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ألف :مقدمة:
.1

عقدت المجنة الفرعية لمبرامج والمؤتمرات لمجنة الممثمين الدائمين اجتماعاتيا ما بين
فبراير وأبريل ُ .2015عقد االجتماع األول في  27فبراير واالجتماعان الثاني

والثالث في  13مارس و 17أبريل 2015 ،عمى التواليُ .عقدت االجتماعات بمقر
االتحاد األفريقي.

باء :الحضور:
.2

شيدت جميع االجتماعات ،عموماً ،حضو اًر جيداً حيث سجمت كل جمسة النصاب
القانوني البلزم من الدول األعضاء.

.3

حضر نائب رئيس المفوضية االجتماع الذي عقد في  13مارس  ،2015كما حضر
ىذه االجتماعات مندوبون من مختمف إدارات/مديريات المفوضية.

جيم :االجتماع اوأول 27 -فبراير :2015
بحث واعتماد جدول اوأعمال
.4

بحث االجتماع واعتمد جدول األعمال التالي:
أ .الكممة االفتتاحية لمرئيس
ب .بحث الورقة اإلطارية لميزانية 2016
ج .ما يستجد من أعمال

دال :الكممة االفتتاحية:
.5

ترأست االجتماع سعادة السيدة جالمو أمينة جيبو ،سفيرة النيجر لدى إثيوبيا وممثمتيا
الدائمة لدى االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا .قدمت الرئيسة
بنود جدول األعمال ،وأعادت إلى األذىان السياق الذي تجري فيو إطاره مناقشة
الورقة اإلطارية لمميزانية مؤكدة أن ثمة حاجة إلى مواءمة أنشطة المفوضية مع
الخطة االستراتيجية الحالية وأجندة  .2063وسمطت الرئيسة الضوء أيضاً عمى
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المشاكل التي واجيت المفوضية خبلل عام  2014والسيما فيما يتعمق بالتمويل.
وأشارت إلى أن المفوضية واألجيزة وكذلك المجموعات االقتصادية اإلقميمية واجيت
ضائقة مالية خبلل عام  2014بسبب االعتماد عمى تمويل الشركاء وأن ذلك بحاجة
إلى معالجة ،خصوصاً في سياق مصادر التمويل البديمة .وأبرزت أيضاً التحديات
المحتممة في عام  2015والسيما في مجال السمم واألمن ،وعدم االستقرار
والديمقراطية .وأشارت إلى أنو من بين  14انتخاباً من المقرر إجراؤىا في عام
 ،2015تُعتبر عشرة منيا محفوفة بالمخاطر .وتطرقت الرئيسة بإسياب أيضاً إلى
آثار اإليبوال عمى اقتصادات القارة وأشادت بجيود االتحاد األفريقي في معالجة
الوضع .وأشارت أيضاً إلى أن مسألة الشراء بحاجة إلى معالجة لتعزيز الكفاءة في
المفوضية .ثم دعت الرئيسةُ المفوضية إلى تقديم الوثيقة اإلطارية لمميزانية.
.6

قدم مدير التخطيط االستراتيجي لمسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد ،نيابة عن
المفوضية ،الورقة اإلطارية ،موضحاً أن الورقة اإلطارية لميزانية  2016فريدة إذ أنيا
تضع أولويات االتحاد األفريقي ككل ،أي ،بما في ذلك األجيزة .وأوضح أن الورقة
اإلطارية لميزانية  2016كانت ىي الخطوة األولى في عممية إعداد ميزانية .2016
وأوضح أن ورقة الميزانية اإلطارية تتضمن التفصيل ألولويات السنة وتحدد اتجاه
الميزانية ونبرتيا/معاييرىا .ومن ثم أوضح أن الغرض من الورقة اإلطارية لمميزانية
ىو أيضاً تحديد أولويات االتحاد لعام  .2016وأشار كذلك إلى أن الورقة أُعدت
بالتعاون مع جميع المديرين .كما أشار المدير إلى أن الورقة اإلطارية لمميزانية تمت
مناقشتيا أيضاً م ن قبل لجنة الميزانية الداخمية التي تتألف من المفوضية ورؤساء
األجيزة ،في إطار الموائح واألنظمة المالية الجديدة .ثم قدم نظرة عامة عن ىيكل
مشير إلى أن الورقة تتضمن تحميبل لبلتجاىات االجتماعية واالقتصادية كما
ا
الورقة
تتضمن إنجازات عام  ،2014وتوقعات عام  2015واألىم من ذلك كمو أولويات
عام .2016
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هاء :عرض الورقة اإلطارية لميزانية عام :2015
.7

قدم رئيس تحميل السياسات والبحوث الورقة اإلطارية موضحاً أنيا تتضمن أولويات
االتحاد لعام  2016وفقاً لمخطة االستراتيجية  2017-2014لمفوضية االتحاد
األفريقي والصبلحيات الدستورية ألجيزة االتحاد األفريقي .وقدم أبرز مبلمح إنجازات
وتحديات عام 2014؛ والنتائج المتوقعة لعام 2015؛ وأولويات عام  2016لكل من
النتائج السبع الواردة في الخطة االستراتيجية لممفوضية .وذكر بتفصيل أيضاً
إنجازات وتحديات عام  ،2014والنتائج المتوقعة ألولويات عامي  2015و2016
لكل واحد من أجيزة االتحاد األفريقي.

واو :تعميقات ومالحظات الدول اوأعضاء:
.8

أبدت الدول اوأعضاء التعميقات التالية:
أ) خبلل المناقشات التي أعقبت ذلك ،حثت الدو ُل األعضاء عمى ضرورة تركيز
المفوضية عمى أولويات عام  2016والتأكيد أقل عمى عامي  2014و2015؛ مما
يدل عمى أن مختمف أجزاء الوثيقة يمكن تمخيصيا.
ب)فيما يتصل بمسائل الجنسين والمرأة خصوصاً ،تم نصح المفوضية بالتركيز عمى
دور المرأة (التي ىي ميمشة أحياناً) في المفاوضات وفي أوضاع النزاعات وحثت
عمى إ دراج دور قادة المجتمع ،ومنظمات المجتمع المدني ،والشباب واألوساط
األكاديمية في تعزيز السمم واألمن في القارة؛
ج) ينبغي أيضاً معالجة دور وسائط اإلعبلم في توعية مواطني أفريقيا بالقدر الكافي؛ مع
المبلحظة بأنيم ال يعرفون الكثير عن االتحاد األفريقي
د) طمبت الدول األعضاء إببلغيا باإليرادات التي تدرىا المفوضية من بعض خدماتيا
ه) بخصوص أجندة  ،2063ودعت الدول األعضاء إلى المزيد من الترويج في القارة.
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و) بخصوص إنشاء المؤسسات المالية األفريقية ،وخصوصاً صندوق النقد األفريقي،
تساءلت الدول األعضاء عن سبب عدم بدء الصندوق عممو حتى اآلن.
ز) بخصوص مسألة التأخر في تسديد المساىمات المقدرة من قبل الدول األعضاء،
لوحظ أن الموم يقع عمى جزئيا لعدم إرساليا الفواتير إلى الدول األعضاء في الوقت
وحتث المفوضية عمى إرسال الفواتير في أكتوبر-نوفمبر (من العام الذي
المناسبُ .

يسبق عام التنفيذ) بدالً من يناير من عام التنفيذ.

ح) فيما يتصل بمصادر التمويل البديمة ،لوحظ أن الورقة لم تعالج بالقدر الكافي مسألة
كيفية إدارة مصادر التمويل البديمة ،واإلطار الزمني والتفاصيل التشغيمية األخرى
لمصندوق؛
ط) بخصوص االجتماعات المعقودة بين المفوضية والشركاء اإلنمائيين ،واتفاقيات
التمويل الموقعة بين الطرفين ،طمبت الدول األعضاء إحاطتيا بذلك .وطمبت أيضاً
إحاطتيا بمبالغ األموال المستممة من الشركاء وضرورة إشراكيا في المفاوضات
الجارية عمى جميع األصعدة من أجل فيم أفضل لتمك االتفاقيات وكذلك ضرورة
إشراك الدول األعضاء عمى مستويات المفاوضات وتقديم التقارير
ي) بخصوص مسألة الخطة االستراتيجية ،طمب إيضاح ما إذا كانت الخطط
االستراتيجية لمنيباد والبرلمان األفريقي قد تم اعتمادىا كما طمب االجتماع أيضاً أن
يعرف متى تكون الخطط االستراتيجية لؤلجيزة األخرى جاىزة.
زاي :ردود المفوضية:
.9

رداً عمى بعض األسئمة والتعميقات ،تم تقديم التوضيحات ولكن عموماً ،اقتُرح أن
تعطى المفوضية مزيداً من الوقت لمعالجة المسائل المطروحة خبلل بحث االجتماع،
مشروع الورقة اإلطارية المنقحة لمميزانية.
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 .10بخصوص مسألة المعيد األفريقي لئلحصاءات ومركز الكاميرون لمتدريب ،تعيدت
المفوضية بإدراجيما في الورقة كأولويات.
 .11رداً عمى مسألة تمكين المرأة ،أشارت المفوضية إلى أن ىذه مسألة شاممة تتناوليا
جميع اإلدارات ،باإلضافة إلى البرامج التي يتم تنفيذىا من قبل مديرية المرأة ومسائل
الجنسين والتنمية.
 .12تعيدت المفوضية باألخذ في االعتبار آراء الدول األعضاء ومقترحاتيا.
حاء :االجتماع الثاني –  13مارس :2015
بحث واعتماد جدول اوأعمال
 .13بحث االجتماع واعتمد جدول األعمال التالي:
أ .الكممة االفتتاحية لمرئيس
ب .اعتماد جدول األعمال
ج .بحث تقرير االجتماع السابق
د .بحث الورقة اإلطارية لمميزانية لعام 2016
ه .ما يستجد من أعمال
طاء :الكممة االفتتاحية:
 .14ترأست االجتماع سعادة السيدة جالمو أمينة جيبو .وذكرت الرئيسة بالسياق الذي يتم
فيو عقد االجتماع ،وقالت إنو خبلل االجتماع السابق ،طُمب من المفوضية ،من بين
مجموعة أمور أخرى ،تمخيص مشروع الورقة اإلطارية لمميزانية وأن ذلك قد تم.
وأشارت أيضاً إلى أن المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين قدمت توصيات ذات
صمة إلدراجيا في الوثيقة وأن بعضيا أُخذ في االعتبار بشكل كبير .وطمبت من
المجنة الفرعية التركيز أكثر عمى أولويات عام  2016من أجل إعطاء المفوضية
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الضوء األخضر لمقيام بالعمل المتبقي بشأن الميزانية .ثم قدمت جدول األعمال،
الذي تم اعتماده دون تعديبلت.
 .15أعرب نائب الرئيس ،في كممتو أمام االجتماع ،عن شكره لمدول األعضاء عمى العمل
الذي كانت تضطمع بو وطمأنيا بأن مبلحظاتيا سوف يتم إدراجيا .وأفاد االجتماع
بأن المفوضية ظمت تعمل باستمرار بشأن تمخيص الوثيقة مع األخذ في الحسبان
جميع التوصيات/المبلحظات التي أبدتيا الدول األعضاء .وذكر الدول األعضاء بأن
الورقة اإلطارية لمميزانية تخص االتحاد األفريقي وليس لمفوضية االتحاد األفريقي
وحدىا.
 .16رداً عمى االنشغاالت التي تم إبداؤىا في وقت سابق بخصوص غياب المعمومات
حول بعض األجيزة ،أكد االجتماع أنو سوف يتم توفير تمك المعمومات .وحث نائب
الرئيس أيض ًا الدول األعضاء عمى النظر بتمعن في األولويات واألىداف المقترحة
ومراجعة مبلءمتيا .وأكد أيضاً أنو بموجب النظم والموائح المالية الجديدة ،تم إنشاء
لجنة الميزانية الداخمية لتنسيق عمميات التخطيط واعداد الميزانية داخل االتحاد.
هاء :بحث الورقة اإلطارية المنقحة لميزانية عام :2016
 .17بعد االتفاق عمى طرائق العمل ،أيدت الدول األعضاء التعميقات والمبلحظات التالية
حول الوثيقة:

واو :تعميقات عامة:
 .18أبدت الدول األعضاء التعميقات العامة التالية:
أ) بخصوص مصادر التمويل البديمة ،طمبت الدول األعضاء أيضاً توضيحاً حول
طرائق عمل مصادر التمويل البديمة.
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ب)طمبت الدول األعضاء توضيحات حول إطار اإلنفاق المتوسط األجل وما إذا كانت
المفوضية قد اعتمدت بالفعل ميزانية ثبلث سنوات/الميزانية المتوسطة األجل ،واذا لم
تكن قد اعتمدت بالفعل ،متى يتوقع من المفوضية اعتمادىا؛
ج) الحظت الدول األعضاء عدم وجود معمومات كافية حول أجندة  2063في الوثيقة
ومن ثم طمبت توفيرىا .وىذا يشمل التطمعات وكذلك المشاريع الرئيسية.
د) أبدت الدول األعضاء أيضاً التعميقات حول عدم وضوح استراتيجيات تعميم أجندة
 2063وحثت المفوضية عمى نشر النسخة النيائية ألجندة  2063وكذلك الخطة
االستراتيجية لممفوضية عمى جناح السرعة وبشكل رسمي.
ه) عمقت الدول األعضاء أيضاً عمى انعدام اإلحصاءات الموثوق بيا .ولوحظ أن
مفوضية االتحاد األفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا تفتقران إلى مختبرات إحصائية
قوية وعميو لم تُشر الوثيقة إلى اإلحصاءات الصادرة عن المجنة االقتصادية ألفريقيا
واستخدمت مراجع من البنك الدولي والمصادر األخرى فقط .وقد ُحثت المفوضية

عمى استخدام التحميل المفصل لمبيانات اآلتية من المؤسسات األفريقية (الدقيقة

والجارية) لممساعدة عمى سبر غور الوضع وانارة االستراتيجيات/الخطط .ومن ثم تم
نصح المفوضية بصياغة استراتيجيات لتصحيح ىذا الضعف الواضح؛
و) طُمب من المفوضية أن تكون صريحة بشأن أىمية اإلثراء حول القارة ،وضمان تحكم
أفريقيا في موارىا.
ز) أشارت الدول األعضاء إلى أىمية عممة موحدة لنجاح منطقة التجارة الحرة القارية
والحاجة إلى مواءمة عمبلت القارة (توجد في أفريقيا حالياً أكثر من  50عممة)؛
ح) اقترحت الدول األعضاء عمى المفوضية إضافة المخاطر التالية )1 :المخاطر
الخارجية -حيث تؤثر العقوبات التي تفرضيا القوى الخارجية عمى عمميات االتحاد،
ومثال ذلك ىو حينما لم يتمكن السودان من تسديد مساىماتو المقدرة ألنو لم يستطع
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تحويل المدفوعات إلى المفوضية بسبب العقوبات؛  )2اإلرىاب – ألن األحداث التي
تقع في أحد أجزاء القارة ليا إمكانية التأثير سمباً عمى القارة بأسرىا.
زاي :ردود المفوضية:
 .19قدمت المفوضية الردود التالية:
 )1اتفقت المفوضية عمى إدراج مزيد من المعمومات حول مصادر التمويل البديمة؛
 )2رداً عمى التعميقات حول انعدام عدم صمة األولويات المشار إليو في الورقة
اإلطارية لمميزانية بأجندة  ،2063أوضحت المفوضية أن ميزانية  2016تستند
بالضرورة إلى الخطة االستراتيجية ولكنيا تعكس أيضاً بعض األولويات في أجندة
 2063وخطة التنفيذ العشرية األولى .وأشارت المفوضية أيضاً إلى أن مشروع
الوثيقة المنقح سوف يتضمن مزيداً من المعمومات حول أجندة  .2063وذكرت
المفوضية االجتماع أيضاً بأن خطة التنفيذ العشرية األولى سوف تُعتمد في يونيو
 ،2015ومن ثم ،تظل الخطة االستراتيجية وثيقة مرجعية رئيسية لآلن؛
 )3بخصوص مسألة اإلحصاءات ،اتفقت المفوضية عمى أنو يشكل موضوع
اإلحصاءات مشكمة ،وعميو ،يتم القيام بعدد من المبادرات لمحاولة التعامل مع
ىذه المسألة ،ومن ثم جاء قرار إنشاء معيد أفريقي لئلحصاءات في تونس ومعيد
تدريب لمخبراء في مجال اإلحصاءات في كوت ديفوار .وتشمل الجيود الجارية
األخرى لتعزيز ىذا المجال ميثاق اإلحصاءات الذي تم التصديق عميو بالفعل من
قبل  21دولة عضوا وتبذل الجيود لصياغة تعريف وخطوط توجييية لتطوير
اإلحصاءات ،وىي مبادرة تجعل من السيل مقارنة البيانات في أنحاء الدول/
البمدان األفريقية .أما بخصوص تفعيل مصادر التمويل البديمة ،أكدت الدول
األعضاء عمى الحاجة إلى بيان الطرق والترتيبات المؤسسية لتمكين عممية
التفعيل.
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 )4طمبت الدول األعضاء مزيداً من المعمومات حول القطار الفائق السرعة والذي
يعتبر أحد المشاريع الرئيسية في أجندة 2063؛
 )5اعترافاً من الدول األعضاء بالدور الحاسم لمقطاع الخاص في التنمية
االقتصادية ،طمبت من المفوضية التأكيد عمى أىمية إقامة الشراكات بين
القطاعين العام والخاص؛
 )6طمبت الدول األعضاء إيبلء مسائل التحول االقتصادي والتصنيع والنمو الشامل
تأكيداً خاصاً في ضوء أثرىا عمى النمو وتوفير فرص العمل؛
 )7طمب إدراج قسم يتضمن القطار الفائق السرعة وغير ذلك من المشاريع الرئيسية
ألجندة  ،2063إذ أن المشاريع الرئيسية قد أُجازتيا أجيزة صنع السياسة.
 )8الحظت الدول األعضاء أن المفوضية شرحت المخاطر ولكنيا لم تقدم
استراتيجيات لتخفيفيا ،ومن ثم حثت المفوضية عمى إدراج قسم حول
استراتيجيات/أدوات تخفيف المخاطر في الوثيقة؛
 )9أفادت الدو ُل األعضاء المفوضية لوضع استراتيجيات لتشجيع الدول األعضاء
عمى التصديق عمى مختمف المواثيق والبروتوكوالت.
كاف :ردود المفوضية:
 .20تم تقديم التوضيحات التالية رداً عمى بعض األسئمة والتعميقات:
 )1بشأن ما إذا كانت المفوضية قد اعتمدت التخطيط المتوسط األجل (إطار اإلنفاق
المتوسط األجل) أم ال ،أوضحت المفوضية أنيا لم تُعد ميزانية الثبلث سنوات ،وذلك
ألن التمويل الذي يأتي بصورة رئيسية من الشركاء ،يأتي فقط عمى أساس سنوي وال
يمكن لمشركاء تخصيص موارد ألكثر من عام واحد .ومع ذلك ،فقد أمكن اآلن
اعتماد إطار اإلنفاق المتوسط األجل ،بالموارد التي يمكن التنبؤ بيا؛
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 )2بخصوص تعميم أجندة  ،2063أشارت المفوضية إلى أن الجيود جارية إلدماج
أجندة  2063في خطط الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية .وفي
ىذا السياق ،عقدت المفوضية ورشة عمل في لوساكا ،زامبيا ،لمناقشة طرق اإلدماج
في القوانين المحمية .أوضحت المفوضية أيضاً أن الترويج ألجندة  2063يعتبر
أولوية في إطار النتيجة  6من الورقة اإلطارية لمميزانية والتي تعالج االتصال.
 )3أوضحت المفوضية ،في معرض تعميقيا عمى انخفاض معدالت التنفيذ ،أن ذلك
حدث بسب تأخر استبلم األموال من كل من الدول األعضاء والشركاء ،من بين
جممة أمور أخرى .فعمى سبيل المثال ،في نياية سبتمبر  ،2014تم تمقي 50
بالمائة فقط من التمويل البلزم ،مما أثر عمى معدل التنفيذ؛
 )4بخصوص طرائق تنفيذ مصادر التمويل البديمة ،أشارت المفوضية إلى أن الجيود
جارية لمعالجة ىذه المسألة ،ومن ثم فإن المجنة المختصة لموزراء تجتمع لمناقشة
جدول تقدير األنصبة.
 )5بخصوص المؤسسات المالية األفريقية ،أفادت المفوضية االجتماع بأن  16بمداً وقع
عمى النظام األساسي لبنك االستثمار األفريقي الذي تستضيفو ليبيا .وأشارت
المفوضية أيضاً إلى أن ىناك حاجة إلى  13تصديقا ليدخل النظام األساسي حيز
النفاذ .وأشارت المفوضية إلى أن ثبلثة معاىد مالية أفريقية يتم إدراجيا في أولويات
عام 2016؛
 )6بخصوص تدابير التخفيف ،تعيدت المفوضية بإدراجيا في الوثيقة؛
 )7بخصوص التقدم المحرز بشأن إنشاء البنك المركزي األفريقي والمؤسسات النقدية
األخرى (صندوق النقد األفريقي وبنك االستثمار األفريقي) ،أوضحت المفوضية أنو
حتى اآلن ،وقع  16بمداً عمى النظام األساسي ووقع  12منيا عمى الوثيقة لتدخل
البنك حيز التنفيذ؛
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 )8أفادت المفوضية االجتماع أيضاً بأنيا تعمل مع مديري البنوك المركزية العتماد
استراتيجية حول العممة الموحدة .وأشارت المفوضية أيضاً إلى أن وثيقة صندوق
النقد األفريقي قد تم اعتمادىا وأنو يمكن أن يعمل فور إنشائو كمركز لتبادل
المعمومات حول مختمف العمبلت الوطنية؛
 )9بخصوص مسألة ارتفاع تكاليف التحويبلت المالية والجيود المبذولة حاليا لخفض
التكاليف ،أحاطت المفوضية عمم ًا بذلك ،موضحة أن المعيد األفريقي لمتحويبلت
المالية قد تم إنشاؤه وأن ذلك سوف تتم اإلشارة إليو في الوثيقة؛ وباإلضافة ،سوف
تقود المفوضية جيود إنشاء الفرص حيث يمكن لمميجر االستثمار بشكل آمن ،مثل
سند االئتمان؛
)10

اتفقت المفوضية أيضاً عمى لمتأكيد أكثر عمى االتصال كمدخل لنجاح منطقة

التجارة الحرة القارية؛
)11

بخصوص القطار الفائق السرعة ،أفادت المفوضية االجتماع بأنو سوف ييسر

تكامل القارة .وأشارت المفوضية أيضاً أنو تم توقيع مذكرة تفاىم مع الصين والتي
سوف تمول المشروع .عبلوة عمى ذلك ،يتم يعقد اجتماع فني في جنوب أفريقيا
لمناقشة طرق العمل الفنية لممشروع.
الم :االجتماع الثالث  17أبريل :2015
ميم :بحث واعتماد جدول اوأعمال
 .21قام االجتماع ببحث واعتماد جدول األعمال التالي:
أ) كممة الترحيب لرئيس المجنة الفرعية
ب) اعتماد جدول األعمال
ج) اعتماد تقرير اجتماع المجنة الفرعية لمبرامج والمؤتمرات لمجنة الممثمين الدائمين
المنعقد في  13مارس 2015
د) ما يستجد من أعمال
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نون :الكممة االفتتاحية :
 .22ترأست االجتماع سعادة السيدة جالمو أمينة جيبو .واعتذرت الرئيسة عن دعوتيا إلى
االجتماع في مساء يوم الجمعة ولكنيا ذكرت أن ذلك كان بسبب عدم توفر
المترجمين الفوريين وعدم توفر الغرف .واستحضرت السياق الذي يتم فيو عقد
االجتماع ،وقالت إنو طُمب من المفوضية ،خبلل االجتماع السابق ،من بين جممة
أمور أخرى ،تحسين ومراجعة مشروع الورقة اإلطارية لمميزانية وأن ذلك قد تم.
وطمبت منى المجنة الفرعية بحث الوثائق أماميم واعتمادىا .وأوضحت أيضاً أنو بعد
اعتماد التقرير ،سيتم إعداد تقرير منفصل لتقديمو إلى لجنة الممثمين الدائمين.
سين :تعميقات عامة:
 .23أبدت الدول األعضاء التعميقات العامة التالية:
أ) أعربت الدول األعضاء عن شكرىا لممفوضية لمعالجتيا المسائل المطروحة خبلل
االجتماع السابق.
ب)بخصوص مسألة مصادر التمويل البديمة ،أعرب االجتماع عن قمقو إزاء عدم اجتماع
لجنة تقدير األنصبة المقدرة وفقاً لمقرر القمة وأن ذلك جعل من الصعب تقديم أي
التزامات حول المسألة بخصوص ميزانية  .2016ومع ذلك ،ىناك اتفاق عام بشأن
الحاجة إلى البحث عن آليات مناسبة لتفعيل البرنامج.
ج) الحظ االجتماع أنو نظ اًر لحجم المسائل المحيطة بالميزانية يكون من المفضل إعداد
الميزانية قبل عام.
د) أعربت الدول األعضاء عن الحاجة إلى برمجة االجتماعات بشكل مناسب لتفادي
عقد اجتماعات كثيرة جداً في آن واحد ومن ثم أكدت عمى الحاجة إلى التنسيق مع
مكتب األمين العام لممفوضية في ىذا الصدد.
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ه) أشارت الدول األعضاء أيضاً إلى أن الخطة االستراتيجية  2017-2014لمفوضية
االتحاد األفريقي لم تأخذ في الحسبان أجندة  2063لبلتحاد األفريقي وأن من الميم
البحث عن موارد إضافية لتمويل أجندة .2063
و) الحظت الدول األعضاء أن الورقة اإلطارية لمميزانية ال ينبغي أن تركز عمى األرقام
حيث أن غرضيا األساسي ىو توفير توجو السياسة لبلتحاد.
ز) طمبت الدول األعضاء أيضاً من المفوضية ربط النتيجة  7بالعممية الجارية بالفعل
إلعادة ىيكمة االتحاد األفريقي.
ح) أعرب االجتماع عن انشغالو من أن مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة
المفترض أن يقدم ميمة المراقبة حول الفساد قد تم المساس بو ىو
الفساد والذي من ُ

نفسو.

عين :ردود المفوضية :
 .24أبدت المفوضية الردود التالية:
 )1أحاطت المفوضية عمماً بأن المجنة المكمفة من قبل المؤتمر ببحث المساىمات
المقدرة لمدول األعضاء لم تجتمع ،غير أنيا الحظت أيضاً أنو ال يزال من الميم
بيان ما يتعين أن تفعمو المفوضية في عام  2016بخصوص مصادر التمويل البديمة
بغية الوصول إلى نقطة النياية حول المسألة .وتعيدت المفوضية باإلشارة إلى
المقرر بشأن مصادر التمويل البديمة في الورقة اإلطارية لمميزانية.
 )2تم التأكيد أيضاً عمى أن نجاح المفوضية يعتمد عمى نجاح تنفيذ مبادرة مصادر
التمويل البديمة.
 )3أحاطت المفوضية عمما أيضاً بمقترح الدول األعضاء تقديم الميزانية قبل سنة إلجراء
مشاورات كافية حوليا .وقد أشير إلى أن ذلك يتماشى مع إطار اإلنفاق المتوسط
األجل الذي يدخل حيز التنفيذ بفعالية خبلل تنفيذ مصادر التمويل البديمة.
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 )4بخصوص مسألة تمويل أجندة  ،2063أفادت المفوضية أن خطة التنفيذ العشرية
سوف تستكشف مختمف الوسائل لتعبئة الموارد من قبيل عقد مائدة مستديرة/مؤتمرات
مع قطاع األعمال التجارية األفريقية.
 )5أبمغت المفوضيةُ االجتماع أيضاً أنو إضافة إلى القيام بإعادة الييكمة ،ىناك مبادرات
أخرى تحدث وترمي إلى تحسين الكفاءة التشغيمية لممفوضية واألجيزة من قبيل
مراجعة المعايير المحاسبية الدولية لمقطاع العام ،والتخطيط والرصد والتقييم.
 )6بخصوص مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد ،أفادت المفوضية بأنو
يتم اتخاذ إجراءات إدارية لتصحيح الوضع فيو.
فاء :ما يستجد من أعمال:
الحظت الدول األعضاء أن ثمة حاجة إلى مبلحظة طرق العمل الودودية بين المفوضية
والدول األعضاء والسيما بخصوص تحديد مواعيد وأوقات عقد االجتماعات ومراعاة
الحساسيات .وبالنظر إلى أىمية ىذه المسألة اتفق االجتماع عمى أنو ينبغي مناقشتيا عمى
مستوى لجنة الممثمين الدائمين.
صاد :اعتماد التقرير:
اعتمدت المجنة الفرعية تقريرىا بخصوص الورقة اإلطارية لميزانية  2016رىن إعادة
صياغة الفقرة (9د) بخصوص مصادر التمويل البديمة.
 تستند األلويات في الورقة اإلطارية لمميزانية إلى احتياجات أفريقيا وكذلك إلى قرار
أجيزة صنع السياسة لبلتحاد األفريقي إلعبلن عام  2016عام حقوق اإلنسان ،مع
تركيز خاص عمى حقوق المرأة .ويتم أيضاً تحديد األولويات في سياق أجندة 2063
التي ىي إطار التنمية العام والذي يحدد سياق واتجاه القارة خبلل السنوات الخمسين
المقبمة.
تم تمخيص أولويات عام  2016عمى النحو التالي:
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النتيجة  : 1تعزيز السمم واالستقرار ،والحكم الرشيد ،والديمقراطية وحقوق اإلنسان كأسس
لمتنمية واستقرار المجتمعات
بغية المضي قدما نحو تحقيق ىذه النتيجة ،ستضمن المفوضية إنجاز ما يمي:
أ) دعم بعثات مراقبة االنتخابات المقرر إجراؤىا في عام  2016كجزء من إرساء
الديمقراطية من خبلل انتخابات شفافة وسممية.
ب) كسب التأييد لثقافة النيج الدستوري وسيادة القانون بغية معالجة مشكمة التغيير غير
الدستوري لمحكومات.
ج) ترسيخ ثقافة السمم بين سكان القارة بيدف دعم إسكات صوت البنادق بحمول عام
.2020
د) تعزيز ودعم القدرات المؤسسية لؤلفريقيين عمى توفير الخدمات العامة عمى كافة
مستويات الدولة بما في ذلك اإلدارة البلمركزية ومكافحة الفساد والحكم والموارد
الطبيعية.
ه) تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب واعداد إطار االتحاد األفريقي لسياسة العدالة
االنتقالية.
و) االستجابة ألوضاع األزمات اإلنسانية األفريقية والسعي إلى إيجاد حل دائم لمنزوح
القسري في القارة.
ز) تفعيل المجموعات الخمس لمنظومة الحكم األفريقية وحوار المنظومة والمنبر
االستشاري وضمان تآزرىا مع المنظومة األفريقية لمسمم واألمن واآللية األفريقية
لممراجعة المتبادلة بين األقران.
ح) سوف تواصل المفوضية أيضاً من خبلل مكاتبيا لبلتصال لتنفيذ مبادرات فترة ما بعد
النزاعات الرامية إلى تعزيز المصالحة ،وجيود اإلنعاش المبكر وتحقيق االستقرار

وفقاً لمركائز الست لسياسة إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات .وسوف
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يتم أيضاً بناء قدرات الدول األعضاء من خبلل إصبلح قطاع األمن وبرامج نزع
السبلح والتسريح واعادة اإلدماج.

ط) في إطار عممية دمج مسائل الجنسين في السمم واألمن ،ستواصل المفوضية وضع
استراتيجيات وآليات فعالة لزيادة مشاركة المرأة في تعزيز السمم واألمن في القارة
وتعزيز الحماية في أوضاع النزاعات وفي فترة ما بعدىا .وسوف يتم أيضاً تعزيز

التنسيق والبرمجة في ىذا المجال من قبل مفوضية االتحاد األفريقي ،والمجموعات

االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية ،والمنظمات الدولية غير الحكومية،
ومنظمات المجتمع المدني والشركاء المتعددي األطراف والثنائيين المعنيين بيذه
المسائل في أفريقيا.
ي) ظل تعزيز قدرات مجمس السمم واألمن عمى معالجة مسائل السمم واألمن أحد
المجاالت ذات األولوية لممفوضية .وباألخص ،يتم تعزيز دور مجمس السمم واألمن
باعتباره الركيزة الرئيسية لممنظومة األفريقية لمسمم واألمن التي تعالج تعزيز السمم
واألمن واالستقرار في أفريقيا .ويتم تعزيز خطة عمل االتحاد لمكافحة المخدرات
ومنع الجريمة.
النتيجة  :2تنفيذ سياسات ومؤسسات التنمية المستدامة ،وزيادة اإلنتاج الزراعي ،واوأمن
الغذائي والتغذوي ،وتوسيع إضافة القيمة والوصول إلى اوأسواق ،واإلدارة
السميمة لمبيئة والموارد الطبيعية
بغية تحقيق ىذه النتيجة ،ستقوم المفوضية بما يمي:
أ) تيدف األولويات المحددة لعام  2016إلى االستجابة لمحاجة إلى دعم وتيسير الدول
األعضاء تنفيذ آليات لتعجيل بتنفيذ التزامات مبلبو  2014حول التحول الزراعي
وكذلك نظم تتبع التقدم والمراجعة .وفي ىذا الصدد ،سوف يدعم االتحاد الدول
األعضاء في تنفيذ البرامج ذات األولوية لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية
بما في ذلك الثروة الحيوانية باعتبارىا أداة لتعزيز اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية من
أجل تحقيق األمن الغذائي والتغذوي والقضاء عمى الجوع .وسوف يدعم االتحاد ،من
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بين مجموعة أمور أخرى ،الممكية والقيادة المحمية لمنمو الزراعي الشامل وأجندة
التحول واقامة شراكات فعالة لتعزيز تنسيق الجيود ومواءمتيا والمساءلة المتبادلة؛
ب) دعم ورصد تعزيز األعمال التجارية الزراعية بما في ذلك الوصول إلى موارد
االنتاج وتعزيز قدرات النساء والشباب.
ج) ستقوم المفوضية بتيسير توفر الموارد البلزمة من أجل ضمان تنفيذ البرامج ذات
األولوية في مجال البيئة والموارد الطبيعية .ومن أجل ذلك ،سوف تقوم المفوضية
بتيسير تعزيز حكم وادارة األراضي والمياه والموارد الطبيعية من خبلل تنفيذ مبادرات
تغير المناخ والتصحر ،والتنوع البيولوجي ،وتخفيف أخطار الكوارث ،واألراضي
والغابات ،إلخ.
د) تنفيذ برامج دعم مسائل الجنسين والمناخ والزراعة.
ه) تعزيز إضافة القيمة لتجارة األسماك داخل األقاليم في مجال األمن الغذائي في
أفريقيا.
النتيجة  :3تطوير البنية التحتية والبيئة المواتية لمتنمية االقتصادية الشاممة ،والتصنيع
والتجارة اوأفريقية البينية التي يقودها القطاع الخاص واالستخدام المستدام
لمموارد الطبيعية
بغية تحقيق ىذه النتيجة ،سيتم اتخاذ اإلجراءات التالية:
أ) وضع السياسات التجارية وترويجيا وتيسير المفاوضات عمى منطقة التجارة الحرة
القارية وكذلك تحسين تنسيق مشاركة أفريقيا في المفاوضات التجارية المتعددة
األطراف واإلقميمية.
ب)تثبيت وتنفيذ استراتيجية االتحاد األفريقي لمسمع األساسية األمر الذي سيؤدي إلى
اعتماد بعض الدول األعضاء سياسات وفقاً لمتوصيات .وىذا يفضي إلى تقميل
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أفريقيا تدريجيا اعتمادىا عمى صادرات المواد الخام ،وتخفيف تعرضيا لمتقمبات في
أسعار السمع من خبلل التنويع االقتصادي من بين جممة أمور أخرى.
ج) توفير خدمات االستشارة الفنية لمدول األعضاء في مجاالت المفاوضات حول عقود
التعدين ،وادماج رؤية التعدين األفريقية في القوانين المحمية ،وسياسات معالجة
احتياجات التعدين الحرفي والتعدين الصغير النطاق ،إلخ .وسوف يتم إنشاء المركز
األفريقي لتطوير المعادن وتفعيمو أيضاً في عام .2016
د) العمل مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية عمى تنفيذ المشاريع المحددة في خطة
عمل التعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقيا عمى النحو الذي كمف بو وزراء الصناعة
لبلتحاد األفريقي.
ه) دعم جيود الدول األعضاء في تنفيذ تدابير تسييل التجارة في إطار تعزيز التجارة
األفريقية البينية وداخل منظمة التجارة العالمية.
و) وضع السياسات من أجل االستخدام المستدام لمموارد المعدنية من خبلل التنمية
الصناعية وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مع التركيز عمى النساء والشباب
في القطاعات ذات األولوية لؤلعمال التجارية الزراعية والصناعة الصيدلية والتعدين.
ز) ستواصل المفوضية تحسين مشاركة القطاع الخاص ومناخ األعمال التجارية في
أفريقيا من أجل زيادة االستثمار في التجارة داخل أفريقيا وخارجيا وخصوصاً من

خبلل تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ح) تعزيز الترابط والموثوقية والفعالية في كمفة شبكات وخدمات النقل والسياحة في القارة
كوسائل لتعزيز التجارة األفريقية البينية ،من بين جممة أمور أخرى،
ط) زيادة الوصول إلى الطاقة الحديثة من أجل تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية
لمقارة.
ي) دعم الجيود الرامية إلى توفير بيئة مبلئمة ومواتية لمترابط األفريقي البيني واعداد
التطبيقات والخدمات اإللكترونية.
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ك) دعم تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا مع إشارة خاصة إلى آلية توفير
الخدمات لتعزيز اإلعداد المبكر لممشاريع وسير عمل شبكة األعمال التجارية القارية
حول تمويل البنية التحتية.
ل) دعم إنشاء معيد االتحاد األفريقي لئلحصاءات والذي يكون مقره في تونس
العاصمة ،الجميورية التونسية والمركز األفريقي لمتدريب في مجال اإلحصاءات الذي
يكون مقره في ياموسوكرو ،كوت ديفوار والذي يرمي إلى تعزيز قدرات الدول
األعضاء في االتحاد األفريقي ( )1جمع اإلحصاءات وتحميميا ونشرىا؛ ( )2واعداد
إحصاءات حسنة التوقيت وعالية الجودة يمكن استخداميا لتخطيط التنمية
االقتصادية واالجتماعية؛ وكذلك دعم تنفيذ أجندة  2063وانشاء مراكز التفوق في
مجال اإلحصاءات في أفريقيا.
م) تنفيذ الميثاق األفريقي لئلحصاءات واستراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيا.
النتيجة  :4تنفيذ الدول اوأعضاء سياسات وبرامج تعزيز الصحة والتعميم والمهارات التي
تمك ن من الحصول عمى وظائف يدعمها االستثمار في الخدمات والعمم والبحث
واإلبداع
.1

بغية تحقيق ىذه النتيجة ،ستقوم المفوضية بتسييل ما يمي:
 )1الترويج ل مسياسات والبرامج الرئيسية الكفيمة باستخدام الفضاء الخارجي لتحقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية .وسوف يساعد االتحاد في تعميم وترويج تنفيذ استراتيجية
وسياسة الفضاء األفريقي .وىذا يشمل إنشاء منياج الفضاء البرنامجي لمفوضية
االتحاد األفريقي لتنسيق برامج الفضاء األفريقية.
 )2تسييل تنفيذ استراتيجية العمم والتكنولوجيا واالبتكار العشرية في أفريقيا ()2024
لمتعجيل بانتقال أفريقيا إلى اقتصاد قائم عمى االبتكار والمعرفة .وسوف يقوم االتحاد
األفريقي ،من بين جممة أمور أخرى ،بإنشاء وتفعيل المؤسسات األفريقية لمعمم
والتكنولوجيا واالبتكار وتحديدًا المنظمة األفريقية لمممكية الفكرية ،المجمس األفريقي
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لمبحث العممي واالبتكار ،وبدء عمل المرصد األفريقي لمعمم والتكنولوجيا واالبتكار
عمى نحو تام.
 )3تعزيز تفعيل استراتيجية التعميم القارية العشرية .وىذا يشمل الدعوة والدعم الفني
إلدماجيا في الخطط اإلنمائية الوطنية واإلقميمية؛ وتنفيذ برامج التعميم العالي (المنح،
التنقل ،المواءمة وتوكيد الجودة)؛ برامج النيوض بالمدرسين وتفعيل المعيد األفريقي
لمنيوض بالمدرسين والمركز الدولي لتعميم الفتيات والنساء في أفريقيا.
 )4تبدأ جميع المعاىد الخمسة لمجامعة األفريقية عمميا ،بما في ذلك عمم الفضاء في
جنوب أفريقيا ،كما يتم إنشاء  10مراكز لممعاىد .وسوف يتم تفعيل رئاسة الجامعة
األفريقية في الكاميرون.
 )5وضع وتنفيذ وثائق تنفيذ الجامعة اإللكترونية األفريقية والشبكة اإللكترونية األفريقية.
 )6تنفيذ ميثاق النيوض بالشباب وفقاً لميثاق الشباب األفريقي واألولوية  5لممفوضية،
وأجندة 2063؛ وبدء عمل  10مراكز مرجعية لمتعميم والتدريب الفني والميني لبلتحاد
األفريقي تكون مقارىا في جميع األقاليم الخمسة لمقارة وفقاً الستراتيجية التعميم

والتدريب الفني والميني لبلتحاد األفريقي لعام .2013

 )7تعزيز السياسات والبرامج الرئيسية الخاصة بالرعاية والوقاية الصحية األولية إلى
جانب استراتيجية التغذية اإلقميمية األفريقية ودعم القدرات عمى مراقبة حاالت
األمراض ورصد انتشارىا لما تمثمو من تيديد عمى الصحة العامة.
 )8دعم وتعزيز سياسات وبرامج الضمان االجتماعي وحماية المجموعات المستضعفة
السيما األطفال والمعوقين ،وكذلك العمال المياجرين.
 )9تعزيز وتنفيذ البرامج والسياسات المتعمقة بعمالة الشباب والنساء.
النتيجة  :5تنفيذ استراتيجيات تعبئة الموارد ،بما في ذلك مصادر التمويل البديمة
واإلضافية ،لتمكين أفريقيا من تمويل برامجها وتنميتها
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.2

ستركز المفوضية في عام  2016عمى إنشاء آليات تعبئة الموارد المحمية بما في
ذلك مصادر التمويل البديمة بغية التنفيذ المستدام والقابل لمتنبؤ ألولويات التنمية
لبلتحاد األفريقي كما وردت في أجندة  2063وأجندة التنمية لما بعد  2015وفقاً

لمقرر القمة بشأن مصادر التمويل البديمة.

النتيجة  :6مفوضية االتحاد اوأفريقي عمى اتصال بالدول اوأعضاء/أصحاب المصمحة
وتشركهم في تحديد أجندة أفريقيا وتنفيذها.
.3

بغية تحقيق ىذه النتيجة ،ستقوم المفوضية بتسييل ما يمي:
أ) ترسيخ أجندة  2063في أذىان الجميور في الداخل والخارج من خبلل إظيار ما
تمثمو أجندة  2063عمى نحو صحيح وما ينبغي أن تعرف بو (فكر في أجندة
 2063وانظر إلى " أفريقيا التي نريدىا")
ب) تعزيز اتحاد أفريقي أكثر نشاطا وظاىر بوضوح عمى نحو إيجابي ومحوره الشعوب
من خبلل استراتيجية فعالة لبلتصاالت وكسب التأييد تدور حول "حقوق اإلنسان".
ج) إقامة ىيكل فعال وقادر عمى العمل لبلتصاالت في مفوضية االتحاد األفريقي.
د) دعم تنفيذ مشاريع التراث (برنامج المتطوعين الميجر األفريقي وقاعدة البيانات
الخاصة بميارات الميجر األفريقي وصناديق االستثمار لمميجر األفريقي وسوق
التنمية األفريقية.
ه) توفير الدعم لعمميات المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لتمكينو من الترويج
ألجندة  2063في المجتمع المدني لمدول األعضاء والتشجيع عمى إدماجيا محميا.

و) في إطار خطة التنفيذ العشرية ،تشمل أولويات المجمس االقتصادي واالجتماعي
والثقافي "من بين مجموعة أمور أخرى" ما يمي:
 إنشاء األجيزة الفرعية لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لتنشيط لجان
المجموعات القطاعية كآليات تشغيمية رئيسية.
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 تحديد خطى المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لبدء عممياتو الميدانية حثيثاً
لدعم سياسات االتحاد األفريقي وبرامجو وأنشطتو .وبالمثل ،ينبغي أن يكون ىناك
دعم كبير من االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيو إلنشاء الفصل الوطني لممجمس
االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي يرمي إلى دعم ومساعدة االتحاد لبموغ وتعبئة
المجتمع المدني لصالح برامج االتحاد األفريقي وأنشطتو في الركائز الخمس.
 من المتوقع أن يقدم االتحاد األفريقي الدعم لعمميات المجمس االقتصادي واالجتماعي
والثقافي لتمكين األجيزة من قيادة عممية إدماج أجندة  2063في القوانين المحمية في
الدول األعضاء بفعالية وتعميميا وتشجيعيا.
النتيجة  :7تحسين القدرات المؤسسية لمفوضية االتحاد اوأفريقي ،وتعزيز العالقات مع
المجموعات االقتصادية اإلقميمية ،وأجهزة االتحاد اوأفريقي والشركاء
االستراتيجيين والشركاء اآلخرين
سيواصل االتحاد ،من خبلل أجيزتو ،التركيز عمى توجيو االستراتيجي لجعل
مؤسساتو :قائمة عمى التكنولوجيا ،ومواصمة اجتذاب واستبقاء القوة العاممة وأخي ار
تحسين الفعالية .يواجو االتحاد تحدي القدرة عمى المنافسة حيث يخسر موارد بشرية
ذات ميارات لصالح المنظمات األخرى .واذا نظرنا إلى طريقة قيامنا بالعمل عموما،
نجد أننا نواجو تحدياً ىاماً يتمثل في فعالية تنفيذ أجندة التكامل وينبغي أن نتحقق من
األدوات التي نستخدميا .في ىذا الصدد سوف يقوم االتحاد بما يمي:

أ) تعزيز إدارة الشركات لتعزيز واستدامة ثقافة المساءلة والمسؤولية؛
ب) تعزيز األداء والفعالية التشغيمية داخل المفوضية؛
ج) تنسيق تنفيذ خطة التنفيذ العشرية ألجندة 2063؛
د) تعزيز التآزر مع أجيزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية من أجل
تحسين الفعالية والكفاءة؛
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ه) تحسين نظام اإلدارة المالية لتوفير محاسبة شفافة وتقديم تقارير أفضل إلى المانحين
من خبلل تفعيل نظام ساب (وحدة إدارة المنح)؛
و) ضمان التزام االتحاد األفريقي بالمعايير المحاسبية الدولية لمقطاع العام من أجل
تعزيز تقديم التقارير المالية وتحقيق قدر أكبر من المساءلة .وتفعيل نموذج حل ساب
لصياغة الميزانية العامة بيدف التشجيع عمى إعداد ميزانيات قائمة عمى النتائج.
ز) القيام بعمميات المراجعة المالية لمتأكد من االمتثال لمنظم وزيادة عدد عمميات مراجعة
األداء/القيمة مقابل النقود.
ح) تنظيم خدمات مديرية الشؤون اإلدارية وادارة الموارد البشرية لتعزيز الكفاءة التشغيمية
وتمكين مفوضية االتحاد األفريقي من تنفيذ الصبلحيات المنوطة بيا.
ط) تنفيذ مبادرات تحسين العمميات لخفض التكاليف التشغيمية والحفاظ عمى ثقافة التميز.
ي) وضع وتنفيذ مجموعة من حمول بناء القدرات لتمكين قادة االتحاد األفريقي والعاممين
فيو من تنفيذ صبلحيات المنظمة عمى نحو فعال.
ك) التفعيل الكامل (عبر كافة أجيزة االتحاد األفريقي) لمنظام الجديد المعزز لمتخطيط
والرصد والتقييم وتقديم التقارير.
ل) تحقيق أقصى قدر ممكن من االستفادة من بوابة إدارة المعرفة.
م) اتخاذ التدابير لتعزيز القدرة القانونية لمفوضية االتحاد األفريقي عمى تحسين كفاءتيا
التشغيمية.
ن) كفالة عبلقات عمل سمسمة ومتسقة مع الدول األعضاء وكافة أجيزة االتحاد األفريقي
كجية اتصال داخل المفوضية في دورىا كأمانة لبلتحاد.
س) تعزيز التنسيق بين اإلدارات والمديريات.
ع) تعميم المنظور الجنساني في مؤسسات االتحاد األفريقي
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ف) توفير خدمات فنية كافية لممفوضية ولجنة الممثمين الدائمين والمجمس التنفيذي
والمؤتمر في أنشطتيا واجتماعاتيا ،بالتنسيق مع جميع ىياكل المفوضية.
ص)

تنفيذ برنامج دعم تطوير القدرات المتعدد الوكاالت لبلتحاد األفريقي-النيباد
لممجموعات االقتصادية اإلقميمية بناء عمى خطة التنفيذ  2025-2015واإلطبلق
التجريبي لبرنامج القيادة التحويمية لبلتحاد األفريقي في أفريقيا مع المنظمات اإلقميمية

ذات الصمة
ق) سوف يجري االتحاد في عام  2016استعراضاً وتقييما شامبلً لجميع الميام
والمناصب الحالية في جميع المستويات ،وقيادتيا وآثارىا عمى إنجازات أىداف

االتحاد األفريقي .وسوف يؤدي ذلك إلى تنفيذ ىيكل تنظيمي دينامي ومرن وقابل
لمعمل يقود خطة التنفيذ العشرية لبلتحاد األفريقي ألجندة .2063
ر) لكي يقوم االتحاد بصبلحياتو ،سوف يعزز ويقود األداء والكفاءة التشغيمية داخل
مؤسسات االتحاد .في ىذا الصدد ،سوف ينفذ تدابير لتحسين أداء الكفاءة التشغيمية
لمؤسسات االتحاد األفريقي ،بصورة مستمرة ،من حيث التمويل والموارد البشرية
والخدمات اإلدارية والقانونية والتخطيط االستراتيجي والمراجعة الداخمية والمؤتمرات
والمراسم وجميع الخدمات داخل المفوضية ،عن طريق وضع معايير أفضل
الممارسات الدولية واعتمادىا.
ش) سوف ينشئ االتحاد أيضاً أكاديمية مركز التفوق لبلتحاد األفريقي لتساعد في وضع

وتنفيذ مجموعة من حمول القدرات لتمكين قادة أجيزة االتحاد األفريقي وعاممييا من

القيام بفعالية الصبلحيات المنظمة .وسوف يفتح المعيد أيضاً أبوابو لمدول األعضاء

وخصوصاً في مجاالت القياس والتقييم.

ت) يتم تعزيز التآزر مع أجيزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية
لتحسين الكفاءة والفعالية.
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قاف :أولويات أجهزة االتحاد اوأفريقي لعام :2016
الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد)
.1

في عام  2016وتنفيذا لصبلحياتيا المنصوص عمييا في مقرر الدورة الرابعة عشرة،

سوف تواصل وكالة النيباد التركيز عمى الميام األساسية التالية:
أ) تيسير وتنسيق تنفيذ البرامج والمشاريع اإلقميمية/القارية ذات األولوية ألفريقيا.
ب) تعبئة الشركاء والموارد دعماً لتنفيذ البرامج والمشاريع.
ج) رصد وتقييم تنفيذ البرامج والمشاريع.

د) إجراء وتنسيق البحوث وادارة المعرفة
ه) الدعوة إلى الرؤية والرسالة والقيم األساسية لبرامج االتحاد األفريقي والنيباد
المحكمة اوأفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:
.2

تكون أولويات السياسات لعام  2016كما يمي:

أ) مواصمة برنامج الترويج لممحكمة لضمان تحقيق مزيد من التصديقات واإلعبلنات.
ب) وضع نقطة مرجعية لتبادل الزيارات/التعمم مع المحاكم اإلقميمية األخرى (المحكمة
األوروبية والمحكمة األمريكية المشتركة)
ج) عقد مؤتمر لجميع المحاكم اإلقميمية والقارية
د) تقديم إطار مؤسسي ممموس داخل االتحاد األفريقي لفعالية إدارة الحاالت وتنفيذ
ق اررات/أحكام المحكمة
ه) تحديث عمميات إدارة الحاالت لممحكمة واالنتقال نحو نظام إدارة الحالة اإللكترونية؛
و) تحسين ميارات تكنولوجيا المعمومات قضاة وعاممي المحكمة عمى النظام اإللكتروني
إلدارة الحاالت؛

ز) إنشاء نظام قانوني لممحكمة.
مجمس االتحاد اوأفريقي االستشاري لمكافحة الفساد:
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.3

يتمثل اليدف الرئيسي في جعل المجمس ،األمانة والمعاىدة ،بارزة وواضحة وموثوق بيا
ومشاركة وحاضرة في جميع البمدان األفريقية ،في النياية ،وكذلك فيما يتصل بالمنظمة
اإلقميمية .وسوف تكون أولويات المجمس في عام  2016كما يمي:
أ) تعزيز قدرات المجمس لبلضطبلع بصبلحياتو؛
ب) تعبئة الموارد لؤلنشطة المستقبمية لتعميم مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة
الفساد.

.4

تعقد أيضا اجتماعات المجمس في حينيا وفقاً لمنظام األساسي لمجياز .وسوف يشارك
مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد أيضاً في األنشطة التالية:

 )1قمة االتحاد األفريقي؛

 )2اجتماعات إدارات المفوضية؛
 )3المؤتمرات التي تعقد مع الدول األعضاء في شركة األمم المتحدة لمتعمير؛
 )4الرابطة الدولية لمؤتمر مكاتب مكافحة الفساد
المجنة اوأفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:
.5

لضمان االمتثال لمميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والصكوك األخرى المتعمقة
بحقوق اإلنسان ،سوف تحدد المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في عام 2016
أولوياتيا كما يمي:
 التباحث مع الدول األعضاء حول وضع حقوق اإلنسان في القارة بغية ترسيخ التقدم
المحرز ،والتحديات المتبقية ،وآفاق المستقبل ،وما ينبغي فعمو.
 تحسين ميارات المحاكمة لمموظفين القانونيين لمجنة؛
 تحسين الوثيقة ونظام إدارة المعمومات؛
 التعجيل ببحث تقارير الدولة والشكاوى المتعمقة بحقوق اإلنسان التي تستمميا المجنة؛
 وضع آلية المتابعة الفعالة لتنفيذ توصيات وق اررات لمجنة؛
 مواصمة تنفيذ صبلحياتيا الوالية األساسية.
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لجنة االتحاد اوأفريقي لمقانون الدولي:
.6

تركز أولويات لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي لعام  2016عمى ما يمي:
أ) أىداف وأولويات أجندة  2063في صيغتيا الواردة في الخطة العشرية األولى.
ب) سوف تواصل لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي أنشطتيا في مجال التقنين
والتطوير التقدمي لمقانون الدولي ،وكذلك نشر القانون الدولي في أفريقيا مع تركيز
خاص عمى أىداف وأولويات أجندة .2063

المجنة اوأفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته:
.7

تركز أولويات المجنة في عام  2016عمى تحقيق األىداف التالية:
أ) االلتزام السياسي والممكية الوطنية لمميثاق
ب) البيئة القانونية وبيئة السياسات المواتية عمى الصعيد القطري
ج) التعجيل بالتقدم نحو حقوق األطفال

البرلمان اوأفريقي:
.8

يشكل عام  2016الميزانية الثالثة التي تندرج في الخطة االستراتيجية لمبرلمان األفريقي
لمفترة  .2017-2014ويستمر ىيكل الخطة ،التي صيغت مجاالتيا الست ()6
لمتدخبلت ذات األولوية في شكل األىداف االستراتيجية طوال الفترة التي تشمميا الخطة.
واألىداف االستراتيجية الست (: )6
أ) تعزيز الميام التشريعية البرلمانية لمبرلمان األفريقي

ب) تقديم منياج لتعميم األصوات األفريقية وأصوات أولئك الذين في الميجر في عممية
صنع السياسة لبلتحاد األفريقي
ج) الترويج لحقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الرشيد في أفريقيا
د) تعزيز السمم واألمن واالستقرار
ه) تعزيز التكامل والتنمية في أفريقيا
و) تعزيز القدرات المؤسسية لمبرلمان األفريقي
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راء :توصيات أخرى:
با إلضافة إلى توصية لجنة الممثمين الدائمين باعتماد الورقة اإلطارية لمميزانية ،قدمت
المجنة الفرعية التوصيات التالية العتمادها من قبل لجنة الممثمين الدائمين:
 1مصادر التمويل البديمة

أثارت مسألة مصادر التمويل البديمة مناقشات مستفيضة واتفق االجتماع عمى مناشدة لجنة
الممثمين الدائمين لجنة تقدير األنصبة عند اجتماع لمناقشة الطرق وفقاً لمقرر القمة بغية

تقديم توجيو حول المسألة.

 2تعميم أجندة  2063وادماجها في القوانين المحمية:
أوصى االجتماع بضرورة بذل مزيد من الجيود لتعميم أجندة  2063وادماجيا في القوانين
المحمية عمى الصعيدين الوطني واإلقميمي.
 3دور المرأة:
اتخاذ جيود خاصة لتعزيز دور المرأة (التي ىي ميمشة أحياناً) في المفاوضات وفي

أوضاع النزاعات وادراج دور قادة المجتمع ،ومنظمات المجتمع المدني ،والشباب واألوساط
األكاديمية تعزي اًز لمسمم واألمن في القارة.
 4التأخر في تسديد المساهمات المقدرة:
بخصوص التأخر في تسديد المساىمات المقدرة لمدول األعضاء ،لوحظ أن المفوضية أن
الموم يقع عمى جزئياً لعجزىا عن إرسال الفواتير إلى الدول األعضاء في الوقت المناسب.

وعميو ،يوصى بإرسال فواتير المساىمات المقدرة إلى الدول األعضاء في أكتوبر-نوفمبر من
العام الذي يسبق عام التنفيذ وىو يناير من عام التنفيذ.
 5الحاجة إلى تحسين اإلحصاءات في أفريقيا لصنع السياسة
يوصى ببذل قصارى الجيد لتفعيل مؤسسات اإلحصاءات في تونس وكوت ديفوار.
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 6عقد االجتماعات مع الشركاء:
يوصى بإببلغ الدول األعضاء بالمبالغ المستممة من الشركاء وكذلك ضرورة إشراكيا في
المفاوضات عمى جميع األصعدة من أجل فيم أفضل لتمك االتفاقيات.
 7التصديقات:

يوصى بأن تبذل المفوضية جيوداً خاصة لتشجيع الدول األعضاء عمى التصديق عمى
مختمف الصكوك القانونية من أجل تيسير تنفيذ أنشطة االتحاد.

 8اجتماعات المجنة الفرعية

يوصى بإعدا د جدول زمني الجتماعات فصمية لجميع المجان الفرعية من أجل السماح
بتنسيق مبلئم ليا.
اعتماد التقرير
نظ ار لعدم اكتمال النصاب القانوني كمف االجتماع ىيئة مكتب المجنة الفرعية ببحث
التقرير .وناقشت ىيئة المكتب التقرير واعتمدتو مع الجدول الزمني لئلجتماعات.
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