مجموع اإلجمالي الكلي

تسميات االعمده

تسميات الصفوف
2019
اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
5,022,426.00
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي 5,022,426.00
مفوضية االتحاد األفريقي
37,837,853.80
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي 9,894,596.67
صندوق الصيانة
1,538,895.16
إعادة التوزيع
8,619,175.56
الشركاء
17,785,186.41
وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -النيباد

الشركاء
البرلمان األفريقي
إعادة التوزيع
عمليات دعم السالم
الشركاء

مجموع اإلجمالي الكلي

2020

28,270,342.59
2,200,982.00
26,069,360.59
3,910,000.00

3,910,000.00
40,000.00
40,000.00
3,807,306.00
3,807,306.00
اإلجمالي الكلي 46,707,585.80

32,180,342.59

اإلجمالي الكلي
5,022,426.00
5,022,426.00
66,108,196.39
12,095,578.67
1,538,895.16
34,688,536.15
17,785,186.41
3,910,000.00

3,910,000.00
40,000.00
40,000.00
3,807,306.00
3,807,306.00
78,887,928.39

تسميات االعمده

تسميات الصفوف
2019
اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
5,022,426.00
الميزانية التشغيلية
2,036,708.00
الميزانية البرنامجية
2,985,718.00
مفوضية االتحاد األفريقي
37,837,853.80
الميزانية التشغيلية
5,380,059.85
الميزانية البرنامجية
32,457,793.95
وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -النيباد
الميزانية البرنامجية

28,270,342.59
2,200,982.00
26,069,360.59
3,910,000.00
3,910,000.00

البرلمان األفريقي
40,000.00
الميزانية التشغيلية
40,000.00
عمليات دعم السالم
3,807,306.00
الميزانية البرنامجية
3,807,306.00
اإلجمالي الكلي 46,707,585.80

32,180,342.59

2020

اإلجمالي الكلي
5,022,426.00
2,036,708.00
2,985,718.00
66,108,196.39
7,581,041.85
58,527,154.54
3,910,000.00
3,910,000.00
40,000.00
40,000.00
3,807,306.00
3,807,306.00
78,887,928.39

2019
الجهاز

الصندوق االحتياطي
لالتحاد االفريقي

صندوق الصيانة

بين األقران
اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة
5,022,426
مفوضية االتحاد األفريقي
9,894,597
وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -النيباد
البرلمان األفريقي
1,538,895
اإلجمالي الكلي 14,917,023

1,538,895

الشركاء

إعادة التوزيع

17,785,186

8,619,176

17,785,186

40,000
8,659,176

اإلجمالي
5,022,426
37,837,854
40,000
42,900,280

2020
الجهاز

الصندوق االحتياطي
لالتحاد االفريقي

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
مفوضية االتحاد األفريقي
2,200,982
وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -النيباد
البرلمان األفريقي
اإلجمالي الكلي 2,200,982

صندوق الصيانة

الشركاء

26,069,361
3,910,000
-

3,910,000

2019
الجهاز

الميزانية التشغيلية

الميزانية البرنامجية

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة
بين األقران 2,985,718
2,036,708
مفوضية االتحاد األفريقي
32,457,794
5,380,060
وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -النيباد
البرلمان األفريقي
40,000
35,443,512
اإلجمالي الكلي 7,456,768

اإلجمالي
5,022,426
37,837,854
40,000
42,900,280

2020
الجهاز

الميزانية التشغيلية

إعادة التوزيع

الميزانية البرنامجية

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
مفوضية االتحاد األفريقي
2,200,982
وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -النيباد
البرلمان األفريقي
29,979,361
اإلجمالي الكلي 2,200,982

26,069,361
3,910,000

اإلجمالي
28,270,343
3,910,000
32,180,343

26,069,361

اإلجمالي
28,270,343
3,910,000
32,180,343

EX.CL/1177(XXXVI) Annex

الفئة

سنة
الميزانية

الجهاز

اإلدارة

التحليل حسب المعايير وفقا للمادة  17من االتحاد االفريقي من النظم واللوائح المالية
دال فيما17-
جيم فيما يتعلق17-
أ االنشطه المتصلة 17-باء لالنشطه17-
النشاط
بالمتطلبات التي تتطلب العاجلة التي لم يكن بالقرارات الخاصة يتعلق بالتغييرات
في االحتياجات
التي اتخذتها
من الممكن
العمل الفوري لالتحاد
من النفقات
أجهزه صنع سياسة
توقعها في وقت
المرتبطة
تقديم المزانية األولية االتحاد األفريقي؛
بالتضخم وتقلبات
سعر صرف
العمالت

اإلجمالي الكلي

مصدر الموارد

التعليقات

الميزانية البرنامجية

2019

الميزانية التشغيلية
الميزانية البرنامجية

2019
2019

تنفيذ االتفاق السياسي للسالم والمصالحة في جمهوريه أفريقيا الوسطي
عمليات دعم السالم عمليات دعم السالم
تكاليف الموظفين وتكاليف تشغيل المكاتب في الربع الثالث 2019
األقران
بين 2019
المتبادلة لعام
للمراجعة واألخير
بين األقران
األفريقية
المتبادلة
اآللية
اآللية األفريقية للمراجعة
األقرانللربع الثالث واألخير لعام 2019
البرنامجية
الميزانية بين
للمراجعة المتبادلة
بين األقران
األفريقية
المتبادلة
اآللية
اآللية األفريقية للمراجعة

3,807,306

الشركاء

2,036,708
2,985,718

2,036,708
2,985,718

االفريقيميزانيه تكاليف البرامج المكتبية مدرجه في البداية في الميزانية المعتمدة لعام .2019
الصندوق االحتياطي لالتحاد لم تكن
االفريقيميزانيه تكاليف البرامج المكتبية مدرجه في البداية في الميزانية المعتمدة لعام .2019
الصندوق االحتياطي لالتحاد لم تكن

الميزانية التشغيلية

2019

ذلك مرتبات الموظفين
والوقايةفيمنها
التشغيل بما
األمراض
تكاليف
المراكز األفريقية لمكافحة
مفوضية االتحاد األفريقي

1,445,800

1,445,800

وخالل عملية اعتماد الميزانية  2019في تيوليو  2018في قمة االتحاد األفريقي الحادية والثالثين المنعقدة في نواكشوط،
تم تخفيض ميزانيات اإلدارات دون اي اتجاه تاريخي أو حذفها من وثائق الميزانية التي قدمت إلى المؤتمر .وفي هذه
االفريقي ،تم حذف الميزانية التشغيلية للمركز األفريقي لمنع األمراض والوقاية منها بأكملها باعتبارها معهدا أنشئ حديثا.
الصندوق االحتياطي لالتحاد العملية

الميزانية البرنامجية

2019

منهااإليبوال
والوقايةلوباء
اإلقليمية
األمراض
االستجابة
المراكز األفريقية لمكافحة
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2019

منهااإليبوال
والوقايةلوباء
اإلقليمية
األمراض
االستجابة
المراكز األفريقية لمكافحة
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2019

الميزانية البرنامجية

2019

الميزانية البرنامجية

2019

مراقبة االنتخابات في القارة من خالل نشر بعثات مراقبة االنتخابات
إدارة الشؤون السياسية الطويلة والقصيرة األجل
مفوضية االتحاد األفريقي
مراقبة االنتخابات في القارة من خالل نشر بعثات مراقبة االنتخابات
إدارة الشؤون السياسية الطويلة والقصيرة األجل
مفوضية االتحاد األفريقي

مراقبة االنتخابات في القارة من خالل نشر بعثات مراقبة االنتخابات
إدارة الشؤون السياسية الطويلة والقصيرة األجل
مفوضية االتحاد األفريقي
حلقه عمل تدريبية إقليمية ألصحاب المصلحة المعنيين بحقوق المرأه
على خطة العمل العشرية لالتحاد االفريقي بشان حقوق اإلنسان
إدارة الشؤون السياسية والشعوب
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2019

الميزانية البرنامجية

2019

الميزانية البرنامجية

2019

إدارة الشؤون السياسية سياسة لالتحاد األفريقي للعدالة االنتقالية
مفوضية االتحاد األفريقي
حلقة عمل مصادقة للخبراء الستعراض الدراسة السالفة الذكر عن
إدارة الشؤون السياسية إدراج الميثاق األفريقي في المناهج الدراسية
مفوضية االتحاد األفريقي

3,807,306

1,000,000

1,000,000

11,686,521

11,686,521

وخالل عملية اعتماد الميزانية  2019في تيوليو  2018في قمة االتحاد األفريقي الحادية والثالثين المنعقدة في نواكشوط،
تم تخفيض ميزانيات اإلدارات دون اي اتجاه تاريخي أو حذفها من وثائق الميزانية التي قدمت إلى المؤتمر .وفي هذه
االفريقي ،تم حذف الميزانية التشغيلية للمركز األفريقي لمنع األمراض والوقاية منها بأكملها باعتبارها معهدا أنشئ حديثا.
الصندوق االحتياطي لالتحاد العملية
ولم يكن من المتوقع االستجابة الحالية لوباء اإليبوال في جمهوريه الكونغو الديموقراطية واإلعالن الجديد بشانها كحالة
طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا عند اعداد وتقديم الميزاني البرنامجية لعام  2019و السنه المالية  .2020سيتم تعبئة
الموارد المتعلقة بهذه الميزانية من الشركاء اإلنمائيين والمانحين من القطاع الخاص .باالضافه إلى ذلك ،نظم مكتب
رئيس المفوضية منتدى للقطاع الخاص بعنوان ' افريقيا ضد اإليبوال ' في أوائل أكتوبر  2019بهدف تعبئة المزيد من
األموال ألنشطة دعم االستجابة الجارية.
وبما أنه من المتوقع ان يتسع نطاق االستجابة الجارية إلى  ، 2020ومن المقترح أن يتم التنفيذ علي مراحل  ،تُطلب
المبالغ التالية  -المرحلة  12,686,521.33 )2019( 1دوالر أمريكي ،والمرحلة  38,059,563.99 )2020( 2دوالر
أمريكي.
الشركاء
والميزانية  2019المخصصة لالنتخابات  3164217دوالرا أمريكيا  ،وفي يونيو  ، 2019كانت ال DEAUقد استوعبت
االعتماد بالبالكامل .والعدد اإلجمالي لالنتخابات التي أجريت خالل  2018هو  14انتخابا في دولة عضو ،بينما من
المقرر اجراء  17انتخابا خالل  .2019وفي يونيو  ، 2019أجريت  9انتخابات ،وبقي  8منها حتى نهاية العام.
وقد تلقت وحدة الديمقراطية والمساعدة االنتخابية مؤخرا مبلغ  4289000دوالرا أمريكيا من الشركاء اإلنمائيين وتطلب
تمويال إضافيا بقيمة  1373374دوالرا أمريكيا من الدول األعضاء

1,888,963

1,888,963

الشركاء ( الجزائر)

2,400,000

2,400,000

647,321

647,321

الشركاء (الدنمارك)
ميزانية  2019المخصصة لالنتخابات بلغ  3164217دوالرا أمريكيا ،وفي يونيو  ، 2019كانت وحدة الديمقراطية
والمساعدة االنتخابية قد استوعبت المبلغ بالكامل .والعدد اإلجمالي لالنتخابات التي أجريت خالل  2018هو  14انتخابا
في دولة عضو ،بينما من المقرر اجراء  17انتخابا خالل  .2019وفي يونيو  ،2019أجريت  9انتخابات ،وبقي  8منها
حتى نهاية العام.
وقد تلقت وحدة الديمقراطية والمساعدة االنتخابية مؤخرا مبلغ  4289000دوالرا أمريكيا من الشركاء اإلنمائيين وتطلب
االفريقيإضافيا بقيمة  1373374دوالرا أمريكيا من الدول األعضاء
الصندوق االحتياطي لالتحاد تمويال

75,076

75,076

200,037

200,037

80,009

80,009

وينبثق تنفيذ خطة العمل العشرية لالتحاد االفريقي بشان حقوق اإلنسان من الدورة العادية السابعة والعشرين للمؤتمر،
المقرر  ، Assembly/AU/Dec.1(XXXVII) Rev. 1كيغالي  ،المنعقدة في يوليو 2016
االفريقي
الصندوق االحتياطي لالتحاد رقم
رقم مقرر المؤتمر ) Assembly/AU/Dec. 735 (XXXIIبشان سياسة العدالة االنتقالية لالتحاد االفريقي  ،طلبت
الدول األعضاء المساعدة التقنية بشان تنفيذ سياسة
الشركاء
ومن المقرر أن يكون هذا النشاط كجهد لتنفيذ قرار اللجنة الفنية المتخصصة ( )AU/STC/EST/MIN (1بشأن التعليم
الصادر في أكتوبر  2015والذي يشير.
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
وكان من المقرر إجراء خمس دورات تدريبيه في  .2019ومع ذلك  ،ونظرا لعدم كفاية مخصصات الميزانية  ،أجريت
االفريقيفقط إلقليمي شرق ووسط أفريقيا.
الصندوق االحتياطي لالتحاد اثنتان
كرس مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد االفريقي ،في جلسته الـ 432المنعقدة في  29أبريل  ، 2014للموضوع التالي:
"التغييرات غير الدستورية في الحكومات واالنتفاضات الشعبية في افريقيا-التحديات والدروس المستفادة"  ،طلب اجراء
دراسة لمواءمة اإلطار القانوني لالتحاد األفريقي بشان التغييرات غير الدستورية في الحكومات والتوسع في سبل منع
هذه الظاهرة مؤسسيا واستراتيجيا أو معالجتها.
اكتملت الدراسة ومن المقرر أن يمضي اجتماع الخبراء قدما في وضع المبادئ التوجيهية.
االفريقي
الصندوق االحتياطي لالتحاد وقد
ويتولي قسم الشؤون االنسانيه مسؤولية موضوع االتحاد االفريقي لعام  ، 2019وهو يواجه نقصا في توافر األموال
لتنفيذ أنشطته ألنه ال يملك ميزانيه للبرامج التشغيلية.

الميزانية البرنامجية

2019

إدارة الشؤون السياسية التدريب اإلقليمي ألصحاب المصلحة في القضاء وسيادة القانون
مفوضية االتحاد األفريقي

374,716

374,716

الميزانية البرنامجية

2019

حلقة عمل تشاورية لوضع مبادئ توجيهيه بشان بناء/استعراض
إدارة الشؤون السياسية الدستور
مفوضية االتحاد األفريقي

94,978

94,978

الميزانية البرنامجية
الميزانية البرنامجية

2019
2019

إدارة الشؤون السياسية
مفوضية االتحاد األفريقي
إدارة الشؤون السياسية
مفوضية االتحاد األفريقي

150,681
433,616

150,681
433,616

الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي

الميزانية البرنامجية
الميزانية البرنامجية

2019
2019

إدارة الشؤون السياسية
مفوضية االتحاد األفريقي
إدارة الشؤون السياسية
مفوضية االتحاد األفريقي

129,144
257,058

129,144
257,058

الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي

األنشطة اإلنسانية
وتفعيل وحدة الكوارث في الوكالة األفريقية اإلنسانية والقانون
النموذجي سيكون العودة إلى الوراء االجتماع-موزمبيق
اللجنة الفنية المتخصصة  -جامبيا
استجابه حساسة للحماية للحركة المختلطة في افريقيا  ،وتحسين فهم
لجنة الممثلين الدائمين للوضع اإلنساني لتعزيز وتحسين االستجابة
لحاالت محدده مثل العائدين -مصر
القمه األفريقية اإلنساني /الندوة -نيروبي
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الفئة

سنة
الميزانية

الجهاز

النشاط

اإلدارة

دال فيما17-
جيم فيما يتعلق17-
أ االنشطه المتصلة 17-باء لالنشطه17-
بالمتطلبات التي تتطلب العاجلة التي لم يكن بالقرارات الخاصة يتعلق بالتغييرات
في االحتياجات
التي اتخذتها
من الممكن
العمل الفوري لالتحاد
من النفقات
أجهزه صنع سياسة
توقعها في وقت
المرتبطة
تقديم المزانية األولية االتحاد األفريقي؛
بالتضخم وتقلبات
سعر صرف
العمالت

اإلجمالي الكلي

مصدر الموارد

التعليقات

الميزانية البرنامجية

2019

بناء قدرات الدول األعضاء في لجنة الممثلئين الدائمين واعتمادها في
إدارة الشؤون السياسية مجال قانون وسياسات الكوارث
مفوضية االتحاد األفريقي

147,185

147,185

الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي

الميزانية البرنامجية
الميزانية البرنامجية
الميزانية البرنامجية

2019
2019
2019

إدارة الشؤون السياسية إيفاد بعثات تقييميه إلى البلدان ذات القضايا اإلنسانية الطويلة واألليمة
مفوضية االتحاد األفريقي
إدارة الشؤون السياسية المشاركة في الجمعية العامة لألمم المتحدة
مفوضية االتحاد األفريقي
إدارة الشؤون السياسية مناقشه مائدة مستديرة والترويج التفاقيه كمباال
مفوضية االتحاد األفريقي

431,500
30,880
209,302

431,500
30,880
209,302

الميزانية البرنامجية

2019

الجنسيناطار النتائج القارية لقرار األمم المتحدة  1325في أفريقيا
مديرية المرأة ومسائل تنفيذ
مفوضية االتحاد األفريقي

63,933

63,933

الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا النشاط وأدرج في الميزانية  ، 2018بسبب العتبة المفروضة على الميزانية ،لم يتم غدراج
المخصص في ميزانية  2019علي الرغم من توافر األموال .ينبغي تنفيذ هذه األنشطه هذا العام ألنه تم االتفاق علي
عقد اجتماعات تشاورية مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وتم
إبالغ مجلس السالم واألمن بذلك عند اعتماده إطار النتائج القارية .التالي فانه من المطلوب اإلبالغ عنه عند تقديم
إلى مجلس السلم واألمن؛
الدولية)
التقارير
الشركاء (الوكالة األمريكية للتنمية

الميزانية البرنامجية

2019

الجنسيناجتماع اللجنة الفنية المتخصصة
مديرية المرأة ومسائل عقد
مفوضية االتحاد األفريقي

100,000

100,000

الميزانية البرنامجية

2019

مشاورات مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية التي
اعتمدت خطط عمل لتنفيذ أجندة المراه والسالم واألمن
مديرية المرأة ومسائل الجنسين
مفوضية االتحاد األفريقي

112,858

112,858

الميزانية البرنامجية

2019

67,283

67,283

فقد تم إدراج اللجنةالفنية المتخصصة في ميزانية  ،2019ومع ذلك  ،وبسبب العتبة المفروضة على الميزانية العامة ،لم
يتم تنفيذها ؛ ويتم عقد اللجنة الفنية المتخصصة للمرأة وسمئال الجنسين والتنمية كل سنة وفقا لقواعدها وأنظمتها ،
ستستخدم األموال المطلوبة للدورة الخامسة .باالضافه إلى ذلك  ،من المقرر ان تعقد مديرية المرأة ومسائل الجنسين
والتنمية دورتها خالل الربع األخير بحيث يمكن إدراجها في وثائق القمة .ويتيح ذلك أيضا وقتا كافيا العدادها؛
الشركاء (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)
قدم مكتب المبعوث الخاص هذا النشاط إلى مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية كجزء من دعم الوكالة لعام .2019
الدولية)تم حذف المبلغ خالل عملية اعتماد ميزانية عام  2019بسبب عتبة الميزانية
ومع ذلك ،
الشركاء (الوكالة األمريكية للتنمية
تقديم الدعم للدعوة السياسية التي يقدمها المبعوث الخاص لرئيس االتحاد االفريقي المعني بالمرأة والسالم واألمن بما في
ذلك المشاركة في المنتديات الرفيعة المستوي
وهذا طلب لزيادة التمويل لنشاط تمت الموافقة عليه بالفعل .وفي شباط/فبراير  ، 2019عرضت النرويج الشريكة على
مكتب المبعوث الخاص تقديم الدعم لبرنامج “ مسائل الجنسين برنامج حملتي” ة بمستوي اعلي مما كان متوقعا مع
اإلشاره إلى أنه سيتم توفير تمويل إضافي لهذا النشاط خالل السنة.
الشركاء (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)

الميزانية البرنامجية

2019

المشاركة في المنتديات الرفيعة المستوي
مديرية المرأة ومسائل الجنسين
مفوضية االتحاد األفريقي
اعداد مقترحات إلعادة هيكلة المفوضية عمال بمقرر القمة االستثنائية
لعام  2019الصادر في نوفمبر 2019
)Ext/Assembly/AU/Dec.1-4(XI
وحده إصالح االتحاد االفريقي
مفوضية االتحاد األفريقي

396,600

396,600

الشركاء ( صندوق اإليبوال) من الصندوق االستئماني لتضامن أفريقيا ضد اإليبوال

الميزانية البرنامجية

2019

اجتماع التخطيط األول للجنة الشخصيات البارزة
وحده إصالح االتحاد االفريقي
مفوضية االتحاد األفريقي

50,000

50,000

الشركاء ( صندوق اإليبوال) من الصندوق االستئماني لتضامن أفريقيا ضد اإليبوال

الميزانية البرنامجية

2019

الميزانية البرنامجية

2019

443,253

443,253

الشركاء ( صندوق اإليبوال) من الصندوق االستئماني لتضامن أفريقيا ضد اإليبوال

الميزانية البرنامجية

2019

42,740

42,740

الشركاء ( صندوق اإليبوال) من الصندوق االستئماني لتضامن أفريقيا ضد اإليبوال

الميزانية البرنامجية

2019

إصدار عقود التوظيف لوحدة اإلصالح
وحده إصالح االتحاد االفريقي
مفوضية االتحاد األفريقي
نفذ عدد أكبر من البلدان المقرر الخاص بتمويل االتحاد عمال بمقرر
المرتمر رقم  605الصادر في يوليو 2016
وحده إصالح االتحاد االفريقي
مفوضية االتحاد األفريقي
المشاورات التي أجراها الممثل السامكي لالتحاد األفريقي مع اإلقليم
الجنوبي بشان تقدير جدول األنصبة لصندوق السالم  ،عمال بمقرر
المؤتمر رقم  734الصادر في فبراير 2019
وحده إصالح االتحاد االفريقي
مفوضية االتحاد األفريقي
خلوة مجلس السلم واألمن ومكتب لجنة الممثلين الدائمين ومجلس أمناء
صندوق السالم ولجنة اإلدارة التنفيذية ،وفقا للمقرر المجلس النفيذي
) EX.CL/1156(XXXVالصادر في 2019
وحده إصالح االتحاد االفريقي
مفوضية االتحاد األفريقي

155,773

155,773

الشركاء ( صندوق اإليبوال) من الصندوق االستئماني لتضامن أفريقيا ضد اإليبوال

90,924

90,924

الشركاء ( صندوق اإليبوال) من الصندوق االستئماني لتضامن أفريقيا ضد اإليبوال

الميزانية البرنامجية

2019

الميزانية البرنامجية
الميزانية البرنامجية

2019
2019

العناية الواجبة للشركات التي اختيرت إلدارة صندوق السالم
وحده إصالح االتحاد االفريقي
مفوضية االتحاد األفريقي
تقييم مقارن للترتيبات اإلدارية والتنظيمية في البنك األفريقي للتنمية
والصناديق التي تديرها األمم المتحدة
وحده إصالح االتحاد االفريقي
مفوضية االتحاد األفريقي
البنية التحتية والطاقة انظر المرفق
مفوضية االتحاد األفريقي

37,800

37,800

الشركاء ( صندوق اإليبوال) من الصندوق االستئماني لتضامن أفريقيا ضد اإليبوال

48,501
427,931

48,501
427,931

الشركاء ( صندوق اإليبوال) من الصندوق االستئماني لتضامن أفريقيا ضد اإليبوال
إعادة التوزيع

الميزانية البرنامجية

2019

الشؤون االجتماعية
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2019

مكتب المستشار القانوني تنفيذ المحكمة المختلطة لجنوب السودان
مفوضية االتحاد األفريقي

تنفيذ مبادرة قطر

-

-

315,265

315,265

Page 4 of 7

الشركاء

وفي أعقاب المداوالت التي جرت في قمة أبيدجان بين االتحاد االفريقي واالتحاد األوروبي التي عقدت في  ، 2017تم
إنشاء فرق عمل ثالثية مشتركة بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة حول وضع المهاجرين الذين
تقطعت بهم السبل في ليبيا .أعرب الممثلون الساميون لالتحاد االفريقي واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة عن قلقهم
العميق إزاء وضع المهاجرين في ليبيا وأرادوا استكشاف أفضل طريقة ممكنة لمعالجة هذه المسالة.
مبادرة قطر لمكافحه الهجرة غير القانونية من خالل إعادة إدماج ضحايا الهجرة غير القانونية واالتجار بالبشر في
بلدانهم االألية هي مبادرة من سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير قطر واالتحاد األفريقي.

بدأ مكتب المستشار القانوني في تنفيذ المحكمة المختلطة لجنوب السودان منذ  2016باتجاه التفعيل الكامل المحكمة
المختلطة لجنوب السودان وفي عام ، 2017أدرج مكتب المستشار القانوني ميزانية قدرها  35000دوالرا أمريكيا لعام
 2019لتنفيذ مشروع المحكمة المختلطة لجنوب السودان ،علي أن يكون مفهوما ان المحكمة ستعمل بكامل طاقتها في
ذلك الحين .سيكون النشاط المتبقي متابعة منتظمة للتشغيل للمحكمة .غير ان تنفيذ المشروع تاخر منذ ذلك الحين بسبب
ظروف غير متوقعة.
وتحتاج المحكمة المختلطة لجنوب السودان اآلن إلى أموال إضافية لتنفيذ األنشطة المتبقية المقررة لفتره السنتين ،2019
االفريقيذلك دفع المرتبات للموظفين العاملين في إطار مشروع المحكمة المختلطة لجنوب السودان.
الصندوق االحتياطي لالتحاد بما في

اإلدارة

النشاط

الفئة

سنة
الميزانية

الجهاز

الميزانية البرنامجية

2019

التوظيف (لجنة العشرة)
البشرية
خبراء
الموارد
الشؤون اإلدارية وإدارة نشر
مفوضية االتحاد األفريقي
تجديد دعم المورد .صيانة الترخيص (األصول عاليه القيمة DC ،
البشريةالمتردد)
المواردوالتيار
الشؤون اإلدارية وإدارة UPS
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2019

الميزانية التشغيلية
الميزانية التشغيلية

2019
2019

الميزانية التشغيلية
الميزانية التشغيلية

2019
2019

البشرية بدالت السكن وتسوية المقر للدكتور ليثا موسيمي-اوغانا
الموارد في دفع
الشؤون اإلدارية وإدارة النقص
مفوضية االتحاد األفريقي
البشرية
الموارداإلضافي
الشؤون اإلدارية وإدارة العمل
مفوضية االتحاد األفريقي
صيانة مبني مركز المؤتمرات القديم :أعمال تكسية الواجهة وتركيب
البشرية
الموارد المائي
الشؤون اإلدارية وإدارة العازل
مفوضية االتحاد األفريقي
البشريةجواز االتحاد األفريقي اإللكتروني
المواردمعدات
الشؤون اإلدارية وإدارة شراء
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية
الميزانية التشغيلية

2019
2019

الميزانية البرنامجية

2019

الميزانية البرنامجية

2019

مكتب المراجعة الداخلية المراجعلة القانونية المستقلة ومراجعة األداء
مفوضية االتحاد األفريقي
تكلفة المراجعة الخارجية
مجلس المراجعين الخارجيين
مفوضية االتحاد األفريقي
دعم نشر الوحدات االمنية المختلطة الخاصة ،وتعزيز قدرة المركز
علي تنفيذ االتفاق السياسي للسالم والمصالحة في جمهوريه افريقيا
الوسطي
السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي
الدعم المؤسسي/الفني (حقوق اإلنسان  ،وسيادة القانون  ،وإصالح
قطاع األمن) لجامبيا حتى  31أغسطس .2020
السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

بناء قدرات حكومة الصومال علي نزع السالح والتسريح وإعادة
اإلدماج

الميزانية البرنامجية

2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

دال فيما17-
جيم فيما يتعلق17-
أ االنشطه المتصلة 17-باء لالنشطه17-
بالمتطلبات التي تتطلب العاجلة التي لم يكن بالقرارات الخاصة يتعلق بالتغييرات
في االحتياجات
التي اتخذتها
من الممكن
العمل الفوري لالتحاد
من النفقات
أجهزه صنع سياسة
توقعها في وقت
المرتبطة
تقديم المزانية األولية االتحاد األفريقي؛
بالتضخم وتقلبات
سعر صرف
العمالت

525,099

-

اإلجمالي الكلي

525,099

-

مصدر الموارد

التعليقات

طلب المجلس التنفيذي من المفوضية  ،في نوفمبر  2018من خالل المقرر )" ،Ext/EX.CL/Dec.1(XXالعمل مع
مجموعة من  10خبراء مستقلين  ،اثنان ( )2من كل إقليم  ،لمراجعة وتحسين نظام التوظيف واالختيار داخل التحاد
األفريقي إلقامة نظام توظيف واختيار قوي وذو مصداقية وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي ".
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
يطلب قسم نظم المعلومات اإلدارية ميزانية تكميلية لتوفير عقد إطاري لصيانة األصول عالية القيمة لمركز البيانات ،كما
تمت الموافقة عليه في ميزانية  .2019ومع ذلك ،تم استخدام الميزانية لغرض التعامل مع خلوة الدول األعضاء "الطريق
نيامي" ،التي نظمتها أكاديمية القيادة باالتحاد األفريقي.
االفريقي
الصندوق االحتياطي لالتحاد إلى
إعادة التخصيص التي تمت لفصل بند الميزانية ( )ZAHR204من مستلزمات تكنولوجيا المعلومات ()ZAHR405

59,102
116,420

59,102
116,420

إعادة التوزيع
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي

1,038,895
500,000

1,038,895
500,000

صندوق الصيانة
صندوق الصيانة

450,000
50,000

450,000
50,000

تنفيذ مقرري المجلس التنفيذي ) EX.CL/Dec.1057 (XXXXVو ) EX.CL/Dec.1069(XXXVللدورة العادية الخامسة
والثالثين التي عقدت في يوليو  ، 2019في نيامي  ،النيجر
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
دعم نشر الوحدات األمنية المختلطة الخاصة والقوات الخاصة ووالمراقبين العشكريين وتعزيز قدرة بعثة االتحاد
األفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى وإقليم وسط أفريقيا علي تنفيذ االتفاق السياسي للسالم والمصالحة في جمهوريه
أفريقيا الوسطي
إعادة التوزيع

3,807,306

3,807,306

807,139

807,139

إعادة التوزيع

100,000

100,000

إعادة التوزيع

دعم مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد
النزاع

300,140

300,140

إعادة التوزيع

الميزانية البرنامجية

2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

تفعيل ما تبقي من في صكوك هياكل الحكم واإلدارة لندوق السالم

185,000

185,000

إعادة التوزيع

الميزانية البرنامجية

2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

المستشفى الطبي من المستوي الثاني في غاو  ،مالي

800,087

800,087

إعادة التوزيع

الميزانية البرنامجية

2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

الدورة التدريبية اإلقليميه لكبار المسؤولين في المجموعة االقتصادية
لدول وسط أفريقيا في دورة ياوندي حول منع التطرف العنيف إلى
الدول األعضاء في المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

الميزانية البرنامجية

2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية
الميزانية البرنامجية

2019
2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي
السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

150,515

150,515

إعادة التوزيع

حلقة عمل بشان النهج الشامل للحكومة والمجتمع بأكمله لمنع التطرف
العنيف ومكافحته وحلقه العمل المتعلقة بوضع االستراتيجية الوطنية
لمكافحه اإلرهاب وخطة العمل المتعلقة بمنع التطرف العنيف
دعم الشبكات النسائية والسلطات الوطنية في تنفيذ اجندة المراه
القطرية للسالم واألمن
تقديم المساعدة الفنية إلى المشاريع الجنسانية لدعم السالم
تقديم الدعم للدعوة السياسية التي يقدمها المبعوث الخاص لرئيس
االتحاد االفريقي المعني بالمرأة والسالم واألمن بما في ذلك المشاركة
في المنتديات الرفيعة المستوي

68,625

68,625

إعادة التوزيع

167,444
90,800

167,444
90,800

إعادة التوزيع
إعادة التوزيع

67,283

67,283

إعادة التوزيع

الميزانية البرنامجية

2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

تقديم الدعم إلى آليه الرصد المشتركة

182,000

182,000

إعادة التوزيع

الميزانية البرنامجية

2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

تعيين/تدريب سفراء الشباب األفريقيين من أجل السالم

49,253

49,253

إعادة التوزيع

الميزانية البرنامجية

2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

بعثة االتحاد األفريقي في الصومال

1,132,353

1,132,353

إعادة التوزيع
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الدعم المؤسسي/الفني (حقوق اإلنسان  ،وسيادة القانون  ،وإصالح قطاع األمن) لجامبيا حتى  31أغسطس .2020
مقرر المؤتمر ) AU / Dec.710 (XXXIاالصادر عن قمة االتحاد اإلفريقي لعام  2018في نواكشوط بقبول عرض
جمهورية مصر باستضافة مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع ومقرر المجلس
التنفيذي ) EX.CL/1153 (XXXVالصادر في يونيو  2019والذي يطلب من المفوضية اإلسراع في نشر فريق بدء
التشغيل لتسهيل تشغيله وضمان توفير الموارد الكافية إلطالقه وتشغيله بحلول نهاية الربع الثالث من عام .2019
ومن المقرر تنفيذ هذا النشاط في االجتماع رقم  736التي عقدها مجلس السلم واألمن في  20نوفمبر  2017عقب وضع
الصيغة النهائية لميزانية البرنامج لعام  2018قدمت مالي في وقت الحق طلبا للمساعدة الفنية بشان نزع السالم
والتسريح وإعادة اإلدماج في ديسمبر 2017
الصادر عن رؤساء الدول والحكومات (كيغالي  ، )2016 ،والموافقة الالحقة )Assembly/AU/Dec.605 (XXVII
على أدوات صندوق السالم من قبل رؤساء الدول والحكومات (قمة االتحاد األفريقي الثالثين  ،يناير  ، )2018االجتماع
.األول لمجلس أمناء صندوق السالم في  16نوفمبر  2018تبعه اإلطالق الرسمي لصندوق السالم في  17نوفمبر 2018
وخالل هذه االجتماعات المختلفة  ،اتفق علي انه سيجري تشغيل الهياكل اإلدارية والتنظيمية المتبقية في أقرب وقت
ممكن
تم إنجاز المستشفى الطبي من المستوي  2في غاو  ،ولكن لم يتم شراء المعدات الطبية واللوازم واألدوية في الوقت
المحدد

الدورة التدريبية اإلقليميه لكبار المسؤولين في المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا في دورة ياوندي حول منع
التطرف العنيف إلى الدول األعضاء في المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

حلقة عمل بشان النهج الشامل للحكومة والمجتمع بأكمله لمنع التطرف العنيف ومكافحته وحلقه العمل المتعلقة بوضع
االستراتيجية الوطنية لمكافحه اإلرهاب وخطة العمل المتعلقة بمنع التطرف العنيف
مساعدة مكتب اتصال االتحاد األفريقي لدعم شبكات النساء والسلطة الوطنية في تنفيذ برنامج السالم واألمن الخاص
بالمراه في البلد ،وال سيما فيما يتصل بمنع الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس
تقديم المساعدة الفنية إلى المشاريع الجنسانية لدعم السالم
تقديم الدعم للدعوة السياسية التي يقدمها المبعوث الخاص لرئيس االتحاد االفريقي المعني بالمرأة والسالم واألمن بما في
ذلك المشاركة في المنتديات الرفيعة المستوي
قدمت مفوضية االتحاد األفريقي الدعم آللية المراقبة المشتركة ) لتمكين تفعيل اتفاقية حل النزاع في جمهورية جنوب
السودان
يتماشى تعيين سفراء الشباب األفريقيين من أجل السالم مع قرار مجلس السلم واألمن على النحو الوارد في البيان رقم
[) ]PSC / PR / COMM. (DCCCVIIالذ تم اعتماده في جلسته  807المنعقدة في  8نوفمبر  ، 2019حيث "يؤكد
المجلس على الحاجة إلى تعيين خمسة سفراء من الشباب األفارقة للسالم من كل منطقة من المناطق الخمس الذين
سيعملون مع مبعوث شباب االتحاد األفريقي لتعزيز السالم واألمن في القارة
لدعم شعب الصومال وحكومة الصومال وأهدافها وأولوياتها عن طريق القيام بأنشطة مشاريع (مشروع سريع األثر ،
العمليات السياسية  ،إصالح قطاع األمن  ،تحقيق االستقرار واإلنعاش المبكر  ،الحماية  ،حقوق اإلنسان والجنسانية
واإلنسانية).

النشاط

اإلدارة

الفئة

سنة
الميزانية

الجهاز

الميزانية البرنامجية

2019

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2019

مشاركة خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشرة في الجلسات
المشتركة للجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية
المالية واإلدارية
والمحاسبة
والشؤون
البرمجة والميزانية والمالية
مفوضية االتحاد األفريقي

دال فيما17-
جيم فيما يتعلق17-
أ االنشطه المتصلة 17-باء لالنشطه17-
بالمتطلبات التي تتطلب العاجلة التي لم يكن بالقرارات الخاصة يتعلق بالتغييرات
في االحتياجات
التي اتخذتها
من الممكن
العمل الفوري لالتحاد
من النفقات
أجهزه صنع سياسة
توقعها في وقت
المرتبطة
تقديم المزانية األولية االتحاد األفريقي؛
بالتضخم وتقلبات
سعر صرف
العمالت

دعم اطار منع النزاعات المحلية في منطقة الساحل والتوسط فيها
وحلها (النيجر ومالي وبوركينا فاسو)

مصدر الموارد

التعليقات

اإلجمالي الكلي

224,198

224,198

إعادة التوزيع

خالل اجتماعه رقم  839الذي عقد في  9أبريل  ، 2019طلب مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي "من
المفوضية وضع إطار موثوق به للوقاية واإلدارة الفعالين  ،باإلضافة إلى حل النزاعات المحلية  ،بما في ذلك العنف
الطائفي والتنقل الرعوي والنزاعات على األراضي .مع المنظمات واآلليات األخرى ذات الصلة " .في ظل هذه الخلفية ،
تهدف مفوضية االتحاد األفريقي إلى وضع إطار لسياسة منع النزاعات المحلية في منطقة الساحل والوساطة فيها.
الغرض من اإلطار مزدوج :أوالً  ،ضمان اتساق السياسات في معالجة النزاعات المحلية في مستويات مختلفة من
التدخالت (القارية واإلقليمية والوطنية والمحلية) بنا ًء على تعريف تشغيلي مشترك لهذه الظاهرة ؛ ثانيا ً  ،تعزيز التنسيق
على كل مستوى من مستويات التدخل لمعالجة هذه القضية.

156,000

156,000

الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي

حيث من المتوقع أن تجتمع لجنة وزراء المالية )Assembly / AU / Dec.687 (XXX) ، EX.CL/Dec.1057(XXXV
الخمسة عشرة للتفاعل مع اللجنة الفرعية المعنية بالتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية
:على النحو التالي
يشارك لجنة وزراء المالية الخمسة عشرة مشاركة كاملة في عملية إعداد الميزانية القانونية لالتحاد االفريقي ؛ )(1

الميزانية البرنامجية
اإلجمالي

2019

االتحاد :خلوة لجنة وزراء المالية الخمسة عشرة في شرم الشيخ
والمحاسبة
تمويل
البرمجة والميزانية والمالية
مفوضية االتحاد األفريقي
سبتمبر 5,936,284 23 -24 2019

22,832,530

الميزانية التشغيلية

2019

البشرية
الخدمة
الموارد
وإدارةانتهاء
مديرية الشؤؤون اإلداريةتكاليف
مفوضية االتحاد األفريقي

150,000

150,000

الميزانية التشغيلية

2019

البشرية
الموارد الوطن
وإدارةفي إجازة
مديرية الشؤؤون اإلداريةالسفر
مفوضية االتحاد األفريقي

200,000

200,000

الميزانية التشغيلية

2019

البشرية
التعليم
الموارد
مطالبات بدل
مديرية الشؤؤون اإلدارية وإدارة
مفوضية االتحاد األفريقي

300,000

300,000

الميزانية التشغيلية

2019

البشريةمختار يدالي
الصدر بشأن
الحكمالموارد
وإدارة
مديرية الشؤؤون اإلداريةتنفيذ
مفوضية االتحاد األفريقي

194,465

194,465

الميزانية التشغيلية

2019

البشرية
اإلضافي
العملالموارد
مديرية الشؤؤون اإلداريةدفعوإدارة
مفوضية االتحاد األفريقي

52,140

52,140

الميزانية التشغيلية

2019

البشريةللسيدة انا ابيبي
المواردالخاص
متاخرات البدل
مديرية الشؤؤون اإلدارية وإدارة
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية التشغيلية
الميزانية التشغيلية

2019
2019

وإدارة الموارد البشرية
مديرية الشؤؤون اإلداريةالهاتف
مفوضية االتحاد األفريقي
لنظام الساب والفيسات
البشرية
السنوية
الموارد
التراخيص
مديرية الشؤؤون اإلدارية وإدارة
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2019

الدورة االستثنائية للجنة الفنية المتخصصة

92,744
8,806,529

2,603,134

92,744
40,178,477

كلف المؤتمر من خالل مقرره )" Assembly / AU / Dec.733 (XXXIIالمفوضية بتيسير عقد خلوة لجنة وزراء
االفريقيالخمسة عشرة لتقييم آليات وأساليب عملها  ،وكذلك النظر في كيفية تسريع تنفيذ المقررات المتعلقة بتمويل االتحاد
الصندوق االحتياطي لالتحاد المالية
عدم كفاية األموال بسبب زيادة تكاليف التبديل وإنهاء الخدمة للموظفين النظاميين الذين تقاعدوا ولم يتم تجديد عقودهم.
شهدت السنة ارتفاع معدل دوران الموظفين مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان أعلى معدل تبديل للموظفين الذين تركوا
المنظمة من خالل االستقالة لمتابعة مشاريع أخرى.
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
ارتفاع عدد الموظفين الذين يذهبون في إجازة الوطن تمشيا مع تعليمات إدارية مفادها أن الموظفين الذين ال يأخذون ما
ال يقل عن  10أيام إجازة في السنة سوف يخسرون أيام اإلجازة هذه .مطالبات بدل إجازة الوطن أكثر مما كان متوقعًا
االفريقيبالسنوات السابقة
الصندوق االحتياطي لالتحاد مقارنة
أموال غير كافية لتسوية مطالبات بدل التعليم التي تبدو مرتفعة مقارنة بما تم تخصيصه تم تخفيض ميزانية عام 2019
من أجل تنفيذ مقرر المؤتمر رقم  1031لتخفيض ميزانية االتحاد األفريقي بمقدار  32مليون دوالر أمريكي حيث كان
البند من الميزانية أحد الميزانيات المتأثرة.
االفريقي
الصندوق االحتياطي لالتحاد هذا
نظرت المحكمة اإلدارية لالتحاد األفريقي في الطلب المقدم من السيد مختار ييدالي  ،رئيس قسم مجتمع المعلومات في
إدارة البنية التحتية والطاقة حيث اعترض على قرار عدم اختياره لمنصب مدير البنية التحتية والطاقة .بعد دراسة
القضية ،أصدرت المحكمة قرارً ا لتعويض مقدم الطلب عن األضرار التي لحقت به أثناء عملية التوظيف .وبنا ًء على ذلك
 ،أمرت المحكمة المفوضية على النحو التالي • :ترقية مقدم الطلب إلى رتبة مد  1-مع الراتب اعتبارً ا من  5يوليو
 2016؛
تقوم المفوضية بدفع مقدم الطلب الراتب والبدالت والمستحقات والمنح والمزايا التي كان سيحصل عليها في الرتبة مد 1-
 ،مخفضة بالراتب والبدالت واالستحقاقات والمنح والمزايا التي حصل عليها مقدم الطلب بالفعل في راتبه الحالي؛
• المبلغ المحسوب أعاله لتحمل فائدة سنوية قدرها  ٪ 15محسوبة من  05يوليو  ، 2016و
• تقوم المفوضية بدفع تعويضات في شكل اثني عشر ( )12شهرً ا من الراتب اإلجمالي مع فائدة سنوية قدرها ٪15
محسوبة من تاريخ صدور الحكم ( 10سبتمبر  )2019حتى السداد الكامل

التجارة والصناعة
مفوضية االتحاد األفريقي

ووفقا لقرار المحكمة  ،فان اللجنة تدين للسيد مختار بما مجموعه  283,841.89دوالرا أمريكيا ،تم دفع  89377دوالر أمريكي منها فقط له .وهذا يترك

27,238
300,000
200,000

511,960
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االفريقيغير المسدد من  194,464.89دوالرا أمريكيا  464.89 ،التي تجذب الفائدة علي النحو المبين أعاله
الصندوق االحتياطي لالتحاد الرصيد
خالل مداوالت الميزانية التكميلية للجنة الفرعية بالمقر الرئيسي ُ ،
طلب مبلغ  168,560دوالر أمريكي لتغطية مدفوعات
العمل اإلضافي المستحقة لألمن والسائقين والموظفين الطبيين .ومع ذلك  ،تمت الموافقة فقط على  116420دوالر
أمريكي ،مما تسبب في عجز قدره  52,140دوالر أمريكي
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي

300,000
200,000

بعد قرار المفوضية رقم 9100848 .بتاريخ  14سبتمبر  ، 2015تم تعيين السيدة آنا في مكتب االتحاد األفريقي في
بروكسل على فئة موظفي فئة الخدمات العامة ألف (  .)GSAويحق لموظفي فئة الخدمة العامة ألف الحصول علي بدل
خاص شهري للتعويض عن تكاليف المعيشة المرتفعة في بروكسل .غير ان السيدة انا لم تتلق العالوة الخاصة التي كان
يحق لها الحصول عليها منذ تعيينها في بروكسل في  .2015وبالتالي  ،فان طلب الميزانية التكميلية بقيمة 27,237.87
دوالرا أمريكي هو للوفاء باستحقاقها (الفرق بين راتبها الشهري الفعلي وهو  1,569.60دوالر أمريكي  ،واستحقاقها
االفريقي 2,137.05دوالر أمريكي لمدة  48شهرا حتى سبتمبر .)2019
الصندوق االحتياطي لالتحاد البالغة
ويجري حاليا استنفاد خط الميزانية الهاتفية في حين ان المفوضية لم تتلق بعد مشاريع الفواتير التي سيتم تسديدها خالل
االفريقي من أكتوبر إلى ديسمبر (ثالثه أشهر)
الصندوق االحتياطي لالتحاد األشهر
مثل حالة الهاتف  ،يتم استنفاد بند الميزانية للتراخيص مع فواتير المعلقة التي لم يتم استالمها حتى اآلن
االفريقي
الصندوق االحتياطي لالتحاد تماما

511,960

ومن المتوقع ان تساعد هذه الميزانية التكميلية االداره لتنظيم لجنتها الفنية المتخصصة في يناير  2020ألنها تحتاج إلى
بحث بعض البنود الرئيسية بما في ذلك ' 1 ' :مشروع استراتيجية االتحاد االفريقي للسلع االساسيه في اإطار أجندة2063
'  ' 2التقرير المرحلي عن نقل مركز تنمية المعادن في افريقيا
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي

27,238

اإلدارة

الفئة

سنة
الميزانية

الجهاز

الميزانية التشغيلية

2019

والمنشوراتالتحريريون والفوريون المستقلون
مديرية إدارة المؤتمرات المترجمون
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية التشغيلية

2019

البرلمان األفريقي

الميزانية التشغيلية

2020

تفعيل مكتب المعهد األفريقي لإلحصاءات
المعهد األفريقي لإلحصائيات
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية التشغيلية

2020

والمنشوراتالتحريريون والفوريون المستقلون
مديرية إدارة المؤتمرات المترجمون
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2020

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2020

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2020

السلم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي

الميزانية البرنامجية

2020

دعم إطالق برنامج وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -النيباد لصالح
 100,000شركة اصغيرة ومتوسطة في 2020
األفريقي للتنمية
النيباد
االتحاد
للتنمية -
وكالة االتحاد األفريقيوكالة

الميزانية البرنامجية
الميزانية التشغيلية
الميزانية التشغيلية

2020
2020
2020

الميزانية التشغيلية

2020

البرلمان األفريقي

دال فيما17-
جيم فيما يتعلق17-
أ االنشطه المتصلة 17-باء لالنشطه17-
بالمتطلبات التي تتطلب العاجلة التي لم يكن بالقرارات الخاصة يتعلق بالتغييرات
في االحتياجات
التي اتخذتها
من الممكن
العمل الفوري لالتحاد
من النفقات
أجهزه صنع سياسة
توقعها في وقت
المرتبطة
تقديم المزانية األولية االتحاد األفريقي؛
بالتضخم وتقلبات
سعر صرف
العمالت

النشاط

تغطية التامين الطبي

746,000

746,000

40,000

40,000
2,721,803

ديسمبر 13 -14 2019

1,619,222

1,619,222

180,000

180,000

صناديق الدعم لقيادة القوة األفريقية الجاهزة ومشروع أنظمة المراقبة
واالتصاالت ونظم المعلومات

6,526,400

دعم نشر الوحدات األمنية المختلطة الخاصة والقوات الخاصة
ووالمراقبين العشكريين وتعزيز قدرة بعثة االتحاد األفريقي في
جمهورية أفريقيا الوسطى وإقليم وسط أفريقيا علي تنفيذ االتفاق
السياسي للسالم والمصالحة في جمهوريه أفريقيا الوسطي
تقديم الدعم إلى فرقه العمل المشتركة المتعددة الجنسيات التابعة للجنة
حوض بحيرة تشاد

دعم استكمال عملية إعداد خطة العمل ذات األولية  2لرنامج تطوير
البنية التحتية في أفريقيا في 2020
األفريقي للتنمية
النيباد
االتحاد
للتنمية -
وكالة االتحاد األفريقيوكالة
السابالتوظيف ( لجنة العشرة)
نظامخبراء
البشرية -
التدريب علي
الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد
مفوضية االتحاد األفريقي
دفعتان))
لجنة (العشرة
التوظيف (الكفاءة
القائمة على
خبراء
المقالت
البشرية -
التدريب على
الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد
مفوضية االتحاد األفريقي
زيارة لجنة العشرة لخبراء التوظيف لمفوضيه االتحاد األفريقي
العشرة)
لجنة الجديدة
التوظيف
التوظيف (
إلى عملية
خبراء
االنتقال
البشرية -
للمساعدة في
الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد
مفوضية االتحاد األفريقي

اإلجمالي الكلي

6,526,400

مصدر الموارد

التعليقات

تحضيرا لالجتماعات القانونية القادمة لالتحاد األفريقي  ،بما في ذلك قمة فبراير  2020في أديس  ،تجد  DCMPأنه من
الضروري الحفاظ على عدد كاف من مساعدي الترجمة والمترجمين والمراجعين والمترجمين الفوريين الذين لديهم
بالفعل عقد إطاري مع المفوضية .21 .واستنادا إلى الخبرة السابقة  ،يتوخى االحتفاظ بما مجموعه  73موظفا بعقود
إطارية بتكلفه متوقعه  544700دوالر أمريكي لشهر نوفمبر  ،و 544700دوالر أمريكي لشهر ديسمبر  ،و180000
اضافيه بالدوالر األمريكي استعدادا لقمة  .2020ولذلك تطلب المفوضية ما مجموعه  1268000دوالرا أمريكيا لتسيير
االجتماعات المقبلة بسالسة.
االفريقي
الصندوق االحتياطي لالتحاد عقد
وفقًا لمقرر المجلس التنفيذي رقم  ، EX.CL/Dec.408حيث تقرر أنه يجب على بالبرلمان األفريقي النظر في إمكانيات
توفير تغطية التأمين الطبي ألعضاء البرلمان فقط عند إجراء أنشطة االتحاد األفريقي  /البرلمان األفريقي .23.يتم طلب
ميزانية تكميلية قدرها  40,000دوالر أمريكي كدفعة مقدمة لتغطية التأمين الطبي وفقًا لمقرر المجلس التنفيذي المشار
إليه أعاله.
إعادة التوزيع
تجدر اإلشارة إلى أنه تمت الموافقة على هيكل المعهد األفريقي لإلحصاءات في الدورة الخامسة والثالثين للمجلس
التنفيذي من خالل مقرره رقم ) .EX.CL/Dec.1057 (XXXVومع ذلك  ،لم يتم تضمين الميزانية المطلوبة لدعم الهيكل
االفريقي باإلضافة إلى تكاليف تشغيل مكتبالمعهد األفريقي لإلحصاءات
الصندوق االحتياطي لالتحاد المعتمد
تحضيرا لالجتماعات القانونية القادمة لالتحاد األفريقي  ،بما في ذلك قمة فبراير  2020في أديس  ،تجد مديرية إدارة
المؤتمرات والمنشورات أنه من الضروري الحفاظ على عدد كاف من مساعدي الترجمة والمترجمين والمراجعين
والمترجمين الفوريين الذين لديهم بالفعل عقد إطاري مع المفوضية .21 .واستنادا إلى الخبرة السابقة  ،يتوخى االحتفاظ
بما مجموعه  73موظفا بعقود إطارية بتكلفه متوقعه  544700دوالر أمريكي لشهر نوفمبر  ،و 544700دوالر أمريكي
لشهر ديسمبر  ،و 180000اضافيه بالدوالر األمريكي استعدادا لقمة  .2020ولذلك تطلب المفوضية مبلغ 1268000
االفريقيأمريكيا لتسيير عقد االجتماعات المقبلة بسالسة.
الصندوق االحتياطي لالتحاد دوالرا
التاخير في توقيع العقد بين المفوضية وشركه Denel Ltd
وقعت مفوضية االتحاد األفريقي العقد في  8مارس  2019ووقعت عليه شركة دينيل المحدودة  Denel ltdعلى العقد
في  20سبتمبر 2019
إعادة التوزيع
قرار مجلس السلم واألمن رقم ) PSC/PR/BR.2(DCCXCIVخالل اجتماعه  794المنعقد في  19سبتمبر  2018في
أديس أبابا ،إثيوبيا
قرار مجلس السلم واألمن رقم )PSC/MIN/COMM(DCCCXXVI
البيان خالل اجتماعه الـ  826المنعقد في  9فبراير  2019في أديس أبابا  ،إثيوبيا
قرار مجلس السلم واألمن رقم )PSC/PR/COMM.1 (DCCCXLIVIII
بيان خالل اجتمعه رقم  848امنعقد في  9مايو  2019في أديس أبابا  ،إثيوبيا

1,615,788

1,615,788

إعادة التوزيع

17,927,173

17,927,173

إعادة التوزيع

قرار مجلس السلم واألمن رقم )PSC/PR/COMM(DCCCXXVI
بيانا خالل اجتماعه رقم  898المنعقد في  28نوفمبر  2019في أديس أبابا  ،إثيوبيا

2,280,000

2,280,000

الشركاء (البنك الدولي)

صممت وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -النيباد ومكتب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي مشروعًا رئيسيًا يهدف إلى تلبية
توقعات الدول األعضاء الهامة بشأن إشراك الشباب والنساء والمواطنين األفريقيين بشكل أفضل في قيادة شؤون
االتحاد .يعتبر مختبر االتحاد األفريقي لالبتكار بمثابة عامل تمكين رئيسي لقيادة أجندة التحويل الرقمي داخل االتحاد
األفريقي .سيسعى المختبر إلى استخدام طرق مبتكرة لتحليل البيانات (البيانات الضخمة  ،البيانات المفتوحة  ،الذكاء
االصطناعي  ،إلخ) والمنهجيات المبتكرة لشاركة المواطنين (التقارع الفكري وتبادل اآلراء عبر اإلنترنت  ،اإلنشاء
المشترك واحتضان األفكار باإلضافة إلى جمع البيانات عن طريق مشاركة المواطنين وما إلى ذلك) لمواجهة التحديات
المتعددة للقارة بأفكار ورؤى جديدة .سيكون لدى المختبر الخبرة الالزمة الختبار ومواصلة تطوير المقترحات الخاصة
بالمبادئ التوجيهية الجديدة ،والتدخالت  ،أو الخدمات الرقمية أو التطبيقات أو الحلول التجريبية والموجهة نحو المستخدم
بما يتماشى مع تطلعات وأولويات أجندة2063

1,630,000
30,000
30,000

1,630,000
30,000
30,000

يهدف برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا إلى اإلسراع في تنفيذ المشاريع ذات األولوية في إفريقيا وفي هذا الصدد ،
قام البنك األفريقي للتنمية بتمويل برنامج بناء قدرات برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لدعم تنفيذ برنامج تطوير
البنية التحتية في أفريقيا .على وجه التحديد  ،س ّهل هذا الدعم نشر خبراء البنية التحتية في مفوضية االتحاد األفريقي و
المجموعات االقتصادية اإلقليمية ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -النيباد لمدة ثالث سنوات ( .)2019-2016مع انتهاء
المشروع في ديسمبر  ، 2019كان على وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  -النيباد خفض أو إنهاء نشر خبراء البنية التحتية
في مفوضية االتحاد األفريقي و المجموعات االقتصادية و وكالة االتحاد األفريقي بسبب محدودية الموارد المالية .وقد
أدى ذلك إلى تحديات في التنفيذ ،وخاصة في المجموعات االقتصادية اإلقليمية التي كانت األكثر تضررا .ولمواجهه هذا
التحدي  ،أوصت اللجنة التوجيهية في اجتماعها الذي عقد في شالالت فيكتوريا في  25تشرين الثاني/نوفمبر ، 2018 ،
وخالل أسبوع المبادرة الذي عقد في القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر  ، 2019بان تلتمس الشراكة االنتقالية ومفوضيه
االتحاد اإلنمائي الفريقيا الدعم المؤقت لتمكين الشراكة من الحفاظ علي خبراء البنية التحتية في الجماعات المعنية
والشراكة الجديدة من أجل تيسير االنتقال السلس  ،إلى ان يتم االنتهاء من الدعم المقدم للمرحلة التالية من المبادرة
الشركاء (االتحاد األوروبي) ( )2021-2030مع مصرف التنمية االفريقي
مشروع الميزانية المقترحة ألنشطة لجنة الخبراء العشرة للفترة من مارس إلى سبتمبر 2019
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
مشروع الميزانية المقترحة ألنشطة لجنة الخبراء العشرة للفترة من مارس إلى سبتمبر 2019
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي

341,760

341,760
32,180,343

مشروع الميزانية المقترحة ألنشطة لجنة الخبراء العشرة للفترة من مارس إلى سبتمبر 2019
الصندوق االحتياطي لالتحاد االفريقي
اإلجمالي
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