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 المقدمة:

لميزانية اللجنة الممثلين الدائمين للتنسيق واإلشراف العام على عقد االجتماع المشترك للجنة الفرعية  .2

 00إلى  19وزراء المالية في الفترة من لجنة الخمسة عشرة للاوالشؤون المالية واإلدارية وخبراء 

 جتماع السفير ندومسووترأس اال. قاعة الجلسات العامة بالمركز القديم للمؤتمراتفي  1028نوفمبر 

الممثل الدائم لجمهورية جنوب أفريقيا لدى االتحاد األفريقي ورئيس اللجنة الفرعية ، نديما نتشينجا

 .مقرر االجتماع جمهورية أوغنداجيمس اموكو اندولي سفير للجنة المذكورة. وكان السفير

 

 الكلمة االفتتاحية

مين لعميق ألعضاء اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائأعرب الرئيس عن تقديره ا، في كلمته االفتتاحية .1

الذي اعتمده مؤتمر القمة االستثنائي في ، على العمل الجيدلجنة الخمسة عشر لوزراء المالية وخبراء 

ة نابة لمديريإلوالمدير باوالمحاسبة وإعداد الميزانية والمالية  . كما شكر مدير البرمجة1028نوفمبر 

اإلدارية وإدارة الموارد البشرية للجهود الحميدة التي بذلت من أجل اعتماد التقرير وأعرب الشؤون 

 .للدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب المستشار القانونيأيضاً عن تقديره 

جهزة صنع أأبلغ بأنه يتعين القيام بمزيد من األدوار الرقابية في تنفيذ القرارات األخيرة التي اعتمدتها  .0

 .مما يدل على التحسن، وأشار إلى أن عدد البنود المدرجة في جدول األعمال قد انخفضسة السيا

ر يرلتقاد اعتماواالقيادة الجيدة علی س ئيرلاکة رلمشتالجلسة ا هنأت، الفتتاحيةاكلمته ب عقاأفي  .4

 .عالجتمال اخالرات مدة ع وأشادت به

 نوالمشارك

للجنة الخمسة عشر لوزراء ( خبيرا 21واثنا عشر )دولة عضو ( 0في االجتماع ستة وثالثون )شارك  .5

 .2المالية ، ترفق قائمة المشاركين بهذا التقرير الملحق 

 اعتماد جدول األعمال

ند بمن لمناقشة طلب لتحويل أداء الميزانية عن تقرير الطلب االجتماع ، قبل اعتماد جدول األعمال .6

 .للموافقة كعامل محفز،  مفوضية االتحاد األفريقيإلى آخر من 

أبلغ الرئيس الجلسة المشتركة أن التقرير متاح باللغة اإلنجليزية فقط ولم تتم ترجمته إلى اللغات  .7

لهذا االجتماع. وناشد أن يستمر االجتماع ألنه من المستحيل الحصول على يتم إعداده األخرى ألنه لم 

 .على ذلكسرد أداء الميزانية وتم االتفاق 

 .التعديالت التاليةمع جدول األعمال اعتمد  .8

لسهولة اللغات بجميع الصفحات ترقيم جميع و 10إلى  18تغيير ، 1الفقرة ، 2في الصفحة   (2

 الرجوع إليها ؛

 .المغرب والسنغالوتسجيل حضور كل من  18( إلى الفقرة 1) 17نقل التوصية في الفقرة  (1

من اًعا في أديس أبابا واجتمكانوا يحضرون ناقش القضية التي أثارها بعض المشاركين الذين  (0

عودتهم إلى بلدانهم األصلية قبل السفر إلى القاهرة لعقد اجتماع آخر في غضون أن تتم المتوقع 

أيام قليلة. من المستحسن مواصلة رحلتهم من أديس أبابا بدالً من العودة إلى الوطن ألن ذلك 

 .أمواالً كثيرةيكلف االتحاد األفريقي 

 .1028 سبتمبر 10إلى  28لالجتماع الذي سيعقد في الفترة من تعميم التقرير النهائي  (4
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 االتحاد األفريقيلميزانية  يةطاراإلوثيقة ال

 يةورقة إطار تخطيط السياسات االستراتيجية والرصد والتقييم وتعبئة المواردمديرية قدم مدير  .9

المجاالت علی هذه الورقة تحتوي  ر أنکإلى الجلسة المشتركة للنظر فيها. وذ 1010لميزانية لعام ل

والمجموعات يقي رألفد االتحااضية ومفن بيل لتکامض وايولتفاالموضوعية ذات األولوية و

ة يدالقتصاواالجتماعية اووكالة التنسيق والتخطيط للنيباد، وتحليالً لللبيئة إلقليمية اية دالقتصاا

 .رةلسياسية للقاوا

 :التعليقات التاليةاالجتماع أبدى  .20

 لمديرة للعرض الذي قدمتهأشاد با (2

 تواجه تحديات التنفيذ على المستوى الوطني ؛ ٪0.1بنسبة ضريبة الأبلغت أن  (1

إلى التوقعات مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة ال تشير  أحاط علما بأن (0

تنفيذ  من حيثاالقتصادية للدول األعضاء لتوجيه العملية وتمت معالجة مسألة الكفاءة والفعالية 

 .الميزانية

 .طلب من المفوضية تضمين مبدأ االستدامة في الورقة (4

الحظ أن اإلنجازات الرئيسية الواردة في الورقة غامضة ونوعية بدون جداول زمنية وطلبت  (5

 .تحديدها كميا

 .رؤية وليست مجرد أرقام للنظر فيهابمثابة ذكر أن الميزانية هي  (6

إدارة الموارد البشرية في الورقة اإلطارية وتحديد مصادر  كما طلب من اللجنة إدراج قضية (7

 الموارد المعبأة ؛

أن نظام الزراعة والمعلومات مفقود في الورقة اإلطارية وطلب إدراجها في الوثيقة  الحظ (8

 .مشاريع الرئيسيةالباعتبارها إمكانية تمويل 

ن الحالة العامة دون تسمية المقدرة في النصف األول من السنة وأبلغ ع اتاستفسر عن المساهم (9

 .البلدان

 .مجموعات اقتصادية إقليمية وأسمائها 4مبررات اختيار تساءل عن  (20

للمفوضية وطلب االستعراض نصف المرحلي  الحظ أيضا أن العرض لم يُظهر قدرة االستيعاب (22

 .لتقييمها 1060للخطة العشرية لتنفيذ أجندة 

أن العجز لم يرد ذكره في الوثيقة واقترح أن يشمل الجدول الزمني الذي تقوم الدول  الحظ (21

 .األعضاء بتحويله إلى االتحاد

استفسر عن الهدف الرئيسي المخصص للمجاالت المواضيعية الرئيسية وآلية تنفيذ سقف  (20

 .الميزانية

 أقر بأن الورقة اإلطارية هي وثيقة استراتيجية تحتاج إلى تحسينات (24

 :ما يليت المديرة بأنها أشارت إلى رد .22

 .1028ديسمبر  02متاًحا في  1028سيكون معدل التنفيذ النهائي لعام  (2

 .االقتصادي للقارةو يسلط المشهد االقتصادي الضوء بشكل واضح على الوضع االجتماعي (1

ن ال كويتم توفير تحليل مفصل للميزانية ولالمفوضية هي عملية مستمرة في الميزانية استدامة  (0

 الورقة اإلطارية.يمكن تضمينها في 

الورقة عبارة عن وثيقة موجزة تبرز فقط القضايا والتدخالت الرئيسية التي سيعالجها االتحاد  (4

 .في انتظار التنفيذ الفعلي لبرنامج اإلصالح المعتمد، 1010في عام 

متوسطة األمد الخطة ال حتويت، تجنب تفسيرا مفصال ؛ ومع ذلكترؤية عبارة عن الميزانية  (5

 .على البرامج والمشاريع الرئيسية 2023 - 1028
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ي ستدفعه المبلغ الذإعداد الميزانية ألنه يعالج على عملية تقدير األنصبة أو يؤثر لن يغير جدول  (6

 .كل دولة عضو لالتحاد

 سيتم تضمين مخاطر أخرى مثل نظام المعلومات والموارد البشرية في الورقة (7

 .هناك استراتيجية لتعبئة الموارد مخصص للموارد المحلية، الموارد المحليةباإلضافة إلى  (8

 ،ما زال االتحاد األفريقي يعتمد على التمويل من الدول األعضاء والشركاء بما في ذلك الصين (9

لالتحاد في الربعين األول والثاني للتمكين مساهماتها المقدرة حث الدول األعضاء على دفع تو

طة المجدولة في هذه الجهات ألن جدول األعمال تم إعداده على أساس مبدأ من تنفيذ األنش

 .على الرغم من أنه سيتم الحصول على الدعم من الشركاء، وتمويلها الدول األعضاءملكية 

بقية المجموعات بينما سيتم النظر في  1010تم النظر في أربع مجموعات اقتصادية إقليمية لعام  (20

 .في العام التالي

  2023-2018الورقة اإلطارية والخطة المتوسطة األمد األساس إلعداد  1060أجندة  تشكل (22

على أساس اتجاه التنفيذ للسنوات الثالث  1028وسيتم تحديد سقف الميزانية في نهاية عام 

 .الماضية

داد التجاوز في إعأساس االستحقاق المحاسبي وستتم إعادة صياغة مخاطر المفوضية تستخدم  (21

 .عن طريق وضع آلية قائمةلمعالجتها  الميزانية

 .1060توجد خطة إلجراء تقييم منتصف المدة لخطة التنفيذ لعشر سنوات في جدول أعمال عام  (20

سيتم تنفيذ االمتثال للقرارات التي تم تبنيها ولكن التفاصيل المتعلقة باالمتثال ستكون في الوثيقة  (24

 .الرئيسية

لميزانية مع تعديالت تشمل قضايا الموارد البشرية اإلطارية لالورقة اعتمدت ، بعد مداوالت مطولة .21

 .والزراعة ونظام المعلومات

 1028أكتوبر  21إلى  22مشروع تقرير االجتماع المشترك الذي ُعقد في الفترة من 

 .اعتمدت الجلسة المشتركة مشروع التقرير مع التعديالت التالية، عقب استعراض الوثيقة .20

 .بجميع اللغات صفحات الوثيقةترقيم  (2

 .18( إلى الفقرة 1) 17نقل الفقرة  (1

 .تضمين حسابات االتحاد األفريقي واستثمار األموال في البنوك والمؤسسات المالية األفريقية (0

 السفر إلى القاهرة من أجل اجتماع االتحاد األفريقي

، س أبابااً في أديفيما يتعلق بمسألة بعض المشاركين المسافرين إلى القاهرة الذين يحضرون اجتماع .24

التجارة والصناعة الظروف المحيطة باالجتماع الذي سيعقد في القاهرة. وأوضحت  ةمدير تأوضح

ً في  ً في أديس أبابا للمشاركة أيضا أن بعض الدول األعضاء عيّنت جهات تنسيق تحضر اجتماعا

ؤدي يمما ال يمكن التنبؤ به وضع اجتماع القاهرة الذي سيعقد في غضون أيام قليلة. هذا هو نتيجة 

 .إلى ارتفاع تكلفة التذاكر

قال ممثل وحدة االتحاد األفريقي للسفريات إن الوحدة ليست على علم بأولئك الذين سيحضرون كال  .25

 حالتين وتمت معالجتهما. وأبلغتالاالجتماعين في أديس أبابا والقاهرة. واعترف بأنه تم اإلبالغ عن 

 من قبل اإلدارات األخرى في مقر االتحاد األفريقيدعوا الً من المندوبين قد االجتماع بأن عدداً قلي

المشتركة بأن المشاركين الذين حضروا اجتماع أديس أبابا حصلوا الجلسة أُبلغت ، أثناء المداوالت .26

دل ألنه دفع للمشاركين بواعتبر ذلك إضاعة لموارد االتحاد ، على استراحة ألن الوثائق لم تكن متاحة

 .اليوميإلعاشة ا
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معالجة المسألة المطروحة من خالل تحديد  للسفرياتطلب االجتماع من وحدة االتحاد اإلفريقي  .27

وأوصى بأن يواصل المشاركون في أديس أبابا رحلتهم إلى ، أولويات إصدار التذاكر وإصدارها

 .القاهرة لتجنب إرسال تذاكر إلى العواصم

 

 مساهمات الدول األعضاء والشركاء

المساهمات الحالية للدول األعضاء  والمحاسبةوإعداد الميزانية والمالية البرمجة  ةمدير تعرض .28

 .الموقرهذا الجهاز والشركاء في 

وخلص إلى أن الوثيقة التي ، لسالم للدول األعضاءاصندوق الموارد لشكك االجتماع في تخصيص  .29

 .تم تعميمها ستستخدم في مناقشة الفكر

 

 طلب التحويالت

عرضت مديرة مديرية البرمجدة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة طلب التحويالت بقيمة  .10

ولكنه إعادة ، وأبلغ االجتماع بأن الطلب ال يستلزم تمويال إضافياأمريكي دوالراً  26960029

 ،عجز. وطلبت أن تكون هناك مرونة في عملية إعداد الميزانيةالوفورات من بند إلى بند به تخصيص 

 في النظم واللوائح المالية لكي تنظرشأنها في ذلك شأن معظم الحكومات الوطنية. وسوف ينعكس ذلك 

ميزانية  تنفيذفيها أجهزة صنع السياسة. باإلضافة إلى ذلك، شرحت المديرة التحديات التي ستواجه 

1028. 

النظم من  27استيفائه ألحكام المادة ومراجعة الطلب المقدم المفوضية المشتركة من  الجلسةطلبت  .12

بشأن الضرورة الملحة والضرورة والمعايير غير المتوقعة. وينبغي أن يتضمن الطلب واللوائح المالية 

 .وأسباب التوفير والمبررات لطلب االستحقاق، المنقح أيضاً النفقات حتى اآلن

 زانية قدم طلبا منقحا قدرهرئيس قسم الميمن عقب االستعراض الذي طلبته الجلسة المشتركة  .11

وأبلغ االجتماع بأن جميع طلبات الميزانية البرنامجية والنفقات أمريكي دوالرا   2,115,041

 .الرأسمالية الواردة في التقارير األولية قد أسقطت

. باإلضافة للتحويالت كطلبأمريكي دوالر   2,008,393 المشتركة بمبلغ إجمالي قدره الجلسة توصي  .10

يمته قمن إدارة السلم واألمن بمبلغ التحويالت اعتمدت الجلسة المشتركة من حيث المبدأ طلب ، إلى ذلك

 .للجنة الممثلين الدائمين لمزيد من التدقيق والطلبمع مكتب اللجنة الفرعية أمريكي دوالر   3,735,241

 

 متأخرة المرتبات

ه لبشرية وذكر بأن التقرير المشترك قد طلبتقدم التقرير ممثل مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة التنمية ا .14

وأوضح أن  .المفوضية الحتساب متأخرات المرتباتالمشتركة لتحديد الطريقة التي تستخدمها الجلسة 

 ،في المائة من متأخرات المرتبات للموظفين العاديين يستند إلى المرتب األساسي 6.2نسبة بحساب ال

الرأي ب. وأبلغ االجتماع المكافأةام يستند إلى الراتب األساسي في حين أن النظ، والمعاش، وبدل الزوج

 717القانوني المتعلق باستحقاقات متأخرات مرتبات الموظفين العاديين وغير النظاميين والمقرر 

الكيفية التي يتم بها بالموافقة على  1027يوليه الصادر في  967والمقرر  1020الصادر في يناير 

 .المرتباتسداد متأخرات 

 :الجلسة المشتركة التعليقات التاليةأبدت ، بعد العرض .15
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ان سواًء كالمرتبات اللذين يؤثران على أساس احتساب متأخرات ارتباك بين المقررين هناك  (2

المقرر في ورد كما  ٪6.2أو  1020الصادر في يناير  717ورد في المقرر كما  ٪5استخدام 

 .1027الصادر في يوليو  967

د والوفورات من بنو، اقتراح لتوفير متأخرات المرتبات من استثمارات االتحاد األفريقيقدم  (1

 .الميزانية واستئجار المباني بدون أموال إضافية من الدول األعضاء

وطلبت ، األموال غير المستخدمة من الدول األعضاءأساس اقترح أن تكون طريقة الدفع على  (0

 .النظر إلى سيولة االتحادب، المواردتحديد سلة المفوضية من 

لكن الجلسة المشتركة ، شهراً  06غضون في اقترحت مفوضية االتحاد األفريقي دفع المتأخرات  (4

مراجعة هذا الجدول الزمني ألنه غير ممكن للحد من مخاطر تراكم الديون المفوضية طلبت من 

داد راح حول كيفية ساقتخبراء لجنة الخمسة عشر لوزراء المالية بتقديم في المستقبل. وكلف 

 .المتأخرات

وأنه يجب االتفاق على آلية الدفع  ٪6.2ذكر الرئيس االجتماع بأنه تمت الموافقة على القرار بنسبة  .16

 اإليجار التي حققته مفوضية االتحاد األفريقي ألن المبلغبدخل اآلن وال ينبغي أن يكون الدفع مرتبًطا 

مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة  منغير كاف كما أشارت إليه اللجنة. وطلب 

 .االحتياطيولجنة الخمسة عشرة لوزراء المالية تحديد مصادر تمويل المدفوعات وليس الصندوق 

لكل من مديرية البرمجة وإعداد خلص االجتماع إلى أنه ينبغي ، وعقب البيان الذي أدلى به الرئيس .17

الميزانية والمالية والمحاسبة ولجنة الخمسة عشرة لوزراء المالية ان يجتمعا لتحديد مصادر التمويل 

 لسداد متأخرات المرتبات. 

 

 تفضيليالسعر ال

قدمت المديرة باالنابة لمديرية الشؤون األدارية وإدارة الموارد البشرية تقريراً عن االسعار التفصيلية  .18

السياسة دون أي موافقة صنع بأن القضية قد ُعرضت عدة مرات على أجهزة إلى االجتماع وأبلغت 

 .بعد ألسباب مختلفة

 :الجلسة المشتركة .19

يقم الخبير يجب تصحيحها في التقرير ولم التي تمت مالحظاتها األخطاء المحاسبية إن  (2

 .1027حسب طلب المجلس التنفيذي في عام االستشاري المستقل بعد بإجراء الدراسة 

إال أن األمم المتحدة تدفع أكثر من ، ذكر أنه على الرغم من أن الحساب يعتمد على األمم المتحدة (1

 .االتحاد األفريقي

اسبة ولكن منمرتبات تحاد األفريقي في مكاتب التمثيل يجب أن يحصلوا على أقر بأن موظفي اال (0

 .ال يُشترط الحصول على أسعار تفضيلية

 الموظفين ؛أفراد مصلحة االتحاد بدالً من مصلحة تحقيق اعترف أيضا بالسعي إلى  (4

، لمستقلينا أبلغ بأنه سيتم التعامل مع السعر التفضيلي بمجرد توافر تقرير الخبراء االستشاريين (5

 .وهناك خيار أمام الموظفين لطلب التحويل إذا لم يوافق على الدفع

 :إن المفوضية .00

 بدل التسويةأن أحد المكاتب يحسب بوأبلغت االحتساب أوضحت أنه لم تكن هناك أخطاء في  (2

 .مما يزيد من المبلغ اإلجمالي، بدل السكنعلى 

 .تسويةالالفرق بين السعر التفضيلي وبدل  تشرح (1

حول لة وأنه ينبغي إجراء دراسة مستق لن يكون قابالً للتطبيقالسعر التفضيلي خلص االجتماع إلى أن  .02

أوصى االجتماع بأنه في انتظار االستنتاجات ، المعيشة في مركزي العمل. ومع ذلكتحديد تكاليف 
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قاء في يار البينبغي أن يمنح الموظف المتأثر خ، التي توصلت إليها اللجنة االستشارية أو الدراسة

 .مركز العمل أو طلب التحويل ألن األسعار التفضيلية لن تطبق

 

 الطريقخارطة خطة الموارد البشرية الرئيسية / 

قدمت المديرة باإلنابة لمديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية خارطة الطريق وأوصت  .01

 .االجتماع المعدلة خاللاالجتماع باعتماد خارطة الطريق في صيغتها 
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(  2الملحـق )   

 قائمة المشاركين

 الدول األعضاء

. الجزائر2 . مالوي29   

. بوتسوانا1 . مالي10   

. بوركينا فاسو0 . موريشيوس11   

. بوروندي4 . موزمبيق10   

. تشاد5 . ناميبيا14   

. جزر القمر6 . نيجيريا15   

. جمهورية الكونغو7 . رواندا16   

. كوت ديفوار 8 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. 17   

. مصر9 . السنغال18   

. ايسواتيني20 . سيراليون19   

. اثيوبيا22 . جنوب أفريقيا00   

. الجابون21 . تنزانيا02   

. غانا20 . توجو01   

. غينيا24 . تونس00   

. كينيا25 . أوغندا04   

. ليسوتو26 . زيمبابوي05   

. ليبريا27  36. Morocco 

. مدغشقر28   

 لجنة الخمسة عشرة لوزراء المالية

. غانا2 . المغرب9   

. الكاميرون1 . الجزائر20   

. تشاد0 . نيجيريا22   

. جنوب أفريقيا4 . ناميبيا21   

. كوت ديفوار5   

. مصر6   

. اثيوبيا7   

. كينيا8   
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