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 شرافإلاجتماع اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين للتنسيق وا

 الية واإلداريةالعام على الميزانية والشؤون الم

 3102مبر سبت 32-32

 

 مقدمةألف. 

واإلشراف العام نسيق للت لممثلين الدائمينلجنة اللجنة الفرعية ل للجلسة المشتركةُعقد االجتماع الرابع  .0

في مركز  الخمسة عشر وزراء الماليةلجنة للجنة الخبراء المالية واإلدارية وعلى الميزانية والشؤون 

. وقد ترأس االجتماع ، إثيوبيافي أديس أبابا 0202سبتمبر  02إلى  02رة من تالففي  المؤتمرات الجديد

للجنة و ورئيس اللجنة الفرعية ، الممثل الدائم لجمهورية الكونغلزارا ماكايات سافوسيسعادة السيد 

 .لممثلين الدائمين للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلداريةا

 الحضور باء.

واللجنة  األفريقياالجتماع سفير جمهورية الكونغو لدى إثيوبيا والممثل الدائم لدى االتحاد  ترأس .0

 .لزارا ماكايات سافوسي، سعادة السيد فريقيااالقتصادية أل

 حضرت االجتماع الدول األعضاء التالية:  .2

 . ليسوتو02 .الجزائر0

 اليم .02 والجنأ .0

 موريشيوس. 02 . بنين2

 المغرب. 06 وتسواناب .2

 موريتانيا .07 فاسو بروكينا .2

 زمبيق. مو08 بوروندي .6

 ناميبيا. 02 الكاميرون .7

 النيجر 22 جمهورية أفريقيا الوسطى .8

 رواندا 20 تشاد .2

 الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية 20 جزر القمر02

 السنغال. 22 الكونغو. 00

 جنوب أفريقيا. 22  كوت ديفوار .00

 السودان. 22 جمهورية الكونغو الديمقراطية .02

 تنزانيا. 26 جيبوتي .02

 توجو. 27 غينيا االستوائية.02

 أوغندا .28 إثيوبيا .06

 . زامبيا22 مصر.07

 . زيمبابوي22 اسواتيني.08

  جامبيا .02

  الجابون  .02
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  . غانا00

 . كينيا00

 

 

 جنة وزراء المالية الخمسة عشراللجنة الفنية لل

   جنوب أفريقيا الجنوب األفريقي

   إثيوبيا شرق أفريقيا

 نيجيريا غانا كوت ديفوار غرب أفريقيا

  الكونغو تشاد وسط أفريقيا

 المغرب الجزائر مصر شمال أفريقيا

 

 جيم. جدول األعمال:

 دون أي تعديل على النحو التالي: عتمد جدول األعمال اُ   .2

 فتتاحية الا كلمةال .أ

 ترحيبية الكلمة ال  .ب

 اعتماد مشروع جدول األعمال .ج

 بحث الطلبات الطارئة للميزانية التكميلية  .د

 أسعار الصرف التفضيلية لمكتبي بروكسيل وجنيف  عن بحث تقارير االستشاريين  .ه

 بحث تقرير الخبراء حول التوظيف   .و

 سائل اإلدارية والمالية بحث مشروع المصفوفة بشأن تنفيذ المقرر المتعلق بالم  .ز

 والتقرير عن تنفيذ الميزانية  0202برنامج لعام داء الألبحث االستعراض النصف السنوي   .ح

 بحث طلبات الميزانية التكميلية المقدمة من اإلدارات واألجهزة      .ط

ين للتنسيق واإلشراف العام على مبحث جدول اجتماعات اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائ   .ي

 الميزانية والشؤون المالية واإلدارية 

أكتوبر الستعراض النظم واللوائح والنظم المقررة عقدها في خلوة التاريخ ومكان وميزانية   .ك

 واللوائح المالية 

شراف مين للتنسيق واإلاللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائبين لخلوة لترح قاعتماد التاريخ الم  .ل

ة للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقين المالية واإلدارية واآللية العام على الميزانية والشؤو

 . أفريقياب تاون، جنوب يفي ك

 بحث مشروع تقرير الجلسة المشتركة.   .م

 

للتنسيق واإلشراف العام على  الدائمينئيس اللجنة الفرعية للجنة الممثلين ر من قبلفتتاحية الكلمة االدال. 

 لية واإلداريةالميزانية والشؤون الما

للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون  الدائمينرحب رئيس اللجنة الفرعية للجنة الممثلين  .2

واللجنة  األفريقيسفير جمهورية الكونغو لدى إثيوبيا والممثل الدائم لدى االتحاد ، المالية واإلدارية

 في الجلسة المشتركة.عضاء األ ،يفوساس، سعادة السيد الزار مكايات فريقيااالقتصادية أل

 لجنة الممثلين الدائمين، ورئيس لجنة وزراء المالية الخمسة عشرلحضور الخبراء الفنيين علن عن أ

 األفريقيجمهورية مصر لدى إثيوبيا والممثل الدائم لدى االتحاد سفير السفير أسامة عبد الخالق سعادة 

في جنيف  األفريقيلدى المكاتب التمثيلية لالتحاد ائمين والممثلين الد؛ فريقياواللجنة االقتصادية أل

 التفضيلية.الصرف ستشاري في أسعار الخبير االو ،العشرةالتوظيف عن خبراء  (0) ممثلينووبروكسل؛ 
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قبل القمة القادمة في يتعين البت فيها  جدول األعمال العالقة فيأبلغ االجتماع أن هناك العديد من القضايا  .6

الجميع لضمان التنظيم الناجح  المبذولة من قبلمنية محدودة. وأعرب عن تقديره للجهود غضون فترة ز

 لالجتماع.

 األفريقيالكلمة الترحيبية من قبل مفوضية االتحاد 

 ضريناالح ، بجميعن رئيس المفوضية، نيابة عرئيس المفوضيةمكتب نائب رئيس ديوان رحب نائب  .7

مفوضية العمل الجيدة القائمة بين البعالقات أشاد . ومداوالت مثمرة، متمنيا لهم مفوضيةوأكد لهم دعم ال

 والجلسة المشتركة. 
 

 المداوالت 

 :بشأن طارئةمن جدول األعمال: طلبات الميزانية ال 2البند  هاء.  

 الوسطى أفريقياتنفيذ االتفاق السياسي للسالم والمصالحة في جمهورية  (أ
بسبب  لجنة الممثلين الدائمينا البند والموافقة عليه من قبل هذبحث سبق ه أبلغ الرئيس االجتماع أن .8

 3,807,306 بلغت الميزانية التكميلية المعتمدةوالضرورة الملحة لهذه المسألة والحاجة إلى تدخل عاجل. 

تم تقديم ، وأنه 0202الميزانية المعتمدة لعام  إطارتمويلها من إعادة التخصيص في ، يتم دوالر أمريكي

 فقط. للعلم واإلحاطةند هذا الب
 

 ،التقريرب علماة المشتركالجلسة  أحاطت .2
 

ودعم أنشطة مجلس  األفريقيمفوضية االتحاد أداء ومراجعة  ةالمستقل القانونيةالمراجعة  (ب
 الخارجيين نمراجعيال

لمجلس المقررين المرجعيين لوأوضح أن الطلب يتماشى مع ند ممثل مكتب المراجعة الداخلية قدم هذا الب .02

الدورة العادية الصادرين عن  EX.CL/Dec.1069 (XXXV) و EX.CL/Dec.1057 (XXXV) التنفيذي

تم تقديم طلب ميزانية تكميلية  . وقدفي نيامي، النيجر 0202في يوليو  المنعقدةالخامسة والثالثين 

  دوالر أمريكي، ليتم بحثه.   500,000قدرها

 

 تعليقات ومالحظات الدول األعضاء
 

 ة:مالحظات التاليالتعليقات ولسة المشتركة الت الجقدم .00

جزًءا من األنشطة العادية  مكتب المراجعين الخارجيين طلب كان إذا ما حول إيضاحات تطلب (0

 ؛للوحدة

 التمويل؛ مصدر وكذلك الميزانية، لطلب تفصيال تطلب (0

تم  أي وسائل إعالمي فو، مستقلة لتعاقد مع شركةالمناقصة لإعالن تم بالفعل نشر عما إذا  استفسرت (2

 ؛انشره

 

 :المفوضيةردود 

من  صدر المعلومات كان من مهام سابقةأن مالجلسة المشتركة الممثل التفاصيل، وأبلغ  دمق (0

 ؛المراجعة



EX.CL/1177 (XXXVI) v 

Page | 6  

 إلى خطة العمل السنوية المعتمدة للمجلس؛ إضافةالمهمة هي  (0

متحدة وتم تحديد موعد واألمم ال األفريقيالتحاد اإللكتروني لموقع التم نشر طلب المناقصة في  (2

 .0202أكتوبر  08اإلغالق في 

 صندوق االحتياطي،التم تمويل الطلب من ي (2

 :قدمت الجلسة المشتركة التوصيات التالية
 

مستقلة ومراجعة أداء مفوضية االتحاد ال انونيةقالمراجعة اللدعم أنشطة  أمريكي دوالر  450,000 (0

 ؛األفريقي

ة لحقوق اإلنسان األفريقييق في الموظفين الذين غادروا المحكمة لدعم التحق أمريكي دوالر  50,000 (0

 للمقرر المرجعيوفقًا أجهزة صنع السياسة  وتقديم تقرير إلى  غامضة،والشعوب في ظروف 

 ؛ EX.CL/Dec.1031 (XXXIV)لمجلس التنفيذيل

ء والتحقيق في ومراجعة األداالمراجعة القانونية المستقلة لجلسة المشتركة مراجعة نتائج ينبغي ل (2

 ؛غامضةادروا المحكمة في ظروف الموظفين الذين غ

 .األفريقيلالتحاد  الصندوق االحتياطيينبغي تمويل طلب الميزانية التكميلية من  (2
 

 خبراء التوظيف العشرةنشر   (ج

 134,624.70ميزانية تكميلية قدرها مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية قدم ممثل عن .00

وأبلغ االجتماع أن النشر األولي لخبراء التوظيف قد تمت إعادة تخصيصه من خالل  أمريكيا، اً دوالر

 .0202ميزانية 
 

، وبعد . ومع ذلك0202أكتوبر ونوفمبر وديسمبر  المقررة عقدها فيكان الطلب لتغطية االجتماعات  .02

من الجلسة المشتركة  تطلب وبالتالي ،مع خطة العمل المقترحة غير متوافق، لوحظ أن الطلب المداوالت

 .خبراء لتقديم ميزانية منقحةالبالتعاون مع  مفوضيةال
 

 تمت التوصية بهاوأمريكيا دوالراً  525,099، قُدمت ميزانية منقحة قدرها وبعد مشاورات مستفيضة .02

 .باعتمادهالجنة الممثلين الدائمين 
 

 :قدمت الجلسة المشتركة التوصيات التالية .02

حددت وفورات في حدود الميزانية  الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية مديريةالحظت أن  (0

 وأعادت تخصيص الموارد لدعم النشر األولي للخبراء؛ 0202المعتمدة لعام 

 ؛األفريقيلالتحاد  الصندوق االحتياطيمن تمويل الطلب  (0

 تبيلمكالصرف التفضيلية  أسعاري بشأن تقرير الخبير االستشار بحثمن جدول األعمال:  4البند  .واو

 جنيف وبروكسل

النتائج واالستنتاجات على النحو عن التفضيلي تقريره  السعرقدم الخبير االستشاري المعني بدراسة  .06

 .EX.CL/Dec.1057 (XXXV)المجلس التنفيذي مقرر المنصوص عليه في 

 :بما يليأوصى تقرير االستشاريين  .07
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ية المطبقة على الموظفين ة سعر الصرف التفضيلي الحال( آللي%22) خمسين بالمائةتخفيض بنسبة  (0

في جنيف وبروكسل كتدبير لسد الفجوة في انتظار المراجعة الكاملة  األفريقياالتحاد  تبيفي مك

ية لمعالجة تقلب سعر وتطوير أساليب أكثر دينام 0202في عام  األفريقيلسياسة تعويض االتحاد 

 الصرف.

ضد الخسائر المستقبلية في قيمة العملة المحلية بما يزيد عن تخفيض بنسبة حافز لتوفير الحماية  إيجاد (0

 في المئة في آلية سعر الصرف التفضيلي. 22

ور أخرى، تكاليف ، من بين أمالتي ستعالج األفريقيمراجعة شاملة وكاملة لسياسة تعويض االتحاد  (2

 .التفضيلية أسعار الصرف قلباتالمعيشة وت

 ؛على الموظفين المعينين حديثًاالتفضيلية أسعار الصرف  ن يطبقل (2

الخدمة العامة آلية سعر الصرف التفضيلي تأثير كبير على الموظفين المحليين في فئة  لغاءسيكون إل (2

سيضع ذلك هذه المستويات وفقط الراتب األساسي في أديس أبابا وبدل خاص. بقى لهم الذين سيت (باء)

 أو أقل من تعويض األمم المتحدة المقابل. %22بنسبة  دينةل متعويضات األمم المتحدة في كبالنسبة ل

وصى بزيادة البدل المعينين محليًا، يُ  الخدمة العامة باءحتفاظ بوظيفة لموظفي من أجل اال .أ

من تعويض األمم  %72 دينتينيعادل إجمالي التعويض في المالخاص إلى نقطة حيث 

 قدره  بالدوالر األمريكي لبروكسل بمبلغ المتحدة. وسيؤدي ذلك إلى اعتماد بدل خاص منقح

 .أمريكيا دوالًرا 57,598 قدره وجنيف بمبلغ ا أمريكيادوالر 43,924

 :التالية مالحظاتالتعليقات والالجلسة المشتركة  تقدم
 

 التي واألرقام للتحليالت وفقًا التي، التفضيلي الصرف سعر آللية والكامل الفوري اإللغاء اقترحت  (0

 وجعلتها غير مجدية. األفريقي االتحاد تعويض إطار شوهت ستشاري،اال قدمها
 

 اعتماد التوصيات على النحو الوارد في تقرير االستشاري. تاقترح  (0

، من بين أمور أخرى، استعراض اآلثار المترتبة على يتضمنإلى اتباع نهج حذر وشامل  تدع  (2

ات التمثيل لرؤساء البعثات المعنية خفض سعر الفائدة المقترح على كل موظف، والنظر في واجب

 وإجراء مزيد من المشاورات مع المستشار القانوني لتحديد آثارها القانونية.

، الرواتبعلى  تقلبات العملة آثارفيف لتخاستحداثه تفضيلي ليس تعويًضا ولكن تم ال سعر الصرف إن (2

 .إلغاؤهويجب مجديا  عد يلم و

 ت في سياسة التعويضات؛، ستظل هناك تشوها%22حتى مع تخفيض  (2

، فإن الرواتب في لغاؤهإ منذ وقت طويل. حتى إذا تم أسعار الصرف التفضيليةبدأت المناقشات حول  (6

في مكاتب االتحاد  المتحدة وستظل أعلى من أي موظف آخر كال المكتبين ستظل مقارنة باألمم

 نيويورك وواشنطن؛ تبيبما في ذلك مك األفريقي

المخولة ، فإن رابطة الموظفين هي وحدها بها الخاصة لوائحهاونظمها ة نظمكل ملأن بالنظر إلى  (7

 ؛الموظف المعني بشكل منفرد وليس ،التحدث نيابة عن الموظفينب

في ضوء المهام التمثيلية التي يؤديها رؤساء المكاتب خارج المقر الرئيسي، ينبغي أن تكون هناك  (8

 ؤساء؛طريقة لتوفير أماكن إقامة رسمية لهؤالء الر
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إن قدرة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على الدفع لن تكون هي نفس قدرة الدول األعضاء في   (2

 ،األمم المتحدة

الراتب  أساسي وليس على الراتب األساسأساس حساب سعر الصرف التفضيلي على ينبغي  (02

 ؛بدل السكن أو التعليم اإلجمالي الذي يشمل

، لمعالجة القضايا 0202للتعويضات في عام  األفريقيالتحاد ستتم مراجعة السياسة الشاملة ل (00

 جنيف وبروكسل؛ تبيوالتعليم لمك لسكنالمثارة بشأن بدالت ا

 االستشاري:الخبير ردود 

مبلغ بدل السكن المدفوع فيما قد استرشد ب. ووف المعيشية في المدينتينرظالكل شيء يعتمد على كان  (0

 .دينتينفي الم جار الفعلي الذي يدفعيتعلق باإلي

مثل بعض الحاالت بدل السكن  لغاء، ال ينبغي إوضع الموظفين في وضع غير مستقرتفادي من أجل  (0

 في األمم المتحدة؛

 ؛توجد فيها حاليافي نفس المعضلة التي  قعللتعويضات حتى ال ت مسحإجراء  مفوضيةال من طلب (2

جنيف وبروكسل  وهما ،مدينتينفي ال ، هناك قوانين محليةالخدمة العامة باءفيما يتعلق بموظفي  (2

 ؛دفع ما يزيد عن الحد األدنى لألجورعلى أصحاب العمل ويتعين 

 قدمت الجلسة المشتركة التوصية التالية:

مسألة لمزيد من الالجلسة المشتركة  تبسبب عدم وجود إجماع وتباين في اآلراء المعبر عنها أعاله، أجل .08

 .ن الدائمينلجنة الممثليلكي تبت فيها الدراسة 

 التوظيف خبراءتقرير  بحثمن جدول األعمال:  2البند  .زاي

التقرير األولي، حيث قدم توصيات وخطة عمل بشأن معالجة أوجه  خبراء التوظيفلجنة قدم رئيس  .02

 القصور في نظام التوظيف الحالي.
 

ن اإلدارية وإدارة مديرية الشؤوالتحسينات التي أدخلتها الخبراء الدكتور جالل أن لجنة أكد رئيس  .02

ميكانيكية ألنها ال تزال تعاني أغلبها في التوظيف خالل السنوات القليلة الماضية كانت الموارد البشرية 

تلك من نقص في عدد كاف من الموظفين وعملية توظيف معقدة للغاية. باإلضافة إلى ذلك، تتفاقم 

 ه الزمن.التحديات بسبب االعتماد الحصري لالتحاد على هيكل عفا علي

ثم كشف عن الهدف الرئيسي لهذا النشر، وهو نطاق العمل، والنواتج المتوقعة التي تتكون من أربع  .00

ورقات مواقف، وخطة عمل، ونهج ومنهجية. ثم قدم النتائج التي توصل إليها الفريق والتي تنقسم إلى 

أنه إذا لم يتم تنفيذ عوامل النجاح فئتين متداخلتين، وهما: نقاط الضعف المرتبطة بالعملية والحكم. ثم أكد 

الحاسمة المحددة، فقد يصبح هذا المشروع غير فعال. ثم قدم إلى االجتماع الطريقة المقترحة للمضي 

 ً ، ، المقدمة من ممثل الخبراءإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل. تحتوي خطة العملمع قدما

 على المقترحات التالية:

 للخبراء،ثالثة اجتماعات الحقة  (0

النظام الجديد في  حول مفوضيةفي ال موظفا 72إلى  62راء إلى الخب من قبلفنية تدريبات تقديم  (0

 نوفمبر

 0202إلى يونيو  0202سيتم تنفيذ نظام التوظيف الجديد من نوفمبر  (2
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 للنظام الذي تم إعداده 0202في أبريل  تقييمإجراء  (2

 0202الجديدة في يناير  الساباقتناء وحدة  (2

 0202للقياس النفسي في فبراير النظام الجديد ذ تنفي (6

في يونيو  يشاركن في الفريقأن األشخاص المعتمدين فقط سالجولة األخيرة من بناء القدرات لضمان  (7

0202. 

 تعليقات ومالحظات الدول األعضاء  

 التالية:مالحظات التعليقات والالجلسة المشتركة  تقدم .00

لجنة الممثلين الدائمين باعتماد  تلفريق الخبراء وأوصى وليألعلما مع التقدير بالتقرير ا تأحاط (0

 ؛الجلسة المشتركةها تخطة العمل المقترحة مع التعديالت والتنقيحات التي اقترح

 ؛طلبوا من اللجنة دعم عمل الخبراءو ستهالليالخبراء لجودة التقرير االعلى  تثنأ (0

نية التكميلية ضمن الميزانية المعتمدة لعام ما إذا كان يمكن تلبية طلب الميزاا حول توضيح تطلب (2

 ؛0202

الشؤون اإلدارية  تعيين مدير اقتراح رفع الوقف االختياري ل استند إليهبشأن ما  طلبت توضيحا (2

 ؛ورئيس قسم إدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية

 ؛لرفع الوقف االختياريالمجلس التنفيذي هو وحده المخول  الخبراء بأنالجلسة المشتركة  تأبلغ (2

عملية  بالنظر إلى وجود مشكالت في مجلس التعيين والترقية والتوظيفحول دور طلبت توضيحات  (6

 التوظيف،

 مابوتو التي عفا عليها الزمن؛ هيكلبشأن  قرارأنه لم يكن هناك ذكرت  (7

 مبدأ المساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافي العادل في التقرير؛ مراعاةينبغي  (8

 تنفيذ نظام الحصص؛الجديد النظام ينبغي أن يضمن  (2

ام اقتناء نظ لحالي أم سيتمنظام الساب ـ تحديث وتعزيزحول ما إذا كان سيتم  طلبت توضيحات (02

 جديد بالكامل؛

 ،لبحثها يةالحالي نظم ولوائح الموظفينقصور في الأوجه إسهام الخبراء في الجلسة المشتركة  تطلب (00

قبل  أجهزة صنع السياسة لواردة في التقرير النهائي للخبراء من قبلتتم مراجعة المقترحات ا (00

 ؛ل المجلس التنفيذياعتمادها من قب

 ؛لم يقدم حلوال للتحديات المحددة علما بأن التقرير تأحاط (02

 ؛لتقديمها إلى األجهزة واإلرشادات إعداد التوجيهاتبفريق الخبراء يقوم   (02

 ؛األفريقيسياسة االتحاد صنع ع أجهزة كانت هناك حاجة إلنشاء آلية لإلبالغ م (02

 ؛األفريقيبشأن سبب فشل نظام التوظيف الحالي لالتحاد طلبت توضيحا  (06
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تنقل لالفرص  إتاحة، وبالتالي تعزيز التطوير الوظيفي للموظفين ينبغي أن يشمل عمل االستشاريين (07

 ؛الموظفين وبناء القدرات والتدريب

 تيالمجلس التنفيذي ال يشترط على الدول األعضاء ال مقرربأن االجتماع الجلسة المشتركة أبلغ رئيس  .02

. وأبلغ االجتماع كذلك أن األفريقياالتحاد  ملهاتح، بل يجب أن يتكاليف الخبراءقدمت خبراء تحمل 

 المجلس التنفيذي الذي قرر نشرهم. مقرروالية الخبراء منصوص عليها في 
 

 التوصيات التالية:الجلسة المشتركة  تقدم

بما يتماشى مع  خبراء التوظيف المستقلينتقديم كل الدعم الالزم لتسهيل عمل ت من المفوضية بطل (0

 ؛بها الموصىخطة العمل المنقحة 

، ينبغي تقديم األنشطة األخرى بعد 0202إعداد خطة العمل حتى فبراير طلبت من المفوضية أيضا  (0

 ؛لبحثهاالسياسة صنع إلى أجهزة  0202فبراير 

المتعلقة بالمسائل اإلدارية  مقرراتروع المصفوفة بشأن تنفيذ المش بحثمن جدول األعمال:  6 البند .حاء

 والمالية

أبلغ االجتماع أن المصفوفة حيث ، هذا البند مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةقدم ممثل  .02

من يونيو تمر خالل الفترة مؤادرة عن المجلس التنفيذي والالصمقررات أخذت بعين االعتبار جميع ال

 .0202إلى يوليو  0208

أبلغ االجتماع أن القرارات المدرجة في المصفوفة هي فقط تلك المتعلقة بالمسائل اإلدارية والمتعلقة  .02

 بالميزانية والمالية.

 

 تعليقات ومالحظات الدول األعضاء
 

 :ةتاليال مالحظاتالتعليقات والالجلسة المشتركة  قدمت .06

لذلك ، و0208ي نوفمبر ستثنائية المنقدة فالصادرة عن الدورة اال مقرراتالمصفوفة ال تتضمن ال (0

 ؛يجب تنقيح المصفوفة

لجزائر والسنغال وأوغندا إلدراجها في قائمة ديون لجعة المدفوعات المستحقة حالة مرامعرفة  تطلب (0

 ؛األفريقياالتحاد 

 صندوق السالم؛المتعلقة بمقررات في ال المطلوبة إدراج اإلصالحات تطلب (2

 معرفة حالة الصندوق االحتياطي؛ تطلب (2

ما إذا كان الخبير االستشاري قد قدم تقريره عن اآلثار المالية والقانونية طلبت توضيحا حول  (2

 تتاح مكتب بكين؛المترتبة على افوالهيكلية 

المه في كان آخر تقرير تم استحيث بانتظام،  الدول األعضاءالحصص إلى عن تقرير الإرسال  تطلب (6

 0202يونيو 

 :ردود المفوضية

جارية بشأن الديون المستحقة للجزائر والسنغال وأوغندا، وسيتم االنتهاء منها بحلول أكتوبر  المراجعة .07

 ؛0202
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توزيعها في سيتم و 0208نوفمبر دورة االستثنائية المنعقدة في الصادرة عن ال مقرراتسيتم إدراج ال (0

 ؛ماعات القادمةاالجت

 ؛ك دفع مزدوج لصندوق السالمعد هنالم ي (0

على الموضوعة  شروطالية من قبل الشركاء نتيجة لليتم تمويل أنشطة عمليات دعم السالم الح (2

 ؛صندوق السالم الذي تم تنشيطه

من األجهزة  مقترحاتص إلى الحاجة إلى توحيد اللحصعن اارير المحدثة تقاليرجع التأخير في تقديم  (2

 من أجل توفير رؤية شاملة؛

داخل مفوضية  مهنيينوينطبق على الموظفين ال جدول تقدير األنصبةتمد نظام الحصص على يع (2

تحديد الحصص بناًء على عدد الموظفين داخل  ا، كان يتعين عليهألجهزة؛ بالنسبة لاألفريقياالتحاد 

 الهيكل؛

 مكتب بكين؛ زارتنتظر تقرير فريق البعثة الذي  مفوضيةكانت ال (6

سبتمبر  02في  أمريكي مليون دوالر 20في الصندوق االحتياطي  يالبنكبلغ الرصيد النقدي /  (7

 ؛0202

)تقرير  3102لعام  البرامج االستعراض النصف السنوي ألداء بحثمن جدول األعمال:  7البند  طاء.
 موجز(

داء األوالرصد والتقييم وتعبئة الموارد تقرير  التخطيط االستراتيجي للسياساتل لمديرية ممث تقدم .08

سلطت الضوء على القضايا الرئيسية في المجاالت التالية: تعريف . 0202 لنصف السنوي لعاما

تركيز التقرير والمشروعات المخططة ونواتج مجال في التقرير؛  واردةالمصطلحات الرئيسية ال

 حتى الرئيسية اإلنجازات بعضو والمالي؛ الفني التنفيذ معدالتاتجاهات متوسط و؛ هاوعدد األنشطة

فيما يتعلق االمتثال و؛ الرئيسيةائدة بعض المشاريع الر التقدم المحرز في تنفيذو؛ 0202نهاية يونيو 

 .تحديات التنفيذ والتوصيات الرئيسيةو، التقاريرب
 

 تعليقات ومالحظات الدول األعضاء
 

 :حول التقرير على النحو التالي ومالحظاتعامة وخاصة تعليقات الجلسة المشتركة  تقدم .02

 طلبت، ي والمالي بين اإلدارات؛ وفي هذا الصددفنفيذ الحظ وجود فجوة واسعة بين معدالت التنلو (0

 ؛ية المستخدمة لحساب تلك المعدالتتوضيح بشأن المنهج

إلى  على التوالي باإلضافة 0207و 0208نةً بالمعدالت السابقة في يجب أن يُظهر معدل التنفيذ مقار (0

 ؛الميزانية األولية والمنقحة

 ؛ةالجاري سنةالمع جب أن يتضمن التقرير األداء الذي تم تحقيقه في السنة السابقة للمقارنة ي (2

، ولم يكن هناك ما واألجهزة مفوضيةت في جميع أنحاء اللم تشر معدالت األداء في جميع المجاال (2

 ؛ألداء الملموسة وكيف يمكن تتبعهايشير إلى مخرجات ا

نظرة عامة عن أداء المنظمة. ونتيجة قدم داء كل إدارة وكل جهاز بل لم يقدم التقرير تقييماً مفصالً أل (2

 لذلك، فإن التحديات المذكورة في التقرير لم تكن شاملة؛
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كان انخفاض معدل تنفيذ عمليات دعم السالم أحد األسباب الرئيسية للقلق، بالنظر إلى أن االتحاد  (6

 ؛0202بحلول عام  البنادقلديه هدف إلسكات  األفريقي

منطقة ، مثل التي فشلت في تقديم تقاريرها األفريقيإدارات وأجهزة االتحاد تجاه  قلقهان عربت عأ (7

لتكرر هذه نظًرا وللمفوضية.  اائدر ارئيسي امشروع التي تعتبر التجارة الحرة القارية األفريقية

 شرح التدابير المتخذة لوضع حد لهذه الممارسة، مفوضيةالالمشكلة، ُطلبت من 

 ؛يرادات / تعبئة الموارد وإدارتهافيما يتعلق بجمع اإل مفوضيةبشأن أداء ال اوضيحتطلبت  (8

، ي تواجهها اإلدارةأن تشير إلى أوجه القصور التنبغي يون منهجية كتابة تقارير األداء. يجب تحسي (2

الرئيسية والتحديات المحددة التي تواجهها كل إدارة بدالً من التحديات العامة للتنفيذ وكذلك المشاريع 

 وطريق المضي قدما.التي لم تنفذ 

من الدول األعضاء. وهذا درة المق مساهماتال تحصيل حسن، فقد تلسابقةمقارنة بالسنوات المالية ا (02

يذ يعني أنه تم توفير الموارد لإلدارات واألجهزة لتنفيذ والياتها. لذلك، يمكن أن يعزى انخفاض التنف

لقيود على القدرات بما في ذلك االفتقار إلى المهارات الالزمة ، واإلى اإلفراط في وضع الميزانية

اخلية التي تسبب تأخيرات البيروقراطية الد، فضال عن والكفاءات اإلدارية إلدارة مختلف المشاريع

 األموال؛اإلفراج عن في 

 ضمان مواءمة األرقام في مختلف أقسام التقرير؛ مفوضيةيجب على ال (00

، على سبيل التحديات المشار إليها في التقرير الواقع على أرض الواقع في بعض الحاالت، لم تعكس (00

، أمواالً كافية للتنفيذ. ومع ذلك في الجزائر قيةيللجامعة األفر، تلقى معهد المياه والطاقة التابع المثال

 توقيع العقد مع الشركة المحددة؛بعد لم يتم 

إلشارة إلى أن بشكل أكثر تفصيال اتقرير اليشرح  ينبغي أن ،% 2,0فيما يتعلق بتنفيذ ضريبة  (02

كانت في مراحل  األفريقي( من الدول األعضاء في االتحاد % 22خمسة وأربعين في المئة )

 تمويل االتحاد؛بشأن   Assembly/AU/Dec 605 (XXVII) المؤتمرمقرر  مختلفة من تنفيذ

 مقابل األهداف المخطط لها؛ كانت هناك حاجة لتحول نموذجي نحو اإلبالغ المستند إلى النتائج (02

 ؛اآلخرين عن االجتماع أعربت عن قلقها إزاء غياب الموظفين الرئيسيين (02

 ؛زانية مرتبطة بأهداف منتصف العامما إذا كانت الميا حول توضيح طلبت (06

خطط تنفيذ عالية يجب أن تكون  ينبغي أن تكون التقارير المستقبلية مجرد قائمة باألنشطة بل (07

 قدار ما تم تحقيقه خالل الفترة المشمولة بالتقرير؛المستوى بشأن م

 ي والماليفنح تحليل العالقة بين التنفيذ الأنه في المستقبل، ينبغي توضي تاقترح (08

 هت أن يتم بحثوطلب، ( أشهر من منتصف المدة2التقرير بعد ثالثة )إزاء بحث أعربت عن قلقها  (02

 بداية أغسطس من كل عام؛في 

اض في التنفيذ الفني لإلدارات، ينبغي إعادة توزيع الميزانية على اإلدارات عندما يكون هناك انخف (02

 واألجهزة األخرى؛



EX.CL/1177 (XXXVI) v 

Page | 13  

، الذي ينص على أن  EX.CL/Dec.1031 (XXXXIV)مقرر المجلس التنفيذي إلى  أشارت (00

 الميزانيات تحديد في األساسي السنوي األقصى الحد سنوات ثالث لمدة التنفيذ معدلمتوسط يكون 

 بلية؛المستق

 لجنة وزراء المالية الخمسة عشرجودة وشكل التقرير، وطلب الرئيس من  إزاءعن قلقها أعربت  (00

مع دول أعضاء مختارة تضم كينيا وبنين وتشاد ومصر وغانا القتراح توصيات بشأن االجتماع 

 تحسين الجودة والشكل؛

 :ردود المفوضية

 قدمت المفوضية الردود التالية:

لجنة وزراء المالية  المكونة منلمستخدم للتقرير المفصل من قبل فرقة العمل ا إعداد النموذجتم  (0

 ؛0208في أكتوبر الجلسة المشتركة ها تواعتمدمفوضية وال الخمسة عشر

قدم التقرير المفصل معلومات على مستوى المخرجات، بما في ذلك اإلنجازات والتحديات الفعلية. ال  (0

، وعليه تقديم أهداف منتصف العامإلدارات ألنه لم يُطلب من ا، توجد معلومات حول مؤشرات األداء

إظهار اإلنجاز الفعلي للمؤشرات )في منتصف العام( مقابل األهداف سيكون من باب التضليل 

تقديم تقرير األداء السنوي لعام  خاللبتقديم هذه المعلومات  مفوضيةال تعهدت، السنوية. ومع ذلك

 ؛0202

تم  ني إلى استخدام نظامين مختلفين إلعداد التقارير.فالتنفيذ المالي وال ق بين معدالتيرجع الفر (2

لمعدالت التنفيذ المالي بينما تم إنشاء بيانات معدل التنفيذ  نظام الساب استخدام التقارير المالية من

 ؛اآللية األفريقية للتقييمالفني من 

تمويل الالموارد، تم توقيع بعض اتفاقيات  فيما يتعلق بانخفاض معدل استرداد اإليرادات / قيود تعبئة (2

الشركاء في وقت متأخر أو لم يتم توقيعها بعد، على سبيل المثال، تمت الموافقة على خطة عمل مع 

اتفاق  ىعل يتوقع التوقيع، بينما وتم إصدار األموال بعد ذلك 0202 الصندوق الدولي فقط في يونيو

 ؛0202في أكتوبر التمويل المشترك 

معظم معدالت التنفيذ المالي المنخفضة مرتبطة بتوقيت إيرادات األموال وليس بسبب اإلفراط كانت  (2

 في إعداد الميزانية أو نقص القدرة / الكفاءة.

مديرية التخطيط لضمان تقديم جميع اإلدارات واألجهزة لتقاريرها في الوقت المحدد، أرسلت  (6

عدة مذكرات تذكير إلى اإلدارات لموارد االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة ا

ديرية البرمجة وإعداد الميزانية إلى م، 0202أغسطس في شهر حيث تم إرسال مذكرة ، واألجهزة

 ؛قوبات على اإلدارات غير الممتثلةلفرض ع والمالية والمحاسبة

فراج عن أموال جزئيًا إلى تأخر اإل 0208مقارنة بعام  0202يعزى انخفاض معدل التنفيذ الفني لعام  (7

بعض البرامج وأيًضا جزئيًا بسبب عدم تقديم تقارير عن  اتفاق التمويل المشتركمن البنك الدولي و

 ة.األفريقيحرة القارية التجارة ال منطقةالرئيسية مثل 

جميع التعليقات حيث كان من الواضح أنه تم إصدار أموال لبعض اإلدارات / بعلما حاطة إلتمت ا (8

ة بالتشاور مع المفوضيتنفيذ منخفضة للغاية. تعهدت  معدالتتسجل التي ال تزال زة المكاتب واألجه

عمود إضافي لتحديد أسباب هذه الفجوات وإدراجها في المكاتب واألجهزة المعنية اإلدارات / 

 ؛من التقرير 0الملحق ك
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 .%2,0 ضريبةالمراحل المختلفة لتنفيذ  من وحدة اإلصالح حول اإضافي اتوضيح تطلب (2

، بما في ذلك مؤشرات األداء لومات التي تطلبها الدول األعضاءقدم التقرير المفصل معظم المع (02

 وأهدافه؛

 ؛الجلسة المشتركةالمقدمة من  سهاماتاة اإلمراع بعدسيتم تحسين شكل التقرير الموجز،  (00

 

 التوصيات التالية:الجلسة المشتركة  تقدم

 النتائج التالية: تخلصواستبالتقرير  علما الجلسة المشتركة أحاطت

إدارات مثل التجارة والصناعة إرسال انخفاض معدالت التنفيذ وعدم عن بالغ قلقها إزاء أعربت  (0

 .تقاريرها والمجلس االقتصادي واالجتماعي

 جودة التقرير الذي لم يتضمن تحديات إدارية محددة تؤثر على معدل التنفيذ. إزاء عربت عن قلقهاأ (0

اقتراح توصيات محددة بشأن تحسين جودة  وزراء المالية الخمسة عشرلجنة خبراء  ت منطلب (2

 ؛للبحث واالعتمادوتقديمها  في المستقبل التقارير

ومدير  زانية والمالية والمحاسبة اإلنابةير البرمجة وإعداد الممديكل من  علما بغياب تأحاط (2

، اراتاإلدموظفين األساسيين في الو خطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الواردتال

 .في المستقبل الغياباتمح مع ابعدم التسليمات أصدرت تعو

 في المستقبل.ميزانيتها تنفيذ عن ينبغي معاقبة اإلدارات واألجهزة التي ال تقدم تقارير  (2
 

 طلبات الميزانية التكميلية لإلدارات واألجهزة بحث من جدول األعمال: 2البند  .ياء

 37,612,107قدرها ب ميزانية تكميلية طل البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةيرية قدم ممثل مد .22
 .أمريكي دوالر

 

لتحديد مجاالت الوفورات في الميزانية  نصف سنويةأجرت استعراض أداء  مفوضيةأبلغ االجتماع أن ال .20

 مليون دوالر 7,7فورات بقيمة والمفوضية هذه العملية، حددت جراء من و. 0202الحالية المعتمدة لعام 

 .داخل االتحاد إلعادة تخصيصها لمختلف الطلبات أمريكي
 

 دوالر  3,767,081 ، كانت هناك طلبات إضافية مقدمة من مختلف اإلدارات واألجهزة بقيمةومع ذلك .20

، أمريكيدوالر  41,379,188 ميزانية تكميلية  قدرها، مما أسفر عن طلب الجلسة المشتركة أمريكي لتبحثها

 تم تقديمه على النحو التالي:
 

 والوقاية منهالمكافحة األمراض  األفريقيالمركز  .أ

الذي قدمه المركز األفريقي لمكافحة األمراض كميلية العرض بشأن طلب الميزانية الت بحثبعد  .22

 :أوصت اللجنة المشتركة بما يلي، والوقاية منها

 ، موزعة على النحو التالي؛أمريكياوالراً د 14,132,321التوصية بميزانية إجمالية قدرها  (0

 ؛أمريكيدوالر   1,445,800 قدرهاتشغيلية  ميزانية 

  أمريكيا؛ دوالر  12,686,521 قدرهاميزانية برنامجية 
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 سيتم تمويل طلب الميزانية التكميلية على النحو التالي؛ (0

 2,445,800 ؛األفريقيمن الصندوق االحتياطي لالتحاد  أمريكي دوالر 

 11,686,521  الشركاء اإلنمائيينمن  أمريكي دوالر 
 

 للمراجعة المتبادلة بين األقرانة األفريقياآللية  .ب

إلى الجلسة المشتركة أوصت ، ة للمراجعة المتبادلة بين األقراناألفريقيلآللية الميزانية التكميلية  بحث بعد .22

 ما يلي:

 ، موزعة على النحو التالي:اا أمريكيدوالر  5,022,427بميزانية إجمالية قدرها  تأوص  (0

  ؛ أمريكي دوالر  2,036,708تشغيلية قدرها ميزانية 

  أمريكي دوالر 2,985,719 قدرهاميزانية برنامجية 

أللية األفريقية المستحقة ل عملية تحصيل متأخرات الدول األطرافتعجيل بال مفوضيةيجب على ال  (0

يجاد المعنية بجدول تقدير األنصبة إلنة الوزارية ومناقشتها مع اللجللمراجعة المتبادلة بين األقران 

 ضمان سداد هذه المتأخرات،ل سبل

آللية المستحقة ل يم شاملين للمتأخرات والديونبإجراء مراجعة وتقيمفوضية تقوم الينبغي أن   (2

 .متبادلة بين األقراناألفريقية للمراجعة ال

 .األفريقيق االحتياطي لالتحاد يتم تمويل طلب الميزانية التكميلية بالكامل من الصندو (2

 الشؤون االجتماعية .ج

رة مبادفي إطار سيتم تنفيذها الميزانية التكميلية المتعلقة بقضايا الهجرة التي الجلسة المشتركة  تناقش .22

 ما يلي: أوصت بقطر و
 

اللجنة الفرعية المعنية بالالجئين  بحثت ريثمار مبادرة قطر تأجيل األنشطة المقترحة في إطا  (0

 ؛المسألةداخليا  نازحينواللعائدين وا

دار في الفترة  حرلجلسة المشتركة التي عقدت في بعن الجنة الممثلين الدائمين تقرير  اإلشارة إلى  (0

اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين نيين في فلخبراء البين ا، 0202يونيو  0يو إلى ما 07من 

لجنة وزراء المالية الخمسة و لشؤون المالية واإلداريةللتنسيق واإلشراف العام على الميزانية وا

 طلبيومن قبل الجنة الفرعية المختصة، األنشطة في إطار مبادرة قطر الب بمناقشة يط، والذي عشر

 هذه التوصية. المفوضية تنفيذمن 

 م واألمنالسل .د

 تم واألمن، أوصللساالمقدم من إدارة ب الميزانية التكميلية المتعلق بعد مداوالت مستفيضة بشأن طل .26

 ؛بما يليالجلسة المشتركة 

يتم تمويله ، لجنة الممثلين الدائمينقبل العتماده من أمريكي دوالر   4,324,837 قدره بمبلغ تأوص  (0

 0202ميزانية عام إعادة تخصيص  من

 ترشيد استخدام األموالاألنشطة المقترحة وبالتالي  أنه يمكن دمج بعض الحظت  (0
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 عمل وضع إطار للنزاعات المحلية )باماكو( في أديس أبابا.جلسة الطلبت من   (2

 

 ائل الجنسين والتنميةسموالمرأة  .ه

الجلسة  أوصتالمقدم من إدارة المرأة ومسائل الجنسين والتنمية، الميزانية التكميلية طلب  بحثبعد  .27

يتم تمويل . ن الدائمينلجنة الممثليواعتماده من قبل  بحثهلأمريكيا دوالًرا  344,074قدره  بمبلغالمشتركة 

 .الشركاء اإلنمائيينالطلب من 
 

 مكتب المستشار القانوني .و

 بمبلغالجلسة المشتركة  أوصتلمقدم من مكتب المستشار القانوني، الميزانية التكميلية ابعد بحث طلب   .28

طلب من يتم تمويل الس. لجنة الممثلين الدائمينواعتماده من قبل ا أمريكيا لبحثه دوالر 315,265قدره 

 .األفريقيالصندوق االحتياطي لالتحاد 
 

 سياسيةالشؤون ال .ز

 بما يلي:الجلسة المشتركة  ت، أوصطلب الميزانية التكميلية إلدارة الشؤون السياسية عند بحث  .22

إمكانية ة ، مع مراعامتعلقة باالنتخابات على نحو أفضلمن اإلدارة أن تخطط ألنشطتها ال طلبال (0

 ؛ت في المستقبلالموافقاكيال يتم مناقشة ، لاالنتخاباتب التنبؤ

شريطة تقديم شرح مفصل، ، أمريكيادوالًرا  7,550,466قدرها  مؤقتًا على ميزانية تكميلية توافق (0

 .لجنة الممثلين الدائمينمع هذه التوصية إلى يتم تقديمها جنبًا 

 ؛التالييتم تمويل الطلب على النحو  (2

 ؛أمريكي ردوال 4,482,111 اإلنمائيونالشركاء  (أ

 أمريكي؛ دوالر 2,160,466 الصندوق االحتياطي (ب
 

 وإدارة الموارد البشريةالشؤون اإلدارية  .ح

 صيانة دعم البائعينترخيص تجديد  (0

الطلب للمعايير المنصوص استيفاء الطلب بسبب عدم وجود تفسير كاف لكيفية الجلسة المشتركة  ترفض .22

د في الميزانية بإدراج هذه البنو توأوص األفريقيلالتحاد ة النظم واللوائح الماليمن  07عليها في المادة 

 .نظاميةالعادية / ال

 أوجانا يلبدالت السكن والتسويات الالحقة للدكتورة ليثا موسيم الدفع الناقص (3

 وأوصت بما يلي: لطلباالجلسة المشتركة  بحثت  .20

 وتبنيه؛ لممثلين الدائمينلجنة اأمريكيا لتبحثها دوالر  59,101.56طلب ميزانية تكميلية بمبلغ  (0)

دارة الموارد اإلدارية وإة الشؤون يديرالمعاد تخصيصها من م ميزانيةالمن تمويل الطلب  (0)

 البشرية.

وساعي ، نو)حراس األمن والسائق الخدمة العامة باءطلب بدل العمل اإلضافي لموظفي  (2

 (البريد، والطاقم الطبي

 ؛، بما يليبعد التداول بشأن الطلالجلسة المشتركة بأوصت  .20

للعمل اإلضافي للفترة   من كبدل أمريكيا دوالًرا  006,431 قدرهاطلب ميزانية تكميلية  (0)

 ؛0202ديسمبر إلى يونيو 
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 .األفريقيمن الصندوق االحتياطي لالتحاد تمويل الطلب  (0)
 

 

 الكسوة وأعمال العزل المائيوالمؤتمرات القديم: أعمال الواجهات مبنى مركز  صيانة (4

 أوصت بما يلي:لب الميزانية التكميلية طالجلسة المشتركة  تما بحث بعد .22

لجنة  قبل واعتمادها منأمريكيا لبحثها  دوالر  1,038,895.16قدرها طلب ميزانية تكميلية  (0)

  الممثلين الدائمين

 .األفريقيمن صندوق صيانة االتحاد تمويل الطلب  (0)

 ياإللكتروناالتحاد األفريقي ز سفر جواصدار شراء معدات إل (2

 بما يلي:الجلسة المشتركة  أوصت طلب الميزانية التكميليةالعرض وبحث  مبعد .22

لجنة بحثها واعتمادها من قبل ل أمريكي دوالر 211,111قدرها  طلب ميزانية تكميلية (0)

 الممثلين الدائمين

 .األفريقيالتحاد لصيانة المن صندوق تمويل الطلب  (0)

  المالية والمحاسبةوة ينازيالموإعداد برمجة ال .ط

 أوصت بما يلي:لية العرض وطلب الميزانية التكميالجلسة المشتركة بحثت بعد أن  .22

  ما يتم تتكفل جمهورية مصر العربية ، فيخلوةدوالر لتمويل ال 20,722 قدرهاطلب ميزانية تكميلية  (0

 ؛الميزانيةبقية 

نيين فال استضافة اجتماع لجنة الخبراءبالعرض الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية ب رحبت (0

في شرم  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرخلوة الوزارية لوال لجنة وزراء المالية الخمسة عشرل

 ؛0202أكتوبر  20إلى  07، مصر في الفترة من الشيخ

لجنة ل الفنيينلدعم مشاركة لجنة الخبراء أمريكي دوالر  026,111 قدرهاطلب ميزانية تكميلية  (2

 لجنة الممثلين الدائميناالجتماعات المشتركة مع اللجنة الفرعية لفي  وزراء المالية الخمسة عشر

 المالية واإلدارية.الشؤون الميزانية واإلشراف العام على وتنسيق لل

 .األفريقيلالتحاد  صندوق االحتياطيمن التكميلية ة الالميزاني تمويل طلب ينبغي (2
 

 األفريقياإلصالحات المؤسسية لالتحاد  .ي

 أمريكي دوالر 1,265,591.08 ميزانية تكميلية قدرها األفريقيحات االتحاد قدم ممثل وحدة إصال .26

 التوصيات التالية ؛الجلسة المشتركة  ت، وقدمليتم بحثها  0202لعام  ايل أنشطتهلتمو

 االحتياطي صندوق المن أمريكي، يتم تمويلها دوالر  060,220.28قدرها بميزانية تكميلية  ت( أوص0)

 .األفريقيلالتحاد 
 

 البنية التحتية والطاقة إدارة  .ك

 ؛اإلدارة وقدمت التوصيات التالية الجلسة المشتركة بشأن طلب الموازنة التكميلية المقدم منتداولت  .27

 0202ميزانية من تخصيص المن إعادة  ايتم تمويله دوالر أمريكي 427,931.39ميزانية قدرها ( طلب 0)

 المعتمدة.
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 للتنمية  قياألفريوكالة االتحاد  - النيباد .ل

وكالة االتحاد -النيباد من المقدم طلب ال الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةقدم ممثل مديرية  .28

من  النيبادالميزانية التكميلية وتنظيم المساهمات الطوعية التي تلقتها إطار في  للبحث األفريقي للتنمية

 لجلسة المشتركة بما يلي:وقد أوصت ا. األفريقيمختلف الدول األعضاء في االتحاد 

 دعم أنشطة وعملياتل أدناه األفريقيطوعية من الدول األعضاء في االتحاد رحب بالمساهمة الت (0

 ؛وكالة االتحاد األفريقي للتنمية-لنيباد ا

 أمريكي دوالر 211,111 – أفريقياحكومة جمهورية جنوب  (0)

 أمريكي دوالر 011,111 –حكومة جمهورية رواندا  (0)

في توفير المساحات المتمثلة  أفريقيامة العينية المقدمة من حكومة جمهورية جنوب رحب بالمساهت (0

 المرافق؛تكاليف تشغيل المكتبية و

الذي تم استالمه كمساهمة طوعية من الدول األعضاء في  أمريكي دوالر 0,011,111بمبلغ  أوصت (2

 ؛لجنة الممثلين الدائمينالعتماده من قبل  األفريقياالتحاد 

وكالة االتحاد األفريقي  -النيباد ستخدام التبرع الذي تم استالمه لتمويل مركز البيانات ألن با أوصت (2

وأن األموال ستستخدم أيًضا لتوفير الدعم المؤسسي  أفريقيال خادمه من ألمانيا إلى نقللتنمية 

و  لعربياتحاد المغرب اللمجتمعات االقتصادية اإلقليمية المختارة لتخطيط موارد المؤسسة خاصة 

 ؛وسط أفريقياالجماعة االقتصادية لدول 

كمصدر إضافي  0202التبرع كجزء من ميزانية وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  –النيباد  تدرج (2

 .المقدمة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية المختارة للدخل لتمويل الدعم

شركة التأمين على الحياة  يربسبب تغيأمريكي  دوالر 202,616قدرها  ميزانية تكميليةب أوصت (6

والتي زادت األقساط بشكل كبير  MSH International شركة  إلى ALICO شركة الجماعية من

 .ربع السنةفي  % 22بنسبة 

مراجعة شاملة لجميع القيام ب المراجعة الداخليةمكتب  من خالل األفريقيمن مفوضية االتحاد  طلبت (7

وتقديم تقرير إلى المجلس  وكالة االتحاد األفريقي للتنميةلتحقة والديون غير المسددة المسالمتأخرات 

 ؛0202بحلول فبراير  لجنة الممثلين الدائمينالتنفيذي من خالل 

 للدراسات والبحوث حول اإلرهاب  األفريقيم. المركز 

راسات المركز األفريقي للدالمقدم من  ةالتكميليالميزانية طلب  بشكل مستفيضالجلسة المشتركة  ناقشت .22

 أمريكي وأوصت بما يلي: دوالر 125,967قدره  بمبلغوالبحوث حول اإلرهاب 

لدعم  شركاء الدوليينمن الأمريكي المقدمة  ردوال 22,722علما باألموال المتاحة البالغة  تأحاط (0

 ؛جزئي لشراء الطابعة

، القادمة شتركةلجلسة الماأمريكي حتى دوالر  73,327 ايزانية تكميلية قدرمطلب تأجيل البت في   (0

 ؛ذه الطابعةهعروض األسعار لات والمواصفالخصائص و لقيتريثما يتم 
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تنفيذ اتفاقية في اللجنة المخصصة الرفيعة المستوى التابعة لالتحاد األفريقي في جنوب السودان دعم ن. 

 االسودان الذي أعيد تنشيطهجنوب 

لتغطية أنشطة اللجنة  أمريكي دوالر 100,710 ميزانية تكميلية قدرهاطلب م واألمن لقدمت إدارة الس .22

، وأوصت اللجنة المشتركة بما في جنوب السودان األفريقيالمخصصة الرفيعة المستوى التابعة لالتحاد 

 يلي: 

ن األنشطة السابقة المتعلقة باللجنة المخصصة الرفيعة المستوى التابعة لالتحاد األفريقي في الحظت أ (0

الذي توقف منذ تقديم صندوق السالم المعاد القديم  صندوق السالمن كانت تمول م جنوب السودان

 تنشيطه

لجنة الممثلين  العتمادها من قبلأمريكي دوالر  011,701 قدرها بطلب ميزانية تكميلية تأوص (0

 .0202لعام إلدارة السلم واألمن المعتمدة من الميزانية  من إعادة تخصيص الميزانية الدائمين

لوائح وستعراض نظم ال في أكتوبرخلوة المقررة ال قادن جدول األعمال: تاريخ ومكان انعم 01البند  .ك

 الموظفين والنظم واللوائح المالية 

 ،للخلوة المناسبين والمكان دعالمو تحديد المكتب مع بالتشاورالمفوضية  منالجلسة المشتركة  تطلب .20

 .لجنة وزراء المالية الخمسة عشرو األعضاء الدول بإبالغ الفرعية اللجنة رئيس وسيقوم
 

لجنة الممثلين لاللجنة الفرعية  لخلوة بينريخ وميزانية ومكان انعقاد امن جدول األعمال: تا 00البند  .ل

اآللية األفريقية للمراجعة مع  الدائمين للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية

 أفريقياي بريتوريا، جنوب فالمتبادلة بين األقران 

 .0202أكتوبر  02و 02يومي  ،أفريقيافي كيب تاون جنوب قرر عقد الخلوة ت .20

 7الصلة في غضون أن تعمم جميع الوثائق ذات اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران ُطلب من  .22

 ؛موعد انعقاد الخلوةأيام قبل 

اللجنة الفرعية للجنة الممثلين جدول اجتماعات اللجنة الفرعية  بحثمن جدول األعمال:  03. البند م

 3102لعام  الدائمين للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية

 ألنشطة المناسبين والمكان دعالمو تحديد المكتب مع بالتشاورالمفوضية  منالجلسة المشتركة  تطلب .22

ة للجنة الممثلين الدائمين للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون اللجنة الفرعي واجتماعات

 .المالية واإلدارية

الممثلين الدائمين للتنسيق للجنة مشروع تقرير اللجنة الفرعية بحث من جدول األعمال:  02ند الب .ن

 واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية

 قادمةاللجلسة المشتركة ايتم بحثه في سي .22

 ختتاممن جدول األعمال: اال 04لبند ا. س

الجميع على مشاركتهم ومساهمتهم في نجاح  ،في كلمته الختامية ،الجلسة المشتركةشكر رئيس  .26

في على الدول األعضاء ضمان توزيع الوثائق على للجنة الفرعية اأمانة الجتماع. وشكر بشكل خاص ا

اغة. كما أعرب عن تقديره التي وضعها فريق الصياالستنتاجات بجودة وشمولية  أشاد، والوقت المناسب

 لذين ساهموا وشاركوا بطريقة أو بأخرى.جميع موظفي المفوضية المترجمين الفوريين ول
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 المالحق:

 : تمويل طلبات الميزانية التكميلية0الملحق 

 : تحليل طلب الميزانية التكميلية حسب الفئة3الملحق 
 

 : تمويل طلبات الميزانية التكميلية0لملحق ا

     مصدر التمويل  

الصندوق  / الجهاز اإلدارة

االحتياطي 

لالتحاد 

 األفريقي

 الشركاء 

إعادة 

تخصيص 

 الميزانية 

المساهمات 

 الطوعية 

صندوق 

 الصيانة 
 اإلجمالي 

المركز األفريقي لمكافحة 

 األمراض والوقاية منها
2,445,800  11,686,521        14,132,321  

مديرية الشؤون اإلدارية 

 وإدارة الموارد البشرية
641,519    59,102  

 

1,538,895  2,239,516  

اآللية األفريقية للمراجعة 

 بين األقران المتبادلة
5,022,427          5,022,427  

 المراجعة الداخلية
450,000          450,000  

 المستشار القانوني
315,265          315,265  

 سياسيةالشؤون ال
3,061,466  4,489,000        7,550,466  

 واألمن السلم
    8,232,853      8,232,853  

زانية يالبرمجة وإعداد الم

 والمالية والمحاسبة
248,744          248,744  

 مسائل الجنسينوالمرأة 
  344,074        344,074  

ح االتحاد وحدة إصال

 األفريقي
1,265,591          1,265,591  

 البنية التحتية والطاقة
    427,931      427,931  

 التأمين على الحياة -نيباد ال
      319,606    319,606  

 دعم  برنامج  –النيباد 

تخطيط الموارد في 

 المؤسسة
      

            

780,394    

            

780,394  
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                     مراجعيالجلس م

50,000          

               

50,000  

 اإلجمالي الكلي

          

13,500,812    16,519,595  

        

8,719,886  

         

1,100,000   1,538,895 

      

41,379,188  

 

 الميزانية التكميلية حسب الفئة ات: تحليل طلب3الملحق 

 

   انية فئة الميز

 اإلجمالي برنامجية  تشغيلية   اإلدارة / الجهاز

 المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها
1,445,800  12,686,521  14,132,321  

 مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية
2,239,516    2,239,516  

 ية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانلاأل
2,036,708  2,985,719  5,022,427  

 ةالداخلي المراجعةمكتب 
450,000    450,000  

 مكتب المستشار القانوني
  315,265  315,265  

 الشؤون السياسية إدارة
  7,550,466  7,550,466  

 واألمنم لالس إدارة
  8,232,853  8,232,853  

 المحاسبةوة والمالية يناالميزإعداد البرمجة ومديرية 
  248,744  248,744  

 المرأة  ومسائل الجنسين والتنميةمديرية 
  344,074  344,074  

 وحدة إصالح االتحاد األفريقي
1,265,591    1,265,591  

 مديرية البنية التحتية والطاقة
  427,931  427,931  

 التأمين على الحياة -نيباد ال
319,606    319,606  

 م برنامج تخطيط الموارد في المؤسسةدع –النيباد 
  780,394  780,394  

 الخارجيين نمراجعيالمجلس 
50,000    50,000  

 اإلجمالي الكلي 

             

7,807,221     33,571,967  

      

41,379,188  
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نية والشؤون المالية شراف العام على الميزاإلاجتماع اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين للتنسيق وا

 واإلدارية

 

 3102ديسمبر  04- 02
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 مقدمة

شراف العام على الميزانية والشؤون إلنة الممثلين الدائمين للتنسيق وااجتماع اللجنة الفرعية للج عقد .0

في أديس أبابا، إثيوبيا لبحث المسائل الالزمة الستكمال  0202ديسمبر  02و 02يومي المالية واإلدارية 

سعادة السفير . ترأس االجتماع 0202 لسنة الفرعية اللجنة جدول في مقرر هو كما أنشطة المفوضية

 الممثل الدائم لجمهورية الكونغو لدى االتحاد األفريقي ورئيس اللجنة الفرعية الزاري ماكايات سافوسي،

 . الية واإلداريةشراف العام على الميزانية والشؤون المإلللجنة الممثلين الدائمين للتنسيق وا

 الكلمة االفتتاحية 

رحب الرئيس في كلمته االفتتاحية بالمشاركين في االجتماع وطلب منهم مناقشة تقرير لجنة االستشاريين  .0

حيث أنه ُصرفت مبالغ لكي يحضروا لتقديم  العشرة، ريثما يتم اكتمال النصاب القانوني لبدء االجتماع،

مال النصاب القانوني في الوقت الذي كان متوقعا لبدء االجتماع. تقريرهم.  وأعرب عن أسفه لعدم اكت

 ( ساعات من المناقشات العامة، اكتمل النصاب القانوني ففي النهاية. 2وبعد ثالث )

 المشاركون 

 ( دولة عضوا في االجتماع )انظر الملحق( 02حضرت تسعة وعشرون )  .2

 اعتماد جدول األعمال

 ألعمال أدناه كوثيقة عمل لالجتماعاعتمدت اللجنة الفرعية جدول ا .2

 الكلمة االفتتاحية لرئيس اللجنة الفرعية  (0

 تنظيم العمل (0

 اعتماد جدول األعمال (2

 تقييم المؤسسة األفريقية لبناء القدراتتقرير   (2

 تقرير لجنة الخبراء العشرة   (2

 تقرير طلب التحويالت  (6

 طلبات الميزانية التكميلية   (7

 نظام المعاش المنقح  (8

 فر سياسة الس (2

 التقرير عن صندوق االتحاد األفريقي للمرأة األفريقية  (02

 )لإلحاطة والعلم( 0200ورقة إطارية ميزانية  –ما يستجد من أعمال   (00

 

 لخبراء التوظيفتقرير لجنة العشرة ألف. 

 تقريرهم لجنة العشرة خبراء قدم ،القانوني النصابريثما يكتمل  التقرير لمناقشة الرئيس طلب على بناءً  .2

 :رئيسية محاور ثالثة علىذي اشتمل ال

  ،لجنة الخبراء العشرة اهأجرت يالت الدراسة االستقصائية نتيجة  (0

  والتوصيات اإلنجازات (0

 . التغيير إدارة استراتيجية (2
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 شفافية بعدم شعور ينتابهم األفريقي االتحاد موظفي أن االستقصائية الدراسة نتائج من العام االستنتاجبين 

 لجنة قدمت التوصيات، يخص فيما. التوظيف عملية في تدخل وجود بوضوح ذكروا حيث التوظيف، عملية

 : التالية التوصيات بعض العشرة الخبراء

  بها؛ الخاص التصنيف ونظام الكفاءات تقييم على القائمة المقابالت أسلوب تطبيق في الفوري البدء (0

  وإدماجه، ؛"النجاح عامل" الجديد الساب برنامج تثبيت (0

 ،الفنية الرئيسية األداء مؤشرات بجانب المؤشرات هذه لتضمين األداء إدارة نظام مراجعة (2
 

 :التالية والتعليقات المالحظات األعضاء الدول قدمت ،العشرةلجنة الذي قدمته  العرض عقب .6

 .فيه الواردة والتوصيات لتقريرعلى جودة ا لجنة الخبراء العشرة استشاريأشادت ب (0

 .العرض بعد التقريرالعتماد  القانوني النصاب بعدم اكتمال علما تأحاط (0

 .لجنة الخبراء العشرة توصيات بالكامل أيدت (2

 . 0202 فبراير في الجديد الهيكل اعتماد يتم عندما جدد موظفين تعيين مبررات عن سألت المفوضية (2

وضية، وأنه تم تثبيته فقط في أكدت على أنه لم يتم قط استخدام نظام الساب الجديد الذي اشترته المف (2

 . والسؤال الذي يطرحه نفسه هو لما ذا اآلن بالتحديد. 0202أكتوبر 

أعربت كذلك عن قلقها إزاء سرعة التوظيف خالل اجتماع مجلس التعيين والترقية والتوظيف   (6

 )ثالثة اجتماعات للمجلس خالل شهر واحد(

 استخدام النظام الجديد.  أوصت بوقف جميع عمليات التوظيف حتى يتم البد في (7

 .تصحيح طريق كتابة اسم المجلس التنفيذيو تقريرهم مراجعة لجنة العشرة خبراء من تطلب (8

 .التقرير في مذكور هو كما العليا اإلدارة منبشكل قوي  الجديد لنظامتبني اضرورة  تأيد (2

 .الجديد الهيكل نحو االنتقالية الفترة خالل لجنة الخبراء العشرةل الكاملة بالمشاركة أوصت (02

 إلى بالنظر إضافيًا شهًرا 08 لمدة لجنة الخبراء العشرةتمديد فترة والية  إلى الحاجة تتفهم (00

 مراجعة ينبغي أنه يرى االجتماع كان ذلك ومع الجديد، التوظيف نظام تنفيذ مرحلة خالل تفويضهم

 .األعضاء للدول المالي للوضع وفقًا مكافآتهم

 أن لجنة الخبراء العشرة تقرير، حيث كشف الساب لوحدة ةوخارجي ةاخليدت إجراء مراجعة طلب (00

 .الساب فريق يقود فقط اواحد بلدا هناك

 وحدة سيما وال البشرية، الموارد إدارة قسمعدم وجود توازن إقليمي في ب أيضا علمات أحاط (02

 التوازن مانلض الجديد الهيكل في الموظفين قوام مراجعة إلى حاجة هناك وبالتالي التوظيف،

 .المهنية الفئة من الموظفين من المزيد تشمل وربما اإلقليمي
 

 .التالي النحو على األعضاء الدول ردت المفوضية على شواغل .7

 .0202 أكتوبر 00 منذ مجلس التعيين والترقية والتوظيفل اجتماع أي عقديُ  لم (0

 (2ثالثة )و زيمبابوي من فينموظ (2ثالثة )و كينيا من موظفين (2) أربعة من الساب فريق يتكون (0

 .البلدان هذه في الغالب في موجودة الساب خبرة أن إلى التوزيع هذا يرجعو. إثيوبيا من موظفين

 .(P 5) ، كان برتبةاإللكتروني الموقع مدير الجامعة األفريقية الذي تم اإلعالن عنه في منصب (2

مزيدا مضاعفة الجهود في  العشرة لجنة الخبراءو البشرية الموارد أن تبذل كل من مديرية يجب (2

 .األعضاء الدول مثل أخرى أطراف إلى عنها اإلعالن قبل المعلومات من لتحققمجال االتصال ل

إدارة مفوضية االتحاد  بواسطة لجنة الخبراء العشرة أثارتها التي المشكالت بعض حل يمكن (2

 .األفريقي
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 والتوصيات االستنتاج

 .القانوني النصاب اكتمال بعدوقدم التوصيات التالية  براء العشرةلجنة الخ تقرير االجتماع اعتمد .8

لجنة الترقية  نظام الدرجات حتى في وجودالقائمة على الكفاءة و مقابلةالالبدء الفوري في تطبيق أسلوب  (0

 .بالحضور بصفة مراقبلجنة الخبراء العشرة  مع السماح ألعضاءوالتوظيف والتعيين 

. )مارس إلى اإلدارة التي تستخدمهاالجديدة "عامل النجاح" وتدريب اب" نظام "س وحدةتركيب ودمج  (0

 (0202مايو 

مؤشرات السلوك خاصة باالتحاد األفريقي وبنك األسئلة ذات الصلة الذي سيتم استخدامه وضع  (2

 .للتوظيف والترقية والتنقل

 جة االنحراف الوارد ومعالتدريب موجات أخرى من أعضاء لجنة المقابلة من اإلدارات غير المدرجة   (2

 (0202في قائمة الموجة األولى من حيث المناطق الجغرافية والدرجات. )أبريل أو مايو 

حتى يتم  الفنية جانب مؤشرات األداء الرئيسيةإلى مراجعة نظام إدارة األداء لتضمين هذه المؤشرات  (2

 (0202إلى يونيو الجديدة. )من مايو "ساب"  تشغيلها تلقائيًا في مرحلة الحقة ضمن وحدة

استبدال عملية التوظيف لفترة من الوقت من أجل التحقق من صحة النظام الجديد واقتراح بعض  (6

 PMC و RSC التعديالت الدقيقة )إذا لزم األمر(؛ بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر حضور

ى أساس تقييمات عادلة لعدد الهيكل الجديد لالتحاد األفريقي علشغل ان المقابلة ذات الصلة حتى يتم ولج

 الهيكل الحالي أفراد

بتخصيص غرفتين للتجمع مزودة بمواد سمعية وبصرية تتيح تسجيل جلسات المقابلة كسجالت للتظلم  (7

 .والتقييم والمراجعة

 معالجة مسألة التناوبمراجعة وتحديث قائمة أعضاء فريق التوظيف المعتمدين باستمرار من أجل  (8

 .على أساس سنوي(ذلك كون يير الدولية )يُقترح أن المعاي ة فيترقيالو

من الهيكل القديم إلى الهيكل الجديد والتأكد من االنتقال في عملية لجنة الخبراء العشرة  طلب مشاركة (2

 .جميع الوظائف وتوفير خطة انتقال واضحة وشاملةشغل 

 التوظيف والسبب وراء التأخير"ساب" في  نظام تطبيق مراجعةطلب   (02

 0202إلى سبتمبر  0202مارس لجنة الخبراء العشرة من  تمديد والية طلب (00

 باء. تقرير تقييم المؤسسة األفريقية لبناء القدرات

قدم المستشار بشأن العالقات االستراتيجية مع أجهزة صنع سياسة االتحاد األفريقي والوكاالت ومكتب    .2

ناء القدرات حول المساهمة التي يمكن أن يقدمها رئيس المفوضية التقرير عن تقييم المؤسسة األفريقية لب

  AU/Dec.621 (XXVIII)االتحاد األفريقي للمؤسسة األفريقية لبناء القدرات. بناء على مقرر المؤتمر 

،  عين المؤتمر المؤسسة األفريقية 0207في يناير  عن الدورة العادية الثامنة والعشرين  المنعقدة الصادر

 القدرات لبناء األفريقية والمؤسسة المفوضية ووقعت األفريقي، لالتحادمتخصصة   لبناء القدرات  وكالة

 .EX.CL/Dec. وبناء على هذه الخلفية، طلب المقرر رقم 0208 يناير في  تعاون اتفاق على

1049(XXXIV)  عن الدورة العادية الرابعة والثالثين للمجلس التنفيذي المنعقدة في فبراير  الصادر

األفريقية لبناء القدرات القيام " بتقييم المساهمة السنوية التي   ةلمفوضية بالتعاون مع المؤسسمن ا 0202

المؤسسة األفريقية لبناء القدرات، وتقديم تقرير عن ذلك إلى  لتفعيلاالتحاد األفريقي  يقدمهايمكن أن 
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بناء القدرات ورفع تقرير عن األفريقية ل للمؤسسةالمجلس التنفيذي" كما طلب من المفوضية  إجراء تقييم 

 . 0202ذلك إلى الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي المقرر في فبراير 

ذكر ممثل المفوضية أن التقرير نتاج فريق مكون من مختلف اإلدارات ضم ممثلين من مكتب رئيس   .02

وتعبئة الموارد، ومديرية البرمجة المفوضية ومديرية التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم 

وإعداد الميزانية وال والمالية والمحاسبة، ومديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية، كلفهم 

رئيس المفوضية  ]جراء تقييم  وفقا لمقرر المجلس التنفيذي، وتقديم توصيات  إلى أجهزة صنع سياسة 

 االتحاد أألفريقي للبحث. 

 وتقديريا استكشافياأنه يشمل تقييما  ىعل EX.CL/Dec. 1049(XXXIV)ة المقرر فسرت المفوضي  .00

بصفتها متخصصة لالتحاد األفريقي لتلقي مساهمات مالية  القدرات لبناء األفريقية المؤسسة ألهلية

ميزانية االتحاد التي تمولها الدول األعضاء. كما ذكرت المفوضية أن التقييم تم بالتعاون مع المؤسسة 

األفريقية لبناء المقدرات، مع محافظة المفوضية على استقالليتها للمصادقة على النتائج وتقديم توصياتها 

 إلى أجهزة صنع السياسة للبحث. 

بين التقييم أن النظم والرقابة المالية للمؤسسة األفريقية لبناء القدرات قوية بما فيه الكافية لتلقي تمويل   .00

متفقة مع أفضل الممارسات، وأنها تقدم أساسا موثوق به إلعداد البيانات من االتحاد، وان سياستها 

 إلعداد الدولية المعايير مع الكفاية فيه بما للمؤسسة المالية واإلجراءات السياسات دليلالمالية.  تعد 

 كما المقصودة، لألغراضبشكل حصري  األموال استخدام ضمان في ذلك يساعد. المالية التقارير

 .وكاملة دقيقة معلومات إلى المالية لتقاريرا تستند

 المؤسسي التداخل لتجنب محاولة في أنه، إلى الرئيس مستشار وخلصخلص مستشار رئيس المفوضية  .02

 المحددة القدرات بناء مجاالت في لألدوار واضح تحديد إلى حاجة هناك ، والثغرات واالزدواجية ،

 .تمويلية مساهمةأن يقدم لها  التحادل يمكن والتي ،لمؤسسة األفريقية لبناء القدراتلـ

 :لبحثها االجتماع إلى التالية التوصيات قُدمت

 يمكن أن ينظر االتحاد األفريقي في تمويل المؤسسة األفريقية لبناء القدرات لألسباب التالية:   .0

يقي هناك درجة عالية من التوافق بين االستراتيجيات واألولويات البرنامجية لالتحاد األفر  (0)

 والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات 

يقدم نموذج األعمال الخاص للمؤسسة األفريقية لبناء القدرات الخدمات التي يحتاجها االتحاد   (0)

 . 0262األفريقي لتنفيذ أجندة 

 تمتلك المؤسسة األفريقية لبناء القدرات الكفاءات الالزمة لتقديم الخدمات المطلوبة  (2)

 واإلدارية المستويات المطلوبة من الهياكل الماليةية لبناء القدرات تمتلك المؤسسة األفريق  (4)

 .والمساءلة للتعامل مع مساهمات االتحاد األفريقي

 الحالية، اإلفريقي االتحاد سياسات في بها المسموح الحالية النماذج تشمل خيارات( 8) ثمانية تقديم تم .0

 السياسة، تعديل بعد اقتراحها يمكن التي المحتملة النماذج إلى باإلضافة

 والمالحظات التعليقات

 التعليقات التالية:  االجتماعقدم  العرض، عقب

 العامة التعليقات (0

 عن واالستفسار اإلفريقي االتحاد مفوضية فريق به قام الذي الجيد التقييم بتقرير اإلشادة (أ

 المنطقي واألساس األفريقية القدرات بناء لمؤسسة داريةواإل والبشرية المالية الموارد أنظمة

 األعضاء؛ الدول من السنوي التمويلالمؤسسة األفريقية لبناء القدرات  لتلقي
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 االتحاد يقدمها التي السنوية للمساهمات المحتملة التمويل طرائق بشأن القلق على شدد (ب

 االتحاد لمفوضية البرنامجية األولويات بين واالزدواجية التداخل لتجنب وكذلك األفريقي،

 األفريقية القدرات بناء برنامج وأولويات يقياألفر

 قِبل من سدها يمكن التي األفريقي االتحاد مفوضية قدرات تنمية فجوات وتحديد تقييم (ج

 بناء لمؤسسة القدرات تنمية لخطة التقييم من ومزيد ؛المؤسسة األفريقية لبناء القدرات

 يمكن التي والمجاالت آزرالت أوجه تحديد بهدف 0200و 0202 لعامي األفريقية القدرات

 منها االستفادة األفريقي االتحاد لمفوضية
 

 وإنجازه والتعمير لإلنشاء األفريقي االتحاد والية عن اللجنة استجوبت (0

 بناء مشاريع تنفيذ في الفعلي الوقت في والتغييرات المشروع تنفيذ معدالت عن استفسر (2

 .األفريقي االتحاد في األعضاء الدول داخل القدرات

 .التقرير في المذكور المرفق في الواردة للميزانية شرح على للحصول مطلوب (2

 :التالي النحو على المفوضية ردت

 في يجري األفريقية القدرات بناء منتدى بتمويل األفريقي االتحاد في األعضاء الدول قرار إن (0

 الجهود طتبسي اللجنة على اإلصالح برنامج يفرض. الجارية المؤسسية اإلصالحات سياق

 .استراتيجيتها تنفيذ وفعالية كفاءة وضمان ، االزدواجية وتجنب المؤسسية
 

 والمسؤوليات األدوار بين الفصلالمؤسسة األفريقية لبناء القدرات  فيدارة اإليوفر هيكل  (0

المؤسسة األفريقية لبناء القدرات  عمليات تسترشد. الجيدة الشركات إدارة لممارسات واالمتثال

 صنع جهاز أعلى هو المحافظين مجلس(: 2) ثالثة الحكم هيكل على ينص الذي هادستور من

 وظيفة يمارس الذي التنفيذي المجلس وهو ،المؤسسة األفريقية لبناء القدرات من السياسات

 اإلدارة عن المسؤول التنفيذي األمين برئاسة واألمانة المؤسسة وأنشطة عمليات على الرقابة

 اليومية

 

 الشرط فإن ذلك، ومع. سليمةالمؤسسة األفريقية لبناء القدرات  وترتيبات ارةداإل ةنظمأ (2

 تمثيل يشمل أن ينبغي األفريقية القدرات بناء لمؤسسة األعضاء الدول تمويل لمنح األساسي

 التصويت بحق يتمتع كامل كعضو التنفيذي والمجلس المحافظين مجلس في األفريقي االتحاد

المؤسسة األفريقية و خالل من األعضاء الدول أموال استخدام لىع الفعال اإلشراف لضمان

 لبناء القدرات.
 

. القدرات تنمية لتحسين البرامج تطوير سالسل على استثنائي بشكل الخدمة خطوط تركز (2

( 0) فترة مدى على مقارنة، المتخصصةالمؤسسة األفريقية لبناء القدرات  هو القدرات تطوير

 عقدين

 :ياتوالتوص االستنتاج

 للتمويل ممكنة كطرائق المقدمة الثمانية الخيارات بين من 2 و 0 الخيارينب الفرعية اللجنة توصي .02

 تمويل على تطبيقها سيتم التيالشروط  بتحليل مصحوبة األفريقية القدرات بناء لمؤسسة السنوي

 المؤسسة األفريقية لبناء القدرات.
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: الدعم 3 رقم الخيار

البرنامجي إلى إدارات 

فوضية االتحاد األفريقي م

 وأجهزة االتحاد األفريقي

 البرمجة أساس على التمويل

المؤسسة  بين المشتركة

األفريقية لبناء القدرات 

 مفوضيةومديريات  إداراتو

وأجهزة   األفريقي االتحاد

 من لالستفادة االتحاد األفريقي

 .النسبية المزايا

 تنفذها التي البرامج تمويل يتم أن يجب

 خالل من القدرات لبناء األفريقية ةالمؤسس

 للمقرر وفقا السنوية الميزانية إعداد عملية

EX.CL/1020(XXXIII)   الصادر في

  .  0208يونيو 

 التمويل: 2 رقم الخيار

  العابر

العابر إلى المؤسسة  التمويل

األفريقية لبناء القدرات  من 

 والشركاء الدوليين الشركاء

 في افبم اآلخرين، اإلنمائيين

الطوعية  المساهمات  ذلك

 .. األعضاء الدول من المقدمة

  

 والشروط البنود السياسة أجهزة ستراجع

 للمقرر وفقًا باألموال المرفقة

EX.CL/Dec.1069 (XXXV) 

 التوافق من للتحقق 0202 يوليو المؤرخ

 أعمال لجدول األولوية متأخرات مع

0262. 

للسياسات باالتحاد األفريقي إجراء جرد لجميع برامج ومشاريع طلبت من مديرية التخطيط االستراتيجي  .02

بناء القدرات المدرجة في ميزانيات مختلف اإلدارات واألجهزة والمسندة غلى المؤسسة األفريقية لبناء 

 القدرات. 

 منتظم؛بشكل رير اتق  تقدم المؤسسة األفريقية لبناء القدرات إلى أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي .06

التحاد، يقوم مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين لالتحاد األفريقي لذات الصلة اإلجراءات وفقًا لقواعد  .07

 ؛المؤسسة األفريقية لبناء القدراتبإجراء مراجعة خارجية الحقة لحسابات 

للمؤسسة األفريقية أن يكون االتحاد اإلفريقي عضواً في مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي  تطلب .08

 اء القدراتلبن

 األفريقي لالتحادالمنقح  التقاعد معاش نظام

 صندوق عن التقرير ،بالنيابة الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية مديرةممثلة المفوضية،  قدمت .02

 مقرر أعقاب في بدأت قد العملية هذه أن وأوضحت. المحرز التقدم إبراز مع االجتماع إلى التقاعد معاش

المنعقدة في  0208 يوليو ةقم فيالصادر  EX.CL/Dec.1008(XXXIII) التنفيذي المجلس

 إلى والتوصل التقاعد معاش نظام حول دراسة إجراء االتحاد منوالذي طلب  موريتانيا، نواكشوط، 

 االتحاد موظفيعلى  سيتم تطبيقه يالذ التقاعد نظام بشأن المناسب القراراتخاذ و المناقشة لتمكين خيارات

 .األفريقي

 تم الذي الخياروالتوصية ب الدراسة تقريرعن  عرض لتقديم الكلمة االستشاري تناول الخبير   ذلك،عقب  .02

( أ: )هما التقاعد معاش نظام إدارة في أساسيين موضوعين هناك أن االستشاري الخبير أوضح. اعتماده

 الحال كان كما) العمليتين الكلت خارجية بمصادر االستعانة يمكن. األموال إدارة( ب)و االستحقاقات إدارة

 تتم أن يمكن أو الصندوق إليها ينتمي التي المؤسسة قبل من داخليًا به القيام يمكن أو( مع شركة أليكو

 .مزدوج نظام وهو الصناديق، دارةإل خارجية بمصادر واالستعانة داخليًا،االستحقاقات  إدارة

 بطريقة أفضل فوائد يوفر ترتيب بموجب األفريقي داالتحا لموظفي نظام إيجاد في تتمثل المسألة أن بما .00

 الكيانات ويضم داخليًا المختار النظام إدارة فسيتم ،النظام أداء ومراقبة إشراف إلى باإلضافة شفافة

 : تحكمها ثالثة التيال
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  ،(اإلشراف مسؤولية) األمناء مجلس -0

  ،(اليومية اإلدارة) األمانة -0

 (.الصحيحة ستثماراتاال ضمانلالستثمار ) استشارية لجنة -2

 للموظفين الطبي التأمين تغطية حول مقترح موجزا عرضا ، بعد ذلك،االستشاري الخبير قدم .00

 التينظم ولوائح العاملين  من 22.2 المادة مع يتماشى وهذا. وأزواجهم األفريقي االتحاد من المتقاعدين

الموظفين و لمستمرينا المتقاعدين للموظفين صحي تأمين خطة االتحاد يضع" أن على تنص

 ".النظاميين
 

 التعليقات األعضاء الدول قدمت ،والخبير االستشاري بالنيابةالشؤون اإلدارية  مديرة عرضعقب  .32
 :التالية والمالحظات

 إرجاء على عام إجماع هناك كان المتقاعدين، األفريقي االتحاد لموظفي الطبي بالتأمين يتعلق فيما (0

 اعتمادها يتم ولم نظم ولوائح العاملين ال تزال قيد االستعراض إلى ربالنظ آخر وقت إلى المناقشة

 .بعد

 موظفي معاشات صندوق حضر جلسات مناقشة نظامت أن األفريقي االتحاد موظفي رابطة من تطلب (0

أجهزة صنع  إلى تقديمه يتم الذي للخيار مدركة أنها تؤكد أن أرادت، بما أنها األفريقي االتحاد

 .الداخلية اإلدارة اختيار على الموظفين موافقة ولضمان هالعتمادالسياسة 

د، حيث أنه تم وضع نظام التقاع معاش صندوقالحالي ل نظامال حول تفاصيل على لحصولا طلبت  (2

نظم ولوائح العاملين  مراجعةريثما يتم  كينيا، نيروبي، اجتماع في قوسين بينالطبي  المعاش والتأمين

 في االتحاد األفريقي. 

عن إسناد مهمة إدارة  بديل استكشاف حاوال قد والمفوضية االستشاري الخبير كان إذا عما تفسراست (2

 .الداخلية اإلدارة قد تكون الدافع وراء اختيار التي والصعوبات الصندوق إلى جهة خارجية،

 فية ربحثوا مسألة إدراج الموظفين ذوي العقود القص قد االستشاريون الخبراء كان إذا عما تاستفسر (2

 .موظفي االتحاد األفريقيالتعاقد ل معاشالجديد ل نظامال

 .كاملي الحقوق كموظفينوفقا للنظم وللوائح المالية  األمانةيتم دفع رواتب موظفي  أن تاقترح (6

نها كول األفريقية، البنوك إلى األموال نقل وشجعت للصناديق الجيدة الداخلية اإلدارة اختيار أيدت (7

 سيكونون ألنهم األمناء، مجلس في كأعضاء خبرة وذوي أكفاء أشخاص نتعيي أكدت على ضرورة

 الدول ألن األمانة في والمخاطر االستثمار مسؤولي بوصفهم وكذلك الصندوق، إدارة عن مسؤولين

 .يحدث قد عجز أي عن مسؤولة تكون لن األعضاء
 

 :التالي النحو على األعضاء الدول شواغل على المفوضية ردت .34

 التحاداإلشرافية ل مسؤوليةال غياب بسبب سياستها تستخدم لم شركة أليكو للتأمين  أن تماعاالج تأبلغ (0

 .األفريقي

 مؤقت بشكل التقاعد صناديق لنقل جي بي مورغان بنك الختيار مناسبًا تفويًضا هناك أن تأوضح (0

 .الفائدة سعرانخفاض  من الرغمب هناك،

 سنويًا %2,62 بنسبة فائدة معدل يوفر الموقعة االتفاقية إلى استنادًا جي بي مورغان بنك أن يذكر (2

 الفائدة سعر لزيادة إمكانية هناك بأنذكر   االستشاريالخبير  أن إال ،%0,22 إلى اآلن ارتفع  والذي

 .التفاوض من مزيدبناء على 

 شركة أفضل لجذبفي مجال معاشات التقاعد  وسيط اختيار وتم مناقصة إجراء تم أنه تأوضح (2

 بعض، ونظرا لبالمتطلبات تفي ال لصندوقإلدارة ا اختيارها تم التي الشركة فإن ذلك، ومع. ينتأم

 عقب الرئيسي المقر في داخليًا الصندوق إدارة هو األفضل الخيار كان . وبناء على ذلكالمخاطر

 .األفريقي االتحاد موظفي رابطة مع مشاورات
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 صندوق معاشالنظام الجديد ل في ي العقود القصيرةذو الموظفين إدراج سيتم بأنه االجتماع تأبلغ (2

 إدراجها تم التيالمكافأة  من ستأتي العمل صاحب مساهمات وأن ،موظفي االتحاد األفريقيل التقاعد

 .رواتبهم في بالفعل

 ، نظرا المخاطر وتقليل اآلمن االستثمار لتحديد االستثمار وإرشادات سياسةوضع  سيتم أنه تأوضح (6

 األخرى اإلدارية التكاليف بسبب بعض التحديات   األحيان بعض في قد تسبب  ستثماراال تكلفة ألن

 .األفريقي االتحاد لموظفي الفائدة لسعر األدنى الحد أعطت والتي شركة أليكو فعلت كما

 للموظفين الطبي تأمينمن جراء تطبيق ال األعضاء الدول على ةمالي آثار أي يوجد ال أنه تأوضح (7

 على ةالمفوضي ووافقت. المتاح الحتياطيا الحساب خالل من تمويله يمكن ألنه وأزواجهم المتقاعدين

 طلب على بناءً  الحقًا نظم ولوائح العاملين مراجعة تتم أن إلى للمتقاعدين الطبي التأمين تغطية تأجيل

 .األعضاء الدول

 والتوصيات االستنتاج

 .انتهاء مراجعة نظم ولوائح العاملين حين إلى للمتقاعدين الطبي التأمين مناقشة االجتماع أرجأ .02

 لموظفي التقاعد معاش لصندوق الداخلية إلدارةباختيار ا االستشاري الخبير توصيات االجتماعأيد  (0

 على أصر ذلك ومع األعضاء، الدول قبل من الصندوق أمانة تمول أن على واتفق األفريقي، االتحاد

 إدارة عن مسؤولين سيكونون ألنهم األمناء، مجلس يف كأعضاء خبرة وذوي أكفاء أشخاص تعيين

 مسؤولة تكون لن األعضاء الدول ألن األمانة في والمخاطر االستثمار مسؤولي وكذلك الصندوق،

 .يحدث قد عجز أي عن

عن القلق بشأن عدم قدرة الموظفين على إدارة المعاشات التقاعدية داخليًا ودعم االتفاق مع  أعرب (0

 تحاد األفريقي للمضي قدًما في إدارة صندوق التقاعد؛اال اتحاد عاملي

 يجب أن تأتي ميزانية األمانة من الراتب ضمن هيكل االتحاد األفريقي المعتمد (2

لن يكون االتحاد األفريقي مسؤوالً عن إنشاء الصندوق وال يجب وضع أي عبء على عاتق الدول  (2

 األعضاء.

 األفريقية مرأةلل األفريقي االتحاد صندوق عن تقريردال. ال

 إلنشاء الذي تضمن خلفية تاريخية التقرير بالنيابة والتنمية ومسائل الجنسين المرأة مديرة قدمت .06

 أمريكي، دوالر مليون 0,6 بمبلغ أفريقيا في مشروع 022 من أكثر تمويل تم أنه وأبلغت. الصندوق

 تلقي لضمان الجنسانية الشؤون عن المسؤولة الوزارات جميع دعم إلى 0202 عام في حاجة وهناك

 والمالية الميزانية وإعداد البرمجة مديرية أن هو الراهن الوضع .الممولة المشاريع من التقارير جميع

بسبب عدم المساءلة بشأن  0206 عام منذ النسائية للمشروعات األموال صرف عن توقفت والمحاسبة

 المبالغ المفرج عنها
 

 :التالية والتعليقات المالحظات تقديم تم رة،الموق الهيئة إلى العرض تقديم بعد .37

اللجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية  والية حول توجيها طلبت (0

  .المقدم التقرير لمناقشة واإلدارية

 لبطُ  ،مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة قدمتها التي الهامة المعلوماتفي ضوء  (0

 .لتمويلا بطلب المتعلقة المالية المستندات تقديم المديرية من

 عند االقتضاء وطنية لجان إلنشاء المعنية بالوزارات االتصال تم قد كان إذا عماستفسرت ا (2

 .األصول حسب الحيوية التقارير على وللحصول

 .التباينات بشأن توضيحا توطلب األعضاء الدول إلى األموال صرف في بالتباينات علما تأحاط (2
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 ذلك،في  المالية واللوائح نظمال اتباع دون النسائية المنظمات تمويل في بالفعل أخطاء وجود الحظت (2

مديرية البرمجة وإعداد الميزانية  مع مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية تنسق أن يجبوبالتالي 

 .أفريقيا في النسائية للمنظمات المستمر التمويل طرائق لوضع والمالية والمحاسبة

 .البلدهذا  تمويلفقد اقترحت  وطنية، لجنة أنشأت قد( الجزائر) فقط واحدة دولة ألن نظًرا (6

 صرف قبل النظم واللوائح المالية باتباع مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة تنصح (7

 .القانوني المستشار كتبم ذلك في بما اإلدارات بين مشاورات إجراء إلى تودع األموال

 .الرئيس نائب مكتب بينه الذي النحو على 0202 يناير إلى المقترحة المناقشة إرجاء (8

اللجنة الفرعية  إلى به موثوق مالي تقرير وتقديم صحيح بشكل الصندوق إلدارة آلية بإنشاء أوصت (2

 .للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية

 

 :التالي النحو على المفوضية ردت .38

 وبسبب ذلك، ومع. األفريقية للمرأة األموالعادة  يخصص فريقياأل االتحاد مفوضية رئيس أن أبلغت (0

 .للصندوق مالي تقرير يوجد وال النسائية للمنظمات الممنوحة األموال حساب يتم ال المساءلة،

 يتحدث ال المقدم التقرير أن، حيث مريكيأ دوالر مليون 0,0 احتساب مبلغ يمكن ال أنه أيًضاأبلغت  (0

 .األموال إدارة كيفية عن ولكن المالية، المساءلة عن

 28 استالم تم ،0206-0200خالل الفترة  مشروع 022 دعم تم بالتقرير، يتعلق فيما أنه تأوضح (2

 .لم يتم استالمها بعد تقريًرا 20 هناك يزال ال بينما ،منها تقريًرا

مديرية المرأة  أن االجتماع توأبلغ األموال الستخدام القدرات لبناء اجاتاحتي توجد أنه تأجاب (2

األموال، بل إنها  استخدامكيفية  إلى المباشر الوصول إمكانية لديها ليس ومسائل الجنسين والتنمية

 .التقارير على للحصول األعضاء الدول علىتعتمد 

 المنظمات من تقاريرال تلقي على شرافاإل مسؤولية تتحمل التي الوطنية اللجنة أن كذلك أبلغت (2

 .وطنيةال تهالجن أنشأت التي الجزائر باستثناء األعضاء الدول من العديد فيبعد  تُنشأ لم النسائية

 استمرت  بينما األفريقية، المرأة صندوق في %0زادت مساهمتها إلى  األعضاء الدول أنأبلغت  (6

 .%2,2 بنسبةفي المساهمة  األفريقي االتحاد مفوضية

. األعضاء الدول الحصول على التقارير من أمام عقبة معها يمكن التعامل وطنية لجان وجود عدم يعد (7

هي المسؤولة عن األموال  المديرية ألن األموال صرف مسألة هو صعباأل التحدي فإن لذلك،

 المصروفة. 

المحلية التي تعتبر  سائيةالن المنظمات لدعم سبل إليجاد اإلدارات بين مشترك اجتماع عقد على توافق (8

 .للمرأة االقتصادي التمكين بشأن 0262 أجندة بموجب األموال من الرئيسية المستفيدة

 والتوصيات االستنتاج

 الرئيس نائب مكتب من المقدمة المعلومات إلى استنادا 0202 يناير إلى المناقشة الفرعية اللجنة أرجأت .02

 .به موثوق مالي تقرير وتقديم بشكل سليم األفريقية المرأة صندوق إلدارة آلية بإنشاء وأوصت

 االفريقي لالتحاد السفر سياسةهاء. 

 الرئيسية والتحديات الجديدة التغييراتبالنيابة  الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية ةمدير تقدم .22

 بين التمييز جتماعاال من طلبت ذلكوبعد . الفرعية اللجنة إلى األفريقي المنقحة لالتحاد السفر لسياسة

 .السياسة في" المعادل" معنى وتوضيح رتبها على بناءً  األعمال رجال درجة تذاكر
 

 :التالية والتعليقات المالحظات دمتقُ  الموقرة، الهيئة إلى المقدم العرض عقب .20
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 .تجاوزاتال بعض لتجنب حديثًا المعتمدة السفر سياسة تعديل (0

المقصود  توضيح المفوضية من وطلبتومات القيمة التي قدمتها، بالنيابة على المعل مديرةعلى ال أثنت (0

 .ال أم عمل يوم 00 إلى تشيرهل  يوًما، 00 بعبارة

السف، بعد  سياسة ومراجعة الشفافية لضمان السفر وحدة في األعضاء للدول الشامل التمثيلاقترحت  (2

 .خارجية بمصادر االستعانةما تمت 

 ورؤساء األجهزة األخرى  األفريقي االتحاد مفوضية لرئيس احالسم في خطيرة سابقة هذه أن تذكر (2

 .السفر على بالموافقة

 الموظفين ضرورة قيامو الالزمة باإلجراءات التوصيةأن يتم  السفر تكاليف عواملطلبت فيما يتعلق ب (2

 .المذكرات طريق عن التي لتم تنفيذها بالبعثات السفر وحدة إبالغب

 ابتحديثه وستقوم السفر سياسة على والمالحظات والتعديالت التعليقات بجميع علماالمفوضية  أحاطت .20

 .ذلكل وفقا

 والتوصيات االستنتاج

 في األعضاء الدول من المكتوبة التعليقات جميع إدراج وطلبت بالتقرير علما الفرعية اللجنة أحاطت .22

 .0202وأشار أيضا إلى ضرورة تأجيل التقرير إلى وقت الحق في  التقرير

 تكميليةال ميزانيةال اتطلبواو. 

 ةالبالغ التكميلية الميزانية اتطلب مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةل ممثل قدم .22

 إلى الميزانية تخفيض تم أنه االجتماع وأبلغ. لبحثها الفرعية اللجنة إلى أمريكي دوالر  5,626,688

 .0202 عام من المتبقية للفترة كبير حد

 :التالي النحو على الفرعية اللجنة ردت لعرض،ا عقب .22

 من وليس اإلدارات داخل التخصيص إعادةمن خالل  التكميلية الميزانية دفعه سنبغي أنذكرت   (0

 .االحتياط صندوق
. العاجلة والقرارات االحتياجاتالمتمثلة في  التكميلية الميزانية متطلبات يستوفي ال الطلب أن تالحظ (0

 .ات المقدمة غير وجيهةتعتبر المبرر لذلك،

 وبالتالي،. الهاتف فواتير بخصوص دليل يوجد ال ألنه للتكلفة تفصيلية معلومات على لحصولطلبت ا (2

 .المطالبات صحة من للتحقق المستند فحص يجب

 بنود من العديد ألن في هذه المناقشة، صندوق االحتياطاإلشارة إلى  ينبغي ال أنه علىأكدت مجددا  (2

 علىحيث أن المفوضية  المستقبل؛ في لها التخطيط يتم أن يجب الوطن زيارة إجازة مثل الميزانية

 .المالية السنة في إجازة في يسافرون الذين بالموظفين دراية

 وفوراتال تأتي أن ينبغي وبالتالي التكميلية، الميزانية طلبات تعدد بشأن اقلقه عن كذلك تأعرب (2

مديرية البرمجة وإعداد الميزانية  من وطلبت. األعضاء الدول من وليس الشركاء، من الداخلية

 وفقًا تقرير وتقديمبنود التي تعاني من العجز والتي ال يوجد فيها عجزا ال تحديد والمالية والمحاسبة

 .لذلك

 الملحة الحاالت في للنظر حدة على حالة كل مراجعة الفرعية اللجنة من الرئيس طلب ذلك، ومع (6

 .للغاية
 

 :التالي النحو على لشواغلا علىة المفوضي ردت .26

 ألنه لبحثه الطلب تقديم تم لذلك التكميلية، الميزانية لدفع اآلن متاحة داخلية موارد توجد ال أنهأبلغت  (0

 .التخصيص إلعادة مجال يوجد ال
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 يتم لم التي الميزانيات وتعليق مبكر وقت في الموظفينالتخطيط الستحقاقات  يتم ما عادة هأن ذكرت (0

 .البشرية الموارد مديرية قبل من التخطيط لضعف نتيجة وهذا، لها يطالتخط

 نصف سنوية مراجعةإجراء  على مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة مع تاتفق (2

 أن يجب الطلب، على الموافقة تمت إذا ذلك، ومع. الضرورة عند األموال تخصيص وإعادة للميزانية

 .التالية السنة في مخططة غير ميزانية أيتتم الموافقة على ال أ على البند ينص

 االتحاد مفوضية توحث لها، المخطط غير الميزانية عن المسؤولين مساءلة المفوضية من تطلب (2

 .تنفيذ المهام بشكل صحيح على األفريقي

 (.التعليم طلبات بدل) الموظفين استحقاقات أتمتة المفوضية من أيضا تطلب (2

 .، حيث أن جميع العمليات ملتزمة بالنظم واللوائحغموض أي يوجد ال أنه ذكرت (6

األخذ في  دون النفقات إجمالي إلى تستند ما عادة ألنها صحيح بشكل الميزانيةنه لم يتم إعداد أ تذكر (7

 .الحقيقية الوقائع االعتبار

 والتوصيات االستنتاج

 الخدمة إنهاء بدالت مطالبات تكاليف دتاعتُم حول طلبات الميزانية التكميلية، عقب مناقشات مستفيضة .27

 )الملحق( .التعليمبدل و الوطن زيارة وإجازة

المحكمة قرار العمل اإلضافي والبدل الخاص ولتنفيذ متأخرات الرواتب وميزانية تكميلية لدفع ز( طلب 

 اإلدارية

متأخرات سد العجز في لميزانية تكميلية لطلبًا  مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية قدمت .28

المبلغ اإلجمالي للميزانية التكميلية  تجدر اإلشارة إلى أنوالرواتب المستحقة لموظفي االتحاد األفريقي. 

. استند هذا أمريكي دوالر 11,267,174.86 المرة األولى كانت فياتب ومتأخرات الرالمطلوبة لدفع 

إلى  0202سنوات كاملة قيد النظر، أي من لمدة ثالث  0202اتب الموظفين في عام والمبلغ إلى ر

عملية، حيث في إعادة صياغة المديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية . وقد شرعت 0207

المجلس التنفيذي رقم  مقرروبموجب أمريكيا،  دوالًرا  12,543,719.73إلى  جديدالمبلغ وصل ال

EX.CL/Dec .1057 (XXXV)  مراجعة متأخرات الرواتب من قبل  الذي ينص على ضرورة

ت الرواتب متأخراالمراجعة الداخلية  بمراجعة ، قام مكتب قبل دفع المتأخرات المراجعة الداخلية مكتب 

 أمريكي دوالر  1,276,544بقيمة  عجز. أسفرت هذه العملية عن وجود هذه األرقامالمحسوبة واعتماد 
قت عليه الدول األعضاء. تم تقديم هذا الطلب إلى اللجنة بين المبلغ المعاد صياغته والمبلغ الذي واف

 اتب.والرعجز لتمويل الفرعية كميزانية تكميلية 

 البريد الذين يعملون في المقر الرئيسي مراسليإلضافي للسائقين والموظفين وبدل العمل ا .22

ت اإلضافي المدفوع الوقبدل في  سد العجزدوالر أمريكي ل 20,222ة بقيمة تكميليميزانية تم تقديم طلب 

البريد الذين  مراسلياألمن والسائقين والكتاب وورجال بشكل رئيسي،  باءالخدمة العامة لموظفي فئة 

ثابت  دوالر أمريكي  022مقداره  عمل إضافيبدل يعملون في المقر الرئيسي ويحق لهم الحصول على 

 .0202نوفمبر وديسمبر  يل اإلضافي لشهرالعم بدل ، لم يتم دفعقعةنظًرا للميزانية غير المتوو. شهريًا
 

 دوالر أمريكي.  37,327.87 –لسيدة آنا لخاص البدل متأخرات ال .41

 دوالر 07,027.87طلبًا لميزانية تكميلية بقيمة بالنيابة  اإلدارية وإدارة الموارد البشريةة الشؤون قدمت مدير

رة تم تعيينها في مكتب االتحاد األفريقي ، سكرتيآنا بيبيخاص للسيدة للبدل المتأخرات أمريكي لتسديد 

الموظفين المحليين في فئة الخدمة العامة ألف  . تجدر اإلشارة إلى0202ببروكسل اعتباًرا من أكتوبر 

شهريًا باإلضافة إلى الراتب. كانت السيدة آنا المعينين في بروكسيل يحق لهم الحصول على بدل خاص 
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أدى مما ، دوالًرا 0,222.22الر شهريًا من تاريخ نقلها بدالً من دو 0,262.62تحصل على بدل خاص يبلغ 

. تم إجراء الحسابات بواسطة وحدة 0202شهًرا حتى سبتمبر  28موظفين لمدة إلى تلقيها بدال أقل بقية ال

)سبعة  07,027.87 ، وبلغ الفارق السعر التفضيليعلى أساس كشوف المرتبات وأكدها مكتب بروكسل 

 .أمريكيا دوالًرا  وسبعة وثمانون سنتًا(  ومئتان سبعة وثالثونوعشرون ألفًا 

 

 دوالر أمريكي 283,841.89 -لي اديتعويض للسيد مختار ال .40

تنفيذ قرار اللجنة القضائية. لدفع مبلغ مستحق للسيد مختار يدالي وية تكميلية للدول األعضاء تم تقديم ميزان

، رئيس قسم مجتمع يداليسيد مختار لب المقدم من الالط نظرت المحكمة اإلدارية لالتحاد األفريقي في

البنية التحتية مدير المعلومات في إدارة البنية التحتية والطاقة حيث اعترض على قرار عدم اختياره لمنصب 

أمريكيا  دوالًرا  283,841.89السيد مختار بمبلغ إجمالي قدره  تعويضبوالطاقة. أصدرت المحكمة قراًرا 

. لقد دفعت جبرا ألضراره  كل شهر  %02ودفع تعويًض له بنسبة ( مع أثر رجعي 0)مد رتبة  وترقيته إلى

 بمقدار وتقدم طلبًا لميزانية تكميلية  السيد مختار. دوالًرا أمريكيًا إلى  82,277بالفعل مبلغ المفوضية 

 من الصندوق االحتياطي.ا وتمويله سد العجزل أمريكيا دوالًرا  194,464.89

 يوليو 2، اعتباًرا من (0مختار في رتبة )مد ن السيد إلى الحكم الصادر عن المحكمة، تم تعيي دا استنا

تقرر أيًضا دفع راتبه كما  .(0( و ) مد 2)م  دفع الفارق في الراتب بين منصبه الحاليمع أثر رجعي و 0206

 اإلجمالي لمدة عام مع فائدة كتعويض.

 ذلك.ميزانية مخصصة ، لعد وجود فيدالمستمستحقات تم تقديم الطلب لدفع 

 والتوصيات االستنتاج

 اللجنة الفرعيةقامت ، مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية بالنيابةبعد تقديم هذا البند من قبل  .20

 بما يلي:

للمراجعة ألنه كان  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرةاقترح تقديم طلب متأخرات الراتب إلى خبراء  (0

رفض االجتماع مبلغ ، ؛ لذلكمليون دوالر أمريكي 00عليه وهو  تفقناك قرار يستند إلى الرقم المه

 ؛اإلضافي دوالر أمريكي 1,276,545

 ؛دفع بدل العمل اإلضافي بناء على توضيحات المفوضيةاعتمد  (0

عام خاص للسيدة آنا أبي منذ البدل العدم اإلبالغ عن متأخرات عن مبررات  المفوضيةاستجوبت  (2

 ظهر في أي تقرير.يلم  أنه كما 0200

، إال أنها شكوى وردت من غم من أن األمر استغرق بعض الوقتأنه على الر المفوضيةأكدت  (2

 الموظفين.

دوالًرا أمريكيًا بشرط اإلبالغ عن جميع  07,028اعتمدت اللجنة الفرعية البدل الخاص البالغ  (2

 .راجعةالملة لالجتماع وتقديم تقرير الحاالت المماث

ت ، أعربالي بموجب قرار المحكمة اإلداريةيديض الذي يتعين دفعه للسيد مختار فيما يتعلق بالتعو (6

شخاص الذين شاركوا في التحقيق من خالل المراجعة ومحاسبة األالدول األعضاء عن قلقها وطلبت 

 ة.صنع القرار مما تسبب في خسارة للمنظمعن سوء اإلدارة و، والمسؤولين قضية مختار

 طلبباعتماد وأوصت  0202تقديم تقرير في فبراير شريطة أوصت اللجنة الفرعية بدفع المبلغ  (7

 رهناً بالتعليق التالي الميزانية التكميلية

 ؛لى رئيس مفوضية االتحاد األفريقيالمشورة إقدموا دفع المبلغ ومحاسبة المسؤولين الذين  تاقترح (8
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 فيما يتعلق بأولئك المسؤولين عن القرار. 0202 فبراير تقديم تقرير في نهاية طلبت (2

تواجد مديرين أيًضا نقل السيد مختار حيث يمكنه خدمة االتحاد بشكل أفضل حيث ال يمكن  تطلب (02

 .في إدارة واحدة

 دوالر أمريكي 211,11غير المسددة البالغة  الهاتف فاتورة حاء. 

 ميزانية تخفيض تم أنه توذكر التقريربة بالنيا الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية ةمدير تقدم .22

 للنظر االجتماع إلىبتقديم الفاتورة  ُملزمة المفوضية فإن وبالتالي الماضيين، العامين مدار على الهاتف

 .فيها
 

ه تم تخصيص ميزانية للمفوضية لتغطية ألن الطلب رفض الفرعية اللجنة اقترحت العرض، وعقب .22

 الهاتف استخدام على سقوف وضع ثم ومن لذلك وفقًاخطط المفوضية ت أن ينبغي لذلك،. الهاتف عمليات

 .المنتخبين المسؤولين قبل من

 والتوصيات االستنتاج

 يتجاوز على أن يتحمل كل من الالحقة، السنوات في السقف وضعمع التحذير ب الميزانية اعتماد تم لذلك، .22

 .اإلضافية التكاليف السقف

 دوالر أمريكي 311,111 السنوية خيصاالتر رسومطاء. 

بالنيابة،  الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية ةمديرالذي قدمته  الطلب الفرعية اللجنة اعتمدت .26

 .الجديدة الشبكة لمواد تكلفة يتطلب وهذا جديد، خدمة مزوديستند إلى التعاقد مع  الطلب أن تأبلغ يوالت

 

 دوالر أمريكي 200,261لمتخصصة الدورة االستثنائية للجنة الفنية ا ميزانيةياء( 

 لم لكن غانا، أكرا، فياللجنة الفنية المتخصصة  اجتماعه ُعقد أن وأبلغت الطلب هذا المفوضية قدمت .27

 أديس في االجتماع عقد اآلن المقرر من. للمشاركين تذاكر إصدار عدم، بسبب قانونيال نصابال يكتمل

 المندوبين.جميع  للمشاركة التذاكر وستصدر إثيوبيا أبابا،

 والتوصيات االستنتاج

 .إثيوبيا أبابا، أديس في االجتماع وسيعقدالمفوضية،  من توضيح بعد الميزانية اعتمدت .28
 

دوالر  746,111 المستقلينالتحريريين  والمترجمين الفوريين للمترجمين تكميلية ميزانية طلبكاف( 

 أمريكي

 02 إلى 0202 سبتمبر من عملوا والتحريريين ريينالفو المترجمين ألن فيه للنظر الميزانية طلب قُدم .22

 .رواتبهماستالم  دون 0202 ديسمبر

 .0202دوالر أمريكي لتغطية تكاليف قمة فبراير  082,222تم اعتماد مبلغ إضافي قدره  .22
 

 .التالية الشواغل الفرعية اللجنة أثارت .20

 األعضاء الدولأم أن  ضاءاألع الدول على األمر عرض قبل موقعة العقود كانت إذا عما تاستفسر (0

 .العقود توقيع قبل على ذلك وافقت

 .الطلب تقديم قبل العقود توقيعرفض الطلب في حال  تقترحا (0

 .القادمة القمة يشمل الميزانية طلب كان إذا عما أيًضا تاستفسر (2
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 ترشيد توطلب معتمدة ميزانيةوجود  دونالمرجمين المستقلين  توظيف من استيائها عن أعربت (2

 .المفوضية في تماعاتاالج

 والتوصيات االستنتاج

في بعض  الحسابات مراجعة تقرير وتقديم دائمين موظفين بتعيين توصيةال مع الميزانية اعتمدت .20

 الحاالت الخاصة وطلبت أيضا إشراك لجنة الخبراء العشرة في عملية تعيين المترجمين المستقلين.

 اتءحصالمعهد األفريقي لإلل تكميلية ميزانية طلبالم( 

 2 و 22 المنعقدة يومي األفريقي لالتحاد التنفيذي للمجلس والثالثون الخامسة العادية الدورة اعتمدت .22

 لإلحصائيات اتإلحصاءاالتحاد األفريقي ل معهد هيكل النيجر، نيامي، في ،0202 يوليو

EX.CL/Draft/Dec.1(XXXV)Rev.1 

 الموظفين من جزء لتعيين التشغيلية لميزانيةل دوالرا أمريكيا  2,116,779.00 قدره مبلغ طلب تم

 أجهزة شراء أيًضا الميزانية هذه ستغطي. 0202عام  خالل المعهد األفريقي لإلحصائيات وتشغيل

 500,000 ، كما ُطلب مبلغ العام لنفس األخرى والمصروفات المكتبية واللوازم والمعدات الكمبيوتر

. 0202 لعام اتءالمعهد األفريقي لإلحصا أنشطة تنفيذ يزلتعز البرنامجية للميزانية أمريكي دوالر

  أفريقيا في اإلحصاءات مواءمة استراتيجية تنفيذ الخصوص، وجه على في ، المبلغ هذا وسيغطي

 وتمكين فعاالً  اإلفريقي اإلحصائي النظام جعل أجل من ، بين أمور أخرى لإلحصاء، األفريقي والميثاق

 السياسي والتكامل التنمية أبعاد جميع تغطي المناسب الوقت وفي ومنسقة قةموثو إحصائية معلومات توليد

 .فريقياأل والثقافي والبيئي واالجتماعي واالقتصادي

 والتوصيات االستنتاج

 تمويلها سيتم التي الميزانية باعتماد الفرعية اللجنة أوصت ،المفوضية قدمته الذي والشرح المناقشة بعد .22

 .المكتب يللتشغ العام الصندوق من

 لتوظيفخبراء االعشرة للجنة ل التكميلية الميزانيةميم( 

وبقيت ثالث بعثات سيتم . 0202 ونوفمبر أكتوبريوليو، و فيقامت فريق لجنة العشرة بثالث بعثات   .22

أما . المعينين الخبراء جميعبمشاركة  األولى البعثة تنفيذ تم. فبراير إلى ديسمبر من الفترة تنفيذها خالل

 في الخبراء فريقتقسيم  ذلك بعد تقرر الميزانية، قيود بسببو. أعضاء 8عثة الثانية فقد شارك فيها الب

 .المتاحة الموارد حدود في الوالية تنفيذ لضمان مختلفة مجموعات

 المحدد، الوقت فيوالتنفيذ  للميزانية المرضي والتنفيذ الحالي اإلنجاز أساس على بواليتهم الوفاء أجل من

 قدره  بمبلغ القائم على الكفاءات التوظيف نظام ونشر شراء أجل من تكميلية ميزانية طلب ديمتق تم

وعلى نظام  ،نظام الساب علىدفعتين  لتدريبدوالر أمريكي  220,762و ،أمريكي دوالر 220,762

 في ريقياألف االتحاد مفوضية لمساعدة المقابلة القائمة على الكفاءات، ولجنة العشرة لخبراء التوظيف

 220,762 إجمالية بقيمةأمريكي  دوالر 22,222 تبلغ التي الجديدة التوظيف نظام عملية إلى االنتقال

 .أمريكي دوالر
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 والتوصيات االستنتاج

 من تمويلها سيتم التي الميزانية على بالموافقةقامت اللجنة الفرعية، على إثر المداوالت، بالتوصية  وبالمثل،

 .0202على أساس التفويض الموسع للجنة الخبراء العشرة حتى سبتمبر  االحتياطي الصندوق

 واألمن، ملالس دارةميزانية إل طلب نون(

 نظم القيادة والمراقبة واالتصاالت والمعلومات للقوة األفريقية الجاهزة، مشروع تنفيذ دعم .0

م القيادة والمراقبة نظ مشروع تنفيذ دعم لتغطيةطلبا لميزانية تكميلية  إدارة السلم واألمن قدمت .26

 وستة وخمسمائة ماليين ستةللقوة األفريقية الجاهزة، بتكلفة إجمالية قدرها  واالتصاالت والمعلومات

ً  وعشرون  .أمريكي دوالر (2622 222) وأربعمائة ألفا

 المساهمةاتفاق  خالل من األوروبي االتحاد من تموياًل  األفريقي االتحاد مفوضية تلقت .27

FED/2013/325-231 . مراقبةالو قيادةال نظم إنشاء هوهذا  المساهمة اتفاق من الهدف كان 

 في المشروع لهذا المخصصة األموال إدراج يتم. الجاهزة األفريقية قوةلل والمعلومات واالتصاالت

 أثر الميزانية في األموال هذه إدراج فإن المطولة، الشراء عملية بسبب ولكن ،0202 يناير منذ الميزانية

توقف إدراج  بعده، وما 0208 عام منذ لذلك،. واألمن ملالس إلدارة البرنامجية الميزانية تنفيذ معدل لىع

 المحدودة، دينيل وشركة فريقياأل االتحاد مفوضية بين العقد من االنتهاء يتم ريثما الميزانية في األموال

 .المشروع لهذا ةالمقاول

 فيدنتيل المحدودة  شركة عليه ووقعت 0202 مارس 8 في العقدعلى  األفريقي االتحاد مفوضية عتوق .28

 ستةو وخمسمائة ماليين ستةتوفير مبلغ  يطلب التعاقدية، العملية من االنتهاء ومنذ. 0202 سبتمبر 02

 نظم لمشروع السلس للتنفيذ 0202 ميزانية فيدوالر أمريكي ( 6,206,222) مائةأربعو ألفًا وعشرون

 .الجاهزة األفريقية قوةلل والمعلومات االتواالتص مراقبةالو قيادةال
 

 الوسطى أفريقيا جمهورية في السالم اتفاقية وتنفيذ الخاصة المختلط األمن وحدات إنشاء دعم .3

 المختلطة األمن وحدات نشر دعمتكاليف  لتغطيةقدمت إدارة السلم واألمن طلب ميزانية تكميلية  .22

عثة االتحاد األفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى ات بقدر وتعزيزوالمرقبين العسكريين  الخاصة،

، بقيمة إجمالية الوسطى أفريقيا جمهورية في والمصالحة للسالم السياسي االتفاق لتنفيذ ووسط أفريقيا

 . دوالر أمريكي 5,423,093.65قدرها 

 بدعم لوسطى،ا أفريقيا جمهورية في والمصالحة للسالم أفريقية مبادرة األفريقي االتحاد مفوضية قادت .61

 الحكومة بين السالم حوار إلى أدت التي، والمتحدة واألمم أفريقيا وسط لدول االقتصاديةالمجموعة  من

 للسالم السياسي االتفاقعلى  توقيعالو 0202 يناير في الخرطوم، في مسلحة، مجموعة 02و

 .3102 فبراير 6 في بانغي، في والمصالحة،

 األمنية للترتيبات أحكام على لمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطىيحتوى االتفاق السياسي للسالم وا .60

 إنشاء الخصوص، وجه علىيقترح االتفاق، . االتفاق لتنفيذ الطريق وتمهيد العنف لوقف المؤقتة

 لسلطة الخاضعة الوحدات في المجموعات المسلحة بعض عناصر لدمج خاصة مختلطة أمنية وحدات

 يتم أن يجب السالم، اتفاق من 07 للمادة وفقًاو ذلك، على عالوة. طىالوس أفريقيا جمهورية حكومة

 رئيس سلطة تحت االتفاق،على  توقيعال من يوًما 62 بعدوحدات األمن المختلطة الخاصة  تشغيل

 فني تقييم فريق سافر االرتباطات، هذه تسهيل. في إطار الوسطى فريقياأل المسلحة القوات أركان
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 المتطلبات تقييم بهدف ،0202 أبريل في بانغي إلى األوروبي واالتحاد ألفريقيا التحادبين ا مشترك

 إنشاء دعم بعنوان طلبًا، قدمت مفوضية االتحاد األفريقي ذلك قبوع. الواقع أرض على التشغيلية

 المساعدة لطلب الوسطى أفريقيا جمهورية في السالم اتفاق وتنفيذ خاصة مختلطة أمنية وحدات

 تنفيذ مراقبة من ستمكن آلية وضع في األفريقي االتحاد خطة تتمثل. األوروبي التحادا من المالية

 تفعيل، المؤقتة الفترة اقترحت المفوضية خالل ذلك، ومع. شهًرا( 02) وعشرين أربعة لمدة االتفاق

 المبادرة تحويل يتم حتى ،العملية هذا لدعم الستخدامها األفريقي السالم لمرفق المبكرة االستجابة آلية

 .السالم دعم عمليات وهي مالءمة؛ أكثر تمويل فئة إلى

 قدره إجمالي بمبلغ( الملحق في) أعاله المذكور الطلب على األوروبي االتحاد وافق ذلك، على وبناءً 

 .0202 سبتمبر 22 و يناير 0 بين ما الفترة في تنفيذه ليتم أمريكي دوالر 5,423,093.65
 

 حوض للجنةالجنسيات التابعة  متعددةفرقة العمل المشتركة الل فريقياأل االتحاد دعم إجراءات .2

  تشاد بحيرة

فرقة العمل  إلى المقدم الدعم لتغطية دوالر أمريكي  17,837,198.67 بقيمة تكميلية ميزانية طلب .60

 االتحاد بين الموقع وفقا لالتفاق،  تشاد بحيرة حوض الجنسيات التابعة للجنة المشتركة المتعددة

 االتحاد قام. وأفريقيا األوروبي االتحاد بين السالم مرفقفي إطار  األفريقي واالتحاد األوروبي

. التدخل مجال في إيجابية نتائج وحققت التمويلاتفاق  تنفيذ وتم يورو مليون 22 بتوفير مبلغ  األوروبي

 تقديم خالل من نيوبن دلجنة حوض بحيرة تشا في األعضاء الدول األفريقي االتحاد يدعم أن المقرر من

 خالل من ذلك تحقيق تم وقد. واليتها تحقيق من لتمكينها الجنسيات متعددةلفرقة العمل ال الالزم الدعم كل

 استراتيجية وضع في األفريقي االتحاد ومشاركة المدني والمكون األفريقي، االتحاد بعثة دعم فريق

 لتحقيق اإلقليمية ستراتيجيةواال متعددةعددة الجنسيات من قبل فرقة العمل المشتركة المت المدنيين حماية

 .حرام بوكو من المتضررة تشاد بحيرة حوض مناطقل مرونةالو بناءال وإعادة االستقرار

 والتوصيات االستنتاج

 مجلس قرار أعقاب في مقدم هو كما الطلب باعتماد التوصية على اعتراض الفرعية اللجنة لدى ليس .62

 أفريقيا وسط في السالم لمبادرة بالفعل الممنوحة لجنة الممثلين الدائمين بموافقة عمالً  واألمن السلم

 أفريقيا ولكن ينبغي تحديد مصدر التمويل والشريك بدال من كتابة التوفير الداخلي في أخرى ومناطق

 الشركات برنامج نشر لدعم ستخدامهاال أمريكي دوالر 3381,111 بمبلغ تكميلية ميزانية طلب (سين

لمقرر  وفقًا 3131 ميزانية في العجز لسد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  من والمتوسطة الصغيرة

 نياميالمجلس التنفيذي الصادر في 

 يهدف رئيسيا مشروعا األفريقي االتحاد مفوضية ئيسر مكتبت وكالة االتحاد األفريقي للتنمية وصمم .62

 بصورةاألفريقيين  والمواطنين والنساء الشباب إشراك شأنب األعضاء لدولالكبيرة ل توقعاتال تلبية إلى

 لقيادة رئيسية تمكين أداة بمثابة لالبتكار األفريقي االتحاد مختبر يعد. االتحاد شؤون قيادة في أفضل

 لتحليل مبتكرة أساليب استخدام إلى المختبر سيسعى. األفريقي االتحاد داخل الرقمي التحويل أجندة

 المواطنين مشاركة ومنهجيات( إلخ االصطناعي، الذكاء المفتوحة، البيانات الضخمة، اتالبيان) البيانات

 باإلضافة توليد األفكار واحتضانها بشكل مشترك، اإلنترنت، عبر اآلراء وتبادل تقارع األفكار) المبتكرة

 بأفكار للقارة المتعددة التحديات لمواجهة( ذلك إلى وما المواطنين مشاركة طريق عن البيانات جمع إلى
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 الخاصة المقترحات تطوير ومواصلة الختبار الالزمة الخبرة المختبر لدى سيكون. جديدة ورؤى

 تجريبية حلواًل  توفر التي التطبيقات أو الرقمية الخدمات أو التدخالت أو الجديدة التوجيهية بالمبادئ

 .0262 أجندة وأولويات لتطلعات وفقًا المستخدم نحو موجهة
 

 صغيرة شركة 011,111 مبادرة خالل من لالبتكار األفريقي االتحاد مختبر أنشطةنفيذ سيتم ت .0

 :الحجم ومتوسطة

 في األخرى واألنشطة األدوار توضيح سيتم. أدناه المذكورة األنشطة بتنفيذ االبتكار مختبر سيقوم

 .لالبتكار األفريقي االتحاد استراتيجية

 التنمية؛ تلبيانا األفريقي االتحاد مبادرة إطالق (أ

 المعيارية التشغيل إجراءات وضع ودعم األفريقي؛ لالتحاد الداخلية االبتكار استراتيجيةوضع  (ب

 ابتكاربحوث و بياناتال تحليلالنيباد  مركز لقسم التشغيليةواالستراتيجيات  البرامج إلى باإلضافة

 حديثًا؛ المعتمد تكنولوجيا

 تنفيذ في المحرز التقدم لرصد النيباد –ألفريقي للتنمية وكالة االتحاد ال رقمية معلومات لوحةإنشاء  (ج

 تحديداً؛ أكثر وبشكل 0262 أجندة

 والخصوصية المفتوح الوصول على تركز التي والسياسات البياناتمبادرات إدارة  إدارة دعم (د

 واألمن؛

 عاتقطا جميع في القطاعية/  المواضيعية البرامج مختلف عبرالجارية المركزة  المبادرات دعم (ه

 عام بحلول مليون شاب 0لبلوغ  األفريقي االتحاد شباب خطة تحديداً  أكثر وبشكل 0262 أجندة 

وكالة االتحاد األفريقي للتنمية ل الحجم ومتوسطة صغيرة شركة 022,222 امجنبر خالل من) 0200

 ؛النيباد  –

 اإلقليمية قتصاديةاال المجموعات وموظفي األفريقي االتحاد جهزةأل القدرات لبناء مخصصة برامج (و

 022,222 منبر خالل من تجربتها ليتم المواطنين إشراك ومنهجيات الرقمية التكنولوجيا مجال في

 الحجم؛ ومتوسطة صغيرة شركة

 عند - األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية المجموعات لمساعدة: االبتكار جزر مبادرة إطالق (ز

 مع يتماشى بما الخدمات تقديم لتحسين الرقمية التكنولوجياو الضخمة البيانات استخدامعلى  – الطلب

 ؛0262 أجندة أولويات

. 0202 إلى 0202 لعام لالتحاد مواردوفر  يالذ الدولي البنك تمويل اتفاق من المشروع تمويل سيتم .62

 :أمريكي دوالر 3,381,111 البالغة المالية واالحتياجات األنشطة تفاصيل يلي وفيما
 

في إطار المرحلة الثالثة  األوروبي االتحاد به تعهد الذي المبلغ الستخدام كميليةت ميزانيةطلب  .3

خطة العمل ذات األولوية الثانية لبرنامج تطوير البنية  استكمال لدعملبرنامج دعم االتحاد األفريقي 

 .(3131 ميزانية في سد العجز) 3131 عام فيالتحتية في أفريقيا 
 

 أفريقيا. في األولوية ذات المشاريع تنفيذ في اإلسراع إلى التحتية في أفريقيابرنامج تطوير البنية  يهدف .66

القدرات لبرنامج تطوير البنية التحتية في  بناء برنامج بتمويل البنك األفريقي للتنمية قام الصدد، هذا وفي

 خبراء نشر الدعم هذا سّهل التحديد، وجه على. برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا تنفيذ لدعم أفريقيا

وكالة االتحاد األفريقي و اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد مفوضية في التحتية البنية

يتعين  كان ،0202 ديسمبر في المشروع انتهاء مع(. 0202-0206) سنوات ثالث لمدة النيباد –للتنمية 
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مفوضية  في التحتية البنية خبراء نشر إنهاء أو ضخف النيباد –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  على

 بسبب النيباد –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و المجموعات االقتصادية اإلقليميةو االتحاد األفريقي

 االقتصادية المجموعات في وخاصة التنفيذ، في تحديات ذلك عن نتج وقد. المالية الموارد محدودية

 .تضررا راألكث كانت التي اإلقليمية

 أسبوع وخالل ، 0208 نوفمبر 02 في فيكتوريا شالالت فياالجتماع المنعقد  في ،التحدي هذا لمواجهة .67

 اللجنة أوصت ،0202 نوفمبر في القاهرة في عقد الذي برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

 النيباد –حاد األفريقي للتنمية وكالة االتتسعى  بأن لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا التوجيهية

  النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  لتمكين االنتقالي الدعم على للحصول مفوضية االتحاد األفريقيو

 –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و اإلقليمية االقتصادية المجموعات في التحتية البنية خبراء من إبقاء 

برنامج تطوير  من التالية المرحلة نحو الدعم من االنتهاء يتم حتى السلس، قالاالنت لتسهيل وذلك النيباد

 .األفريقي التنمية بنك مع( 0222-0200) البنية التحتية في أفريقيا

 –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  إلى الدعم لتقديم استعداده األوروبي االتحاد أكد لطلب،هذا ل استجابة .68

 وضع استمرار لتيسير األفريقي االتحاداالتحاد األوروبي لدعم  برنامجلة الثالثة لالمرح خالل من النيباد

 عرض مناقشة تمتوكالة االتحاد األفريقي للتنمية. وو اإلقليمية االقتصادية المجموعات في القدرات

لثانية معايير االختيار لخطة العمل ذات األولوية ا اجتماع هامش على نوفمبر 02 و 02 في هذا المساعدة

مفوضية االتحاد ب التحتية البنية مدير من مؤلف فريق قبل منلبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، 

 االتحاد ووفد النيباد –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية في  امجوتنسيق البر تنفيذ ومدير ،األفريقي

 على االتفاق تم حيث االتحاد األفريقي، االتحاد األوروبي لدعم برنامجالمرحلة الثالثة ل حول األوروبي

 ميزانية خالل من النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  قبل من مباشرة يستخدم أن يجب الدعم هذا أن

 .0202 لعام والطاقة التحتية البنية إدارة

لجنة الممثلين ل رعيةالف اللجنةطلبا إلى  النيباد –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  قدمت وفي هذا الصدد،

 تخصيص على للموافقة للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية الدائمين

المرحلة الثالثة من برنامج االتحاد األوروبي لدعم االتحاد األفريقي  من أمريكي دوالر مليون 0,622

 النيباد –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  إلى تحويلها ليتم 0202 لعام إدارة البنية التحتية والطاقة لميزانية

 .0202 ميزانية في سد العجز أجل من

 والتوصيات االستنتاج

وكالة  ميزانية في وإدماجها الطلب علىالدول األعضاء  وافقت ،المفوضية قدمته الذي التوضيح بعد .62

لمقرر المجلس التنفيذي  وفقًا 0202العجز في ميزانية  لتمويل 0202 لعام االتحاد األفريقي للتنمية

 .ياميالصادر في ن

الدول األعضاء علما ت ، أحاطEX / CL.Dec1069 (XXXV)المجلس التنفيذي  بمقررعمالً  .72

 النقص، النيباد لسد-تها وكالة االتحاد األفريقي للتنميةقدمتي لميزانية النهائي البا المتلق بالعرض

بمواصلة سد النقص  وأوصت ،المجلس التنفيذي لمقرر امتثلذي كونها الجهاز الوحيد الباإلضافة إلى 

 .0202التمويل لميزانية في 
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 التحويل طلبب توصيةال( ه

 سيتم الذيلبرلمان األفريقي لـ الطبي التأمين تغطية( 0 ملحق)يشمل  كما واعتماده التجويل طلب تقديم تم .70

 .الرواتب قضايا بشأن مخاوفها عن عيةالفر اللجنة أعربت ذلك ومع. الداخلية الوفورات من تمويله

 الميزانية إطار ورقة

 األعضاء الدول على توزيعه وسيتم ،0200 ميزانيةمن باب اإلحاطة والعلم قبل بحث  البند هذا تقديم تم .70

 الميزانية إطار ورقة أن االجتماعولجنة وزراء المالية الخمسة عشرة للبحث. أبلغت المفوضية  للنظر

 المواضيعي المجال االعتبار في 0200 عام ميزانية إطار ورقة تأخذ. للمناقشة جاهزة 0200 لعام

 .0202وسيتم طرحها للمناقشة في موعد أقصاه  0200 عام فيالجديدة للمفوضية  ولوياتاألو

 

 التوصيات العامة .72

لتجارة اومنطقة  االقتصادية الشؤون إدارة قبل من التقرير تقديم في التأخر بشأن القلق عن اإلعراب (0

 المراجعة؛ لتوصيات االمتثال اإلدارات رفض من الحرة القارية األفريقية، واالستياء

 .قصىأ حد تحديد إمكانية معطلبات الميزانية التكميلية  يوجه مبدأ وضع اقتراح (0

التي تتمثل  العالقة لقضايامن أجل بحث ا 0202الوقت حتى إشعار آخر خالل عام  من مزيد طلب (2

 ا يلي:بشكل أساسي فيم

 ظم واللوائح المالية / نظم ولوائح العاملينالن .أ

 النظم واللوائح المالية لصندوق السالم .ب

 التقاعدمعاش  صندوق .ج

 المراجعة القانونية تقرير .د

 خلوة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران. تقرير تعميم المفوضية من طلبال (2

 نالمشاركو

 مالوي .02 الجزائر .0

 مالي .22 أنغوال .0

 موريتانيا .20 نينب .2

 موريشيوس .20 بوتسوانا .2

 المغرب .22 بوركينا فاسو .2

 موزمبيق .22 الكاميرون .6

 ناميبيا .22 جمهورية أفريقيا الوسطى .7

 النيجر .26 تشاد .8

 نيجيريا .27 جزر القمر .2

 رواندي .28 جمهورية الكونغو .02

 الجمهورية الصحراوية .22 كوت ديفوار .00

 السنغال .22 جمهورية الكونغو الديمقراطية .00
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 سيشيل .20 جيبوتي .02

 نسيراليو .20 مصر .02

 الصومال .22 غينيا االستوائية .02

 جنوب أفريقيا .22 إرتيريا .06

 جنوب السودان .22 اسواتيني .07

 السودان .26 إثيوبيا .08

 تنزانيا .27 الجابون .02

 توجو .28 جامبيا .02

 تونس .22 غانا .00

 زامبيا .22 غينيا .00

 زيمبابوي .20 غينيا بيساو .02

 أوغندا .20 كينيا .02

  ليسوتو .02

  ليبيريا .06

  ليبيا .07

  مدغشقر .08
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 :لملحقاتا

 التكميلية الميزانية طلبات تمويل: 0 الملحق

2019 

 الجهاز
 ياالحتياطالصندوق 

 لالتحاد األفريقي
 الشركاء

إعادة 

 التخصيص
 اإلجمالي

الشؤون اإلدارية وإدارة 

 1,423,843 شريةبالموارد ال

  

1,423,843 

كالة االتحاد األفريقي و

 النيباد -للتنمية 

   

- 

مديرية إدارة المؤتمرات 

 746,000 والمنشورات

  

746,000 

 البرلمان األفريقي

  

40,000 40,000 

 السلم واألمن

   

- 

المعهد األفريقي 

 لإلحصاء

   

- 

 التجارة والصناعة

  

511,960 511,960 

 2,721,803 551,960 - 2,169,843 اإلجمالي العام

 

3131 

 الجهاز
 ياالحتياطالصندوق 

 لالتحاد األفريقي
 الشركاء

إعادة 

 التخصيص
 اإلجمالي

الشؤون اإلدارية وإدارة 

  401,760          شريةبالموارد ال

  

401,760  

كالة االتحاد األفريقي و

 النيباد -للتنمية 

 

3,910,000  

 

3,910,000  

مرات مديرية إدارة المؤت

  180,000          والمنشورات

  

180,000  

 البرلمان األفريقي

   

                    - 

   

 السلم واألمن

  

26,069,361  26,069,361  

المعهد األفريقي 

  1,619,222      لإلحصاء

  

1,619,222  

 التجارة والصناعة

   

-    

 2,200,982 اإلجمالي العام

     
3,910,000  

     
26,069,361     32,180,343  
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 الفئة حسب التكميلية الميزانية طلبات تحليل: 3 الملحق

2019 

 الميزانية التشغيلية الجهاز
الميزانية 

 البرنامجية
 اإلجمالي

الشؤون اإلدارية وإدارة 

  1,423,843      شريةبالموارد ال
 

       1,423,843  

كالة االتحاد األفريقي و

 النيباد -للتنمية 
  

                       -    

مديرية إدارة 

المؤتمرات 

  746,000          والمنشورات
 

           746,000  

  40,000            البرلمان األفريقي
 

             40,000  

 السلم واألمن
  

                       -    

المعهد األفريقي 

 لإلحصاء
  

                       -    

  511,960          التجارة والصناعة
 

           511,960  

  2,721,803      اإلجمالي العام
                    - 
          2,721,803  

 

0202 

 الميزانية التشغيلية الجهاز
الميزانية 

 البرنامجية
 اإلجمالي

الشؤون اإلدارية وإدارة 

 401,760 شريةبالموارد ال
 

401,760 

كالة االتحاد األفريقي و

 النيباد -للتنمية 
 

3,910,000 3,910,000 

مديرية إدارة 

المؤتمرات 

 والمنشورات
  

- 

 البرلمان األفريقي
  

- 

 السلم واألمن
 

26,069,361 26,069,361 

المعهد األفريقي 

 1,619,222 لإلحصاء
 

1,619,222 

 التجارة والصناعة
  

- 

 32,000,343 29,979,361 2,020,982 اماإلجمالي الع
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 موحدة توصيات

 

 التوظيف عن الخبراء بحث تقرير. أ

 

 التوظيف في المستقلين الخبراء عمل لتسهيل الالزم الدعم كل المفوضية تقدم أن الفرعية اللجنة تقترح .1

 .بها الموصى المنقحة العمل خطة مع يتماشى بما

 

 :ذلك بعد التالية التوصيات قدميوالعشرة  براءخال تقرير اعتماد االجتماع يقترح .2

 ونظامإجراء المقابالت على أساس الكفاءة  طريقة تطبيق في افور البدء اءالخبر من طلبلا (1

 ألعضاء السماح معمجلس التعيين والترقية والتوظيف  وجود في حتى ،ابه الخاص الدرجات

 .مراقب بصفة بالحضور لجنة الخبراء العشرة
. عليها ةالمستخدماإلدارات  وتدريب" النجاح عامل" الجديدةنظام ساب  وحدة ودمج تثبيت (2

 (2222 مايو إلى مارس)
 ااستخدامه سيتم يالت األفريقي التحادل الصلة ذات األسئلةوبنك  السلوك مؤشرات إعداد (3

 .والتنقل والترقية للتوظيف
 التغلبإلى جانب  رجةالمد غير اإلدارات من المقابلة لجنة أعضاء من أخرى أفواج تدريب (4

 مايو أو أبريل. )والدرجات لجغرافيةاألقاليم ا حيث من األول الفوج قائمة في التحيز على

2222) 
 حتى نية،الف الرئيسية األداء مؤشرات بجانب المؤشرات هذه لتضمين األداء إدارة نظام مراجعة (5

 يونيو إلى مايو من. )الجديدةنظام ساب  وحدة ضمن الحقة مرحلة في تلقائيًا تشغيلها يتم

2222) 
 التعديالت بعض واقتراح الجديد النظامللتصديق على  الوقت من لفترة التوظيف عملية استبدال (6

لجنة التوظيف  حضور الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما ؛(األمر لزم إذا) الدقيقة

 لالتحاد لجديدا الهيكل ملؤ يتم حتى الصلة ذات المقابلة ولجان PMC نظاموواالختيار 

 الحالي لهيكلة لالحالي الفئات لعدد عادلة تقييمات أساس على األفريقي
 المقابلة جلسات تسجيل تتيح وبصرية سمعية بمواد مزودة للتجمع غرفتين بتخصيصالقيام  (7

 .والمراجعة والتقييم للتظلم كسجالت
 على التغلب أجل من ارباستمر المعتمدين التوظيف فريق أعضاء قائمة وتحديث بمراجعةالقيام  (8

 (.سنوي أساس على تكون أن يُقترح) الدولية المعايير في ترقياتالو دورانال معدل
 الجديد الهيكل إلى القديم الهيكل من الترحيل عملية فيلجنة الخبراء العشرة  مشاركة طلب (9

 .وشاملة واضحة انتقال خطة وتوفير الوظائف جميعضمان شغل و
 .التأخير وراء والسبب التوظيف علىساب  نظام تطبيق بخصوص مراجعة طلب (12
 .2222 سبتمبر إلى 2222 مارس منلجنة الخبراء العشرة  والية تمديد طلب (11
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 وبروكسل جنيف لمكاتب التفضيلية الصرف أسعار. ب

 جنيف لمكاتب التفضيلية الصرف أسعارعن  االستشاري الخبير تقرير االجتماع المشترك أجل .3

 ،اآلراء في توافق وجود عدم بسبب لجنة الممثلين الدائمين قبل من وتحديده هبحث لمواصلة وبروكسل

 .المسألة هذه بشأن عنها المعرب اآلراء في تباينالو
 بالمسائل المتعلقة قرراتمال تنفيذ بشأن مصفوفة لوضع ملحة حاجة وجود االجتماع المشترك قترحي .4

 والمالية اإلدارية

 

 المتبادلة بين األقران لمراجعةل األفريقية اآللية. ج

 في األطراف الدول من المتأخرات تحصيل بعملية المفوضية تعجل بأن االجتماع المشترك وصيي .5

تقدير  بجدول المعنية الوزارية اللجنة مع ومناقشتهااآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 

 .المتأخرات هذه مدفوعات تأمين طرائق بشأن األنصبة
اآللية األفريقية  على المستحقة والديون للمتأخرات شاملين وتقييم مراجعة إجراء المفوضية على يجب .6

 .للمراجعة المتبادلة بين األقران
 .األفريقي لالتحاد االحتياطي الصندوق من بالكامل التكميلية الميزانية طلب تمويل ينبغي .7
 
 (موجز تقرير) 9102 عام منتصف في البرنامج أداء استعراض في النظر. د
 ال التي واألجهزة وأوصى بمعاقبة اإلدارات العام منتصف أداء االجتماع المشترك بالتقرير عن أحاط .8

 :التالية التعليقات وقدم المستقبل، المحدد، في الوقت ميزانيتها في تنفيذ تقارير تقدم
 مثل إدارة اإلدارات من تقارير وجود وعدم التنفيذ معدالت انخفاض أعرب عن قلقه بشأن (1

 .واالجتماعي االقتصادي والمجلس والصناعة التجارة
 على تؤثر محددة إدارية تحديات يتضمن لم الذي التقرير نوعية بشأن قلقه كذلك أعرب عن (2

 .التنفيذ معدل
 التقارير نوعية تحسين بشأن محددة توصيات خبراء لجنة وزراء المالية العشرة اقتراح من طلب (3

 .واعتمادها فيها للنظر اوتقديمه المستقبلية
من مدير البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة باإلنابة ومدير  كل بغياب علما أحاط (4

 اآلخرين الرئيسيين التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد والموظفين

 .المستقبل في بعدم السماح بغيابهم وأوص اإلدارات في
 
 القدرات األفريقية لبناء تقييم المؤسسة ريرتق. ه
 السنوي للتمويل ممكنة كطرائق المقدمة الثمانية الخيارات بين من بأنه الفرعية اللجنة توصي .9

 الصندوق، تمويل على تطبيقها سيتم التي للشرطية بتحليل مصحوبة القدرات األفريقية لبناء للمؤسسة

 :التالي النحو على 3و 2 بالخيارين يوصى
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 البرنامجي الدعم: 2 الخيار

 االتحاد مفوضية إلدارات

 االتحاد وأجهزة األفريقي

 األفريقي

 البرمجة أساس على التمويل

بين المؤسسة األفريقية  المشتركة

لبناء القدرات واإلدارات 

والمديريات واألجهزة التابعة 

 لمفوضية االتحاد األفريقي

 .النسبية المزايا من لالستفادة

 التي البرامج على التمويل عكسين سوف

 المؤسسة األفريقية لبناء القدرات ستنفذها

 وفًقا السنوية الميزانية عملية خالل من

 EX.CL/1020(XXXIII) للمقرر

  2102الصادر في يونيو 

 :3 الخيار

 التمويل المار

األفريقية  التمويل المار للمؤسسة

الشركاء  من لبناء القدرات

 بما وغيرهم، اإلنمائيين الدوليين

 الدول مساهمات ذلك في

 .الطوعية األعضاء

 البنود السياسة أجهزة صنع ستراجع

 للمقرر وفًقا باألموال المرفقة والشروط

EX.CL/Dec.1069 (XXXV) 

 التوافق من للتحقق 2102 يوليو المؤرخ

 .2103ألجندة  األولوية متأخرات مع

 

 تم التي القدرات بناء ومشاريع برامج بجميع ائمةق إجراء االستراتيجي التخطيطإدارة  من طلبت .12

المؤسسة األفريقية لبناء  إلى وتوجيهها واألجهزة اإلدارات مختلف في 2222 عام ميزانية في إدراجها

 .القدرات
 التحادل سياسةصنع ال أجهزة إلى دوريًا تقريًراالمؤسسة األفريقية لبناء القدرات  قدمت بأن وصيت .11

 األفريقي لالتحاد الخارجيين الحسابات مراجعي مجلس يقوم الصلة، ذات االتحاد قواعدل وفقًا األفريقي؛

 ؛المؤسسة لحسابات الحقة خارجية مراجعة بإجراء
 بناءل األفريقية مؤسسةلل التنفيذي والمجلس اإلدارة مجلس في عضوا األفريقي االتحاد أن يكون قترحت .12

  .القدرات

 

 األفريقي لالتحاد عديةالتقا المعاشات نظام مراجعةو. 

لنظم ولوائح العاملين  النهائية المراجعة حين إلى للمتقاعدين الطبي التأمين تغطية مناقشة االجتماع أرجأ .13

 التالية؛ التعليقات وقدم
 لموظفي التقاعدية المعاشات لصندوق الداخلية لإلدارة االستشاري الخبير توصيات االجتماع يدعم (1

 أصر ذلك ومع األعضاء، الدول قبل من الصندوق أمانة تمويل يتم أن على فقوات اإلفريقي، االتحاد

 عنمسؤولين  ونسيكون ألنهم األمناء، مجلس في كأعضاء خبرة وذوي أكفاء أشخاص تعيين على

 تكون لن األعضاء الدول ألن األمانة في والمخاطر االستثمار مسؤولي وكذلك الصندوق، إدارة

 .ثيحد قد عجز أي عن مسؤولة

 مع االتفاق ودعم داخليًا التقاعدية المعاشات إدارة على الموظفين قدرة عدم بشأن القلق عنأعرب  (2

 التقاعد؛ صندوق إدارة في قدًما للمضي األفريقي االتحاد نقابة؛ عاملي

 ؛المعتمد األفريقي االتحاد هيكلالمرتبات في إطار  من األمانة ميزانية تأتي أن يجب (3
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 الدول عاتق على عبء أي وضع يجب وال الصندوق إنشاء عن مسؤوالً  فريقياأل االتحاد يكون لن (4

 .األعضاء

 

 األفريقي التحادل األفريقية لمرأةا صندوق عن تقرير. ز

 الرئيس نائب مكتب قدمها التي المعلومات على بناءً  2222 يناير إلى المناقشة الفرعية اللجنة أرجأت .14

 .به موثوق مالي تقرير وتقديم صحيح بشكل ةاألفريقيأة المر صندوق إلدارة آلية بإنشاء وأوصت

 

 االفريقي لالتحاد السفر سياسة. ح

ً  الفرعية اللجنة أحاطت .15  في األعضاء الدول من المكتوبة التعليقات جميع إدراج وطلبت بالتقرير علما

 .2222 عام من الحق وقتإلى  التقرير بإرجاء أيًضا ونصحت التقرير،

 

 تحويلال ط. توصيات طلب

للبرلمان األفريقي  الطبي التأمين تغطية شمللي مقدمالتحويل على النحو ال طلب على بالموافقة التوصية .16

 وأدلت مخاوفها عن الفرعية اللجنة أعربت ذلك، ومع. ةالداخلي المدخرات من تمويله سيتم الذي

 :التالية بالتعليقات
منطقة التجارة و االقتصادية الشؤون إدارة لقب من التقرير تقديم في التأخر بشأن هاقلق عنأعربت  (1

 المراجعة؛ لتوصيات إلداراتعدم امتثال ا من واستياءهاالحرة القارية األفريقية 

 .للطلب ممكنالحد األعلى ال تحديد مع ةالتكميلي الميزانيةطلب  يوجه مبدأ وضع اقترحت (2

 :رئيسي بشكل 2222 عام في الحق تاريخ حتى المعلقة القضايا في النظر من مزيد طلب (3

 النظم واللوائح المالية/ نظم ولوائح العاملين 

 السالم صندوقالنظم واللوائح المالية ل 

 يةالتقاعد المعاشات صندوق 

 المراجعة المحاسبية القضائية تقرير 

 خلوة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تقرير تعميمالمفوضية  من طلبلا (4

 

 التكميلية يةالميزان طلبات. ي

 السياسي االتفاق لتنفيذ دوالرا أمريكيا 3،708،303 مبلغ على بالموافقة الفرعية اللجنة توصي .17

 حدود في التخصيص إعادة من تمويله سيتم الذيو الوسطى أفريقيا جمهورية في والمصالحة للسالم

 هذه حول الممثلين الدائمين لجنةل األولي باإلعالن علما االجتماع أحاط. 2219 لعام المعتمدة الميزانية

 .فقطللعلم  العنصر هذا تقديم تم. القضية
مراجعة  إجراء أنشطة لدعم اأمريكي ادوالر 050،000 مبلغ على بالموافقة الفرعية اللجنة توصي .18

 .األفريقي االتحاد لمفوضية ةمستقلمحاسبية قضائية ومراجعة األداء ال
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 غادروا الذين الموظفين في التحقيق لدعم تكميلية نيةكميزا أمريكيا دوالرا 50،000 مبلغ قترحت .19

أجهزة  إلى تقرير وتقديم واضحة غير ظروف ظل في والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة

 قترحوي(.  EX.CL/Dec.1031 (XXXIV) التنفيذي المجلس لمقرر وفقًا السياسةصنع 

 .قررملل وفقًا ةالمستقل األداء ومراجعةالقضائية المراجعة المحاسبية  نتائج متابعة االجتماع المشترك
تمت التوصية و دوالًرا أمريكيا 525،000 قدرها منقحة ميزانية تقديم تم مستفيضة، مشاورات بعد .22

 .التوظيف في العشرة الخبراء لنشر لجنة الممثلين الدائمين قبل من باعتمادها
 :الهأع 4 الفقرة شأنب أخرى توصيات االجتماع المشترك قدم .21

 الميزانية ضمن المدخرات تطبيق البشرية الموارد وإدارة اإلدارة الشؤون مديرية على يجب 1

 للخبراء؛ األولي النشر لدعم 2219 لعام المعتمدة

 .األفريقي لالتحاد االحتياطي الصندوق من تمويله المراد الفرق اقتراح 2

 

اكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية للمر التكميلية الميزانية طلبحول  العرض في النظر بعد .22

 :التالية التوصيات" االجتماع المشترك" تقدم ،منها

 :التالي النحو على موزعة ،أمريكيًا دوالًرا 40،432،324 قدرها إجمالية بميزانية التوصية( 1

 ؛اأمريكي ادوالر 4005700 البالغة التشغيلية الميزانية  

 ا أمريكيادوالر 4263376324 البالغة البرنامجية الميزانية 

 :التالي النحو على التكميلية الميزانية طلب تمويل سيتم( 2)

 2،005،700 األفريقي؛ لالتحاد االحتياطي الصندوق من أمريكيا دوالرا  

 4463376324 اإلنمائيين شركاءال من اأمريكي ادوالر 

 

االجتماع  وصيي األقران، المتبادلة بينللمراجعة  األفريقية لآللية التكميلية الميزانية في النظر بعد .23

 :يلي بما المشترك

 :التالي النحو على موزعة ،ا أمريكيادوالر 5،022،028 قدرها إجمالية بميزانية وصىي

 ؛أمريكيا دوالراً  2 027 807 البالغة يةالتشغيل ميزانيةال  

 اأمريكي ادوالر 2075840 البالغة يةالبرنامج ميزانيةوال 

 

 عيةاالجتما الشؤون

 قطر مبادرة بموجب ستنفذ التي الهجرة بقضايا المتعلقة التكميلية الميزانية االجتماع المشترك ناقش .24

 :وخلص إلى ما يلي
 لالجئين الفرعية اللجنة تنظر أن إلى قطر مبادرة إطار في المقترحة األنشطة تأجيل (12

 المسألة؛ في داخليا والنازحين والعائدين
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للجنة الفرعية للتنسيق  المشترك االجتماع عن ين الدائمينلجنة الممثل تقرير إلى شيرت (13

للجنة وزراء المالية  نيينالف لخبراءاواإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية و

 يطلب والذي ،2219 يونيو 2 - مايو 27 من الفترة في دار بحر في عقد الذيالخمسة عشر 

 المفوضية من ويطلب الصلة ذات الفرعية اللجنةمن قبل  طرق مبادرة إطار في األنشطة مناقشة

 .توصيةهذه ال تنفيذ

 واألمن السلم

 المشترك االجتماع أوصى واألمن، مبالسل المتعلق التكميلية الميزانية طلبحول  مستفيضة مداوالت بعد .25

 :يلي بما
 من مولي ريكيًاأم دوالًرا 0،320،738 قدره امبلغ لجنة الممثلين الدائمين باعتماد أوصى  (1

 .2219 عام ميزانية مخصصات

 .المال مقابل القيمة توفير وبالتالي المقترحة األنشطة بعض دمج يمكن أنه يالحظ (2

 أديس في عقده المزمع( باماكو) المحلية النزاعات بشأن عمل إطار تطوير العمل جلسة من يطلب (3

 .أبابا

 

 اباإلرهالمتعلقة ب والبحوث للدراسات األفريقي المركز

المركز األفريقي للدراسات والبحوث  من المقدم اإلضافي الطلبباستفاضة  المشترك االجتماع ناقش .26

 :يلي ماخلص إلى وأمريكيا  دوالراً  425 030 بمبلغالمتعلقة باإلرهاب 
 ينالدولي اءالشرك من أمريكيًا دوالًرا 53،830 إلى تصل التي المتاحة باألموال علما أحاط (1

 .جزئيًا ةالطابع شراء لدعم

 المشترك الجتماعإلى ا أمريكيًا دوالًرا 82،238 البالغة تكميليةال ميزانيةال طلبيرجئ  (2

 .الطابعة بهذه الخاصةاألسعار و والميزات المواصفات استالم عند فيه للنظر المقبل

 

 المنشطة السودان جنوب اتفاقية تنفيذ في لجنة الخمسة دعم

 اللجنة أنشطة لتغطية اأمريكي ادوالر 122،712 قدرها تكميلية ميزانية واألمن السلم إدارة قدمت .27

 بما اللجنة وأوصت)لجنة الخمسة(  السودان جنوب في األفريقي لالتحاد المستوى الرفيعة المخصصة

 :يلي
 تم الذي القديم السالم صندوق من تمويلها تملجنة الخمسة ب المتعلقة السابقة األنشطة أن تالحظ (1

 .تنشيطه أعيد الذي السالم دوقصنبدء  منذ إيقافه
لجنة الممثلين  قبل من اأمريكي ادوالر 122،712البالغة  التكميلية الميزانيةاعتماد ب تأوص (2

 .واألمنإلدارة السلم  2219 لعام المعتمدة الميزانية تخصيص إعادة من وتمويلها الدائمين
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 والتنمية ومسائل الجنسين المرأة مديرية

االجتماع  أوصى ،مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية من التكميلية لميزانيةا تقديم في النظر بعد .28

 ينبغيو. لجنة الممثلين الدائمين قبل من واعتمادهلبحثه أمريكيا  دوالًرا 300 030 بمبلغ المشترك

 .نمائييناإل شركاءال من الطلب تمويل

 

 القانوني المستشار مكتب 

 المشترك االجتماع أوصى القانوني، المستشار مكتب من المقدم كميليةالت الميزانية عرض في النظر بعد .29

 الطلب تمويل يتم أن يجبو. واعتماده الدائمين الممثلين لجنة فيه لتنظرأمريكيا  دوالًرا 345235 بـ

 .األفريقي لالتحاد االحتياطي الصندوق من

 

 السياسية الشؤون

 :يلي بما المشترك االجتماع أوصى السياسية، الشؤون إلدارة التكميلية الميزانية طلب في النظر عند .32
 أن مراعاة مع أفضل، بشكل باالنتخابات المتعلقة ألنشطتها تخطط أن اإلدارة من طلب (1

 .المستقبل في فيها النظر يتم لن الموافقات هذه مثل ألن بها، التنبؤ يمكن االنتخابات
توزيع  تقديم بشرط ،أمريكيًا دوالًرا 8،550،033 البالغة التكميلية الميزانية على مؤقتًا وافق  (2

 .لجنة الممثلين الدائمين إلى التوصية هذهمع  تقديمه يتم ،تفصيلي
 :التالي النحو على الطلب تمويل يتم (3

  ؛اأمريكي ادوالر 0،070،000 اإلنمائيون الشركاء (أ
 اأمريكي ادوالر 3،0346033 االحتياطي صندوقال (ب

 

 البشرية لمواردا وإدارة اإلدارية الشؤون إدارة

 

 البائعين دعم ترخيص صيانة تجديد .34

 المنصوص للمعايير الطلب استيفاء لكيفية كاف تفسير وجود لعدم نظًرا الطلب المشترك االجتماع رفض

 الميزانية في البنود هذه بإدراج وأوصى األفريقي لالتحاد الماليةالنظم واللوائح  من 17 المادة في عليها

 .العادية/ النظامية

 أوغانا ماسيمي ليثا للدكتورة الالحقة والتسويات السكن لبدالت الزائد الدفع .32

 :، بما يليالطلب في النظر بعد ،أوصى االجتماع المشترك

 لجنة الممثلين الدائمين فيه لتنظر دوالرا أمريكيا 50،404153قدرها  تكميلية ميزانية طلب (1

 .هوتعتمد
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 مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية. صتخصي إلعادة 2219 ميزانية من التمويل طلب (2

 

سعاة  السائقون، األمن، حراس)فئة الخدمات العامة باء  لموظفي اإلضافي للعمل إضافي بدل طلب .33

 .(إلخ الطبي، الطاقم البريد،

 بما يلي: الطلبحول  التداول بعد أوصى االجتماع المشترك     

 من للفترة اإلضافي لعملا كبدل أمريكيًا دوالًرا 443،020 بمبلغ تكميليةال ميزانيةاعتماد ال (1

 .2219 ديسمبر إلى يونيو
 .األفريقي لالتحاد االحتياطي الصندوق من التمويل طلبيتم  (2

 

 المائي والعزل الكسوةو الواجهات أعمال: القديم المؤتمرات مركزصيانة مبنى  .30

 :التالي النحو على يةالتكميل الميزانية وطلب بالعرض المشترك االجتماع أوصى

 قبل من واعتمادها فيها للنظر أمريكيا دوالرا 4،037،705143 بمبلغ تكميلية ميزانية طلب (1

 .لجنة الممثلين الدائمين
 .األفريقي االتحاد صيانة صندوق من التمويل طلب (2

 

 األفريقي التحادل اإللكترونية لجوازاتا معدات شراء .35

 :التالي النحو على التكميلية الميزانية وطلب بالعرض المشترك االجتماع أوصى

لبحثها واعتمادها من قبل لجنة الممثلين  اأمريكي ادوالر 500،000 بمبلغ تكميلية ميزانية طلب (1

 .الدائمين
 .األفريقي االتحاد صيانة صندوق من الطلب تمويليتم  (2

 

 والمحاسبة والمالية وإعداد الميزانية البرمجة مديرية

 :يلي بما المشترك أوصى االجتماع التكميلية، الميزانية طلبو العرض في النظر بعد .36
الميزانية  بقية أن حين في الخلوة، لتمويل أمريكيا دوالرا 02،800 تكميلية قدرها ميزانية طلب (1

 العربية. مصر جمهورية بتغطيتها ستتكرم

الفنيين  الخبراء لجنة اجتماع باستضافة العربية مصر جمهورية به تقدمت الذي بالعرض يرحب (2

مجموعة وزراء المالية  في المالية لوزراء الوزاري للجنة وزراء المالية الخمسة عشر والمجلس

 .2219 أكتوبر 31 إلى 27 من الفترة في مصر الشيخ، شرم الخمسة عشر في

الفنيين للجنة  الخبراء لجنة مشاركة لدعم أمريكيا دوالرا 453،000 بمبلغ تكميلية ميزانية طلب (3

 للجنة الممثلين الدائمين الفرعية اللجنة مع المشتركة االجتماعات مالية الخمسة عشر فيوزراء ال

 .واإلدارية والشؤون المالية الميزانية على العام اإلشراف للتنسيق

 .األفريقي لالتحاد االحتياطي الصندوق من اإلضافية الميزانية طلب تمويل ينبغي (4
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 األفريقي لالتحاد المؤسسية اإلصالحات 

 دوالًرا 4،235،504107قدرها  تكميلية ميزانية األفريقي االتحاد إصالحات وحدة ممثل قدم .37

 قدرها تكميلية بميزانية المشترك االجتماع وأوصى فيها، للنظر 2219 لعام أنشطتها لتمويل أمريكيًا

 .األفريقي لالتحاد االحتياطي الصندوق من يتم تمويلها أمريكيًا دوالًرا 4،235،504107

 

 والطاقة التحتية البنية إدارة

 مبلغ على وأوصى بالموافقة اإلدارة من المقدم التكميلية الميزانية طلب المشترك االجتماع ناقش .38

 .المعتمدة 2219 عام ميزانية تخصيص إعادة من لتمويله أمريكيًا دوالًرا 028،034130

 

 النيباد-وكالة االتحاد األفريقي للتنمية

ً مديرية الش ممثل قدم .39 -من وكالة االتحاد األفريقي للتنمية ؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية طلبا

 الدول مختلف تلقتها النيباد من التي الطوعية المساهمات وتنظيم التكميلية الميزانية في النيباد للنظر

 :يلي ما إلى المشترك االجتماع خلص. األفريقي االتحاد في األعضاء
 في أسماؤها المدرجة اإلفريقي االتحاد في األعضاء الدول من عيةالطو بالمساهمات يرحب (1

 :النيباد -وعمليات وكالة االتحاد األفريقي للتنمية أنشطة لدعم القائمة

 أمريكيا دوالرا 500،000 -إفريقيا جنوب جمهورية حكومة (1)

 أمريكيا دوالرا 400،000 – رواندا جمهورية حكومة (2)

 المكاتب حيز توفير في أفريقيا جنوب جمهورية حكومة من المقدمة العينية بالمساهمة يرحب (2

 المرافق؛ تشغيل وتكلفة

 في األعضاء الدول من كتبرعات تلقيه تم أمريكيا دوالرا 4،400،000قدره  بمبلغ يوصي (3

 .لجنة الممثلين الدائمين قبل من العتماده األفريقي االتحاد

ألن وكالة االتحاد األفريقي  البيانات مركز لتمويل استالمه تم الذي التبرع باستخدام يوصي (4

 الدعم لتوفير أيًضا ستستخدم األموال وأن أفريقيا إلى ألمانيا من خادمه نقل النيباد-للتنمية

خاصة اتحاد  المؤسسة موارد لتخطيط المختارة اإلقليمية االقتصادية للمجموعات المؤسسي

 .المغرب العربي واإليكاس

 المقدم الدعم لتمويل للدخل إضافي كمصدر 2219 لعام ميزانيتها من كجزء تدرج النيباد التبرع (5

 .المختارة اإلقليمية االقتصادية المجموعات إلى

التأمين  شركة تغيير بسبب أمريكيًا دوالًرا 340،303 إضافية قدرها باعتماد ميزانية يوصي (6

 األقساط في بيرةك زيادة إلى أدى الدولية مما  MSHمن أليكو إلى مؤسسة الحياة على الجماعي

 .الفصل في ٪52 بنسبة
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 شاملة مراجعة إجراء الداخلية المراجعة مكتب خالل من األفريقي االتحاد مفوضية من يطلب (7

 على وكالة االتحاد األفريقي للتنمية وتقديم المستحقة المسددة غير والديون المتأخرات لجميع

 .2222 فبراير بحلول ائمينلجنة الممثلين الد خالل من التنفيذي المجلس إلى تقرير

 

 اإلدارية التكلفة في النقص لتغطية أمريكيا دوالرا xxxx تكميلية قدرها  ميزانية الفرعية اللجنة تقترح .42

إجازة زيارة الوطن  ومطالبات ،(أمريكيا دوالرا 152،222)االستغناء عن الخدمة . للعام

 والعمل ،(أمريكيا دوالرا 322،222) ، ومطالبات بدل التعليم(أمريكيا دوالرا 222،222)

ومحطات ( أمريكيا دوالرا 322022) ورسوم الهواتف ،( أمريكيا دوالرا 52،142) اإلضافي

 (.أمريكيا دوالرا 222،222)طرفية ذات فتحات صغيرة جدا 
 خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر الستعراضه ألنه متأخرات المرتبات إلى طلب تقديم اقترح .41

 االجتماع رفض لذلك، أمريكيا؛ دوالرا مليون 11 وهو عليه الموافق المبلغ إلى يستند قرار هناك كان

 أمريكيا؛ دوالرا 4،283،505 اإلضافي البالغ المبلغ
 اإلبالغ شريطة أمريكيا دوالًرا 27،238البالغة  آبيبي آنا للسيدة الخاص البدل الفرعية اللجنة اعتمدت .42

 .المراجعة تقرير وتقديم االجتماع إلى المماثلة الحاالت جميع عن
 الدول أعربت اإلدارية، المحكمة لحكم وفقًا ييدالي مختار للسيد دفعه يتعين الذي بالتعويض يتعلق فيما .43

 في المتورطين األشخاص ومحاسبة ةالداخليالمراجعة  خالل من التحقيق وطلبت قلقها عن األعضاء

 .للمنظمة خسارة في تسبب مما القرارات واتخاذ اإلدارة لسوء مختار قضية
 كمةالمح لقرار وفقًا مختار للسيد دوالًرا أمريكيا 194،464089 مبلغ بدفع الفرعية اللجنة أوصت .44

 مع التكميلي الطلب باعتماد والتوصية 2222 فبراير في تقرير تقديمبضرورة  تحذيرال مع اإلدارية

 :التالي التعليق مراعاة
 األفريقي؛ االتحاد مفوضية لرئيس المشورة أسدوا الذين المسؤولين ومحاسبة المبلغ دفع تاقترح (1

 أن يمكن ال حيث أفضل بشكل االتحاد خدمة يمكنه حيث آخر مكتب إلىمختار  السيد بنقل وصيت (2

 .رةاداإل نفس في 1بمستوى مد( 2) شخصان لدينا يكون

ستثنائية للجنة الفنية للدورة اال دوالراً أمريكيا 511،962 قدرها إضافية ميزانية احرتم اقت .45

 أديس في االجتماع وسيعقد المفوضية من توضيح بعد عليها للموافقة والصناعة للتجارةالمتخصصة 

 .إثيوبيا أبابا،
 بتعيين توصيةال مع المستقلين الفوريين للمترجمينا أمريكيا دوالر 746 222 قدرها ميزانية اعتمدت .46

 فيلجنة الخبراء العشرة  مشاركة وطلبالمسألة تحديدا  هذه عن مراجعةال تقرير وتقديم دائمين موظفين

 قمة لتغطية اأمريكي ادوالر 182،222 قدره إضافي مبلغ اعتمادوتم  مستقلين؛ مترجمين توظيف

 ؛2222 فبراير
 المعهد األفريقي ميزانية باعتماد الفرعية اللجنة توصي ،المفوضية قدمته الذي والشرح المناقشة بعد .47

 :التالي النحو على المكتب لتفعيل العام الصندوق من مويلهالت لإلحصاءات
 من جزء لتوظيف التشغيلية للميزانية أمريكيًا دوالًرا 2،443،880100قدره  مبلغ تقديم تم (1

 أيًضا الميزانية هذه وستغطي. 2222 عام خاللالمعهد األفريقي لإلحصاءات  وتشغيل الموظفين

 عام؛لنفس ال أخرى ونفقات المكتبية، لوازموال والمعدات الكمبيوتر أجهزة شراء

المعهد األفريقي  أنشطة تنفيذ لتعزيز البرنامجية للميزانية أمريكيا دوالرا 500،000ومبلغ  (2

 .2222 لعام لإلحصاءات
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 على بناءً  االحتياطي الصندوق من تمويلها سيتم التي الميزانية على بالموافقة الفرعية للجنةا توصي .48

 شراء أجل من تكميلية ميزانية تقديم يتمو ؛2222 سبتمبر حتىللجنة الخبراء العشرة  الموسعة الوالية

 دوالًرا 341،762 قدره تقديري بمبلغبناء على المقابلة على أساس الكفاءة  التوظيف نظام ونشر

 نيالف التدريب من دفعتينو ،اأمريكي ادوالر 50،000 نظام ساب بمبلغ على تدريبوال أمريكيًا،

 نظام عملية إلى االنتقال فيالمفوضية  لمساعدةا للجنة الخبراء العشرة أمريكي ادوالر 52،222و

 .اأمريكي ادوالر 441،762 مجموعها يبلغ الجديد التوظيف
 مجلس قرار بناء على مقدم هو كما الطلب باعتماد التوصية على اعتراض أي الفرعية اللجنة لدى ليس .49

 إفريقيا وسط في السالم لمبادرة بالفعل الممنوحة الممثلين الدائمين لجنة بموافقة عمالً  واألمن مالسل

 .ةالداخلي المدخرات كتابة من بدالً  اءوالشرك التمويل مصدر تحديد يجب لكن فريقيا،أ في أخرىأقاليم و
 -األفريقية الجاهزة للقوة والمعلومات االتصاالت نظمالمراقبة وو القيادة مشروع تنفيذ دعم (1

 .اأمريكي اوالرد 6،526،400

 - الوسطى إفريقيا جمهورية في السالم اتفاقية وتنفيذ خاصة مختلطة أمنية وحدات إنشاء دعم (2

 .اأمريكي ادوالر 5،023،003635

 بحيرة حوض للجنة ةالتابع الجنسيات ةالمتعدد ةالمشترك العمل لفرقة األفريقي االتحاد دعم إجراء (3

 أمريكيا دوالرا 48،738،407138 -تشاد

 تعبئته تم اأمريكي ادوالر 2،282،222 قدره إضافي مبلغ على بالموافقة الفرعية اللجنة صيتو .52

النيباد -لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية والمتوسطة الصغيرة الشركات برنامج نشر لدعم واستخدامه

 .نيامي الصادر في التنفيذي مجلسال قررمل وفقًا 2222 ميزانية في الفجوة لتغطية 100،000 بمبلغ
 علما األعضاء الدول أحاطت ، EX / CL.Dec1069 (XXXV) التنفيذي المجلس قررمب عمالً  .51

 الجهاز وكونها الفجوة لتغطيةالنيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية من المقدم للميزانية النهائي بالطلب

 عام لميزانية التمويل فجوة من المزيدسد ب والتوصية التنفيذي المجلس قررمل يمتثل الذي الوحيد

2222.. 
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