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  9152 المالية السنة ميزانيةعن  المالية لوزراء 51الـ لجنة تقرير
 :مقدمة -أوال

 الصادر عن رؤساء الدول والحكومات ASSEMBLY/AU/DEC.687(XXX) المؤتمر مقررلوفقا  .2

 ةالمشتركالجلسة  قبل منبحثها الميزانية وتقديم توصيات قبل بحث مهمة  22الـلجنة الذي أسند إلى 

في  5028يونيو.  52في لوزراء المالية المنعقدة  22والمجلس التنفيذي ولجنة الـ، لوزراء المالية

 األفريقي.لالتحاد  5022السنة المالية  مشروع ميزانيةلبحث كل من التقرير ووريتانيا م، نواكشوط

 لوزراء المالية النقاط التالية: 22بحثت اللجنة الـ .5

لوزراء المالية المنعقد في أديس أبابا في  22اعتماد التقرير والبيان الختامي حول اجتماع لجنة الـ .أ

 .5028مايو  3

  5022بحث مشروع ميزانية االتحاد األفريقي للسنة المالية  .ب

  5022ج. بحث مشروع التوصيات بشأن ميزانية السنة المالية 

 

لوزراء المالية تقرير االجتماع المنعقد في أديس أبابا مع مراعاة بعض التعديالت  22اعتمدت لجنة الـ .3

 الواردين أدناه في هذا التقرير.عليه وبحثت البنديين المتبقيين من جدول األعمال 

 :9102السنة المالية بحث ميزانية  -ثانيا

 

الرقابة عند و لتنسيقل آلياتهاقيام المفوضية بتعزيز عملياتها و ضرورةلوزراء المالية  22ت لجنة الـشدد .4

 .نينالمواطالميزانية لتحقيق ميزانية ذات مصداقية وأثر ومواءمتها مع األولويات القارية لفائدة  إعداد

والشؤون المالية  الميزانية عمليات في الممارسات أفضل تبني علىلوزراء المالية  22تحث لجنة الـ .2

 .االتحاد موارد إدارةواستقامة في  وشفافية مساءلةتؤدي إلى 

ما ك الذهبية القواعد تطبيق فيالمفوضية  اتخذتها التي الهامة بالخطوةلوزراء المالية  22تقر لجنة الـ .6

 لها. سقفللميزانية وتحديد  أساس خطبحث  سيما الأجازها المؤتمر 

 :منكون تت مشتركة جلسة في االتحاد ميزانيةبحث  تم، مرة ألول .2

نة الممثلين للج واإلدارية المالية والشئون الميزانيةللتنسيق واإلشراف العام على  الفرعية اللجنة (2

 ؛الدائمين

 والمؤتمرات.اللجنة الفرعية للبرامج  (5

 لوزراء المالية. 22الخبراء الفنيين للجنة الـ (3

 

 4148يونيو  9-7مايو ثم من  44-48ومن  4148مايو  41-41بدأت الدورات في أديس ابابا من  .8

 في نواكشوط، موريتانيا. 4148يونيو  42واختتمت في 
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دوالرا  337،184،284يمتها  وق 4149بحثت لجنة الممثلين الدائمين الميزانية المقترحة للسنة المالية  .9

 موزعة على النحو التالي: %44بنسبة  4148أمريكيا  وهي أقل من الميزانية المعتمدة للسنة المالية 

 

  ؛بتمويل الدول األعضاء  أمريكي دوالر  158,459,118وقيمتها التشغيلية الميزانية (4)

 :يلي كما تمويلها يتم أمريكيا دوالرا 249,757,079 وقيمتها امجيةنالبر الميزانية (4)

 110,257,890 ؛األعضاء الدول منكمساهمات مقدرة  أمريكيا والرا  د  

 139,499,189   الدوليين، الشركاء منيتم طلب تأمينه  أمريكيا دوالرا 

 دوالر أمريكيا يتم تمويله كما يلي: 273,269,140 السالم دعم عمليات (3)

 11,328,753 .مساهمات مقدرة من الدول األعضاء 

 261,940,387 .يتم طلب تأمينه من الشركاء الدوليين 

 

 

 

 
 

 التوصيات: -ثالثا

 تقرير الجلسة المشتركة وأكدت مجددا ما يلي:  أيضالوزراء المالية  22لجنة الـبحثت  -20
ته ميزانيمن المفوضية إجراء مراجعة عاجلة للبرلمان األفريقي وإيقاف األفراج عن  يطلب (4

إيقاف فصل  أيضا   منهاطلب كما ي  حتى االنتهاء من عملية المراجعة.  4149لسنة المالية ا

 الموظفين حتى يتم االنتهاء من المراجعة؛
ن مستقلة للعاملين فيه )للعامليالهيكل التنظيمي وإجراء مراجعة من المفوضية مراجعة  يطلب (4

 والتأكد من الوظائفالدائمين والعاملين بعقود قصيرة( من أجل معالجة االزدواجية وتداخل 

 ؛4149االحتياج إليهم وحجم أجورهم، من بين أمور أخرى، وتقديم تقرير عن ذلك في يناير 

ة، وتقديم تقرير عن مراجعة أداء الميزانية ومراجعة برامج كافة اإلدارات واألجهز يطلب (3

 .4149ذلك في يناير 

فما بعدها بتقديم تقارير المراجعة الداخلية واألداء  5050أن تبدأ دورة الميزانية للسنة  يطلب (1

 التخاذ القرار المناسب قبل بحث الميزانية.
فما بعدها ببحث الورقة اإلطارية للميزانية  5050المالية  أن تبدأ دورة الميزانية للسنة يطلب (4

وسقف الميزانية من قبل الجلسة المشتركة ذات الصلة للجنتين الفرعيتين للتنسيق واإلشراف 

العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية والبرامج والمؤتمرات التابعتين للجنة الممثلين 

اء المالية. ويتم بعد ذلك إبالغ جميع اإلدارات لوزر 22الدائمين وكذلك خبراء لجنة الـ

عامة وذلك إلعداد إدارية واألجهزة بالسقف النهائي والورقة اإلطارية للميزانية في رسالة 

 الميزانية؛
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 األجهزة

 الدول األعضاء
 

 الشركاء
 

9102إجمالي ميزانية   

الميزانية 

 التشغيلية

إجمالي  البرامج

األنصبة 

 المقدرة

الميزانية  

 التشغيلية

الميزانية   اإلجمالي البرامج

 التشغيلية

 اإلجمالي البرامج

    مفوضية االتحاد األفريقي
107,611,392 

     81,069,106    188,680,498        94,112,433          94,112,433        107,611,392      175,181,539    282,792,931 

            

            

      البرلمان األفريقي 
11,749,132 

        6,290,983      18,040,115              470,000                470,000         11,749,132          6,760,983      18,510,115 

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

        
7,987,200 

        5,058,246      13,045,446              947,446                947,446            7,987,200          6,005,691      13,992,891 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

 والشعوب

        
4,778,973 

        1,539,000         6,317,973              707,138                707,138            4,778,973          2,246,138         7,025,111 

المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 والثقافي 

        
2,246,004 

        1,771,000         4,017,004                       -                         -             2,246,004          1,771,000         4,017,004 

      النيباد 
10,633,354 

        2,700,000      13,333,354        22,200,000          22,200,000          10,633,354        24,900,000      35,533,354 

            لحنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 
465,149 

                    -            465,149              341,731                341,731               465,149              341,731            806,880 

         المجلس االستشاري لمكافحة الفساد 
1,627,858 

        1,433,797         3,061,655                       -                         -             1,627,858          1,433,797         3,061,655 

 1,421,594         1,421,594          -                         -                         -                       1,421,594         1,421,594         -                     مجلس السلم واألمن 

اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق 

 الطفل ورفاهيته 

           
291,821 

              86,494            378,315              502,787                502,787               291,821              589,281            881,102 

 المكاتب المتخصصة

 اللجنة األفريقية للطاقة

        
1,275,699                     - 

                    - 
        1,275,699 

  

                    - 

-  

-  

 

          1,275,699 

-  

-  

                    - 
        1,275,699 

            ألفريقي للتعليم من أجل التنمية المعهد ا
681,891 

                    -            681,891                       -                         -                681,891                       -            681,891 

المركز الدولي لتعليم البنات والنساء في 

 أفريقيا

           
716,656 

                    -            716,656                       - 
                                        716,656                       -            716,656 

         الجامعة األفريقية 
2,821,977 

        1,338,718         4,160,695        12,048,462          12,048,462             2,821,977        13,387,180      16,209,157 

            المعهد األفريقي للتحويالت المالية 
874,978             874,978           1,352,708             1,352,708               874,978          1,352,708         2,227,686 

 13,379,126      13,379,126        -                        6,816,484             6,816,484           6,562,642         6,562,642          المركز األفريقي لمكافحة األمراض

المرصد األفريقي للعلوم والتكنولوجيا 

 واالبتكار 

           
916,272 

                    -            916,272                       -                         -                916,272                       -            916,272 

            األفريبول
948,450 

                    -            948,450                       -                         -                948,450                       -            948,450 

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين 

 األقران 

        
1,149,199 

           986,311         2,135,510                            -             1,149,199              986,311         2,135,510 

         مجلس الرياضة 
1,683,113          1,683,113                            -             1,683,113                       -         1,683,113 

  اإلجمالي قبل عمليات دعم السالم
158,459,118  

 110,257,890   268,717,009                     -     139,499,188      139,499,188      158,459,118    249,757,079   408,216,197  

         -17% -28% -20 % 

  باستثناء عمليات دعم السالم 

  التشغيلية إلى البرامجنسبة الميزانية 
59% 41% 100%  0% 100% 100%  39% 61% 100 % 

النسبة المئوية لتمويل الميزانية 

 اإلجمالية
66%   34%  100 % 

            

 عمليات السالم

 بعثة االتحاد األفريقي في الصومال
 

        9,727,500         9,727,500  
     243,430,467         4,070,000        247,500,467  

     243,430,467        13,797,500    257,227,967 
 7,161,400         716,140              6,445,260            6,445,260              6,445,260            716,140            716,140             القوة المشتركة المتعددة الجنسيات

  73,265              -                        73,265                 73,265                    73,265                 -                       جيش الرب للمقاومة

بعثة حقوق اإلنسان والمراقبين 

 العسكريين في بوروندي
      885,112.80            885,113            7,921,395              7,921,395            7,921,395              885,113         8,806,508 

دعم السالم –اإلجمالي   
                 -       11,328,753     11,328,753     257,870,387       4,070,000      261,940,387      257,870,387      15,398,753   273,269,140  

 اإلجمالي

 
158,459,118   121,586,643   280,045,761     257,870,387   143,569,188      401,439,575      416,329,505    265,155,832   681,485,337  
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من المفوضية إجراء مراجعة مستقلة للصندوق االحتياطي لتحديد خط أساس تتم من يطلب  (2

 خالله مراقبة إدارة واستخدام الصندوق.
من المفوضية تقديم مقترحات، كجزء من عملية إعداد الميزانية، حول الموارد الزائدة  لبيط (2

 من الصندوق االحتياطي.

ر يلمعايلمجموعة من االخضوع  من المفوضية بحث واعتماد مقترحات الميزانية مع يطلب (8

الدائمين  ناللجان الفرعية ذات الصلة للجنة الممثليإلى تقديم مشروع الميزانية المحددة قبل 

 لوزراء المالية. الفنية  22واللجنة الـ

 من مكتب نائب الرئيس ضمان مراجعة وتقوية وتطبيق نظام إدارة األداء. يطلب (2

بشأن عدم  EX.CL/Dec.815(XXV)من المفوضية تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي  يطلب (20

 االمتثال بدون أي تأخير؛

بشأن  EX.CL/Dec.816(XXV)االلتزام بمقرر المجلس التنفيذي  مفوضيةمن ال طلبي (22

يطلب واإلبالغ الفصلي عن تنفيذ الميزانية من خالل الرصد المستمر التجاهات التنفيذ المالي 

من الجلسة المشتركة للجنتين الفرعيتين للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية  أيضا

، لوزراء المالية 22والمؤتمرات وكذلك خبراء لجنة الـوالشؤون المالية واإلدارية والبرامج 

 .القيام بمراجعة فصلية لتنفيذ ميزانية االتحاد

بأن ترتكز جميع عمليات تعبئة الموارد داخل مديرية التخطيط االستراتيجي  ييوص (25

 ؛لمفوضية االتحاد األفريقي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد

تنفيذ المقررات ومتابعة حالة تنفيذ جميع توصيات ومقررات بوضع مصفوفة لرصد  ييوص (23

الجلسة المشتركة للجنتين الفرعيتين للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية 

لجنة ن لالفنييخبراء الواإلدارية والبرامج والمؤتمرات التابعتين للجنة الممثلين الدائمين، و

 ؛لوزراء المالية 22الـ

أن تتضمن جميع المقررات المقترحة التي تقدم إلى كل من المؤتمر والمجلس  ييوص (24

 ؛التنفيذي، اآلثار المالية وتقييم ازدواجية األنشطة عبر اإلدارات واألجهزة

 ؛لوزراء المالية 22بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية لتقدير األنصبة لتضم لجنة الـ ييوص (44
 5022ذهبية في عملية إعداد ميزانية السنة المالية المفوضية بتطبيق بعض القواعد ال ييوص (42

 ؛5050تطبيق القواعد المتبقية بالكامل بحلول  ويطلب
نداءه إلى المفوضية لإلسراع بإصالح الميزانية والشؤون المالية لضمان تحديد  يكرر (47

األولويات وإعداد ميزانية قائمة على النتائج واالستخدام الحكيم للموارد ومعالجة مواطن 

 االختالل في تعيين العاملين.

 مسائل أخرى  -رابعا

         118% -55% -12 % 

 Iبما في ذلك عمليات دعم السالم  
  نسبة الميزانية التشغيلية إلى البرامج

57% 43% 100%  64% 36% 100%  61% 39% 100 % 

النسبة المئوية لتمويل الميزانية 

 اإلجمالية
42%  

59%  
100 % 
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اطت علما بالمقترحات والتوصيات البناءة مسائل أخرى تتعلق باإلدارة المالية وأح 44بحثت لجنة الـ -22

التي قدمتها الدول االعضاء بما في ذلك اقتراح صندوق لالتحاد األفريقي لمشاريع المواطنين.ستتم 

لوزراء المالية المقرر عقده  44دراسة هذه المقترحات بتأٍن وعرضها على االجتماع القادم للجنة الـ

 في تاريخ سيتم تحديده الحقا.

 الخالصة:   -اخامسا

لوزراء المالية تقرير الجلسة المشتركة بالكامل ثم قامت لجنة الممثلين الدائمين  22أجازت لجنة الـ  -25

 باستعراضه وذلك للبحث من قبل  المجلس التنفيذي.  
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