إلى الحقيقة أف المجمس كاف قد انتقؿ  مف مفكضية االتحاد القاعدة  نظرا 

 إلى مكقعو الجديد كحاجتو   إلى التكاليؼ األكلية إلنشاء المكتب .
 اتخذ  المجمس فعبل  خطكات إلببلغ الدكؿ األعضاء عف تفكيضات كمياـ المجمس ؛ (2
صب نتيـ  خصكصا  مـ في تنفيذ  تفكيضاقاـ  جميع المكظفيف السبعة  بالدكر الحاس (3

االميف التنفيذم  الذم بدكنو  ال يتمكف المجمس مف االضطبلع  بأعمالو  بشكؿ 
 مناسب .

 المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
اإلجمالية كقدرىا ميزانية القدـ رئيس المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي  .78

أمريكي منيا لمميزانية  دكالر 1،359،824دكالر أمريكي ُخصص مبمغ  2،500،823
 دكالر أمريكي لمميزانية البرنامجية.  1،140،999التشغيمية كمبمغ 
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 تعميقات ومالحظات الدول األعضاء

 معرفة  مساىمات  البمداف التي كافقت عمى استضافة االجتماعات. (1
شطتو مع أنشطة مديرية أنكاالجتماعي كالثقافي  مكاءمة   طمب المجمس االقتصادم (2

 .ني كالميجردالم المجتمع
ليست  و،كعمي .المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي إنشاء لجاف كطنية لتشيير (3

 ىناؾ حاجة إلى  تخصيص ميزانية جديدة .
 ضركرة التعرؼ عمى أماكف عقد االجتماع قبؿ تحديد تكاليؼ تذاكر السفر. (4
 ضركرة كضع شكؿ مكحد لمميزانية. (5

 
 اعي والثقافي ردود المجمس االقتصادي واالجتم

نظرا  لمتفكيض الخاص  لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي  الذم يعتبر الزاميا  (1
 . األفريقي ، ثمة الحاجة إلى رفع تقرير المجمس  إلى مؤتمر االتحاد 

  تمثؿ مجمكعات البنى التحتية ىيكؿ المجمس . (2

 مجمس السمم واألمن
كذكر أنو  بمعدؿ  2016ياز لمسنة المالية قدـ ممثؿ  مجمس السمـ كاألمف ميزانية الج .79

جمالي الميزانية المقدمة إمقابؿ الميزانية المعتمدة، كانت  2014% لتنفيذ الميزانية في 66
 دكالرا امريكيا . 1,069,278

 
  تعميقات ومالحظات الدول األعضاء

 ة؟غ المشار إلييا في بنكد الميزانيىؿ يمكف إيضاح  المبال (1
 ترتكز عميو زيارة مجمس السمـ كاألمف  لبمداف ليست فييا نزاعات ما ىك االساس الذم (2
 .إعادة النظر فيوكىناؾ حاجة إلى  المتدريب عالي المخصص الميزانية كاف بند   (3
 يعتبر المبمغ المخصص لتنظيـ الخمكة مرتفع  جدا. (4
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تـ تناكؿ برامج التدريب في إطار مديرية السمـ كاألمف، كتساءؿ لماذا يتـ تخصيص  (5
 لميزانية ليا مرة أخرل.ا
 .مف  لمقياـ  بأنشطة  االتصاالتضركرة  تكفير األمكاؿ المخصصة إلدارة السمـ  كاأل (6

 
 السمم  أألمن  مجمسردود 
 عمى قرار المجمس.نزاعات عادة زيارات إلى بمداف ليست فييا التعتمد  (1
كاألمف  ككاف  لمسمـ األفريقية يتـ  تمكيؿ التدريب  بصكرة كاممة  مف قبؿ  المنظكمة  (2

 اليدؼ منو تعزيز قدرات  المكظفيف .

 
 لحقوق االنسان والشعوباألفريقية جنة مال

اإلجمالية المقدرة بما ميزانية  اللحقكؽ االنساف كالشعكب    األفريقية قدـ رئيس المجنة  .80
 %.53نسبة  2014دكالر أمريكي. كبمغ معدؿ تنفيذ الميزانية لعاـ  7،120،698قيمتو 

 
 ومالحظات الدول األعضاء تعميقات
   .يا عند تقديـ الشكاكل لدل المجنةطمبت معرفة العمميات التي تمر المجنة  مف خبلل (1
لماذا ارتفعت تكمفة التأميف عمى الممتمكات حيث أنو لـ تكف ىناؾ مطالبات في السنة  (2

 السابقة. 
  ؟تكمفة استضافة المكقع عمى االنترنت ارتفعت لماذا (3
 ؟تكمفة  التأميف عمى السيارات كذلؾلماذا ارتفعت  (4
 ؟ىؿ أعدت المجنة لتعييف المكظفيف لشغؿ المناصب المتكقع تشغيميا (5
أليس مف الممكف لمجنة إيفاد اثنيف أك ثبلثة مف المفكضيف لممياـ الرسمية بدال مف   (6

 جميع المفكضيف ؟
 % عمى السفر في إجارة إلى الكطف ؟25لماذا طرأت زيادة  (7



42  

% ما ىك نكع  أياـ التذكارية المخططة ، ما مدل 575ارية بنسبة  زادت أياـ التذك (8
 تكاتر  احيائيا ؟

 يزانية  الجتماعات طارئة ؟م  لماذا تضع المجنة (9
دكالرا أمريكيا  الذم دفع  كأتعاب   275,000ضركرة تقديـ إيضاحات حكؿ مبمغ   (10

 لممفكضيف .

 ردود المجنة
كالخركج منيا  حيث  أنو ال تتكفر  لـ يكف مف السيؿ  جدا الكصكؿ إلى بانجكؿ  (1

 رحبلت  جكية في بعض األكقات.
 يحؽ لممفكضيف  السفر في درجة رجاؿ األعماؿ مف مختمؼ أنحاء القارة إلى بانجكؿ. (2
 ىناؾ اجتماعاف نظامياف  ال يمكف التخمص منيما. (3
ر مشارؾ فقط . إف المبمغ المذكك  600عمى سبيؿ المثاؿ حضر الدكرة األخيرة لمجنة    (4

 ليس مخصصا فقط  بؿ لخدمة الدكرات أيضا.
 مكرسة  لحقكؽ االنساف ستككف المجنة في الطميعة . 2016حيث أف  (5
استنفاد جميع اإلجراءات القضائية في بمد  قبؿ تقديـ الشككل لدل المجنة ، يجب  (6

 المشتكي.
  .إجراء محادثات مع الدكؿ األطراؼ فيالتركيجية الرسمية  المياـ تساعد (7

 
 في صندوق الصيانة   9302/9302ة الصيانة لمسنة المالية بحث خط

دارةرية ادإدارة الشؤكف اإل قدـ مدير .81  2016-2015طة الصيانة خ المكارد البشرية كا 
الستخداميا في  إطار صندكؽ الصيانة التي تـ إعدادىا. ذكر أف صندكؽ الصيانة  

كأعرب عف قمقو البالغ إزاء الكضع مميكف دكالرا امريكيا  متاحة حاليا.  3.6البالغ قيمتيا  
كأشار  بصكرة  األفريقي في مجمع مفكضية االتحاد  "ج" ك "أ" المتدىكر في كبل المبنييف

الذم  يمكف أف ينيار في أم كقت، فضبل عما  يشكؿ   "أ" خاصة إلى المصعد في المبنى
 عمى حد سكاء .  مف خطر كبير عمى حياة العامميف في ىذا المبنى كالزكار

حث الدكؿ األعضاء عمى النظر في التحسينات المقترحة التي كاف مف المقرر أف يتـ  .82
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 في إطار كحدة المشتريات كجعميا أكثر فعالية  كشفافية.
أشار إلى أف  ىناؾ  إجراءات تتخذ لتحسيف قدرات  فريؽ الصيانة مف خبلؿ التدريب  .83

لمباني ال سيما المبنييف  حتى تككف  قادرة  عمى القياـ بأعماؿ الصيانة عمى جميع ا
الجديديف . أكد  لمدكؿ األعضاء أف  األمكاؿ المشار إلييا في ىذه المقترحات لف يصرؼ 

 .تكضيحية فقط، كستنفؽ بحكمة في مجمميا كىي أمكاؿ  ألغراض
 

إلى التقرير  الذم سبؽ أف قدمتو المجنة الفرعية  في  أشار  رئيس قسـ إدارة المرافؽ  .84
مشركع المقرر  الذم كاف مف المفركض  المكافقة عميو. قدـ بعد    ماالبك، فضبل عف

ذلؾ تفاصيؿ عف خطة الصيانة   كذكر  عدـ تمكف المجنة الفرعية  مف االجتماع في  
ثبلث مناسبات  لدراستيا . أبمغ المجنة  الفرعية  عف  الخطر الذم يتعرض لو  المكظفكف 

الذم أخذ تتساقط منو في    المبنى  أسيما كالزائركف عمى حد سكاء  لبعض المباني ال 
فترات  حطاـ مف سقكفو   كأضافت  اف المفكضية  محظكظة  أنو لـ يقع   حادث  يذكر 

 .مف ىذه المباني  
 

 تعميقات ومالحظات من الدول األعضاء
تؤكد أف مشركع المقررات تتماشى مع ما تـ بحثو مف قبؿ كلكف فكجئنا لماذا لـ يتـ  (1

 ع اعتماد مشرك 
ترل أنو يجب أف  تككف  صندكؽ الصيانة مصحكبة  بالدخؿ  الذم تـ جمعو حتى   (2

 اآلف حتى يتـ   النظر فيو مف حيث االيرادات كالنفقات .
تؤيد بقكة خطة الصيانة كدعت المجنة إلى تدريب جميع الفنييف حتى  يككنكا  قادريف   (3

تتكفر فييا المعدات كالمكاد عمى صيانة  المباني كخاصة مجمع المكاتب الجديدة كالتي 
 الحديثة.

ليس ىناؾ مصدر ليذه  لمشبكة الكيربائية المتكسطة قائيمفيما يتعمؽ بتكريد التبديؿ الت (4
  .المعدات
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 بينما ىـفيما يتعمؽ  بالسؤاؿ  حكؿ لماذا  تشترم المفكضية  مكلدات  لممفكضيف   (5
 كبدؿ السكف.  كبيرةيتقاضكف مبالغ  

بمد المنشأ  لجياز الرفع  كتتساءؿ الدكؿ األعضاء   عف شكؿ   ليست ىناؾ إشارة إلى  (6
 جياز الرفع بيذه التكمفة؟  

 تتساءؿ لماذا تـ اختيار معيد جكنسكف لمتدريب لتدريب الفنييف؟ (7
  .تتساءؿ لماذا كانت تكمفة تذكرة السفر إلى الكاليات المتحدة األمريكية مرتفعة لمغاية  (8
 مرتفعة لمغاية.في مركز المؤتمرات سقكؼ التتساءؿ لماذا  تكمفة إزالة  (9

ذكرت أف مسائؿ الصيانة تتسـ بأىمية حاسمة  خصكصا إذا ربطيا  بسبلمة كأمف  (10
المكظفيف  كعميو  ستحمؿ الدكؿ األعضاء كؿ مف مدير إدارة الشؤكف االدارية  كتنمية المكارد 

 الصيانة . البشرية  كرئيس إدارة المرافؽ  مسؤكلية أم حادث  يقع نتيجة  لعدـ
مفاكضات مع مبلؾ البيكت حكؿ صيانة مكلدات  يمكف أف تجرمذكرت أف المفكضية  (11

 كتغييرىا لممفكضيف.
راء  محكؿ ف تكفير األمكاؿ مف خبلؿ شاإذا ما كاف باإلمكتساءلت الدكؿ األعضاء  (12

 جديد بدال مف المحكؿ الحالي ؟
 ا .المبالغ المشار إلييا لمصيانة  عالية جدا كينبغي تخفيضي (13
فيما يتعمؽ بتدريب الفنييف، تساءلت لماذا ال يتـ  تدريبيـ مف خبلؿ  عقد اتفاقات   (14

 الشراء  الذم يصحب "خدمات ما بعد البيع"؟
 ؟بما أنيا ليست مستعجمة تأجيؿ تركيب خزانات المياه لممفكضية ىؿ يمكف  (15
 16الفعؿ نحك مميكف دكالر لمعاـ القادـ كىـ لدييـ ب 2لماذا طمبت اإلدارة أيضا مبمغ  (16

 .2015مشركعا يتعيف تنفيذىا  في عاـ 
 لماذا طمبت المفكضية تجديد قاعة الككنغك كقد تـ تجديدىا منذ كقت قريب ؟ (17
عالية األفريقي كانت تكمفة المناظر الطبيعية كمكاقؼ السيارات في المخازف االتحاد  (18
 جدا.
 في نفس الكقت؟ لماذا يمنح  المفكضكف منازؿ بالمجاني  كيتمقكف بدالت السكف (19
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لماذا ال تستخدـ المفكضية العائدات الناتجة مف قاعة الككنغك لتجديد كشراء األثاث  (20
 لممكاف؟

  ؟مبنى نيكيكرؾ بشأف التخمص مفتقرر  ماذا  (21
 لممفكضية الحفاظ عمى معدات لمبنى جديد في مكتب كاشنطف؟ لماذا ينبغي (22
 استبدالو؟ دكف ةسن 50كيؼ يمكف لممنظمة أف تستخدـ المصعد لمدة  (23
لماذا لـ تكفر المفكضية ظبلؿ لمكقؼ السيارات/منافذ لمسيارات في مجمع مفكضية  (24

 لحماية السيارات؟ األفريقي االتحاد 
ينبغي بناء كافتيريا ذات جكدة تميؽ بصكرة مؤسسة دبمكماسية مثؿ المجنة األمـ  (25

 المتحدة االقتصادية ألفريقيا.
  غك في الكقت الذم تـ فيو خصخصة القاعة؟ لماذا تجدد الدكؿ األعضاء قاعة الككن (26
 ىؿ ظير تكزيع المساىمات القانكنية في ىذه الكثيقة؟ (27
 مطمكب تكضيحات عف ما ىك المقصكد مف حاالت الطكارئ الحرجة. (28
 لـ تعط  األرقاـ المطمقة  في القرار لتتكافؽ مع النسب المئكية. (29
 تدريب السائقيف؟بشأف تدريب الفنييف، ما ىي العبلقة بيف صيانة مرافؽ  (30
 مطمكب تحقيؽ المكاءمة بيف شراء أثاث قاعة الككنغك كمعدات المطبخ الكيربائية. (31
 قد تككف تكمفة استبداؿ المصعد مرتفعة لمغاية. (32
 

 ردود المفوضية
في السابؽ تفكيض لتكليد الدخؿ. كمع ذلؾ،  األفريقي ، لـ يكف لبلتحاد عامة ككسياسة (1

اتخاذ التدابير  األفريقي لميزانية، أصبح مف الضركرم لبلتحاد عمى مدل السنيف بسبب قيكد ا
 البلزمة لتكليد الدخؿ.

 ( ستؤخذ في االعتبار  التغييرات عمى مشركع المقرر .2
سائقا في المفكضية  لـ يتـ تدريبيـ أبدا في  أم برنامج تدريبي خصكصا  70( كاف ىناؾ 3

ائقكف في منظمة عادية متعددة الجنسيات في القيادة الدفاعية كاإلسعافات األكلية. الس
دكالر أمريكي مبمغا  48ر000يحتاجكف إلى إعطائيـ تدريب  مرتيف في السنة، ككاف بمبمغ 
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 مزيا جدا.
، فقط  الرئيس مجانيبدؿ السكف فقط كال يكفر ليـ سكف   عمى ( المفكضكف  يحصمكف4

 كنائب الرئيس تكفر ليما المفكضية  اإلقامة .
 لمفكضية بمكجب مقرر تكفير مكلدات لكؿ مفكض.( طمب مف ا5
( إف المفكضية  لـ تككف في كضع يمكنيا مف التفاكض بالنيابة عف المفكضيف فيما يتعمؽ 6

 بتكفير مكلدات مف جانب أصحاب المنازؿ.
( كانت األسعار اإلرشادية المعركضة، كحتى لك تمت المكافقة عمى التكاليؼ مف خبلؿ 7

تستخدـ ىذه األمكاؿ نسبة لمقررات تـ اتخاذىا قبؿ حكالي ستة أشير.  مجمس المناقصات، لف
 كسكؼ يستخدـ نيج العطاءات التنافسية في منح العقكد لجميع المشاريع.

(يتطمب  تركيب المصعد أيضا إزالة المصعد القديـ ألنو  سيتطمب أعماؿ اليندسة المدنية. 8
 كستقدـ  تقارير مرحمية عف تقدـ المشاريع. سيتـ تنفيذ جميع المشاريع بطريقة شفافة كمتينة

لكف إلى الممكف الذم تـ األفريقي ( دخؿ قاعة الككنغك لـ يقدـ إلى المفكضية االتحاد 9
 التعاقد معو لتقديـ خدمات الطعاـ.

( بعد التجديد، لـ تكف الميزانية المتاحة كافية لمقياـ بتجديد كامؿ. كاستنادا إلى تكصيات 10
 عدات المطبخ بحاجة إلى تغيير كاستبداؿ لتتماشي مع المعايير الدكلية.المتعيد، إف م

( كاف المقرر السابؽ بشأف مكتب نيكيكرؾ ىك بيعو. كمع ذلؾ، في كقت اتخاذ المقرر، 11
 كانت  القيمة السكقية منخفضة جدا، كلذا لـ يكف مف الحكمة بيعو في ذلؾ الكقت.

بتحديد  شركة لتجديد  األفريقي صية أف يقـك االتحاد ( بناء عمى المشكرة الفنية، تمت التك 12
. سيقدـ ىذا االقتراح في كقت الحؽ األفريقي المبنى، كاستخداميا لفترة كتحكيميا إلى االتحاد 

 إلى المجنة الفرعية.
، كاف مف المفترض أف تككف ىناؾ فترة انتقالية حيث ستؤخذ نسبة مقررال( كبناء عمى ىذا 13

مميكف دكالر مف ميزانية العمميات. حالما يتـ اعتماد صندكؽ الصيانة   2ادؿ مئكية، أم ما يع
 ٪.5مميكف دكالر، فإف ميزانية العمميات ستككف في إطار  حدكد الحد األقصى  2بمبمغ 
 ( لـ يتـ خصخصة قاعة الككنغك.14
 ( كانت المفكضية مسؤكلة عف صيانة كتجديد كتكفير المرافؽ لتشغيؿ الكافتيريا.15



47  

كاالنقطاعات اليكمية في تكريد المياه في المجّمع كزيادة  نظرا لمنقص الدائـ في المياه( 16
الطمب عمى المياه، كانت ىناؾ حاجة ماسة إلى تركيب خزاف لممياه حيث يتـ جمبيا مف البئر 

 التي تـ بناؤىا.
 ( فيما يخص صيانة المعدات في مكتب كاشنطف الجديد، تعتبر الصيانة المنتظمة17

لممعدات الجديدة كالقديمة معا عممية تشغيمية تعتمد عمى أفضؿ الممارسات حيث يتـ صيانة 
 حتى المعدات الجديدة عمى فترات دكرية.

( سيدير صندكؽ الصيانة مشاريع النفقات الرأسمالية فقط فيما ستخصص الميزانية 18
صبلح المناظر التنظيؼ كالحجابة، البستنالتشغيمية لؤلنشطة اليكمية األخرل مثؿ  ة كا 

الطبيعية، األمف؛ إبادة الحشرات، النجارة، السباكة كالخدمات الكيربائية. كتتمثؿ استراتيجية 
صندكؽ الصيانة في إدماج كافة مشاريع النفقات الرأسماية كحذفيا مف الميزانية التشغيمية. كقد 

لنقؿ جميع مشاريع النفقات منحت لجنة الممثميف الدائميف المفكضية فترة انتقالية مدتيا سنتيف 
الرأسمالية مف الميزانية التشغيمية إلى صندكؽ الصيانة. غير أّف أنشطة الصيانة المتبقية 

 ستظؿ في إطار الميزانية التشغيمية.
 

  9302/9302 التوصيات المتعمقة بخطة الصيانة
 قدمت المجنة  الفرعية تكصيات عمى النحك التالي:  .85
دكالرا أمريكيا  يتعمؽ  1,984,399.00 مبمغ ب 2015/2016ة خطة الصيان ُاعتمدت (1 

 المقترحة. 15بالمشركعات  
( سيتـ اتخاذ قرار بشأف مبني مكتب نيكيكرؾ عمى أساس تقرير شامؿ سيقدـ إلى المجنة 2 

 الفرعية.
( خبلؿ الفترة االنتقالية، ينبغي ترشيد كمراجعة  بندل الميزانية لتحسينات المباني كصيانة 3 

 المباني كالمعدات ضمف ميزانية العمميات لبلستخداـ الرشيد لؤلمكاؿ المخصصة.
( ينبغي لممفكضية  تجميع كؿ طمبات الصيانة مف جميع األجيزة األخرل، كدرجيا  في 4 

 .2016/2017خطة الصيانة 
( يجب أف تكدع جميع المبالغ المستردة مف ضريبة القيمة المضافة المتعمقة بالمعامبلت 5 
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 كؿ خطة الصيانة في صندكؽ الصيانة.ح
 ( يجب أف يتـ اعتماد خطة الصيانة السنكية عمى مستكل لجنة الممثميف الدائميف.6 
 

 9302االستنتاجات والتوصيات حول ميزانية عام 
كعقب المناقشات كالتكضيحات التي قدمتيا المفكضية كغيرىا مف األجيزة التابعة  .86

االستشارية الفرعية لمميزانية كالشؤكف اإلدارية كالمالية  ، قدمت المجنةاألفريقيلبلتحاد 
 التكصيات التالية:

 
 األفريقي دكالرا أمريكيا  لبلتحاد  627،078،385( تمت التكصية بميزانية إجمالية قدرىا 1

٪( 33.7دكالرا أمريكيا  تكاليؼ التشغيؿ )  129,615,176 ، تفاصيميا 2016لعاـ 
 (2)الممحؽ  -٪( 66.3يا  البرامج )دكالرا أمريك  255463451ك
( تمت التكصية بتمكيؿ  الميزانية  مف المساىمات  المقررة عمى الدكؿ األعضاء 2

دكالرا أمريكيا   247033986دكالرا أمريكيا  كمف الشركاء الدكلييف    138044641
 (2)الممحؽ 

كة التمكيمية البالغة طمب أمكاؿ مف الشركاء مف أجؿ سد  الفج أف تكاصؿ ( ينبغي لممفكضية3
، كتخفيض 2015بشأف  الميزانية البرنامجية حتى نياية عاـ دوالرا أمريكيا   13،229،004

األنشطة التي ليس ليا  تمكيؿ مف الميزانية كتقديـ تقرير عف الكضع إلى لجنة الممثميف 
 .2016الدائميف  قبؿ القمة في يناير 

 اء لمتقميؿ االعتماد عمى الشركاء.( ثمة حاجة لزيادة مساىمات الدكؿ األعض4
 يجب التعجيؿ بطرؽ تنفيذ مصادر التمكيؿ البديمة.( 5
بتحميؿ  يجب أف تككف القرارات الجديدة المعتمدة مف قبؿ أجيزة صنع السياسة مصحكبة( 6

 كاضح لآلثار المالية.
المقررة  ٪ عمى المساىمات5( كالحظت المجنة الفرعية أيضا أنو نظرا لمقيكد المحددة بػ 7

لبلتحاد البالغة  2016األعضاء، فإف فجكة الميزانية التشغيمية المقترحة لعاـ  لمدكؿ
)الممحق  دكالرا أمريكيا ال يمكف تمكيميا. 16156450دكالرا أمريكيا كالبرنامج  31459764
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4)1 
ية ، المكاتب المتخصصة التالدكالرا أمريكيا  47618967 بقيمة الميزانية عجزا فيممت ش( 8

 -لمتعميـ مف أجؿ التنمية  األفريقي( المعيد 1ليس لدييا تمكيؿ:  األفريقي داخؿ االتحاد 
  835،512 - في أفريقيا كالنساء الفتيات( المركز الدكلي لتعميـ 2 ؛دكالرا أمريكيا 835،512
الكقاية لمكافحة األمراض ك األفريقي المركز ( 4دكالرا أمريكيا؛  2526668( 3 ؛دكالرا أمريكيا

 دكالرا أمريكيا. 2429036 – منيا
يتطمب المجمس االستشارم لمفساد مبمغا  EX.CL/DEC.847(XXV) بلبكمتمشيا مع مقرر ( 9

 دكال را أمريكيا  إلعادة تشغيؿ عممياتو.  1702812إضافيا بقيمة 
تحاد بعثة االدوالرا أمريكيا  024424210( تمت التكصية أيضا بميزانية إجمالية قدرىا 10

 في الصكماؿ لتقديمو إلى مجمس السمـ كاألمف مف خبلؿ لجنة الممثميف الدائميف. األفريقي 
لعاـ  في الصكماؿ األفريقي% لبعثة االتحاد 2( كتمت التكصية أيضا أف تغطي نسبة 11

 .دكؿ األعضاءالمساىمات الطكعية لممف  2016
- 



1الملحق - التً أوصت به اللجنة الفرعٌة2016توزٌع مٌزانٌة 

ملخص حسب كل جهاز

%2.50-      (113,083,518)306,279,604411,713,408298,629,890مفوضٌة االتحاد األفرٌقً

%7.99             (883,840)29,521,83732,764,83331,880,993البرلمان األفرٌقً

%2.24-          (2,377,583)9,857,66512,013,9849,636,401(المحكمة)المحكمة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب 

%5.76-          (1,539,454)5,922,5957,120,6995,581,245(اللجنة)اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب 

%98.79             (466,205)1,023,5212,500,8232,034,619المجلس االقتصادي واالجتماعً والثقافً

%17.76-        (10,006,259)36,045,14339,650,49629,644,237النٌباد

%6.57               (11,688)642,547696,463684,775لجنة االتحاد األفرٌقً للقانون الدولً

%57.00-          (2,905,572)1,805,6283,681,980776,408المجلس االستشاري لمكافحة الفساد

%5.00             (272,062)759,2531,069,278797,216مجلس السلم واألمن

%164.55               (14,882)279,405754,060739,178اللجنة األفرٌقٌة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهٌته

المكاتب المتخصصة لالتحاد األفريقي

%5.00             (606,622)900,2551,551,891945,268اللجنة األفرٌقٌة للطاقة

             (835,512)0835,5120المعهد األفرٌقً للتعلٌم من أجل التنمٌة

             (835,512)0835,5120المركز الدولً لتعلٌم النساء والفتٌات فً أفرٌقٌا

          (2,526,668)02,526,6680الجامعة األفرٌقٌة

                      -02,135,2762,135,276المعهد األفرٌقً للتحوٌالت المالٌة

          (2,429,036)04,022,1571,593,121المركز األفرٌقً لمكافحة األمراض والوقاٌة منها

%2.02-      (138,794,413)393,037,453523,873,040385,078,627اإلجمالي

(الفرعية اللجنة مقابل 2015) للتغيير المئوية النسبة بالدوالر األمريكي2015الجهاز
الميزانية التي أوصت بها اللجنة الفرعيةالمقترح االبتدائي

2016 ميزانية

االنخفاض
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2الملحق - التً أوصت بها اللجنة الفرعٌة2016مٌزانٌة 

الملخص حسب مصدر التموٌل

2016 اإلجماليالبرنامجيةالتشغيليةاإلجماليالبرنامجيةالتشغيليةاإلجمالي التقييمالبرنامجية الميزانيةالتشغيلية الميزانية

    298,629,890    200,736,262      97,893,628    192,461,978    192,461,978  106,167,912      8,274,284                    97,893,628مفوضٌة االتحاد األفرٌقً

      31,880,993      20,444,763      11,436,230      20,444,763      20,444,763     11,436,230                    11,436,230البرلمان األفرٌقً

        9,636,401        2,351,486        7,284,915        2,351,486        2,351,486       7,284,915                      7,284,915(المحكمة)المحكمة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب 

        5,581,245        1,301,399        4,279,846        1,301,399        1,301,399       4,279,846                      4,279,846(اللجنة)اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب 

        2,034,619            991,223        1,043,396           991,223            991,223       1,043,396                      1,043,396المجلس االقتصادي واالجتماعً والثقافً

      29,644,237      25,013,737        4,630,500      25,013,737      25,013,737       4,630,500                      4,630,500النٌباد

           684,775            295,200            389,575           295,200            295,200          389,575                          389,575لجنة االتحاد األفرٌقً للقانون الدولً

           776,408                    -            776,408                    -          776,408                          776,408المجلس االستشاري لمكافحة الفساد

           797,216            797,216                    -                    -          797,216         797,216مجلس السلم واألمن

           739,178            485,367            253,810           445,802            445,802          293,375            39,565                          253,810اللجنة األفرٌقٌة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهٌته

المكاتب المتخصصة لالتحاد األفريقي

           945,268                    -            945,268                    -          945,268                          945,268اللجنة األفرٌقٌة للطاقة

                    -                    -                    -                    -                   -المعهد األفرٌقً للتعلٌم من أجل التنمٌة

                    -                    -                    -                    -                   -المركز الدولً لتعلٌم النساء والفتٌات فً أفرٌقٌا

                    -                    -                    -                    -                   -الجامعة األفرٌقٌة

        2,135,276        1,453,676            681,600        2,135,276        1,453,676        681,600                   -المعهد األفرٌقً للتحوٌالت المالٌة

        1,593,121        1,593,121                    -        1,593,121        1,593,121                   -المركز األفرٌقً لمكافحة األمراض والوقاٌة منها

    385,078,627    255,463,451    129,615,176    247,033,986    246,352,386       681,600  138,044,641      9,111,065                  128,933,576اإلجمالي

2016 لعام اإلجمالية الميزانية
األجهزة

الشركاءاألعضاء الدول
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 3الملحق - المساهمات المقدرة على الدول األعضاء الذي أوصت به اللجنة الفرعٌة 

20152016

بالدوالر األمريكيبالدوالر األمريكي

%101,112,297106,167,9125.00مفوضٌة االتحاد األفرٌقً

%10,891,64811,436,2305.00البرلمان األفرٌقً

%6,938,0147,284,9155.00(المحكمة)المحكمة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب 

%4,076,0444,279,8465.00(اللجنة)اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب 

%993,7101,043,3965.00المجلس االقتصادي واالجتماعً والثقافً

%4,410,0004,630,5005.00النٌباد

%371,024389,5755.00لجنة االتحاد األفرٌقً للقانون الدولً

%739,436776,4085.00المجلس االستشاري لمكافحة الفساد

%759,253797,2165.00مجلس السلم واألمن

%279,405293,3755.00اللجنة األفرٌقٌة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهٌته

المكاتب المتخصصة لالتحاد األفريقي

%900,255945,2685.00اللجنة األفرٌقٌة للطاقة

0المعهد األفرٌقً للتعلٌم من أجل التنمٌة

0المركز الدولً لتعلٌم النساء والفتٌات فً أفرٌقٌا

0الجامعة األفرٌقٌة

0المعهد األفرٌقً للتحوٌالت المالٌة

0المركز األفرٌقً لمكافحة األمراض والوقاٌة منها

%131,471,087138,044,6415.00اإلجمالي

الجهاز

األعضاء الدول على المقدرة المساهمات

النقصان/الزيادة
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4الملحق - 2016فجوة تموٌل مٌزانٌة 

 على الفجوة

الشركاء

التشغيلية الميزانية

 الميزانية

البرنامجيةالتشغيليةالبرنامجيةاإلجمالية الفجوةالبرنامجية

 اإلجمالية الفجوة

2016

 95,579,639        83,240,102     12,339,537     67,860,218     27,719,421       15,379,884      12,339,537       مفوضٌة االتحاد األفرٌقً

 883,836               -                      883,836           883,836             883,836            البرلمان األفرٌقً

 1,300,047            -                      1,300,047       1,300,047          1,300,047         (المحكمة)المحكمة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب 

 939,454               -                      939,454           939,454             939,454            (اللجنة)اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب 

 316,429               -                      316,429           316,429             316,429            المجلس االقتصادي واالجتماعً والثقافً

 7,226,955            -                      7,226,955       7,226,955          7,226,955         النٌباد

 11,688                 -                      11,688             11,688               11,688               لجنة االتحاد األفرٌقً للقانون الدولً

 2,806,787          1,603,479       1,203,308       1,098,975       1,707,812          504,504            1,203,308         المجلس االستشاري لمكافحة الفساد

 272,062             272,062             -                      272,062             272,062              -                       مجلس السلم واألمن

 4,914                    -                      4,914               4,914                 4,914                 اللجنة األفرٌقٌة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهٌته

المكاتب المتخصصة لالتحاد األفريقي

 606,622               -                      606,622           606,622             606,622            اللجنة األفرٌقٌة للطاقة

 835,512               -                      835,512           835,512             835,512            المعهد األفرٌقً للتعلٌم من أجل التنمٌة

 835,512               -                      835,512           835,512             835,512            المركز الدولً لتعلٌم النساء والفتٌات فً أفرٌقٌا

 2,526,668            -                      2,526,668       2,526,668          2,526,668         الجامعة األفرٌقٌة

   -                          -                        -                        -                          -                       المعهد األفرٌقً للتحوٌالت المالٌة

 4,022,157          1,593,121       2,429,036       1,593,121       2,429,036          2,429,036         المركز األفرٌقً لمكافحة األمراض والوقاٌة منها

 118,168,282     86,708,764     31,459,517     70,552,314     47,615,967       16,156,450      31,459,517       اإلجمالي

2016 لميزانية اإلجمالية الفجوةاألعضاء الدول على الفجوةاألجهزة
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ANNEXبعد التنقٌح - 2016المٌزانٌة البرنامجٌة لعام 

الفرعية اللجنة بها أوصت التي الميزانية

الدوليون الشركاء األعضاء الدول اإلجمالي الفجوة المؤّمن-إجمالي الدوليون الشركاء األعضاء الدول 
 الميزانية- إجمالي 

المخصصة
اإلجمالي الفجوة 

 1,491,731.00           963,042.00               528,689.00               528,689.00                     2,279,462.00             -                             2,279,462.00           528,689.00               1,750,773.00         الدٌوان-المفوضٌة رئٌسة مكتب1

         1,093,204.00           1,093,204.00           1,093,204.00                                -                 928,836.00               928,836.00 

 593,736.00               487,496.00               106,240.00               106,240.00                     744,671.00              7,008.00                 737,663.00              148,796.00               588,867.00            الدٌوان-المفوضٌة رئٌسة مكتب2

 8,611,616.00           40,000.00                 8,571,616.00            8,571,616.00                  8,611,616.00           40,000.00              8,571,616.00           8,571,616.00             -                             الدٌوان-المفوضٌة رئٌسة مكتب3

 642,328.50               642,328.50                 -                                  -                                      1,247,776.74             -                             1,247,776.74             -                                1,247,776.74         الدٌوان-المفوضٌة رئٌسة مكتب4

 893,973.00                 -                                893,973.00               893,973.00                     1,006,633.00           81,325.00              925,308.00              925,308.00                 -                             المهجر فً واألفرٌقٌٌن المدنً المجتمع منظمة5

 1,259,856.00           791,160.00               468,696.00               468,696.00                     1,679,388.96           251,141.00            1,428,247.96           468,696.00               959,551.96            واالتصال اإلعالم6

 84,681.00                 11,000.00                 73,681.00                 73,681.00                        116,681.00                -                             116,681.00              73,681.00                 43,000.00              الداخلٌة المراجعة مكتب7

 681,548.00               681,548.00                 -                                  -                                      1,030,525.00             -                             1,030,525.00             -                                1,030,525.00         النٌباد تنسٌق وحدة8

 1,066,414.00           524,374.00               542,040.00               542,040.00                     1,111,414.00             -                             1,111,414.00           542,040.00               569,374.00            القانونً المستشار مكتب9

 334,830.00               334,830.00                 -                                  -                                      442,060.00              115,310.00            326,750.00                -                                326,750.00            للمفوضٌة العام األمٌن مكتب10

 158,444.80               158,444.80                 -                                  -                                      158,444.80                -                             158,444.80                -                                158,444.80            المراسم خدمات11

 والتقٌٌم والرصد للسٌاسات االستراتٌجً التخطٌط12

الموارد وتعبئة

         1,294,605.00                                -             1,294,605.00            308,868.00           1,603,473.00                                      -                                  -              1,065,812.00           1,065,812.00 

 والتقٌٌم والرصد للسٌاسات االستراتٌجً التخطٌط13

الموارد وتعبئة

            856,675.00           1,834,201.00           2,690,876.00            136,341.00           2,827,217.00                  1,153,639.00            1,153,639.00               753,141.00           1,906,780.00 

 495,260.00               361,694.00               133,566.00               133,566.00                     785,428.00                -                             785,428.00              374,960.00               410,468.00            والتنمٌة الجنسٌن ومسائل المرأة14

                             -                                 -                               -                          18,000.00                 18,000.00                                -                   18,000.00 

 544,183.00               278,570.20               265,612.80               265,612.80                     591,654.80              225,365.00            366,289.80              265,612.80               100,677.00            والتنمٌة الجنسٌن ومسائل المرأة15

                             -                                 -                               -                                        -                                  -                   47,000.00                 47,000.00 

 657,579.00               432,925.00               224,654.00               224,654.00                     657,579.00                -                             657,579.00              224,654.00               432,925.00            الدٌوان- المفوضٌة رئٌس نائب مكتب16

 6,058,000.00           250,000.00               5,808,000.00            5,808,000.00                  6,558,000.00           5,700,000.00         858,000.00              608,000.00               250,000.00            البشرٌة الموارد وتنمٌة اإلدارٌة الشؤون17

 1,095,000.00           675,000.00               420,000.00               420,000.00                     2,209,750.00             -                             2,209,750.00           834,750.00               1,375,000.00         البشرٌة الموارد وتنمٌة اإلدارٌة الشؤون18

 3,107,960.00             -                                3,107,960.00            3,107,960.00                  3,374,709.92             -                             3,374,709.92           3,132,259.92           242,450.00            البشرٌة الموارد وتنمٌة اإلدارٌة الشؤون19

 1,680,000.00             -                                1,680,000.00            1,680,000.00                  1,219,500.00             -                             1,219,500.00           1,209,500.00           10,000.00              البشرٌة الموارد وتنمٌة اإلدارٌة الشؤون20

 1,690,000.00           240,000.00               1,450,000.00            1,450,000.00                  3,200,130.00             -                             3,200,130.00             -                                3,200,130.00         البشرٌة الموارد وتنمٌة اإلدارٌة الشؤون21

 1,158,163.00           903,163.00               255,000.00               255,000.00                     713,163.00              276,163.00            437,000.00              255,000.00               182,000.00            والمنشورات المؤتمرات إدارة مدٌرٌة22

 1,541,603.00           77,740.00                 1,463,863.00            1,463,863.00                  1,541,603.00           49,700.00              1,491,903.00           1,463,863.00           28,040.00              والمحاسبة والمالٌة المٌزانٌة وإعداد البرمجة23

 490,088.00               490,088.00                 -                                  -                                      324,198.00                -                             324,198.00                -                                324,198.00            الطبٌة الخدمات24

 394,894.00               394,894.00                 -                                  -                                      394,894.00                -                             394,894.00                -                                394,894.00            االقتصادٌة الشؤون25

 1,458,939.00           850,227.00               608,712.00               608,712.00                     2,605,030.00           779,252.00            1,825,778.00           658,712.00               1,167,066.00         االقتصادٌة الشؤون26

 665,340.00               403,850.00               261,490.00               261,490.00                     748,170.00              148,720.00            599,450.00              261,490.00               337,960.00            االقتصادٌة الشؤون27

 861,044.00               402,062.00               458,982.00               458,982.00                     861,044.00              164,370.00            696,674.00              458,982.00               237,692.00            االقتصادٌة الشؤون28

 518,179.00                 -                                518,179.00               518,179.00                     3,303,901.00             -                             3,303,901.00           3,303,901.00             -                             والتكنولوجٌا والعلم البشرٌة الموارد29

 5,519,770.00           1,365,252.00            4,154,518.00            4,154,518.00                  6,094,493.00           1,653,511.00         4,440,982.00           4,154,518.00           286,464.00            والتكنولوجٌا والعلم البشرٌة الموارد30

 3,713,236.09           2,119,815.09            1,593,421.00            1,593,421.00                  3,204,391.44           483,728.00            2,720,663.44           1,593,421.00           1,127,242.44         والتكنولوجٌا والعلم البشرٌة الموارد31

 1,115,374.00           589,061.00               526,313.00               526,313.00                     1,165,424.00           481,161.00            684,263.00              526,313.00               157,950.00            والطاقة التحتٌة البنٌة32

 1,523,918.00           1,224,368.00            299,550.00               299,550.00                     1,707,958.00           100,220.00            1,607,738.00           299,550.00               1,308,188.00         والطاقة التحتٌة البنٌة33

واالبتكار والتكنولوجٌا للعلم األفرٌقً المرصد

أفرٌقٌا فً القدرات وبناء التعلٌم

التنمٌة أجل من والتكنولوجٌا العلم

أفرٌقٌا فً الطاقة تطوٌر ومبادرات استراتٌجٌات

أفرٌقٌا فً والسٌاحة النقل نظم ومواءمة تٌسٌر

اإلدارة تنفٌذ تنسٌق

المرافق إدارة تعزٌز

اإلداري واإلصالح البشرٌة الموارد إصالح

األفرٌقً االتحاد لمفوضٌة المعلومات تكنولوجٌات خدمات تقدٌم

والسالمة األمن خدمات تعزٌز

والمطبوعات المؤتمرات إدارة مدٌرٌة عمل أسالٌب تحدٌث

 وإعداد البرمجة مدٌرٌة إصالح على المؤسسٌة الصبغة إضفاء

والمحاسبة والمالٌة المٌزانٌة

األفرٌقً االتحاد داخل الطبٌة الخدمات تقدٌم تعزٌز

المالٌة والسٌاسات االقتصادٌة السٌاسات

أفرٌقٌا فً اإلحصاءات مواءمة

األفرٌقٌة التكامل أجندة وتنفٌذ تعزٌز

أفرٌقٌا فً التجارٌة األعمال مناخ دعم

الداخلٌة المراجعة مهام تعزٌز

األفرٌقً االتحاد مفوضٌة فً النٌباد إدماج

األفرٌقً االتحاد ألجهزة القانونً الدعم

 االتحاد وأجهزة األعضاء الدول مع الفعال والتآزر التعاون تعزٌز

اإلقلٌمٌة االقتصادٌة والمجموعات األخرى األفرٌقً

المراسم خدمات وتحسٌن تعزٌز

2063 أجندة تنفٌذ تنسٌق

 األفرٌقً االتحاد مفوضٌة داخل االستراتٌجً التخطٌط قدرات تعزٌز

األخرى األفرٌقً االتحاد وأجهزة

الجنسٌن بٌن والمساواة األفرٌقٌة للمرأة االقتصادي التمكٌن

الفنية المساعدة من مأخوذ

 المرأة وتمكٌن الجنسٌن بٌن المساواة لتحقٌق الجنسانً المنظور تعمٌم

أفرٌقٌا فً

الفنية المساعدة من مأخوذ

والمؤسسات القدرات بناء برنامج

المشاريع: 2016 البرنامجية الميزانية

المشروعاإلدارةالرقم

االبتدائية الميزانية

 المجموعات مع والعالقات ألفرٌقٌا االستراتٌجٌة الشراكات

اإلقلٌمٌة االقتصادٌة

المطلوية اإلضافية الميزانية

األفرٌقً لالتحاد التمثٌلٌة المكاتب برامج

اإلنمائٌٌن للشركاء البرامج دعم

علٌها واإلشراف السٌاسات تنسٌق

 المدنً المجتمع داخل للدولة التابعة غٌر الفاعلة العناصر تعبئة

التكامل لدعم والمهجر

 واالتصال والتوعٌة المعلومات نشر خالل من الشعوب، اتحاد بناء

وخارجها القارة داخل
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الفرعية اللجنة بها أوصت التي الميزانية

الدوليون الشركاء األعضاء الدول اإلجمالي الفجوة المؤّمن-إجمالي الدوليون الشركاء األعضاء الدول 
 الميزانية- إجمالي 

المخصصة
اإلجمالي الفجوة 

المشروعاإلدارةالرقم

االبتدائية الميزانية

 1,574,258.00           967,708.00               606,550.00               606,550.00                     1,574,258.00           306,581.00            1,267,677.00           606,550.00               661,127.00            والطاقة التحتٌة البنٌة34

                 2,368,432.00            2,368,432.00            1,830,223.00           4,198,655.00 

 782,284.00                 -                                782,284.00               782,284.00                     782,284.00                -                             782,284.00              782,284.00                 -                             والطاقة التحتٌة البنٌة35

 1,031,973.00           1,031,973.00              -                                  -                                      1,031,973.00           557,761.00            474,212.00                -                                474,212.00            والطاقة التحتٌة البنٌة36

   -                                  -                                  -                                 -                               -                                 -                                  -                             واألمن السلم37

                 3,374,005.00            3,374,005.00            2,546,850.80           5,920,855.80 

 4,058,821.00           621,037.00               3,437,784.00            3,437,784.00                  4,159,665.00           721,881.00            3,437,784.00           3,437,784.00             -                             واألمن السلم38

                    200,000.00               200,000.00                                -                 200,000.00 

 9,567,114.80           200,200.00               9,366,914.80            9,366,914.80                  10,043,150.80           -                             10,043,150.80        9,767,738.80           275,412.00            واألمن السلم39

 5,774,991.00           3,464,248.00            2,310,743.00            2,310,743.00                  6,067,891.00           3,192,592.00         2,875,299.00           2,310,743.00           564,556.00            واألمن السلم40

               16,370,617.00          16,370,617.00            1,848,980.00         18,219,597.00 

 17,176,624.00           -                                17,176,624.00          17,176,624.00                17,176,624.00           -                             17,176,624.00        17,176,624.00           -                             واألمن السلم41

 174,009.60               174,009.60                 -                                  -                                      174,009.60                -                             174,009.60                -                                174,009.60            السٌاسٌة الشؤون42

 12,148,301.40         2,724,978.52            9,423,322.88            9,423,322.88                  13,348,081.40         1,539,439.12         11,808,642.28        9,947,980.88           1,860,661.40         السٌاسٌة الشؤون43

   -                                  -                                  -                                 -                               -                                 -                                  -                             والزراعة الرٌفً االقتصاد44

 6,745,908.25           3,485,122.12            3,260,786.13            3,260,786.13                  8,762,836.25           5,247,593.12         3,515,243.13           3,260,786.13           254,457.00            والزراعة الرٌفً االقتصاد45

                               -            (1,217,620.00)        (1,217,620.00)

                               -              1,506,850.00           1,763,050.00 

 2,935,347.70           810,805.69               2,124,542.01            2,124,542.01                  4,810,362.70           2,613,749.79         2,196,612.91           2,124,542.01           72,070.90              والزراعة الرٌفً االقتصاد46

                     (73,803.00)               (73,803.00)         (1,478,708.00)        (1,552,511.00)

 47,781,711.80         180,151.00               41,511,238.80          41,511,238.80                48,031,027.80         5,782,317.00         42,248,710.80        41,856,240.80         392,470.00            والزراعة الرٌفً االقتصاد47

 2,359,331.72           180,151.00               516,234.72               516,234.72                     3,272,788.72           2,375,729.00         897,059.72              558,153.72               338,906.00            االجتماعٌة الشؤون48

 1,720,997.10           180,151.00               662,402.80               662,402.80                     1,720,997.10           1,058,594.30         662,402.80              662,402.80                 -                             االجتماعٌة الشؤون49

 2,244,438.12           180,151.00               1,311,004.12            1,311,004.12                  2,506,680.12           160,490.00            2,346,190.12           1,311,004.12           1,035,186.00         والصناعة التجارة50

      27,595,958.84      126,521,347.98      154,117,306.82      34,558,910.33      188,676,217.15                              -               150,316,077.06       150,316,077.06         37,724,983.32      197,682,254.68 

 308,904.00               308,904.00                 -                                  -                                      308,904.00                -                             308,904.00                -                                308,904.00            الدٌوان-المفوضٌة رئٌسة مكتب1

 286,400.00               74,000.00                 212,400.00               212,400.00                     286,400.00                -                             286,400.00              212,400.00               74,000.00              الدٌوان-المفوضٌة رئٌسة مكتب2

 792,907.00               792,907.00                 -                                  -                                      792,907.00              520,641.00            272,266.00                -                                272,266.00            القانونً المستشار مكتب3

 1,676,694.00           726,164.00               950,530.00               950,530.00                     1,676,694.00           726,164.00            950,530.00              950,530.00                 -                             االقتصادٌة الشؤون4

 2,711,160.00             -                                2,711,160.00            2,711,160.00                  2,711,160.00             -                             2,711,160.00           2,711,160.00             -                             االقتصادٌة الشؤون5

اإلنسان حقوق   -                                  -                               السٌاسٌة الشؤون6

الفنية المساعدة إلى نقله تم

أفرٌقٌا فً الحٌوانٌة الثروة مبادرات تنسٌق تعزٌز

ألفرٌقٌا البشري المال رأس تنمٌة تٌسٌر

 الثقافٌة والنهضة األفرٌقٌة الوحدة خالل من واالستقرار السالم تٌسٌر

المخدرات ومكافحة

 التجارة فً أفرٌقٌا حصة وتعزٌز البٌنٌة األفرٌقٌة التجارة تعزٌز

العالمٌة

اإلجمالي

الخاصة المشاريع: 2016 البرنامجية الميزانية

األفرٌقً االتحاد ومؤسسة 2063 أجندة

 األفرٌقً االتحاد ومنازل الثقافً والمركز المؤتمرات مركز تطوٌر

الفعالة وإدارتها

المتكاملة األفرٌقٌة البحرٌة االستراتٌجٌة

لإلحصاءات األفرٌقً االتحاد معهد

األفرٌقً اإلحصائً التدرٌب مركز

المارة األموال من مأخوذ

واألمن للسلم األفرٌقٌة المنظومة تفعٌل

 السالم بناء/ اإلعمار وإعادة وتسوٌتها وإدارتها النزاعات منع برنامج

النزاع بعد ما مرحلة فً

المارة األموال من مأخوذ

واألمن السلم إدارة قدرات بناء

أفرٌقٌا فً األشخاص تنقل حرٌة تعزٌز

األفرٌقٌة المشتركة القٌم لتعزٌز للحكم األفرٌقٌة المنظومة تعزٌز

األفرٌقً لالتحاد الحٌوانٌة للثروة األفرٌقً للمكتب الدائمة المبانً بناء

 واألنشطة الزراعٌة للتنمٌة الشامل األفرٌقً البرنامج تنفٌذ تنسٌق

المتصلة

الفنية المساعدة إلى نقله تم

الفنية المساعدة من مأخوذ

الطبٌعٌة والموارد المستدامة البٌئة تنسٌق تعزٌز

 فً واألنظمة السٌاسات ومواءمة وتنفٌذ البرامج إعداد تٌسٌر

أفرٌقٌا فً البرٌدٌة والقطاعات واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا

الفنية المساعدة من مأخوذ

المؤسسٌة والمنظومة أفرٌقٌا فً التحتٌة البنٌة تطوٌر برنامج

 األفرٌقٌة اللجنة/ للطاقة األفرٌقٌة للجنة  الطاقة تطوٌر مهارات تعزٌز

المستدامة للطاقة

المشتركة األفرٌقٌة واألمن الدفاع سٌاسة

المارة األموال من مأخوذ

واألمن والسلم الجنسٌن مسائل برنامج
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الفرعية اللجنة بها أوصت التي الميزانية

الدوليون الشركاء األعضاء الدول اإلجمالي الفجوة المؤّمن-إجمالي الدوليون الشركاء األعضاء الدول 
 الميزانية- إجمالي 

المخصصة
اإلجمالي الفجوة 

المشروعاإلدارةالرقم

االبتدائية الميزانية

 1,474,676.00           975,625.00               499,051.00               499,051.00                     1,474,676.00           418,204.00            1,056,472.00           499,051.00               557,421.00            االقتصادٌة الشؤون7

 1,593,121.00           1,593,121.00              -                                  -                                      1,593,121.00           587,440.00            1,005,681.00             -                                1,005,681.00         االقتصادٌة الشؤون8

 10,971,150.53         7,227,784.57            3,743,365.96            3,743,365.96                  10,971,150.53         6,945,244.57         4,025,905.96           3,743,365.96           282,540.00            والصناعة التجارة9

 720,983.00               520,983.00               200,000.00               200,000.00                     720,983.00              520,983.00            200,000.00              200,000.00                 -                             والصناعة التجارة10

 20,000,000.00           -                                20,000,000.00          20,000,000.00               والزراعة الرٌفً االقتصاد11

         2,500,812.00           8,316,506.96        10,817,318.96         9,718,676.57        20,535,995.53                              -                 28,316,506.96         28,316,506.96         12,219,488.57         40,535,995.53 

 8,837,400.00           2,265,000.00            6,572,400.00            6,572,400.00                    -                              8,837,400.00           2,265,000.00         6,572,400.00           6,572,400.00             -                             والتكنولوجٌا والعلم البشرٌة الموارد1

 10,000,000.00         8,000,000.00            2,000,000.00            2,000,000.00                    -                              10,000,000.00         8,000,000.00         2,000,000.00           2,000,000.00             -                             والتكنولوجٌا والعلم البشرٌة الموارد2

 5,920,855.80           2,350,670.80         3,570,185.00           3,374,005.00           196,180.00            واألمن السلم3

 200,000.00                -                             200,000.00              200,000.00                 -                             واألمن السلم4

 18,219,597.00         679,200.00            17,540,397.00        16,370,617.00         1,169,780.00         واألمن السلم5

 20,000,000.00           -                             20,000,000.00        20,000,000.00           -                             والزراعة الرٌفً االقتصاد6

 6,827,550.00           3,847,750.00            2,979,800.00            2,979,800.00                    -                              6,827,550.00           3,847,750.00         2,979,800.00           2,979,800.00             -                             والزراعة الرٌفً االقتصاد7

 909,487.00               909,487.00                 -                                  -                                        -                              909,487.00              909,487.00              -                                 -                                  -                             والزراعة الرٌفً االقتصاد8

 2,596,600.00           2,596,600.00              -                                  -                                        -                              2,596,600.00           2,596,600.00           -                                 -                                  -                             والصناعة التجارة9

         1,365,960.00         51,496,822.00        52,862,782.00      20,648,707.80        73,511,489.80                              -                 11,552,200.00         11,552,200.00         17,618,837.00         29,171,037.00 

 والتقٌٌم والرصد للسٌاسات االستراتٌجً التخطٌط1

الموارد وتعبئة

                             -                                  -                                 -           1,000,000.00           1,000,000.00                              -                                        -                                  -              1,000,000.00           1,000,000.00 

 67,230.00                   -                                67,230.00                 67,230.00                          -                              85,230.00                  -                             85,230.00                85,230.00                   -                             والتنمٌة الجنسٌن ومسائل المرأة2

 6,094.00                   6,094.00                     -                                  -                                        -                              53,094.00                24,334.00              28,760.00                28,760.00                   -                             والتنمٌة الجنسٌن ومسائل المرأة3

 136,161.00                 -                                136,161.00               136,161.00                       -                              136,161.00                -                             136,161.00              136,161.00                 -                             والطاقة التحتٌة البنٌة4

 4,198,655.00           1,830,223.00         2,368,432.00           2,368,432.00             -                             والطاقة التحتٌة البنٌة5

 17,258.00                 17,258.00                   -                                  -                                      17,258.00                  -                             17,258.00                  -                                17,258.00              واألمن السلم6

 368,772.00               368,772.00                 -                                  -                                        -                              368,772.00              368,772.00              -                                 -                                  -                             الساسٌة الشؤون7

 158,756.00               158,756.00                 -                                  -                                        -                              158,756.00              158,756.00              -                                 -                                  -                             السٌاسٌة الشؤون8

 6,541,276.72           6,541,276.72              -                                  -                                        -                              7,092,800.72           7,092,800.72           -                                 -                                  -                             والزراعة الرٌفً االقتصاد9

 8,111,378.00           6,037,575.00            2,073,803.00            2,073,803.00                    -                              6,558,867.00           4,558,867.00         2,000,000.00           2,000,000.00             -                             والزراعة الرٌفً االقتصاد10

 180,151.00               180,151.00                 -                                  -                                        -                              180,151.00              180,151.00              -                                 -                                  -                             االجتماعٌة الشؤون11

              17,258.00           4,618,583.00          4,635,841.00      15,213,903.72        19,849,744.72                              -                    2,277,194.00            2,277,194.00         14,309,882.72         16,587,076.72 

 8,274,284.00            8,274,284.00        األعضاء الدول مساهمات

 283,976,363.93      83,240,101.91         200,736,262.02       192,461,978.02             8,274,284.00         302,573,447.20      80,140,198.42      222,433,248.78      190,953,259.94      31,479,988.84      األفريقي االتحاد لمفوضية اإلجمالية الميزانية

أفرٌقٌا فً والسٌاحة النقل نظم ومواءمة تٌسٌر

 فً واألنظمة السٌاسات ومواءمة وتنفٌذ البرامج إعداد تٌسٌر

أفرٌقٌا فً البرٌدٌة والقطاعات واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا

أفرٌقٌا فً األشخاص تنقل حرٌة تعزٌز

المشتركة  األفرٌقٌة القٌم لتعزٌز للحكم األفرٌقٌة المنظومة تعزٌز

 واألنشطة الزراعٌة للتنمٌة الشامل األفرٌقً البرنامج تنفٌذ تنسٌق

الصلة ذات

الطبٌعٌة والموارد المستدامة البٌئة تنسٌق تعزٌز

ألفرٌقٌا البشري المال رأس تنمٌة تٌسٌر

اإلجمالي

 Transferred to Regular Program Budget واألمن والسلم الجنسٌن مسائل برنامج

 السالم بناء/ اإلعمار وإعادة وتسوٌتها وإدارتها النزاعات منع برنامج

النزاع بعد ما مرحلة فً

 Transferred to Regular Program Budget 

 Transferred to Special Projects األفرٌقً لالتحاد الحٌوانٌة للثروة األفرٌقً للمكتب الدائمة المبانً بناء

 Transferred to Regular Program Budget 

 ما فترة فً اإلعمار وإعادة وتسوٌتها وإدارتها النزاعات منع برنامج

السالم بناء/  النزاعات بعد

الطبٌعٌة والموارد المستدامة البٌئة تنسٌق تعزٌز

أفرٌقٌا فً الحٌوانٌة الثروة مبادرات تنسٌق تعزٌز

 التجارة فً أفرٌقٌا حصة وتعزٌز البٌنٌة األفرٌقٌة التجارة تعزٌز

العالمٌة

اإلجمالي

الخاصة المساعدة: 2016 البرنامجية الميزانية

 األفرٌقً االتحاد مفوضٌة داخل االستراتٌجً التخطٌط قدرات تعزٌز

األخرى األفرٌقً االتحاد وأجهزة

الجنسٌن بٌن والمساواة األفرٌقٌة للمرأة االقتصادي التمكٌن

 المرأة وتمكٌن الجنسٌن بٌن المساواة لتحقٌق الجنسانً المنظور تعمٌم

أفرٌقٌا فً

 التحوٌالت من االستفادة- المالٌة للتحوٌالت األفرٌقً المعهد مشروع

أفرٌقٌا فً واالقتصادٌة االجتماعٌة التنمٌة أجل من المالٌة

منها والوقاٌة األمراض لمكافحة األفرٌقً المركز إنشاء

القارٌة الحرة التجارة منطقة إنشاء

أفرٌقٌا فً العالمٌة التجارة لمنظمة التجارة مرفق تنفٌذ دعم

المارة األموال من محول األفرٌقً لالتحاد الحٌوانٌة للثروة األفرٌقً للمكتب الدائمة المبانً بناء

اإلجمالي

المارة األموال- 2016 البرنامجية الميزانية

أفرٌقٌا فً القدرات وبناء التعلٌم

التنمٌة أجل من والتكنولوجٌا العلم

 Transferred to Regular Program Budget المشتركة األفرٌقٌة واألمن الدفاع سٌاسة
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الفرعية اللجنة بها أوصت التي الميزانية

الدوليون الشركاء األعضاء الدول اإلجمالي الفجوة المؤّمن-إجمالي الدوليون الشركاء األعضاء الدول 
 الميزانية- إجمالي 

المخصصة
اإلجمالي الفجوة 

المشروعاإلدارةالرقم

االبتدائية الميزانية

 20,444,763.00           -                                20,444,763.00          20,444,763.00                20,444,766.40         20,444,766.40        18,400,289.76         2,044,476.64         األفرٌقً البرلمان

 2,351,486.00             -                                2,351,486.00                           2,351,486.00 2,351,486.00           2,351,486.00                  2,116,337.40          235,148.60والشعوب اإلنسان لحقوق األفرٌقٌة المحكمة

 1,301,399.00             -                                1,301,399.00                           1,301,399.00 1,901,399.00           1,901,399.00                  1,711,259.10          190,139.90والشعوب اإلنسان لحقوق األفرٌقٌة اللجنة

 991,223.00                 -                                991,223.00                                  991,223.00 1,140,999.00           1,140,999.00                  1,140,999.00                         -والثقافً واالجتماعً االقتصادي المجلس

 25,013,737.35           -                                25,013,737.35          25,013,737.35                27,793,041.50         27,793,041.50        25,013,737.35         2,779,304.15         النٌباد

 295,200.00                 -                                295,200.00               295,200.00                     295,200.00              295,200.00              265,680.00               29,520.00              لجنة االتحاد األفرٌقً للقانون الدولً

 1,603,479.00           1,603,479.00              -                                  -                                      1,603,479.00           1,603,479.00           1,443,131.10           160,347.90            المجلس االستشاري لمكافحة الفساد

 1,069,278.00           272,062.35               797,215.65               797,215.65             1,069,278.00           1,069,278.00           1,069,278.00         مجلس السلم واألمن

اللجنة األفرٌقٌة للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهٌته
              49,533.60               445,802.40              495,336.00              495,336.00               39,565.00                     445,802.00               485,367.00                                -                 485,367.00 

المكاتب المتخصصة لالتحاد األفريقي

   -                                  -                                  -                                  -                                        -                                 -                                 -                                  -                             اللجنة األفرٌقٌة للطاقة

   -                                  -                                  -                                  -                                        -                                 -                                 -                                  -                             المعهد األفرٌقً للتعلٌم من أجل التنمٌة

   -                                  -                                  -                                  -                                        -                                 -                                 -                                  -                             المركز الدولً لتعلٌم النساء والفتٌات فً أفرٌقٌا

   -                                  -                                  -                                  -                                        -                                 -                                 -                                  -                             الجامعة األفرٌقٌة

 1,453,676.00             -                                1,453,676.00            1,453,676.00                  1,453,676.00           1,453,676.00           1,453,676.00             -                             المعهد األفرٌقً للتحوٌالت المالٌة

المركز األفرٌقً لمكافحة األمراض والوقاٌة منها
          1,593,121.00           1,593,121.00           1,593,121.00                  1,593,121.00            1,593,121.00            1,593,121.00           3,186,242.00 

 58,195,850.35         3,468,662.35           54,727,188.00         53,890,407.35               836,780.65            60,141,781.90          -                             60,141,781.90        53,584,033.11         6,557,748.79         إجمالي األجهزة

 342,172,214.28      86,708,764.26         255,463,450.02       246,352,385.37             9,111,064.65         362,715,229.10      80,140,198.42      282,575,030.68      244,537,293.05      38,037,737.63      اإلجمالي المجموع

.وسوف يتم إعداد التوزيع المفصل لمخصصات الموارد عمى الدول األعضاء في الوقت المناسب.  مميون دوالر أمريكي في المجمل8,27توزيع الميزانية البرنامجية لممفوضية عمى الدول األعضاء هو : ملحوظة

األجهزة
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