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 :مقدمةألف: 

سبتمبر،  17اإلدارية والمالية في  شؤونعقد اجتماع المجنة االستشارية الفرعية لمميزانية وال -1
 لبحث جدول األعمال المشار إليو أدناه: 2014أكتوبر،  8أكتوبر و 3و

 الحضورباء: 

 الجزائر (1
 أنجوال (2
 بنين (3
 بوتسوانا (4
 بوركينا فاسو (5
 بوروندي (6
 تشاد (7
 جزر القمر (8
 الكونغو (9

 واركوت ديف (10
 جميورية الكونغو الديمقراطية (11
 غينيا االستوائية (12
 مصر (13
 إثيوبيا (14
 الجابون  (15
 جامبيا (16
 غانا (17
 غينيا (18
 كينيا (19
 ليسوتو (20
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 ليبيريا (21
 ليبيا (22
 مالوي (23
 مالي (24
 موريتانيا (25
 موزمبيق (26
 ناميبيا (27
 نيجيريا (28
 رواندا (29
 الصحراوية الديمقراطية العربية الجميورية (30
 السنغال (31
 سيشل (32
 سيراليون (33
 جنوب أفريقيا (34
 جنوب السودان (35
 لسودانا (36
 ندالسوازي (37
 تنزانيا (38
 توجو (39
 تونس (40
 أوغندا (41
 زامبيا (42
 زيمبابوي (43

 
 :جدول األعمالجيم: 
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 تم تعديل جدول األعمال الذي قدمتو المفوضية واعتماده عمى النحو التالي: -2
 فتتاحيةالكممات اال (أ 
 تنظيم العمل (ب 
 اعتماد جدول األعمال (ج 
 عرض الوضع المالي لالتحاد األفريقي (د 
 2014انية منتصف المدة لعام تنفيذ ميز عن تقرير البحث  (ه 
 2014بحث طمب الميزانية اإلضافية لعام  (و 
 سياسة االتحاد األفريقي لمكافحة الغش والفسادعرض ومناقشة  (ز 
 ما يستجد من أعمال (ح 

 :الكممات االفتتاحيةدال: 

سعادة سفير الجميورية  2014أكتوبر  8وسبتمبر  17االجتماع المنعقد في  رأست -3
 3عقد في نرئاسة االجتماع الم سعادة سفير جميورية جامبيا منبينما ُطمب  التونسية
 . 2014أكتوبر 

   
 صيغتو المقدمة.في تم اعتماد جدول األعمال  -4

 
 :عرض الوضع المالي لالتحاد األفريقيهاء: 

عداد المالية والمحاسبة مديرقدم  -5 تحاد وسمط الضو  عمى الوضع المالي لال البرمجة وا 
يعزى إلى عدم تسديد بعض  مماحاد فيما يخص تدفق النقود تاال تواجوالتحديات التي 

 .2014رة لعام د  المق ياالدول األعضا  مساىمات
 2014رة لعام د  من المساىمات المقفقط % 41أفاد المدير االجتماع بأن االتحاد استمم  (أ 

األعضا  غير  كبير من مساىمات الدول قسطوال يزال . 2014سبتمبر  17حتى 
تحديات في دفع المرتبات لمشيور الثالثة التالية تحاد واجو االذلك يمسدد، ونتيجة ل

 (.2014)أكتوبر، نوفمبر وديسمبر 



3 
 

 المتكررة. مريكي في المتوسط كل شير لنفقاتومميون دوالر أ 8,5 إلى تحاداال يحتاج  (ب 
مميون  5 ىومميون دوالر أمريكي ورأس المال العامل  6األموال المتوفرة ىي  غير أن
مميون دوالر أمريكي  25إلى  تحادحتاج االييعتبر غير كاف حيث و أمريكي، دوالر 

 لبقية العام.
مى الدول عالمجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين عرض المسألة  منطمب المدير  (ج 

 األعضا  كما التمس طريق المضي قدمًا.
 

 :تعميقات الدول األعضاء
 ت المجنة الفرعية المالحظات التالية:بدأبعد أن عرض المدير الوضع المالي لالتحاد،  -6

ماليين دوالر  5 قدرهتوضيح بشأن رأس المال العامل لممفوضية و التأكيد/التم طمب  (أ 
 أمريكي.

 جيودىم إلقناع بمدانيم الوضع المالي المستكمل لالتحاد لمساعدة األعضا  تقديم طمب (ب 
 بشأن الطبيعة الممحة لموضع.

لمفوضية حيث أن مسألة األزمة المالية ظمت ي تبذليا االتجيود الميزانية  حولتسا لوا  (ج 
بكثير خالل العام. قبل ذلك ، في حين أنو كان ينبغي فعمو 2014تثار في سبتمبر 

عداد الميزانية والمالية والمحاسبةوينبغي تعزيز آلية التنبؤ المال  .ي في مديرية البرمجة وا 
الدول األعضا  عمى وحمل ساىمات استراتيجية المفوضية لجمع المحول طمبوا إيضاحًا  (د 

 رة في حينيا.د  تسديد مساىماتيا المق
ضغوطًا إضافية عمى  تقديميا تسبب تمة اإلضافية التي يأن الميزانيمن ىناك انشغال  (ه 

 مشاكل التدفق النقدي لالتحاد.
ورش عمل كثيرة خارج مقر مفوضية أن تعقد و طمبات الميزانية. ترشيد ضرورة  اقترحوا (و 

 في أديس أبابا لتقميل التكاليف.بدال من عقدىا ألفريقي. االتحاد ا
حيث أن الوضع االقتصادي  لميبيا رةد  المق المساىماتطمب الوفد الميبي استعراض  (ز 

 .لتقدير األنصبة جدول الحاليمالراىن في البالد جعل من المستحيل دفعيا وفقًا ل
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 اة من الدول المساىمة الخمسةأثار انشغالو إزا  اعتماد االتحاد عمى المساىمات المتمق (ح 
 .الكبرى

أبرزت المسائل التي تخص الوضع المالي الراىن لالتحاد األفريقي الحاجة إلى البحث  (ط 
 عن مصادر بديمة لمتمويل.

 لمجنة الفرعية لممساىمات.ا المسألة أمام عرضينبغي  (ي 
 
 المفوضية: رد

 يحتاجاعتمادات خاصة و  ماليين دوالر أمريكي 5 اوقدرىرأس المال العامل قيمة عتبر ت (ك 
 المتكررة. تغطية نفقاتومميون دوالر أمريكي كل شير ل 8,5 تحاد إلىاال

من الدول األعضا  منذ انعقاد قمة مالبو في  محوظةلم يتم تمقي أي تدفقات نقدية م (ل 
 .2014يونيو 

 تم إرسال ثالث قدو تحاد رصد التدفقات النقدية لالل كافية لدى مديرية المالية آليةن إ (م 
مساىمات غير مسددة بعد انعقاد القمة في عمييا مذكرات إلى الدول األعضا  التي 

 .2014يونيو 
السياسة لضمان  صنع أجيزة ا منبعض الطمبات اإلضافية ضرورية وتتطمب قرار تعد  (ن 

 القيام بجميع األنشطة.
 امجية بدرجة كبيرة من قبل الشركا ، وىذا يخص ورش العملنيتم تمويل األنشطة البر  (س 

الراىنة بصفة تدفق النقود أزمة تخص خارج أديس أبابا. و تي تعقد واالجتماعات ال
 رئيسية األنشطة التشغيمية التي تموليا الدول األعضا .

% تقريبًا من 65الكبرى التي تشكل حوالي  الخمسة ثالث من الدول المساىمةقم لم ت (ع 
و لم تتم مواجية مثل ىذا إذ أنمثير لمقمق أمر  ذلك، و بعدُ  بتسديدىا رةد  المساىمات المق

. وليس النظام الراىن لمعقوبات التي تفرض عمى الدول األعضا  في االتحادالوضع 
صارما بما فيو الكفاية إذ أنو تكون الدولة خاضعة عندما تكون عمييا متأخرات كاممة 

 (.2لمدة عامين )
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ية والمالية عمى وعي اإلدار  شؤونلمجنة الفرعية لمميزانية والأن تكون امن الضروري   (ف 
 الذي قرارال يؤثر عمى سوف بالوضع الراىن لمساىمات الدول األعضا  حيث أن ذلك

 .بشأن االعتمادات خذيت
 ة المسألة.لمجنة الفرعية لممساىمات لمناقش المفوضية تنظيم اجتماعنوي ت   (ص 
 مسألة مصادر التمويل البديمة خاضعة لممناقشة.ال تزال  (ق 

 
 لالتحاد األفريقي 4102عن تنفيذ ميزانية المرحمي صف تقرير نالواو: بحث 

عداد قدم مدير البرمجة و  -7 عن تنفيذ  رحميتقرير نصف المالالميزانية والمالية والمحاسبة ا 
 عمى النحو التالي:  2014ميزانية 

 4102حتى نهاية الفصل الثاني لعام  –اإليرادات المستممة  ( أ
 اً دوالر  51,600,644إجمالي قدره مبمغ  ماستال، تم 2014بنياية الفصل الثاني لعام  -8

لميزانية تم تقديره  دوالر أمريكي 126,050,898 من الدول األعضا ، من بين اً أمريكي
الشركا  اإلنمائيون أيضًا قام %. 41 نسبتو لالتحاد األفريقي، مما يشكل تحصيال 2014
الواردات بمغت ا. % تقريبًا من تعيداتي19شكل دوالر أمريكي، وي 48,395,319بتحويل 

 .اً أمريكي اً دوالر  99,995,963 ما قيمتو 2014النقدية اإلجمالية لمفصل الثاني لعام 
 
 :لالتحاد األفريقي 4102تنفيذ ميزانية منتصف المدة لعام   ( ب

% من 23 ُيشكل، و دوالرًا أمريكياً  92,838,837لالتحاد  المصروفات العامةبمغت  -9
% 10 بـ دوالرًا أمريكيًا. تعتبر ىذه النسبة أدنى 395,223,187 وقدرىاالميزانية اإلجمالية 
تنفيذ بشأن األرقام المطمقة المعدل انخفاض . لوحظ أيضًا 2013 في عاممن معدل التنفيذ 
. ويعزى انخفاض معدل التنفيذ 2013مقارنة بنفس الفترة في عام  2014المبمغ عنيا لعام 

مختمف األنشطة البرنامجية. ومن ثم بين المتوفرة لمفترة إلى جيود اإلدارات لترشيد الموارد 
 اإلدارة الفعالة لمموارد. ضمان األدا  بل نتيجة في يي ليست نتيجة ضعفف
الميزانية البرنامجية % بينما كان معدل تنفيذ 39بمغ معدل تنفيذ الميزانية التشغيمية  -10

برامج مقابل األموال ومع ذلك، عندما تم حساب تنفيذ ال% مقابل الميزانية المعتمدة. 15
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%. وبيذا االتجاه، يتوقع أن يستخدم االتحاد جميع األموال 39المتوفرة، تكون نسبة التنفيذ 
حيث أن معظم األنشطة يعتزم القيام بيا في النصف الثاني  2014التي تم توفيرىا لميزانية 

 من العام.
 

 :ج( معدل تنفيذ مفوضية االتحاد األفريقي
دوالرًا أمريكيًا  317,234,363 ما قيمتو 2014اد األفريقي لعام ميزانية االتح بمغت -11

( التي تم تخصيص والمساعدة الفنيةلموارد العابرة )بما في ذلك المشاريع الخاصة؛ ا
دوالر أمريكي  218,576,722لمميزانية التشغيمية و منيا دوالر أمريكي 98,657,641

 41,963,519 ما قيمتوالتشغيمية ات مصروفالنفقات اإلجمالية عمى البمغت لمبرامج. و 
دوالر أمريكي عمى تنفيذ البرامج. إن معدل  33,257,311بينما تم إنفاق  اً أمريكي اً دوالر 

% عمى التوالي. ونسبة التنفيذ العامة 15% و43التشغيمية والبرنامجية ىو  تينتنفيذ الميزاني
%. وكانت نسبة 24 ىي معتمدةلمفوضية االتحاد األفريقي عندما تحسب مقابل الميزانية ال

% من معدل التنفيذ لنفس الفترة في عام 10أدنى بنسبة  2014التنفيذ بالنسبة لعام 
2013. 

 
 :تعميقات الدول األعضاء

نصف المرحمي الذي تقرير الالمالحظات التالية بشأن  أعضا  المجنة الفرعية أبدى -12
 قدمو المدير:

معدل تنفيذ الميزانية مقارنة بنفس الفترة  أسباب انخفاض معرفةطمبت الدول األعضا   (أ 
 من العام الماضي.

 الشركا . ردأسباب التأخر في صرف موامعرفة طمبت الدول األعضا   (ب 
يجب أن تكون األجيزة خاضعة لممسا لة إلجرا اتيا مع  انخفاض تنفيذ األنشطة  (ج 

 المختمفة.
. ومع 2014يونيو  30 التحاد األفريقي حتىميزانية اانخفاض في معدل تنفيذ  ثمة (د 

 ذلك، كان ىناك طمب لمميزانية اإلضافية وينبغي توضيح ذلك.
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بي ن أيضًا التحديات والحمول المقترحة لمعالجة المشاكل   وىناك بند في التقرير ذكر أن (ه 
 حمول في التقرير. ال ىذه التي تتم مواجيتيا خالل التنفيذ. ومع ذلك، لم ترد

مفصل الثاني فحسب أو ما إذا كان التقرير لإيضاحًا حول  طمبت الدول األعضا  (و 
 .2014من  الفصمين األول والثاني

 لمساىمات غير المسددة.ا بشأن رسائل التذكير بعثما إذا كان تم  (ز 
العقوبات عمى الدول األعضا  لمحث عمى تسديد  فرض نظام مراجعةثمة حاجة إلى  (ح 

 المساىمات في حينيا.
 
 :المفوضية در 
من الشركا   لمواردنخفاض معدل التنفيذ إلى تأخر استالم ايعود السبب الرئيسي ال (أ 

ية أنشطتيا أدى ببعض اإلدارات إلى إعادة ترتيب أولو  ما والدول األعضا . وىذا
 . ويعتبر التمويل تحديا كبيرًا لتنفيذ الميزانية.بنا  عمى تدفق النقود

ومن ثم  2014لميزانية  يكون األدا  خالل الفصمين المقبمين مؤشرًا جيدًا لمتنفيذ العام (ب 
 يعكس األدا  العام لمسنة.

إلفراج عن األموال ألنشطة عام بشأن امختمف الشركا  تفاعل مع ظمت المفوضية ت (ج 
2014. 

 والحمول المقترحة لمعالجتياالتي تتم مواجيتيا  التحدياتتقرير التنفيذ الذي يوضح  إن (د 
وسوف يكون التقرير متوفرًا  .تقدم بعد نتائج مرضيةلم الفترة قيد االستعراض خالل 

 خالل األسابيع القميمة المقبمة.
 ( أشير3ثالثة )الويغطي  إلى الدول األعضا  األول يتم إرسال التقرير الفصمي (ه 

من  . ويعتبر التقرير الحالي تقريرًا تراكميًا يشمل كالً األولى من تنفيذ الميزانية
 .2014الفصمين األول والثاني لعام 

 ت شفوية لتذكير الدول األعضا  بالمساىمات غير المسددة.مذكرا تم إرسال (و 
 نظام فرض العقوبات عمى الدول األعضا . مراجعةتؤيد المفوضية  (ز 

  توصيات:
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 أحاطت المجنة الفرعية بالتقرير (0)
حثت الدول األعضاء عمى تسديد مساهماتها في أسرع ما يمكن لتخفيف  (4)

 وقت بالذاتواجه االتحاد في هذا التالمالية التي الصعوبات 
تسديد عمى الدول األعضاء  ية أيضًا عمى زيادة جهودها لحملحثت المفوض (3)

 مساهماتها في حينها.

 : 4102زاي: بحث طمب الميزانية اإلضافية لعام 

عداد الميزانية والمالية والمحاسبة م -13 الميزانية اإلضافية  مخصقدم مدير البرمجة وا 
 .2014المقترحة لعام 

قد تم دوالرًا أمريكيًا، و  31,512,683طمبيا تم افية اإلجمالية التي بمغت الميزانية اإلض (أ 
 قددوالرًا أمريكيًا  39,698,915 قدره والطمب االبتدائي استعراضيا باتجاه تخفيض 

 اإلدارات والمكاتب اإلقميمية وأجيزة االتحاد األفريقي األخرى.قدمتو 
دوالرًا أمريكيًا، يتم تمويل  31,512,683 قدرىامن بين الميزانية اإلضافية المطموبة و  (ب 

دوالرًا أمريكيًا  29,338,135دوالرًا أمريكيًا من قبل الدول األعضا  و  2,174,548
 من قبل الشركا .

األنشطة البرنامجية المقترح تمويميا من قبل الشركا  اإلنمائيين بينما  ردتم تأمين موا  (ج 
دوق اقتنا  الممتمكات لالتحاد تتطمب موارد إضافية من صندوق االحتياطي وكذلك صن

 التشغيمية.نفقات لتغطية ال
دوالرًا  26,975,923ويبمغ قدمت إدارة السمم واألمن أكبر طمب لمميزانية اإلضافية.  (د 

 أمريكيًا لألصناف الرئيسية التالية لممشاريع:
ي تإنشا  نظام القيادة والمراقبة واالتصاالت والمعمومات لعمميات دعم السالم ال .1

استعدادًا لتفعيل القوة األفريقية الجاىزة التي يتم اختبارىا خالل المرحمة  أفريقيا اىتقود
 الثانية من مشروع أماني أفريكا.

 فريكا.آاستكمال االستعدادات لممرحمة الثانية لمشروع أماني  .2
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دعم مبادرة التعاون اإلقميمي التي يقودىا االتحاد األفريقي لمقضا  عمى جيش الرب  .3
 .لممقاومة

 :تعميقات الدول األعضاء

 لم يتم تقديم طمب ميزانية إضافية لتمويل نشر موظفين عسكريين لمكافحة وبا  اإليبوال. (أ 
% من مساىمات الدول 59تسا لوا لماذا يتم طمب ميزانية إضافية في حين أن  (ب 

 األعضا  ال تزال غير مسددة.
كان  ة االتحاد األفريقي.ثمة حاجة إلى تبرير طمبات الميزانية اإلضافية من قبل أجيز  (ج 

يجب عمى المفوضية أخذ معدل التضخم في الحسبان عمى بعض البنود في الميزانية 
 انية إضافية االبتدائية لتفادي الحاجة إلى ميز 

 تقديميا. تمطمبوا األساس القانوني لمميزانية اإلضافية التي  (د 
جرد خالصات من الطمبات ىي مفال يوجد توزيع مفصل لطمب الميزانية اإلضافية.  (ه 

داراتو.  ثمة حاجة إلى تقديم معمومات مفصمة وتحميل مفصل و أجيزة االتحاد األفريقي وا 
 لطمب الميزانية من قبل اإلدارات واألجيزة لتمكين الدول األعضا  من اتخاذ قرار.

تقديميا في الميزانية التشغيمية حيث أن  تمينبغي أن يكون ىناك ترشيد لمبنود التي ي (و 
 .ةعتبر أولوييُ  بعضيا ال

 :عروض قدمتها إدارات وأجهزة االتحاد األفريقي

 مديرية الخدمات الطبية (أ 
 
 2014طمب الميزانية اإلضافية لعام  مخصمديرية الخدمات الطبية ممثل قدم م -14

 لمميزانية التشغيمية. اً أمريكي اً دوالر  54,356 قدرىاو 
 
 

 :تعميقات الدول األعضاء
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 لثالثة أشير. فموظ 15الحاجة إلى ن ع تتسا ل (1
في طمب الخدمات الطبية إلى أن األطبا  وقد أشير في المرتبات.  ن التفاوتع تتسا ل (2

 يتقاضون أقل من الممرضات.
بوال والتياب وبا  اإليانتشار  لحاجة إلى األموال، حيث لم يبمغ عنن منشأ اع تتسا ل (3

 .السحايا في إثيوبيا
في أوقات غياب الموظفين عمل ن لملحاجة إلى تعيين موظفين طبيين غير متفرغيا (4

 الدائمين.
طمب ميزانية إضافية لتمويل نشر موظفين عسكريين لمكافحة وبا  اذا لم يكن ىناك لم (5

 اإليبوال.
حول عدد الموظفين الذين سيتم تعيينيم وألى مدة يتم تقديم معمومات مفصمة  لماذا (6

 وتفاصيل المبمغ الذي تم توفيره.

 :اِلمفوضية رد

تحت سيطرة دوالر أمريكي في السنة  100,000العام لالتحاد بأسره ىو  االحتياطي (1
 اآلمر بالصرف.

إلى حالة تمت اإلشارة إضافية. موارد  يىناك ظروف عديدة ال يمكن التنبؤ بيا وتستدع (2
وسوف يتم تقديم مكافحة اإليبوال.  عمى في أوغندا لمتدريب ميمةطبيبين كانا في 

 التفاصيل.
ميزانية إضافية من االستجابة اإلنسانية اعتماد اإليبوال من خالل  يتم تمويل مكافحة (3

 الميزانية النظامية.ليست ىذه في إطار لالتحاد األفريقي و 
 .2014ال يزال عمال اإلغاثة يعممون والطمب ىو ألربعة أشير بما في ذلك سبتمبر  (4
مرتباتيم عد ب. لم يتقاضوا 2014ن من سبتمبر إلى ديسمبر لمموظفي سيتم إصدار عقود (5

 .2014لشير سبتمبر 
ليست بالنسبة لألطبا  والممرضات. و الميل في العمل المرتبات المذكورة عمى  وقفتت (6

 مممرضات حقوق أكثر من األطبا .ل
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 .اً أمريكي اً دوالر  54,356 قدرىا اعتمدت المجنة الفرعية ميزانية -15
 
 :إدارة التجارة والصناعة (ب 

 
دوالرًا أمريكيًا.  267,828 وقدرىاانية اإلضافية قدمت مديرة اإلدارة عرض طمب الميز  -16

تمويل التكامل اإلقميمي لممجموعات االقتصادية  عمى المجنة الفرعية وافقةوطمبت م
من قبل الدول األعضا  بسبب المنافع التي تتحقق من ذلك نظرا لما تدين بو  اإلقميمية

تم  .رضيا لمقوى الخارجيةالدول األعضا  لممجموعات االقتصادية اإلقميمية في عدم تع
دوالر أمريكي لتمويل التكامل اإلقميمي لممجموعات  267,828 قدرىا اعتماد ميزانية

 االقتصادية اإلقميمية.
 

 :تعميقات الدول األعضاء
 
أك دت الدول األعضا  عمى الحاجة إلى تمكين المجموعات االقتصادية اإلقميمية  -17

 .إذ أنيا تعتبر واجية المفوضيةية خارج قوةوجعميا تعمل باستقاللية من أي 
 

 :ج(  مكتب االتحاد األفريقي في واشنطن
 
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة عرضًا  -18 طمب حول قدم مدير مديرية البرمجة وا 

 لمكتب واشنطن. اً أمريكي اً دوالر  108,866.45 وقدرىااإلضافية  الميزانية
   

 قدرىاجية اإلضافية لمكتب واشنطن و الميزانية البرناماعتمدت المجنة الفرعية  -19
حتى التي يتم القيام بيا  دوالرًا أمريكيًا وطمبت أن تعكس الميزانيُة األنشطة   72,466.45

دوالر أمريكي الخاص  36,400فقط. ولم يتم بحث  2014نياية السنة المالية الحالية 
 .2015يونيو إلى  بالفترة من يناير
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 :د( مكتب رئيسة المفوضية

 
 2014الميزانية البرنامجية اإلضافية لعام  مخصمكتب رئيسة المفوضية م مثلم قدم -20

 مندوالرًا أمريكيًا. غير أن المجنة الفرعية رفضت العرض وطمبت  405,023.00 قدرىاو 
المكتب تقديم تفاصيل الميزانية عمى غرار ما فعمتو اإلدارات األخرى. وعند استئناف 

 الميزانية المفصمة لممكتب. حول عرضاالجتماع في المسا ، تم تقديم 
   

المقدمة حيث  وليةأبمغ المكتب المجنة الفرعية بأنو كان ىناك انخفاض في الميزانية اال -21
 اليند إلى موعد الحق. -تم تأجيل منتدى أفريقيا

 
 :تعميقات الدول األعضاء

 فريقيتوضيحات حول ما إذا كانت المنتديات االستشارية لالتحاد األالطمب األعضا   (1
اإليبوال.  إنتشاروريا الجنوبية تعقد حيث تم تعميق االجتماعات في غرب أفريقيا بسبب وك

 وطمب األعضا  حذف االجتماع من الميزانية.
ميزانية القمة األفريقية العربية المقرر عقدىا في القاىرة عن القمق من األعضا   عربأ (2

 الجتماع.لتصال الجية اكنظيم مكتب القاىرة أخذ زمام القيادة في الت منوطمبوا 
إذ ن مبررات حضور عاممين من مفوضية االتحاد األفريقي االجتماع عتسا ل األعضا   (3

 بإمكان مسؤول مكتب القاىرة قيادة المداوالت.أن 
  يستغرق يوما واحدا فقط.اجتماع ا في مشارك 12ن الحاجة إلى عتسا لوا  (4
 
 
 

 :رد المفوضية
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إلغا  نشاط تولت كفالتو جزئيًا دولة عضو إذ  ن المفوضيةأنو ليس بإمكا مثلأوضح الم (1
أن البروتوكول يتطمب أن تبمغ الدولة العضوُ المفوضية  كتابة ألي نشاط يتم تأجيمو. 

من  مراسمةاستالم ىناك  يتمفمن جانب المفوضية سوف يعقد االجتماع ما لم  ،وعميو
 .تبين خالف ذلك حكومة بوركينا فاسو

خمسة رافقيا رئيسة المفوضية سوف تكون ضمن الوفد وسوف يأن مثل أوضح الم (2
 مشارك في الميزانية. 12عاممين ومن ثم جا ت توقعات 

 
 دوالرًا أمريكيًا. 153,071 وقدرىااعتمدت المجنة الفرعية الميزانية اإلضافية  -22

 
 :مكتب المستشار القانوني ( أ

 
. وقد تم 2014لعام  قدم ممثل المستشار القانوني ممخص طمب الميزانية اإلضافية -23

 دوالر أمريكي لمميزانية التشغيمية. 141,801طمب 
 

 :تعميقات الدول األعضاء
 لم يرد ذكر مكان انعقاد االجتماع في الميزانية. (1
تسا لت عن عدد المجموعات االقتصادية اإلقميمية، حيث تمت اإلشارة إلى سبعة فقط  (2

 بداًل من ثمانية.
 اكر السفر.ثمة حاجة إلى موا مة تكاليف تذ (3
عتمادات في الميزانية األولية تسا لت الدول األعضا  عن سبب عدم إدراج ىذه اال (4

 ؟ لمسنة

 :رد المفوضية

ثمة لم يتم البت بشأن مكان إنعقاد االجتماع بعُد بسبب عدم تشكيل فريق العمل.  (1
 في أديس أبابا لتقميل التكاليف.)االجتماعات( االجتماع  احتمال لعقد
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 تذاكر السفر عمى المتوسط. تقوم تكاليف (2
 
 دوالر أمريكي. 141,801إعتمدت المجنة الفرعية الميزانية اإلضافية وقدرىا  -24

 
 :و( لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي

 
لمجنة  2014قدم ممثل المستشار القانوني ممخص طمب الميزانية اإلضافية لعام  -25

دوالر أمريكي لمميزانية التشغيمية.  125508االتحاد األفريقي لمقانون الدولي. وقد تم طمب 
 وقد إتخذت لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي الترتيبات لعقد اجتماعات نظامية.

 
 :تعميقات الدول األعضاء 

دوالر أمريكي بداًل من  1200ينبغي موا مة متوسط تكاليف تذاكر السفر وتثبيتيا عند  (1
 دوالر أمريكي. 1300

 تسا لت عن استقاللية لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي بوصفو جيازًا. (2

 :المفوضية رد

يفترض أن يكون عدد المجموعات االقتصادية اإلقميمية ثمان. غير أن إتحاد المغرب  (1
 العربي ال يحضر االجتماعات كمما وجيت إليو الدعوة.

ثم يمكن استيعاب جميع % عمى الميزانية األولية، ومن 5ظل ىناك دومًا سقف  (2
 الطمبات.

ال تعتبر لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي جيازا ذا محاسبة ذاتية، ويستضيفيا  (3
 مكتب المستشار القانوني. ويمثل مسألة جوىرية جديرة بالبحث.

 
 دوالرًا أمريكيًا. 125,508إعتمدت المجنة الفرعية الميزانية اإلضافية وقدرىا  -26
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 :د األفريقي في جنيفز( مكتب االتحا
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة ممخص طمب الميزانية اإلضافية  -27 قدم مدير البرمجة وا 

 دوالر أمريكي لمميزانية التشغيمية. 129000لمكتب جنيف. وقد تم طمب  2014
 

 :تعميقات الدول األعضاء
 ة بأسرىا.دوالر أمريكي ىو لرد قيمة فواتير السن 240,00تسا لت عما إذا كان  (1
 تسا لت لماذا أراد مكتب جنيف إستبدال السائقين وعمال النظافة خالل االجتماعات. (2
لمعاممين المستقمين بينما من بدل المعاش يومًا  20سبب تخصيص  تم التساؤل عن (3

 أقل دةيكون لبقية العاممين م
 بدال منفي الميزانية النظامية  المخصصة لممكالمات الياتفية ينبغي بيان الميزانية (4

 الميزانية اإلضافية.

 

 :رد المفوضية

رد المبالغ لمعاممين بنا  عمى مستحقات تكاليف اليواتف والمخصصات كان من المقرر  (1
 الشيرية المحددة مسبقًا.

بخصوص االستبدال، فإنو نظرا إلى أن السائق أو عامل النظافة ال يمكنو العمل خارج  (2
 ى االستبدال خالل االجتماعات.عدد محدد من ساعات العمل، ىناك حاجة إل

، ومن ث م ألكبر عدد ممكن من يتعين عمى المترجمين الفوريين العمل طوال االجتماعات (3
 .األيام المستحقة ليم

 
 دوالرًا أمريكيًا. 129,000إعتمدت المجنة الفرعية الميزانية اإلضافية قدرىا  -28

 
 :ح( المركز األفريقي لمقاحات البيطرية
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عداد الميزانية والمالية والمحاسبة الميزانية اإلضافية وقدرىا قدم مدير البرمج -29 ة وا 
 دوالرًا أمريكيًا لممركز. 25,932.90

 
 إعتمدت المجنة الفرعية الطمب.  -30

 
 :ط( مكتب نائب رئيسة المفوضية

 
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة الميزانية اإلضافية وقدرىا  -31 قدم مدير البرمجة وا 

أمريكيًا لمكتب نائب رئيسة المفوضية. وتفاصيل الميزانية ىى: الميزانية دوالرًا  126,000
 دوالر أمريكي. 66,000 –دوالر أمريكي والميزانية البرنامجية  60,000 –التشغيمية 

 
 إعتمدت المجنة الفرعية الميزانية اإلضافية لمكتب نائب رئيسة المفوضية. -32

 
دارة الموارد البشرية  :ي( الشؤون اإلدارية وا 

 
دارة الموارد البشرية ممخص طمب الميزانية اإلضافية لعام  -33 قدم مدير الشؤون اإلدارية وا 

 154,053دوالر أمريكي لمميزانية التشغيمية و  888,427.06. وقد تم طمب 2014
 دوالر أمريكي لمميزانية البرنامجية.

 
 :تعميقات الدول األعضاء

المصاعد والتبديل اآللي المتوسط تسا لت عن سبب إدراج مشاريع رئيسية من قبيل  ( أ
 الفولطية وخزان المياه في الميزانية اإلضافية وليس في الميزانية النظامية

 دوالر أمريكي. 80,000تسا لت عن تكمفة خزان المياه الذي أشير إلييا بأنيا  ( ب
 

 :رد المفوضية
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ل مصعد استبداأعرب مدير اإلدارة عن تقديره النشغاالت أعضا  المجنة الفرعية حول  -34
دوالر أمريكي،  250,000والمقبس اآللي المتوسط الفولطية وبنا  خزان المياه المبنى 

عمى التوالي. وطمب سحب بنود  دوالر أمريكي 80,000ودوالر أمريكي  305,000
 ة.الميزانية ُمبمغا االجتماع بأنو سيواصل تحميل من أجل إمكانية إعادة التقديم في السن

 
دوالرًا  253,427.06ضافية التشغيمية التي إعتمدتيا المجنة الفرعية الميزانية اإلبمغت 

دوالرًا أمريكيًا، وساعات العمل اإلضافية وىي  153,220أمريكيًا، ونفقات نقل العاممين ىي 
دوالرًا أمريكيًا وصيانة  61,000دوالرًا أمريكيًا، وتكاليف الوقود والزيوت وىي  6304,80

 والرًا أمريكيًا.د 32,906.20المركبات ىي 
 

 :ك( مكتب االتحاد األفريقي في القاهرة
 
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة ممخص طمب الميزانية اإلضافية  -35 قدم مدير البرمجة وا 

دوالرًا أمريكيًا لمميزانية التشغيمية. وقد نقل مكتب  20,000لمكتب القاىرة تبمغ  2014
ليوا  ألن المبنى السابق كان فيو أثاث. طمبت القاىرة مكتبو واضطر إلى شرا  مكيفات ا

ميزانية إضافية لممكتب تمثل الفرق بين المبمغ الذي ُطمب تحويمو والتكاليف اإلضافية التي 
 يتم تحمميا.

 :تعميقات الدول األعضاء
طمبت معرفة ما إذا كان المكتب الجديد ممكًا لالتحاد األفريقي أم أن االتحاد األفريقي ال  . أ

 أجره.يزال يست
 طمبت التوضيحات حول ستائر النوافذ والبسط والكراسي والطاوالت.  . ب
 
 

 رد المقوضية : 
 المبنىال يزال مكتب القاىرة يحتل مبنى مستأجرا. يمزم عمى المكتب تأثيث  -36
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 اعتمدت المجنة الفرعية الميزانية اإلضافية لمكتب االتحاد األفريقي في القاىرة. -37

 ية والعمم والتكنولوجيال( إدارة الموارد البشر 
 
دوالرًا  161,469وقدرىا  2014قدم مدير اإلدارة الميزانية البرنامجية اإلضافية لعام  -38

 أمريكيًا واعتمدتو المجنة الفرعية. وقد أشاد األعضا  باإلدارة لوضوح العرض.
 

 م( إدارة الشؤون االجتماعية
 
قمة االستثنائية المقرر عقدىا في قدمت اإلدارة عرضًا أفادت المجنة الفرعية فيو بأن ال -39

قد تم تأجيميا بسبب إنتشار وبا  اإليبوال. والميزانية البرنامجية اإلضافية  2014سبتمبر 
 دوالرًا أمريكيًا. 234,556.00ىي 

 
 :تعميقات الدول األعضاء

 
طمب األعضا  إيضاحًا حول الحاجة إلى ميزانية إضافية لقمة رؤسا  الدول المعتمدة  -40

 أن النشاط قد تم تأجيمو.في حين 
 

 :رد المفوضية
 
شرح المدير أن القمة ُأجمت ولم يتم إلغاؤىا ومن ثم يمكن إلغا  القمة في أي وقت  -41

خالل العام الحالي. وشرح أيضًا أن ىناك تكاليف تم تحمميا بالفعل قبل اإللغا  وتخص 
 الموجستيات والشرا  ومن ثم ال يمكن إسقاط الميزانية.

 
 جنة الفرعية الميزانية.عتمدت الما -42
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 ن( إدارة التخطيط االستراتيجي لمسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد

 
قدم مدير اإلدارة عرضًا حول طمب الميزانية البرنامجية اإلضافية وقدرىا  -43

سوف يتم تمويمو من قبل  2063دوالرًا أمريكيًا. شرح المدير أن نشاط أجندة  1,544,170
ن كان قد مكتب رئيسة الم فوضية بينما ال يزال تمويل األنشطة األخرى قيد المفاوضات وا 

 تم تأمين الموارد بالفعل. وقدم المدير تفاصيل التمويل عمى النحو التالي:
 دوالرًا أمريكياً  750,000 –البنك األفريقي لمتنمية  (1
 دوالرًا أمريكياً  500,000 –المفوضية األوروبية  (2
 دوالرًا أمريكياً  300,000 –المساىمات الطوعية  (3
 

 :تعميقات الدول األعضاء
طمب األعضا  إيضاحًا حول إمكانية تمويل مكتب رئيسة المفوضية أنشطة اإلدارات  (1

 األخرى بينما تطمب اإلدارة ميزانية إضافية.
 طمب األعضا  إيضاحات حول األنشطة المخططة. (2

 :رد المفوضية

عداد الميزانية والمالية (1 والمحاسبة أن رئيسة المفوضية تمقت  شرح مدير البرمجة وا 
مساىمات طوعية من حكومة جنوب أفريقيا عند تولييا المنصب لتغطية أنشطة عاجمة 
لم تكن متوخاة في الميزانية األصمية المعتمدة قبل تولييا المنصب. وقد خصصت 
الموارد الستخداميا لألمور الضرورية واليامة فقط بما في ذلك تيسير وضع أجندة 

. ولم يتم إشعار المجنة الفرعية ولجنة الممثمين الدائمين بالموارد المستممة وفقًا 2063
 لألحكام ذات الصمة لمنظم والموائح المالية. 
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شرح مدير التخطيط االستراتيجي لمسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد أن إجتماع  (2
طًا معتمدًا تابعًا لقمة رؤسا  الدول الجزرية الصغيرة سوف يعقد في موريتانيا ويعتبر نشا

 الدول في مالبو. وتم تقديم ميزانية حوار األديان من قبل مجموعة حوار األديان.
 
 إعتمدت المجنة الفرعية الميزانية. -44

 
 ص( إدارة االقتصاد الريفي والزراعة

 
قدم ممثل المكتب األفريقي لمثروة الحيوانية لالتحاد األفريقي ميزانية قدرىا  -45

دوالرًا أمريكيًا لتبحثيا الدول األعضا . ومع ذلك، طمب الممثل إسقاط تنفيذ  1024926
االستراتيجية اإلقميمية ألفريقيا لمحد من خطر الكوارث حيث ال يوجد ىناك التزام ممموس 
من قبل االتحاد األوروبي ونظرا ألن فترة التنفيذ ستكون قصيرة جدًا. وعميو، فإن الميزانية 

 دوالرًا أمريكيًا. 682147المعدلة ىى 
 

 تعميقات الدول األعضاء
ال حظ أعضا  المجنة الفرعية مع القمق األنشطة الكثيرة جدًا التي يتم التخطيط  لتنفيذىا  (1

 .2014بالنظر إلى ضيق الوقت المطموب لتنفيذ األنشطة خالل عام 
سمطت الدول األعضا  الضو  عمى استمرار معدل التنفيذ دون المتوسط لممكتب  (2

 ألفريقي لمثروة الحيوانية مع أنو يطمب موارد إضافية.ا
 

 رد المفوضية
 

أوضح ممثل المكتب األفريقي لمثروة الحيوانية أن األعمال التحضيرية قد تم القيام بيا  -46
بالفعل وأنو ُتنتظر موافقة الدول األعضا  لبد  تنفيذ األنشطة. وطمأن المندوُب الدول  

 تنفيذىا عمى جناح السرعة ووفقا لإلطار الزمني المحدد.األعضا  بأن األنشطة سوف يتم 
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 دوالرًا أمريكيًا. 682,147وقدرىا  المنقحةإعتمدت المجنة الفرعية الميزانية  -47

 
 :ع( إدارة السمم واألمن

والبالغة  2014قدم ممثل اإلدارة عرضًا حول الميزانية اإلضافية لعام  -48
 دوالرًا أمريكيًا. 26,975,922.51

 
 :الدول األعضاءتعميقات 

أعربت الدول األعضا  عن قمقيا من أن األنشطة كثيرة جدًا ويتعذر تنفيذىا خالل الفترة  (1
 .2014المتبقية من ميزانية 

 أشادت الدول األعضا  باإلدارة الستمرار ارتفاع معدل تنفيذ الميزانية البرنامجية. (2
 

 :رد المفوضية
 طة جديدة مخططة لمفترة المتبقية.شرح الممثل أن األنشطة جارية وليست ىناك أنش -49

 
 إعتمدت المجنة الفرعية الميزانية دون أي تغييرات أو تعديالت. -50

 
 ف( المجمس االستشاري لمكافحة الفساد

 
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة الميزانية التشغيمية اإلضافية  -51 قدم مدير البرمجة وا 

األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد؛ دوالرًا أمريكيًا لمجمس االتحاد  70,020وقدرىا 
لتمويميا من قبل الدول األعضا . وشرح أنو ليس ىناك شريك يتولى تمويل المجمس، حيث 

% 95تم سحب دعم الحكومة السويدية بسبب سو  االستخدام المزعوم لمموارد . وتعتبر 
بيا الشريك.  من المصروفات غير سميمة في نتائج المراجعة بنا  عمى مراجعة مستقمة قام
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وطمأن المدير الدول األعضا  أن الحكومة السويدية تعيدت بعدم إسترداد الموارد من 
 االتحاد عممًا بأن النتائج يتم استخداميا بمثابة درس مستفاد.

 
 تعميقات الدول األعضاء

أعربت الدول األعضا  عن قمقيا من تورط جياز كيذا أنشئ لمعالجة مسائل الفساد في  (1
 األنشطة منذ البداية.نفس ىذه 

 طمبت الدول األعضا  من المفوضية أن تشترك بنشاط في عمل المجمس كجية مراقبة. (2
أعربت الدول األعضا  عن قمقيا من البدل الطبي وبدل بد  التعيين لمموظف المالي  (3

وسبب إدراجو في الميزانية حيث أن ذلك المبمغ موجود بالفعل في الميزانية األصمية 
 . كان مقر عمل الموظف في البدايةي لممكتب الذ

 رد المفوضية

 شرح المدير أن الميزانيات تخص المكاتب وليس األفراد.  -52
 
المكتب الجديد  ليذامن مكتب إلى آخر يجب تخصيص ميزانية  عاملوعندما ينتقل  -53

 الشخص الذي يحل محل األول. الميزانية المخصصة لممكاتب السابقة سيستعممياإذ أن 
 
 مجنة الفرعية الميزانية.إعتمدت ال -54

 
 تعميقات عامة من الدول األعضاء

عتمادىا من قبل المجنة  (1 قبل تحديد الميزانية لألنشطة، ينبغي استعراض البرامج أواًل وا 
 الفرعية لمبرامج والمؤتمرات.

تقدم إلى المجنة الفرعية لمنظر  2016ال ينبغي أن تكون ىناك فجوات تمويل في ميزانية  (2
 فيو.
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إعتماد ميزانيات اإلدارات التي لم يتم تمثيميا في االجتماع. وعميو، لم يتم إعتماد ال يتم  (3
دارة البنية التحتية والطاقة وتم  طمبات الميزانية اإلضافية إلدارة الشؤون السياسية وا 

 . 2014إسقاطيا لعام 
 أعربت المجنة الفرعية عن استيائيا لعدم حضور اإلدارات المذكورة أعاله االجتماع (4

 والدفاع عن طمبات ميزانياتيا اإلضافية.
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة نصح األجيزة واإلدارات  (5 يتعين عمى مدير البرمجة وا 

 بأنو يتعين عمييا إعداد طمباتيا وفقًا لمنظم والموائح المالية. 
 أعربت المجنة عن قمقيا بأن الطمبات اإلضافية ينبغي أن تكون فقط لظروف ال يمكن (6

 التنبؤ بيا ، وأن المسألة سوف تحال إلى لجنة الممثمين الدائمين لمناقشتيا وبحثيا.

 :توصيات المجنة االستشارية الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين

 قدمت المجنة الفرعية التوصيات التالية:  -55
ريكيًا دوالرًا أم 31,037,714.92أواًل: أوصت بتوزيع الميزانية اإلضافية اإلجمالية وقدرىا 

دوالرًا أمريكيًا والميزانية البرنامجية وقدرىا  774,310.41عمى الميزانية التشغيمية وقدرىا 
 (4و  3، 2، 1دوالرًا أمريكيًا )المالحق  30,263,404.51

من صندوق ثانيًا: يقترح تمويل الميزانية اإلضافية من قبل الدول األعضا  
دوالر  29,598,304.51والشركا  ) دوالر أمريكي(  1,439,410.41)االحتياطيات

 2الممحق  –أمريكي( 
 ثالثًا: أسقطت طمبات اإلدارات التي لم تحضر االجتماع وتدافع عن طمباتيا وىي:

  دوالر أمريكي 57,658.00البنية التحتية والطاقة لمبمغ قدره 
  دوالر أمريكي 1,087,543.00الشؤون السياسية لمبمغ قدره 

 االتحاد األفريقي لمكافحة الغش والفساد حاء: عرض ومناقشة سياسة

عداد الميزانية والمالية والمحاسبة ممخص سياسة االتحاد األفريقي  -56 قدم مدير البرمجة وا 
 لمكافحة الغش والفساد.
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 تعميقات الدول األعضاء
ن كانت تأخرت كثيرًا. (1  تمت اإلشادة بالمفوضية التخاذىا المبادرة وا 
القيمة إلى الوثيقة وشجعت تنفيذ الوثائق عمى طمبت الدول األعضا  إضافة بعض  (2

 جميع المستويات في المفوضية
 ( ما ىي العقوبات المختمفة التي يمكن تطبيقيا؟3
( نود أن تكون الميجة شديدة حتى تكون جميع األحكام ممزمة قانونيًا. وينبغي تفادي  4

 األساليب يمكن أنثل ىذه ماستخدام  ألنالوثائق القانونية، مثل ىذه مثل "ربما" في كممات 
 تفسير الوثيقة. مًة فيضم  م تكون

( أعربت المجنة عن انشغاليا من أن المغة المستخدمة في إعداد السياسة ركيكة وينبغي 5
 مراجعتيا من قبل المستشار القانوني وطمبت حضوره خالل البحث المقبل لوثيقة السياسة.

ية لتنفيذ الوثيقة وتساؤلوا حول ما إذا كانت ( طمب األعضا  أيضًا معرفة القوانين السار 6
 القوانين الدولية أو القطرية ىي السارية.

( طمبوا معرفة أي  من سياسة االتحاد األفريقي لمكافحة الغش والفساد والوالية القضائية 7
 المحمية.نسخت االخرى.

أو كبار ( طمبوا معرفة اإلجرا ات المتخذة عندما يخص االنتياك مسؤولين منتخبين 8
 مسؤولي اإلدارة. 

 
 :رد المفوضية

أوضح المدير أن ذلك مبادرة من المفوضية وأنو يرحب بأي مدخالت من أعضا  المجنة  (1
 الفرعية.

تم إستخدام كممات من قبيل "ربما" ألنيا ليست إلضافة مزيد من العقوبات إلى ما تنص  (2
 ين أو النظم لموائح الماليةعميو الوثائق القانونية األخرى من قبيل نظم ولوائح العامم

وافقت المفوضية عمى مراجعة الوثيقة مع أخذ التعميقات في اإلعتبار وتقديميا بعد ذلك  (3
 إلى االجتماع المقبل.
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قدم مكتب المستشار القانوني رأيو حول سياسة مكافحة الغش وأوضح أنو يمكن تغيير  (4
 كممة "ربما" بكممة "ينبغي" في الوثيقة

 عة الداخمية باتخاذ إجرا  قانوني وتأديبي.يوصي مكتب المراج (5
يمكن أيضًا إشراك السمطات المحمية. حيث ال يمكن تطبيق القوانين دون تعاون  (6

الوكاالت المحمية في ذلك. وغير أنو ال يمكن أن تشترك السمطات المحمية ما لم يطمب 
لغا  بند ذلك االتحاد األفريقي. وحتى في ىذه الحالة يجب تقديم الطمب إال بعد إ

 الحصانة.
إن نظام سياسة االتحاد األفريقي والمحاكم المحمية ىما مستقالن وينبغي أن يعمال في  (7

 وئام، لتفادي معاقبة األفراد مرتين.
نتياك من قبل أي فرد داخل االتحاد األفريقي، يتم استخدام نفس إذا كان ىناك إ (8

سوف تتم معالجة موضوع تنطبق القاعدة عمى كل واحد دون استثنا . و  اإلجرا ات.
 المسؤولين المنتخبين في وثيقة السياسة.

 
 توصيات

 ينبغي أن يراجع المستشار القانوني الوثيقة لتعزيز نظام العقوبات. (0
يجب توضيح هيكل تقديم التقارير لممراجعة الداخمية، وكذلك قنوات تقديم التقارير  (4

 لألجهزة.
دراج تعم (3 يقات المجنة الفرعية والرجوع إلى طمب من المفوضية مراجعة الوثيقة وا 

 المجنة بالتقرير المعدل.
 

 ، أفاد مكتب المستشار القانوني بما يمي:12بعد مزيد من تحميل الجز  -57
 

(: يوافق مكتب المستشار القانوني عمى مقترح المجنة الفرعية لتغيير 1)12الجز  
ان كون مكتب كممة "ربما" بكممة "ينبغي" في الجممة األولى من ىذه الفقرة لضم

باتخاذ اإلجرا ات اإلدارية والقانونية أو التأديبية عند  دائماً المراجعة الداخمية يوصي 
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ثبوت إنتياك أي شخص أو كيان ليذه السياسة. وىذا سوف يضمن عدم ترك األمر 
لمكتب المراجعة الداخمية أو المفوضية لتحديد التوصية باتخاذ اإلجرا ات المناسبة 

 لرغم من حدوث إنتياك مثبت.أو عدميا عمى ا
 

(: يقترح مكتب المستشار القانوني االحتفاظ باإلشارة إلى كممة "ربما" 2)12الجز  
في الجممة األولى من ىذه الفقرة وتغيير اإلشارة إلى كممة "ربما" في الجممة األخيرة 

 بكممة "ينبغي" ليصبح نصيا كالتالي:
 

يبمغ عنيا وفقًا ليذه السياسة فيما  "باإلضافة إلى ذلك، يمكن إحالة أي حاالت
يخص النشاط الجنائي إلى السمطات المحمية لتطبيق القوانين. وتتم ىذه 
اإلحالة بنا  عمى المشاورات مع المستشار القانوني وموافقة رئيسة مفوضية 
ذا إقتضى األمر، بعد االستدالل برفع الحصانة.  االتحاد األفريقي عمييا. وا 

استرداد موارده و/أو ممتمكاتو باستخدام جميع الوسائل يطمب االتحاد  سوف
 التي تحت تصرفو، بما في ذلك اإلجرا  القانوني".

 
تكمن أىمية مقترح مكتب المستشار القانوني في ضمان طمب االتحاد دائمًا إسترداد  -58

 موارد أو ممتمكات المنظمة حال ثبوت إنتياك السياسة. غير أنو ال يستمزم االنتياك الشروع
في المالحقة القضائية من خالل السمطات المحمية لتطبيق القوانين في جميع الحاالت 
والقضايا. فعمى سبيل المثال، ربما تكون ىناك حاالت قد يكفي فييا إتخاذ إجرا ات إدارية 
أو تأديبية، حسب خطورة النشاط الجنائي الذي يتم إرتكابو، حيث يقوم االتحاد باالسترداد 

تكون اآلثار المترتبة عمى ىذه اإلحالة تفوق كثيرًا تكمفة إثبات الجريمة من الكامل وحيث 
 خالل الدعاوى الجنائية.

 
 تم إعتماد سياسة مكافحة الفساد بعد التوضيح والتعديل الوارد أعاله. -59
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 ما يستجد من أعمالأواًل:  

ستحضر رئيس االجتم ( أ اع طمب عضو في المجنة الفرعية توفير تقرير خموة ىواسا. وا 
 المسائل ولكنو أجاب أن التقرير لم يتم تقديمو بعد.

 رئاسة المجنة الفرعية لمميزانية والمسائل اإلدارية والمالية لمجنة الممثمين الدائمين. ( ب
لعدم كونو عضوًا  2014أكتوبر  3إعترض الوفد الموريتاني عن قانونية رئيس جمسة لـ

وطمب أن تناقش لجنة الممثمين  في ىيئة المكتب. وأعرب عن تحفظاتو عمى االجتماع
 الدائمين ىذه المسألة اإلجرائية.

 
 تعميقات الدول األعضاء

وفقا لما جرت عميو العادة، يمكن اختيار الرئيس من بين األعضا  الحاضرين، في  (1
ذا تكررت ىذه الممارسة، فتصبح عندئذ قانونية.  حال غياب أعضا  ىيئة المكتب. وا 

مان سنوات مضت، حيث يعي ن األعضا  شخصًا من ظمت ىذه الممارسة سائدة لث (2
 غير أعضا  ىيئة المكتب.

 ينبغي اعتبار المسألة بندًا من بنود جدول أعمال لجنة الممثمين الدائمين لممناقشة. (3
يجب أن يتحمل رئيس لجنة الممثمين الدائمين المسؤولية في حال غياب أعضا  ىيئة  (4

 المكتب.
ن ىناك وقت قميل لمعالجة الميزانية اإلضافية قبل إذا تم تأجيل االجتماع، سوف يكو  (5

 نياية العام.
إذا كان من غير الممكن أن يرأس إجتماعات لجنة الممثمين الدائمين غير أعضا   (6

 ىيئة المكتب، إذًا ينبغي أن ينطبق ذلك عمى المجنة الفرعية.
 قد تتكرر الممارسات السيئة عدة مرات ولكن ال تكون ليا قوة القانون. (7

 :المستشار القانوني رد
في حال غياب رئيس ىيئة المكتب أو أعضا  ىيئة المكتب، يمكن إختيار الرئيس  -60

 من بين األعضا  الحاضرين.
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 :توصية

طمبت المجنة الفرعية من رئيس لجنة الممثمين الدائمين عقد إجتماع ألعضائيا  -61
 .لمتباحث حول مسألة رئاسة المجان الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين

 
   االختتام

 
 دقيقة 40في العاشرة و ُاختُتم االجتماع  -62



 4 الملحق

الفرعية اللجنة بتوجيهتكميلى طلبالنتائج/ النشاطالمشروعاإلدارة
الطلب نوعالتمويل مصدر

الرئٌسة نائب
دار بحر فى التنفٌذى المجلس قبل من المعٌنة الوزارٌة اللجنة اجتماع

تركى  66,000                     66,000                    

 66,000                     66,000                    الرئيسة نائب لمكتب الفرعي اإلجمالي

والطاقة التحتٌة البنٌة
النقل عن المسؤولٌن للوزراء األفرٌقى االتحاد مؤتمر

االستوائٌة غٌنٌا    -                            57,658                    

   -                            57,658                    والطاقة التحتية للبنية الفرعي اإلجمالي

 المستشار مكتب

القانونى

 المتكاملة البحرٌة األفرٌقٌة لالستراتٌجٌة التنمٌة وسٌاسة االستراتٌجٌة

2050 لسنة

 - 2050 لسنة المتكاملة البحرٌة األفرٌقٌة االستراتٌجٌة تنفٌذ

Assembly/AU/Dec.496 (XXI) and EX.CL/Dec.822 (XXV)                  141,801                   141,801  MSs 

 141,801                   141,801                  القانونى المستشار لمكتب الفرعي اإلجمالي

 MSs  24,270                     42,484                    العربٌة األفرٌقٌة الشراكة

 MSs  260,212                  الهندى-  األفرٌقى التشاور منتدى

 MSs  20,740                     20,724                    وكورٌا أفرٌقٌا منتدى

األعضاء الدول  47,061                     59,551                    الصٌنى األفرٌقى التشاور منتدى

األعضاء الدول  22,052                    الجنوبٌة وأمرٌكا أفرٌقٌا بٌن الشراكة

األعضاء الدول  61,000                       -                           التركٌة األفرٌقٌة القمة

                  405,023                   153,071 

واشنطن مكتب
 التجارة وتعزٌز أفرٌقٌا فى والفرص النمو قانون تجدٌد إلى الدعوة-  واشنطن مكتب

 36,400                     72,800                    أمرٌكا شمال فى

 األفرٌقى البنك 

ضروري للتنمٌة

 36,400                     72,800                    الرئيسة لمكتب الفرعي اإلجمالي

الكوارث مخاطر من للحد اإلقلٌمٌة األفرٌقٌة االستراتٌجٌة تنفٌذ
 مخاطر من للحد المخصصة األفرٌقى االتحاد لمفوضٌة البشرٌة الموارد أشراك

   -                            342,739                  البرنامج إدارة فى الكوارث

الصومال فى الحٌوانٌة الصحة مصالح تعزٌز

ضروري األوروبى االتحاد  82,187                     82,187                    

للقطاع سرٌع نمو أجل من البحرى الصٌد قطاع فى التنسٌق تعزٌز

ضروري األوروبى االتحاد  200,000                   200,000                  

 األسماك مصاٌد إلدارة اإلقلٌمٌة المنظمات فى األفرٌقٌة للبلدان الفعالة المشاركة دعم

ضروري األوروبى االتحاد  50,000                     50,000                    البحر أعالى فى األسماك لمصاٌد المستدامة اإلدارة أجل من

التنظٌمٌة وأطره البحرى  الصٌد سٌاسات بٌن والمواءمة االتساق تعزٌز

ضروري األوروبى االتحاد  100,000                   100,000                  

 إلى الوصول ترتٌبات على التفاوض لتحسٌن التنظٌمٌة والترتٌبات القدرات تعزٌز

ضروري األوروبى االتحاد  50,000                     50,000                    المصاٌد

 األسماك لمصائد الجماعٌة اإلدارة وتعزٌز المصلحة أصحاب مشاركة تعزٌز

ضروري األوروبى االتحاد  50,000                     50,000                    الحجم الصغٌرة

المائٌة األحٌاء تربٌة أجل من التنظٌمٌة األطر وتنمٌة تعزٌز

ضروري األوروبى االتحاد  50,000                     50,000                    

المعلومات تٌادل أجل من المائٌة األحٌاء تربٌة إطار تعزٌز

ضروري األوروبى االتحاد  50,000                     50,000                    

األدلة على المبنٌة الدعوة على القدرات تعزٌز

ضروري األوروبى االتحاد  50,000                     50,000                    

 682,187                   1,024,926               الريفى االقتصاد إلدارة الفرعي اإلجمالي

2014 برنامج ميزانية

 الرٌفى االقتصاد 

والزراعة
الحٌوانٌة للثروة األفرٌقى المكتب

 التكميلى الطلب ملخص

الرئٌسة مكتب
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 4 الملحق

الفرعية اللجنة بتوجيهتكميلى طلبالنتائج/ النشاطالمشروعاإلدارة
الطلب نوعالتمويل مصدر

2014 برنامج ميزانية

 التكميلى الطلب ملخص

األفرٌقٌة البلدان جامعة تشغٌل

                  137,469                   137,469 

 األلمانٌة الوكالة 

ضروري الدولى للتعاون

1  البٌولوجى التنوع اتفاقٌة فى األطراف للدول األول للمؤتمر التنسٌق اجتماع

                    24,000                     24,000 

 األلمانٌة الوكالة 

ضروري الدولى للتعاون

 161,469                   161,469                  والتكنلوجيا العلم البشرية الموارد إلدارة الفرعي اإلجمالي

 االنتخابات لمراقبة الطوٌل المدى على االنتخابات لمراقبة األفرٌقى االتحاد بعثة نشر

2015 لسنة نٌجٌرٌا فى العامة

               1,000,000                            -   

 مشترك نشاط 

- التموٌل

ضروري االتنتخابات

 خالل من األعضاء الدول فى االنتخابٌة والعملٌات االنتخابات إدارة هٌئات دعم

ضروري الجزائر    -                            87,543                    البعثات ومتابعة االنتخابات مراقبة

   -                            1,087,543               السياسية الشؤون إلدارة الفرعي اإلجمالي

مواصلة ألمانٌا  15,953                     15,953                    واألمن السلم دائرة ضمن األخرى القاعدة نتٌجة إدارة/ وتدرٌب عمل ورشة

مواصلة الٌابان  36,675                     36,675                    للمطورٌن األولى الدعم وفعالٌة قدرة وتعزٌز المكتبٌة المعدات شراء

مواصلة المانٌا  32,183                     32,183                    المسلحة النزاعات فى واألطفال المرأ- الحرب أسرى

خوادم 3 لشفر واللوازم التخزٌن معدات شراء

                    64,935                     64,935 

 االتحاد دعم 

 األوروبى

 لللمنظومة

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن

واألثاث نسخ ،آلة كومبٌوتر،طابعات أجهزة) مكتبٌة معدات شراء

                    25,974                     25,974 

 االتحاد دعم 

 األوروبى

 للمنظومة

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن

مواصلة المانى  29,141                     29,141                    النزاعات لمنع القارى اإلطار

مواصلة ألمانى  14,726                     14,726                    العملٌات لغرفة الفنٌة المعدات

. أفرٌقٌا أمانى توجٌه

               2,894,700                2,894,700 

- األفرٌقى االتحاد 

مواصلة II  أفرٌقٌا أمانى

مواصلة ألمانى  200,000                   200,000                  الشرطة استراتٌجٌة دعم لفرٌق الدعم

 كبار بٌانات قاعدة لملئ البعثات مسؤولى كبار من وعشرٌن ألربعة دروس إجراء

الجاهزة األفرٌقٌة للقوة التابعة البعثات مسؤولى

                  260,000                   260,000 

 االتحاد دعم 

 األوروبى

 للمنظومة

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن

الجاهزة األفرٌقٌة القوة طرٌق خارطة لدعم إعالمٌة حملة تنفٌذ

                    19,240                     19,240 

 االتحاد دعم 

 األفرٌقى

 للمنظومة

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن

  البشرٌة الموارد

والتكنلوجٌا العلم

السٌاسٌة الشؤون

واألمن السلم

القدرات بناء

واألمن للسلم األفرٌقٌة للمنظومة تفعٌل
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 4 الملحق

الفرعية اللجنة بتوجيهتكميلى طلبالنتائج/ النشاطالمشروعاإلدارة
الطلب نوعالتمويل مصدر

2014 برنامج ميزانية

 التكميلى الطلب ملخص

العمل ورشة ، البشرٌة الموارد ، المشارٌع تطوٌر إدارة على القدرة

                  156,127                   156,127 

 األوروبى االتحاد 

 األفرٌقى المعهد- 

مواصلة للتدرٌب

األلكترونٌة المكتبة إنشاء

                  333,667                   333,667 

 األوروبى االتحاد 

 األفرٌقى المعهد-

مواصلة للتدرٌب

القارٌة السلم أكادٌمٌة

                  150,000                   150,000 

 األوروبى االتحاد 

 التدرٌب معهد-

مواصلة األفرٌقى

التدرٌبٌة االحتٌاجات تحلٌل

                  107,273                   107,273 

 األوروبى االتحاد 

 األفرٌقى المعهد- 

مواصلة للتدرٌب

 السالم عملٌات  لدعم  والمعلومات واالتصال والمراقبة للقٌادة  نظام إلنشاء الدعم

أفرٌقٌا تقودها التى

             15,000,000              15,000,000 

-األوروبى االتحاد 

 القٌادة نظام

 والمراقبة

 والمعلومات

مواصلة واالتصال

 وقوات المالى للدفاع مركبات شراء) أفرٌقٌا تقودها التى لمالى الدولٌة الدعم بعثة

األمن

               1,000,000                1,000,000 

 بعثة صندوق 

 التى الدولٌة الدعم

 إلى أفرٌقٌا تقودها

مواصلة مالى

العمل وورشة واألمن للسلم األفرٌقٌة للمنظومة طرٌق خارطة تقٌٌم

                  152,602                   152,602 

 األوروبى االتحاد 

 للمنظومة- 

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن

التوجٌهٌة اللجنة المشترك، التعاون مجلس- التورٌد إدارة

                  272,727                   272,727 

 األوروبى االتحاد 

 للمنظومة- 

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن

والتقٌٌم الرصد بعثة- التورٌد إدارة

                    87,662                     87,662 

 األوروبى االتحاد 

 للمنظومة- 

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن
واألمن السلم

واألمن للسلم األفرٌقٌة للمنظومة تفعٌل
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الفرعية اللجنة بتوجيهتكميلى طلبالنتائج/ النشاطالمشروعاإلدارة
الطلب نوعالتمويل مصدر

2014 برنامج ميزانية

 التكميلى الطلب ملخص

األفرٌقى لالتحاد مكاتب  الترفٌه لغرفة مشتركة خدمات

                    45,455                     45,455 

 األوروبى االتحاد 

 للمنظومة- 

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن

مواصلة ألمانى  KFW                    10,000                     10,000- -الدولى للتعاون األلمانٌة الوكالة مساهمة-   اإلدارٌة األنشطة

مواصلة ألمانى  47,859                     47,859                    النزاع انتهاء اإلعماربعد إعادة سٌاسة تنفٌذ حول عمل ورشة

 الجنسى للعنف واالستجابة الوقاٌة فى القدرات لبناء الدعم-  العلمى األفرٌقى المعهد

مواصلة المتحدة المملك  114,965                   114,965                  األخرى واألقالٌم الكبرى البحٌرات-  النزاعات بعد ، النزاعات فى

 الرب جٌش على للقضاء  األفرٌقى االتحاد ٌقودها التى اإلقلٌمى التعاون مبادرة دعم

(للمقاومة الرب جٌش-  اإلقلٌمى التعاون مبادرة) للمقاومة

               1,989,999                1,989,999 

  األنشطة. 

بٌن المشتركة  

األوروبى االتحاد  

األفرٌقى واالتحاد  

الرب جٌش ضد   

مواصلة اللوكسامبورغ .

 مع لالتصال األفرٌقى االتحاد بمكاتب واالستقبال لإلرسال ثابتة أرضٌة محطة ربط

مواصلة المتحدة المملكة  336,853                   336,853                  المقر

 ، والمناهج المصالحة وألٌات النزاعات من الوقاٌة تعزٌز حول المستوى رفٌع ملتقى

  ، ألفرٌقٌا االقتصادٌة اللجنة ، بالتنمٌة المعنٌة الدولٌة الحكومٌة الهٌئة شركاء منتدى

للنزاعات البناءة للتسوٌة األفرٌقى ،المركز االنمائى المتحدة االمم برنامج

                  194,805                   194,805  EU-APSA  مواصلة

 السودان وجنوب السودان حول المستوى رفٌع األفرٌقى االتحاد فرٌق ألنشطة الدعم

مواصلة  1,138,150                1,138,150               أخرى ووساطة

 للسلم األفرٌقٌة للمنظومة لعٌد العاشرة الذكرى واألمن للسلم األفرٌقٌة للمنظومة رؤٌة

واألمن

                  151,103                   151,103 

 األوروبى االتحاد 

 للمنظومة- 

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن

 لالتحاد الحدود برنامج لوحدة التشغٌلٌة والتكلفة العمل وورشة المؤتمر حضور

مواصلة ألمانى  159,413                   159,413                  األفرٌقى

مواصلة اللوكسامبورغ  56,861                     56,861                    األمن قطاع إلصالح استشارى توظٌف

األسمدة وخلٌط الفرنسٌة التسوٌق  جمعٌة مفوضى اجتماع

                    71,309                     71,309 

 األوروبى االتحاد 

 للمنظومة- 

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن

واألمن السلم

واألمن للسلم األفرٌقٌة للمنظومة تفعٌل

 اإلعمار وإعدة والتسوٌة واإلدارة ، النزاع من الوقاٌة حول برنامج

السلم بناء/  النزاع بعد

المشتركة األفرٌقٌة والدفاع األمن سٌاسة تعزٌز
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 4 الملحق

الفرعية اللجنة بتوجيهتكميلى طلبالنتائج/ النشاطالمشروعاإلدارة
الطلب نوعالتمويل مصدر

2014 برنامج ميزانية

 التكميلى الطلب ملخص

 ومجموعة والعنقودٌة والخفٌفة الصغٌرة األسلحة حول سنتٌن كل ٌعقد الذى االجتماع

المتحدة األمم نماذج

                    36,623                     36,623 

 األوروبى االتحاد 

 للمنظومة- 

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن

النووٌة للطاقة األفرٌقٌة للجنة مقر إنشاء

                  161,221                   161,221 

 اللجنة صندوق 

 للطاقة األفرٌقٌة

مواصلة النووٌة

مواصلة ألمانى  18,407                     18,407                    معاهدة-  اجتماع تدرٌب، ، إحاطات  النووٌة للطاقة األفرٌقٌة اللجنة

اإلرهاب لمكافحة النموذجى القانون فى الدانماركٌة المساهمة حسابات مراجعة

مواصلة الدانمارك  15,000                     15,000                    

األفرٌقى الشرق إقلٌم فى العنٌف التطرف مكافحة على التدرٌب

                    84,416                     84,416 

 األوروبى االتحاد 

 للمنظومة- 

 للسلم األفرٌقٌة

مواصلة واألمن

 من االستفادة من الخاطفٌن وحرمان لمنع لجٌدة الممارسات حول إقلٌمٌة عمل ورشة

الفدٌة

                  148,500                   148,500 

 المتحدة الوالٌات 

مواصلة األمرٌكٌة

 حماٌة على والعمل اإلرهاب لمكافحة العالمٌة الخطة لتنفٌذ األوروبى االتحاد دعم

اإلرهاب ضحاٌا

                    99,000                     99,000 

 المتحدة الوالٌات 

مواصلة األمرٌكٌة

 العربى والمغرب الساحل منطقة فى بالحدود المرتبط اإلرهاب مكافحة قدرات تعزٌز

والتنسٌق التعاون وتعزٌز  الدولٌة البٌانات قواعد خالل من

                  155,430                   155,430 

 المتحدة الوالٌات 

مواصلة األمرٌكٌة

مواصلة أوسترالٌا  539,583                   539,583                  الجنسٌن  لمسائل واألمن السلم أنشطة

 النزاع أوقات فى عرضة األكثر النساء ومساعدة الجنسى العنف لمواجهة الدعم تقدٌم

- لالتصال األفرٌقى االتحاد مكاتب/   بعثة مجال إطار فى النزاع بعد ما حالة وفى

 547,386                   547,386                  أفرٌقٌا وسط جمهورٌة

 المملكة 1 الٌابان 

مواصلة .2 المتحدة

 26,975,923              26,975,923             واألمن السلم إلدارة الفرعي اإلجمالي

 المخدرات لمكافحة األفرٌقى االتحاد عمل خطة لتنفٌذ الدعم تقدٌم

(2017-2013)  المخدرات مكافحة بشأن  الجرٌمة ومنع

 عمل لخطة والقارٌة واإلقلٌمٌة الوطنٌة اإلدارة تقٌٌم التقارٌرو و اإلشراف تعزٌز

الجرٌمة ومنع المخدرات لمكافحة األفرٌقى االتحاد

                    22,045                     22,045 

 األمم مكتب 

 المعنى المتحدة

 بالمخدرات

ضرورى والجرٌمة

أفرٌقٌا فى األطفال زواج إنهاء فى اإلسراع
أفرٌقٌا فى واإلقلٌمى الوطنى المستوٌٌن على األطفال زواج نهاٌة حملة إطالق

ضرورى فورد مؤسسة  51,000                     51,000                    

 7-3 الفقر على والقضاء العمالة حول والحكومات الدول لرؤساء االستثنائٌة القمة

 161,511                   161,511                  فاسو  بوركٌنا ، واجادوجو ،2014سبتمبر

 العمل منظمة 

ضرورى الدولٌة

 234,556                   234,556                  والصحراء الساحل لتجمع الفرعي اإلجمالي

واألمن السلم

المشتركة األفرٌقٌة والدفاع األمن سٌاسة تعزٌز

الجنسٌن لمسائل واألمن السلم برنامج

االجتماعٌة الشؤون
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 4 الملحق

الفرعية اللجنة بتوجيهتكميلى طلبالنتائج/ النشاطالمشروعاإلدارة
الطلب نوعالتمويل مصدر

2014 برنامج ميزانية

 التكميلى الطلب ملخص

ضرورى األعضاء الدول  197,338                   197,338                  التجارة لوزراء التاسع المؤتمر

ضرورى األعضاء الدول  70,490                     70,490                    القارٌة الحرة التجارة منطقة حول العمل فرٌق

 267,828                   267,828                  والصناعة التجارة- الفرعى اإلجمالى
 االستراتٌجى التخطٌط

 وتعبئة والرصد

الموارد
ضرورى الحقا ٌتقرر  1,544,170                1,544,170               2063 ألجندة الخاص المشروع

 1,544,170                1,544,170               والصناعة التجارة-  الفرعى االجمالى

ضرورى األعضاء الدول    -                            84,053                    (2063 أجندة مشروع ) البٌانات تجهٌز نظام فى المدمج األلكترونى التوظٌف نظام

 التوظٌف عملٌة  فى كامل بشكل المدمج األلكترونى االكتتاب تجهٌزبٌانات نظام

ضرورى األعضاء الدول    -                            70,000                    البشرٌة الموارد بإدارة

   -                            154,053                  الفرعى اإلجمالى- والصناعة التجارة

             30,263,405             32,039,696 الكلى ااإلجمالىى

والصناعة التجارة

 الشؤون مدٌرٌة

 وتنمٌة اإلدارٌة

البشرٌة الموارد
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3 الملحق

 رقم

دسمبر- يوليو  اإلنفاقيونيو-يناير  اإلنفاقاألولية االعتمادات النشاط وصفالميزانية قانونالتكلفة مركزالمرجع

 حتى المتوقع اإلنفاق

تكميلى طلب2014 دسمبر 31

 اللجنة بتوصية

التمويل مصدرالفرعية

 األفريقى االتحاد مفوضية

 المقرات

MED01ZMED300األعضاء الدول           54,356.00           54,356.00         328,956.00         142,300.25         186,655.75        274,600.00الطبى للمركز المؤقتة المساعدة  

AHR03ZAHR205األعضاء الدول        153,220.00        153,220.00         330,652.50         282,406.50           48,246.00        177,432.50الموظفٌن نقل تكالٌق  

AHR03ZAHR306األعضاء الدول             6,304.80             6,304.80         108,457.20           44,944.72           63,512.48        102,152.40إضافٌة عمل ساعات  

AHR06ZAHR603األعضاء الدول           61,000.00           61,000.00         187,787.95         157,813.86           29,974.09        126,787.95التشحٌم وزٌوت الوقود  

AHR06ZAHR604الممتلكات إقتناء                        -        330,000.00         330,000.00         330,000.00                       -( تموٌل طلب )العمل أماكن تحسٌن

AHR06ZAHR606األعضاء الدول           32,902.26           32,902.26         111,652.26           82,592.46           29,059.80          78,750.00السٌارات صٌانة  

AHR09ZAHR904األعضاء الدول                       -        305,000.00         364,850.00         351,960.65           12,889.35          59,850.00(المتوسط للجهد التلقائى التبدٌل) المكتبٌة المعدات  

DCP01ZDCP100األعضاء الدول           60,000.00           60,000.00         190,009.12           82,454.55         107,554.57        130,009.12الرسمٌة البعثة  

        367,783.06     1,002,783.06 للمقرات ا اإلجمالى

 جنٌف مكتب

األعضاء الدول           11,000.00           11,000.00           22,800.00           11,207.74           11,592.26          11,800.00 المؤقتة المساعدة  

األعضاء الدول           76,000.00           76,000.00         268,000.00         128,242.02         139,757.98        192,000.00 الطبى البرنامج  

األعضاء الدول           10,000.00           10,000.00           24,638.37           16,396.34             8,242.03          14,638.37  الهاتف  

األعضاء الدول           32,000.00           32,000.00           40,000.00           35,190.72             4,809.28            8,000.00 أخرى وخدمات لوازم  

129,000.00        129,000.00        

 القاهرة مكتب

األعضاء الدول             7,000.00             7,000.00           69,262.72           45,029.73           24,232.99          62,262.72  التعلٌم عالوة  

األعضاء الدول             8,000.00             8,000.00             9,070.80             9,070.80                       -            1,070.80 المكاتب تجهٌز  

األعضاء الدول             5,000.00             5,000.00             6,000.00             6,000.00                       -            1,000.00 والتجهٌزات المكتبى األثاث  

20,000.00          20,000.00          

 واشنطن

BCP06األعضاء الدول           36,066.45           36,066.45           55,944.11           36,348.68           19,595.43          19,877.66 التعلٌم عالوة  

          36,066.45          36,066.45 واشنطن لمكتب  االجمالى

 البٌطرٌة للقاحات األفرٌقى االتحاد مركز

REA10األعضاء الدول           25,932.90           25,932.90           64,308.90           30,062.00           34,246.90          38,376.00 التعلٌم عالوة  

          25,932.90          25,932.90 البيطرية للقاحات األفريقى االتحاد لمركز  االجمالى

        578,782.41     1,213,782.41 األفريقى االتحاد لمفوضية الكلي اإلجمالي

 أخرى أجهزة

  الفساد لمكافحة االستشارى األفرٌقى االتحاد مجلس

األعضاء الدول           16,020.00           16,020.00           16,020.00           16,020.00                      - العالوة تثبٌت  

األعضاء الدول           15,000.00           15,000.00           15,000.00           15,000.00                      - الطبٌة النفقات  

األعضاء الدول           39,000.00           39,000.00           39,000.00           39,000.00                      - التعلٌم عالوة  

          70,020.00          70,020.00 الفساد لمكافحة االستشارى األفريقى االتحاد مجلس

 الدولى للقانون األفرٌقى االتحاد لجنة

 للقانون األفرٌقى االتحاد للجنة التاسعة العادٌة الدورة

األعضاء الدول        125,508.00        125,508.00         125,508.00                      -الدولى  

التشغيلية الميزانية

2014 لسنة التكميلية الميزانية طلب ملخص
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3 الملحق

 رقم

دسمبر- يوليو  اإلنفاقيونيو-يناير  اإلنفاقاألولية االعتمادات النشاط وصفالميزانية قانونالتكلفة مركزالمرجع

 حتى المتوقع اإلنفاق

تكميلى طلب2014 دسمبر 31

 اللجنة بتوصية

التمويل مصدرالفرعية

التشغيلية الميزانية

2014 لسنة التكميلية الميزانية طلب ملخص

        125,508.00        125,508.00 الدولى للقانون األفريقى االتحاد للجنة  االجمالى

        195,528.00        195,528.00 األخرى لألجهزة   اإلجمالى

        774,310.41     1,409,310.41 الكلى  اإلجمالى
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2 الملحق  

 المجموع برنامجي تشغيلى المجموع المجموع برنامجي تشغيلى

          54,356.00                       -        54,356.00                       -       54,356.00      54,356.00الطبً المركز

 وتنمٌة األدارٌة الشؤون مدٌرٌة

       253,427.06                       -      253,427.06                       -     253,427.06    253,427.06البشرٌة الموارد

       129,000.00                       -      129,000.00                       -     129,000.00    129,000.00 جنٌف مكتب

          20,000.00                       -        20,000.00                       -       20,000.00      20,000.00 القاهرة مكتب

          72,466.45           36,400.00        36,066.45                       -       72,466.45     36,400.00      36,066.45 واشنطن مكتب

          25,932.90                       -        25,932.90                       -       25,932.90      25,932.90البٌطرٌة للقاحا األفرٌقى االتحاد مركز

       126,000.00           66,000.00        60,000.00                       -     126,000.00     66,000.00      60,000.00الرئٌسة نائب مكتب

                      -                       -                     -                       -                    -                 - والطاقة التحتٌة البنٌة

       141,801.00        141,801.00                     -                       -     141,801.00   141,801.00 القانونى المستشار مكتب

       153,071.00        153,071.00                     -                       -     153,071.00   153,071.00 الرئٌسة مكتب

       682,187.00        682,187.00                     -        682,187.00       682,187.00                    - الرٌفى االقتصاد

       161,469.00        161,469.00                     -        161,469.00       161,469.00                    - والتكنلوجٌا والعلوم البشرٌة الموارد

                      -                       -                     -                       -                     -                    - السٌاسٌة الشؤون

26,975,922.51   26,975,922.51                     -  26,975,922.51 26,975,922.51                    - واألمن السلم  

       234,556.00        234,556.00                     -        234,556.00       234,556.00                    - االجتماعٌة الشؤون

       267,828.00        267,828.00                     -                       -     267,828.00   267,828.00 والصناعة التجارة

    1,544,170.00     1,544,170.00                     -    1,544,170.00   1,544,170.00                    -الموارد وتعبئة والرصد االستراتٌجى التخطٌط

30,842,186.92  30,263,404.51      578,782.41  29,598,304.51 29,598,304.51 1,243,882.41  665,100.00    578,782.41  األفريقى االتحاد لمفوضية المجموع  

أخرى أجهزة

          70,020.00                       -        70,020.00                       -       70,020.00      70,020.00.الفساد لمكافحة األفرٌقى االتحاد مجلس

       125,508.00                       -      125,508.00                       -     125,508.00    125,508.00الدولى للقانون األفرٌقى االتحاد لجنة

       195,528.00                       -      195,528.00                       -                     -     195,528.00                 -    195,528.00  األخرى لألجهزة المجموع

31,037,714.92  30,263,404.51      774,310.41  29,598,304.51 29,598,304.51 1,439,410.41  665,100.00    774,310.41 الكامل المجموع  

2014 لسنة التكميلية الميزانية ملخص طلب

 الفرعية اللجنة من بتوصية

اإلدارات/االجهزة
 الفرعية اللجنة من بتوصية الشركاء(األعضاء الدول)االحتياطات
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األول الملحق  

               54,356.00             54,356.00 طبى مركز

            253,427.06        1,042,480.06البشرٌة والموارد اإلدارٌة الشؤون مدٌرٌة

            129,000.00           129,000.00جنٌف مكتب

               20,000.00             20,000.00 القاهرة مكتب

               72,466.45           108,866.45 واشنطن مكتب

               25,932.90             25,932.90 البٌطرٌة لالقاحات األفرٌقى االتحاد مركز

            126,000.00           126,000.00الرئٌسة نائب مكتب

                           -             57,658.00 والطاقة التحتٌة البنٌة

            141,801.00           141,801.00 القانونى المستشار مكتب

            153,071.00           405,023.00 الرئٌسة مكتب

            682,187.00        1,024,925.96 الرٌفى االقتصاد

            161,469.00           161,469.00 والتكنلوجٌا والعلم البشرٌة الموارد

                           -        1,087,543.00 السٌاسٌة الشؤون

       26,975,922.51     26,975,922.51 واألمن السلم

            234,556.00           234,556.00 االجتماعٌة الشؤون

            267,828.00           267,828.00 والصناعة التجارة

         1,544,170.00        1,544,170.00الموارد وتعبئة الرصد االستراتٌجى التخطٌط

       30,842,186.92     33,407,531.88 المجموع األفريقى االتحاد مفوضية

 األخرى األجهزة

               70,020.00             70,020.00الفساد لمكافحة األفرٌقى االتحاد مجلس

            125,508.00           125,508.00 الدولى للقانون األفرٌقى االتحاد لجنة

            195,528.00           195,528.00 المجموع األخرى األجهزة

       31,037,714.92     33,603,059.88الكامل المجموع

 به الموصى المطلوباإلدارات/األجهزة

2014 المالية للسنة  األجهزة/ القطاعات  قبل من المقدم التكميلى الطلب ملخص
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 :مقذمة -األولالجزء 

تعتبر ممارسات االحتيال والفساد والتواطؤ منافية لمقيم األساسية لبلتحاد األفريقي.   -1
فاالتحاد األفريقي مدرك لآلثار السمبية التي يمكن أن تتركيا مثل ىذه الممارسات عمى 
أنشطتو وعممياتو، وىو ممتزم بمنعيا واتخاذ إجراءات صارمة في حاالت حدوثيا. 

( االحتيال والفساد الذي يرتكبو 1األفريقي ممتزم عمى وجو الخصوص، بمنع: واالتحاد 
 االحتيال عمى االتحاد( 2غير الموظفين،  من موظفو االتحاد األفريقي والعاممون

( أي ممارسات 3والموردين أو أي أطراف ثالثة، أالشركاء المتعاونين، من قبل األفريقي 
 ف.ىذه األطرا أى من تواطئية في أوساط

عمى إدارة موارده لضمان الوفاء ب ما يتعمقيمتزم االتحاد األفريقي بالشفافية والمساءلة في  -2
 ممارساتال منع ، تسعى ىذه السياسة إلى يذا الغرضبأىدافو االستراتيجية. ولفعال نحو 

( 2( الضوابط والموازين المبلئمة، 1االحتيال والفساد والتواطؤ من خبلل: ب المتعمقة
( التزام الحرص الواجب في تعيين 3موظفين ورفع مستوى الوعي لدييم، تدريب ال

( 4المقاولين،  المجوء الستخدامموظفي االتحاد االفريقي والعاممين من غير الموظفين و 
ضوابط المراجعة الداخمية والخارجية الفعالة. وربما يكون االتحاد األفريقي عرضة  قرارإ

 لما يمي:
 أفراد من خارج المنظمةيصدر عن  الحتيال الخارجي، الذيا 
 االحتيال الداخمي، الذي يصدر عن اإلدارة أو الموظفين 
 .التواطؤ بين األفراد داخل وخارج المنظمة 

اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد تعكس ىذه السياسة المبادئ التي تستند إلييا   -3
والنظم والموائح المالية، ، عاممينولوائح النظم نص عمييا دئ التي توالمباومكافحتو 
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مع القواعد والسياسات الداخمية األخرى ذات الخاصة بالعاممين المتفقة سموك الومدونة 
 الصمة.

 :مثادئ الضٍاصة -الثانًالجزء 

 

بيا في والتمسك والمساءلة  االستقامة أعمى معايير تشجيعيمتزم االتحاد األفريقي ب -4
أي إن اء حاالت االحتيال والفساد في عممياتو. فاستخدام موارده وعدم التسامح المطمق إز 

التي احتيال في عمميات االتحاد األفريقي يؤدي إلى استنزاف األموال والموارد األخرى 
فعالية تقويض يقصد بيا دعم ميمتو. وبالتالي من شأن االحتيال والفساد أن يؤديا إلى 

عمى ذلك، يمكن ميمتو. عبلوة  تحويل اتجاه الموارد الشحيحة والقيمة بعيدا عنوظيفتو و 
أن تؤدي إلى لسموكيات االحتيال والفساد أن تحدث ضررا بميغا بسمعة االتحاد و 

يتسم بالمساءلة بإسموب اضمحبلل ثقة أصحاب المصمحة في قدرتو عمى تحقيق النتائج 
 والشفافية.

نما عمى نحو كامل حيموقف االتحاد المتمثل في عدم التسامح المطمق يجري تنفيذ   -5
لمفساد بين موظفيو وفي عممياتو. ويتم كذلك اتخاذ خطوات  بو دليل موثوقيتوفر 

العمميات واإلجرءات الداخمية ألجيزة االتحاد بأعمى معايير المساءلة  اللتزام فىلضمان ا
والنزاىة. وفي نطاق ىذه السياسة، سوف يجري التحقيق بشكل تام مع المسؤولين 

زة االتحاد الذين يثبت ضموعيم في ممارسات الفساد والموظفين العاممين في أجي
وفقا لمقواعد  ةالتأديبي اتاالحتيال في إطار تأدية واجباتيم، وسوف يخضعون لئلجراءو 

 والمقررات المعمول بيا.
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 :الهذف -الثالثالجزء 

طار مفاىيمي ل اليدف من ىذه السياسةيتمثل  -6  متعرف عمىفي تقديم تعريف عممي وا 
ي ف ياحدوث كيفيةن و اكمأوتحديد الفساد واالحتيال نواع ومستويات وأ أشكالمختمف 

. لذلك ينبغي لمعناصر الرئيسية لسياسة مكافحة ق منعياعمميات االتحاد األفريقي، وطر 
 دقةأن تقترح بوضوح التدابير الخاصة بمكافحة االحتيال والفساد وأن تحدد ب الفساد

وردعيم  لمنع مرتكبييماخاذ اإلجراءات األدوار والمسؤوليات الرئيسية في مجال ات
االحتيال والفساد والتواطؤ  وتشمل السياسة ممارسات والكشف عنيم والتحقيق معيم.

والتعويق فضبل عن األحكام الصريحة بشأن الممارسات األخرى المحرمة دوليا  القسرو 
 مثل غسيل األموال وتمويل اإلرىاب في عممياتو.

 :النطاق -الزاتعالجزء 

االتحاد األفريقي، بما في ذلك:  أنشطة وعمميات أجيزةنطبق ىذه السياسة عمى كافة ت   -7
( أي مشروع منفذ من أي 2( أي مشروع ممول من أي جياز من أجيزة االتحاد، 1

وتنطبق ىذه السياسة عمى جميع جياز من أجيزة االتحاد أو الوكاالت المتخصصة. 
أجيزة االتحاد، بمن فييم من غير الموظفين فى ريقي والعاممين االتحاد األفالعاممين فى 

المؤقتة،  ( موظفو المساعدات4اإلستشاريون، الخبراء ( 3عمى سبيل المثال ال الحصر: 
( المتدربون والمتطوعون. كما تشمل كافة الظروف التي 6( المتعاقدون لفترات محددة، 5
بل عن األنشطة المتصمة بأداء عمميم أو واجباتيم أو وظائفيم فض عاممونال فييا قومي

 أجيزة االتحاد.وأي ظروف يمثل فييا الشخص أحد  والمؤتمرات السفر لبالعمل مث
، ىذا تحديدا المواضيع التالية: االحتيال، والفساد، واالستغبلل يتناول إطار السياسة -8

لخارجية نظم االوالمسؤولية، وىياكل التنفيذ، ونظم اإلشعار والكشف، و عاممين وتوعية ال



5 

 

كشف بلتزام االتحاد األفريقي ا تتم تكممةو اإلجراءات التأديبية. اتخاذ و ، والتحقيق ئلشعارل
 االتحاد لتحسين فعالية حتيال والفساد واالستغبلل، بترتيبات أخرى يتخذىاومكافحة اال

دارة المخاطر. رقابةعممياتو من خبلل تعزيز اإلدارة وال  الداخمية واالمتثال وا 

 :اتزٌفعالت -الخامشالجزء 

لممارسات  مشتركالفيم ال عميو نجاح ىذا اإلطار فيتوقف لذي ياالميم العامل يتمثل   -9
 فيم مشترك.تعمى تحقيق جزء في ىذا ال واردةال واألمثمة اتريفالتعتساعد المحظورة. و 

أو األنشطة ألصول االتحاد األفريقي غير السميم يعني التبديد أو االستخدام  :اللغاالست
 .من خبلل اإلىمال أوارتكب عن عمد يا أو يدعميا االتحاد األفريقي، سواء التي يمول

 
ىذا  ما بالتصرف خبلفا لمصالحكيان ىو فعل يقوم فيو شخص أو مقاول في  :الفساد

لنفسو  الشخصية أو المزايا تحقيق بعض المكاسبالكيان ويستغل موضع ثقتو من أجل 
 أو لشخصية/ىيئة أخرى.

 
غرض غير سميم،  ىي ترتيب بين طرفين أو أكثر يرمي إلى تحقيق :ةالممارسة التواطئي

يشمل عمى سبيل المثال ال الحصر التأثير بشكل غير صحيح عمى تصرفات طرف 
 آخر أو العمل عمى تثبيت األسعار.

 
عرض أو منح أو استبلم أو طمب أي شئ ذي قيمة بصورة ىي  الفاسدةالممارسة 

ة القيام بذلك، لمتأثير بشكل غير سميم عمى تصرفات مباشرة أو غير مباشرة أو محاول
 الطرف اآلخر.



6 

 

 
مادي أو سجل أو وثيقة )في أي شكل كان( أو شيادة أو  شيءيعني أي  :الدليل

 معمومات أخرى ترمي إلى إثبات زعم أو حقيقة قائمة أو غير قائمة.
 
ممة التي تطمق عمنا غير الدقيقة أو المض االدعاءاتتعني  :الزائفة أو الضارة دااااتاال

شخص مزايا التنافسية أو إحداث الضرر بوعمدا أو بدون اكتراث، بغرض كسب بعض ال
 ما.كيان أو 
 

خسارة مالية فعمية أو محتممة ألي يؤدى إلى نشاط يتسم بعدم األمانة  :. ىواالحتيال
بما في ذلك سرقة األموال أو أي ممتمكات أخرى من قبل كيان آخر، شخص أو 

 الخداع فى ىذا الوقتكان قد تم استخدام  سواءو ىذا الكيان ين أو أشخاص خارج الموظف
 .مباشرة قبل الفعل أو بعدهأو 
  

ر ىي أي تصرف أو تقصير، بما في ذلك اإلتيان بأي تصو  :الممارسة االحتيالية
قصد تضميل أو محاولة تضميل طرف من األطراف لمحصول عمى أي منفعة بخاطئ 

 تجنب أي التزام. مالية أو غيرىا أو
 

سياسة االتحاد األفريقي لمكافحة االحتيال  بأي تصرف ينتيك قيامىو ال :مانةانتهاك األ
ىو كما والفساد ويشمل االستغبلل والقسر والتواطؤ وتضارب المصالح والفساد واالحتيال 

 .فى ىذه الوثيقة منصوص عميو
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أو تزويره أو تغييره أو إخفائو  دي( تعمد تحطيم الدليل الما1ىي ) :الممارسة التعويقية

 إدعاءاتالتحقيق في  عرقمةعن التحقيق أو إصدار بيانات خاطئة لممحققين بغرض 
ممارسة الفساد أو االحتيال أو القسر أو التواطؤ، و/أو التيديد أو التحرش أو الترىيب 

اصمة ألي طرف لمنعو من اإلفصاح عن معرفتو بالمسائل المتعمقة بالتحقيق أو من مو 
لممارسة الحقوق التعاقدية لممراجعة أو  ةالمادي عرقمةالتصرف بنية ال (2التحقيق أو )

 الحصول عمى المعمومات.
 

ىو سوء السموك أو أي تصرف ضار، مباشر أو غير مباشر، يوصى  :العمل االنتقامي
أو ييدد بو أو يتخذ ضد المبمغ عن المخالفات أو الشاىد أو الشخص المرتبط بالشخص 

أو التعاون مع اإلببلغ بطريقة متصمة بالشكوى بسبب أو الشاىد المبمغ عن المخالفات 
. داىالمبمغ عن المخالفات أو الش الشخص االتحاد األفريقي من قبلالذى يجريو تحقيق ال

سناد تكميف ا  شمل عمى سبيل المثال ال الحصر التحرش والمعاممة التميزية و وىو ي
جراء تقييم غير بالعمل خارج مواصفات الوظي صحيح لؤلداء أو تعديبلت عمى فة وا 

ممستحقات. وبما أن العمل االنتقامي يشكل سوء سموك، فإن من مرتب، أو احتجاز لال
عمى النحو المنصوص  ةالتأديبي اتعمل انتقامي سوف يخضع لئلجراء أى يشارك في

 .عاممينعميو في نظم ولوائح ال

 :إجزاءات اإلتالغ -الضادسالجزء 

عن  فورايتعين عمى جميع األشخاص الذين تنطبق عمييم ىذه السياسة اإلببلغ  -10 
أي تصرف أو ممارسة يحتمل أن تشكل خرقا ليذه السياسة، أو أي محاالت من ىذا القبيل، 
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ويتعين عمى أي موظف في االتحاد األفريقي أو وفقا لئلجراءات المحددة في ىذه السياسة. 
و اشتباىا معقوال في أي قضية تتعمق بأي ممارسات لبلحتيال أو عامل من غير الموظفين يشتب

الفساد و/أو التواطؤ، أو أي محاوالت تتصل بمثل ىذه الممارسات، اإلببلغ عنيا فورا إلى مدير 
مكتب المراجعة الداخمية إذا ما رغب في توخي السرية. وعمى جميع المديرين اإلببلغ فورا عن 

 كتب المراجعة الداخمية.م مثل ىذه الحاالت إلى مدير

أي شخص يبمغ عن شكوك لبلحتيال أو الفساد يعتد بيا عمى نحو معقول، أو يتعاون في  -11
أي محاوالت ترمي إلى ردع اإليذاء و ويشكل مثل ىذه التحقيقات ال يتعرض لبلتيام أو اإليذاء. 

الشيادة عمى  الحتيال والفساد أو منإلببلغ عن الحاالت المشكوك فييا من ان اأي شخص ع
فرض تدابير  لمدونة السموك، وربما يترتب عميوانتياكا جسيما  ،مثل ىذه التصرفات في التحقيق

 .عاممينتأديبية وفقا لنظم ولوائح ال

ضارة زائفة أو كيدية أو  إدعاءاتلمعممية من خبلل القيام عمنا ب يعد االستغبلل المثبت -12
فرض تدابير تأديبية وفقا لنظم ولوائح  لمدونة السموك، وربما يترتب عميوانتياكا جسيما 

 .لعاممينا

 :صزٌة المعلىمات وحماٌة الهىٌة -الضاتعالجزء 

اإلستشاريين والخبراء والمتعاونين الخارجيين والمتدربين الخبراء و  عاممينيتعين عمى ال -13
ف ثالثة تدخل في اتفاق تعاقدي مع االتحاد والمقاولين والموردين واألطراف المتعاونة وأي أطرا

األفريقي، الذين يبمغون عن حاالت مشكوك فييا لبلحتيال والفساد عدم مناقشة األمر مع أي 
شخص آخر عدا الشخص الذي أبمغوه ما لم تصدر توجييات بغير ذلك. ويتخذ االتحاد كافة 
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ا سوى لؤلشخاص الذين يتولون لضمان أال يتم كشف المعمومات المبمغ عني بلزمةالتدابير ال
 التحقيق وأن تظل في غاية السرية.

سرية ىوية الشخص )االشخاص( المبمغين بحسن النية عن أي حاالت باالتحاد  حتفظي -14
، ويتكفل بحمايتيم من أي شكل من أشكال االنتقام في حاالت مشكوك فييا لبلحتيال والفساد

خص الذي اشتبيوا عمى نحو معقول في ارتكابو لعمل الخشية المبررة لرد الفعل السمبي من الش
االحتيال أو من الشخص المسؤول عنيم. وفي الحاالت التي تستدعي من الشخص المبمغ عن 
الواقعة أن يقدم دليبل ، فإن ىويتو سوف تحفظ في طي الكتمان إال ما تستدعيو أي إجراءات 

 قانونية.

 :االمفشى عنه حماٌة المعلىمات -الثامنالجزء 

لفساد اإلببلغ عن أي حاالت يشتبو فييا من اوأي أطراف ثالثة أخرى  عاممينيمكن لم -15
معمومات خاضعة لمحماية. وتقدم تقارير المعمومات الخاضعة لمحماية من خبلل كواالحتيال 

. وتوفر الحماية الضرورية ضد أي عمل انتقامي أو ضار داخميةالمدير  لمكتب المراجعة ال
الذين يعممون بحسن نية عمى اإلببلغ عن حاالت الفساد واالحتيال المشتبو فييا  مينعاملجميع ال

توفيرىا إذا  تمعمى النحو المنصوص عميو في إطار ىذه السياسة. عمما بأن ىذه الحماية، ال ي
متشكيك اكل أو بدافع أساسي لأو بنية التسبب في المشتتسم بالعبث ما قدمت المعمومات بطريقة 

 سياسات االتحاد أو كمحاولة لتفادي إجراءات الفصل أو التأديب. مزايا فى

تشمل األعمال الضارة الحماية ضد اإلصابة والضرر والخسارة والتخويف والتحرش  -16
سمبية فيما يتعمق بالتوظيف والفصل والتحيز في التوظيف أو الأو السيئة والتمييز والمعاممة 

 عاممينن أفعاال ضارة ضد الإجراء ضد العاممين الذين يرتكبو ذ وينبغي اتخااإلجراءات التأديبية. 
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الذين يقدمون معمومات خاضعة لمحماية. وفي الحاالت التي تقتضي فييا الضرورة اآلخرين 
 مع الشخص المعني قبل اتخاذ الخطوات التالية. األمر مناقشةتجرى التعريف بالشخص المبمغ، 

ال المشتبو فييا ووضعيا في ممف ت الفساد واالحتيينبغي تسجيل كافة التقارير عن حاال -17
التقارير حسب أولوياتيا. ويوفر تنفيذ وتحديد التي يتبعيا تقييم أولي لمتقرير لغرض المراجعة 

الخطوات الجارية أساسا لمشروع في الفحص والتحقيق في حالة الفساد او االحتيال المشتبو 
 فييا.

 :التحقٍقاتالمضؤولٍة عن إجزاء  -التاصعالجزء 

خل أجيزة االتحاد االتحقيق دميمة مكتب المراجعة الداخمية ىو المسؤول األول عن  -18
بإنشاء آلية  فى االتحاد األفريقى م أجيزة صنع السياساتتق بموجب ىذه السياسة، ما لم

مكتب المراجعة الداخمية قوم . ويوحتى يتم إنشاؤىا داخل ىياكل االتحاد لمتحقيق مخصصة
باإلضافة إلى ذلك، يجوز لمكتب المراجعة الداخمية القيام و االحتيال.  إدعاءاتة جميع بمراجع

بتحقيقات استباقية في المجاالت التي تنطوي عمى مخاطر أكبر والتي تكون عرضة لبلحتيال 
، يتم إسناد وفى حالة وجود ما يستدعى التحقيق من قبل مكتب المراجعة الداخمية والفساد. 

كافة  مراجعةحقق يجري تحقيقا موضوعيا لكل الحقائق المتوفرة. ويشمل ذلك جمع و الحالة إلى م
واستجواب األشخاص الذين يمكن أن يقدموا معمومات، واستجواب أولئك  ذات الصمةالوثائق 

داخمية بتورطيم في االحتيال. ويجوز كذلك لمكتب المراجعة ال إدعاءاتالذين أثيرت حوليم 
االقتضاء، لضمان فعالية التحقيق في عند قيق في االحتيال األخرى، التنسيق مع مكاتب التح

حيث يزعم بأن جيات خارج أجيزة االتحاد أو االحتيال الذي يشمل أكثر من منظمة واحدة، 
 األفريقي ضالعة في األمر.
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جراؤىا فى أسرع وقت ممكن وتدعيميا بسجبلت  -19 واضحة يجب تنفيذ خطة التحقيق وا 
االطبلع  مموظف الذي يتولى عممية التحقيقومات التي يتم جمعيا. ويحق للمعمميات والمعم

الكامل وغير المقيد عمى المعمومات ذات الصمة والسجبلت والموظفين وممتمكات أجيزة 
 االتحاد.

يجب توثيق جميع الحقائق والنتائج المتعمقة بالتحقيق عمى نحو واضح واتخاذ التدابير  -20
إفشاء الحقائق والنتائج. وال يتم الكشف عن نتائج التحقيق إال عمى أساس  المبلئمة لمحيمولة دون

ك في "ما تقتضيو الحاجة" لتجنب اإلضرار بسمعة األشخاص األبرياء الذين كان ىناك ش
ارتكابيم سموك خاطئ ولتفادي مطالبات المسؤولية المدنية. وال تتم مناقشة نتائج البداية فى 

 لمممثمين المخولين لبلتحاد أو ممثمي السمطات الوطنية المعنية التحقيق أو الكشف عنيا إال
الذين يضطمعون بمسؤولية أنشطة مكافحة الفساد والذين لدييم حاجة مشروعة لبلطبلع عمى 

 كجزء من واجباتيم ومسؤولياتيم.النتائج 

ألخبلقية باإلضافة إلى ذلك، يعتبر االتحاد األفريقي عدم المحافظة عمى أعمى المعايير ا -21
تعمد فى الممارسة التعويقية  تمثلتو  التي تقتضييا ىذه السياسة نوعا من الممارسة التعويقية.

عن التحقيق الذي  ء المعموماتالدليل المادي أو تزويره أو تغييره أو إخفاالمعمومات أو تحطيم 
 ن بغرضيتم بموجب ىذه المبادئ أو الخطوط التوجييية، أو إصدار بيانات خاطئة لممحققي

، أو التيديد أو التحرش أو الترىيب ألي طرف لمنعو من اإلفصاح فعبلمثل ىذا التحقيق  عرقمة
 ، أو أي فعل يقصد منو العرقمةعن معرفتو بالمسائل المتعمقة بالتحقيق أو من مواصمة التحقيق

سة في الحصول عمى المعمومات. وتخضع الممار  فى ممارستو لحقو بلتحاد األفريقيالفعمية ل
 القانونية المبلئمة. أو/و التعويقية لئلجراءات التأديبية
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وفقا لدليل  شاملعمبل بيذه السياسة يتم إجراء أي تحقيق عمى نحو حيادي، ومنصف و  -22
إجراءات التحقيق لمكتب المراجعة الداخمية، والخطوط التوجييية الرسمية إلجراء التحقيقات وأي 

 مكتب المراجعة الداخمية.حقا ويعتمدىا يتم وضعيا القد  تحقيقبروتوكوالت 

خارجية ال يمتمكيا أيضا المجوء الستخدام خبرة فنية تتطمب بعض التحقيقات قد  -23
المراجعون الداخميون أو في حالة احتمال وجود مسائل متعمقة بالسمعة بشكل بالغ األىمية 

وفي ظل ىذه الظروف،  منفصل تماما عن اآللية الداخمية. عمى نحو التحقيق ضرورة إجراءو 
، تعيين من خبلل المجنة الفرعية لمسائل المراجعة يجوز لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي

أخصائي خارجي لتوجيو التحقيقات الخاصة أو اإلسيام فييا. وفي جميع ىذه الحاالت، يقدم 
 االقتضاء.عند مكتب المراجعة الداخمية الدعم اإلداري لممحققين 

، ال يجري مكتب المراجعة الداخمية تحقيقا مع مدير مكتب ساس بما سمفمع عدم الم -24
المتعمقة بمدير مكتب المراجعة  دعاءاتالمراجعة الداخمية أو موظفي المراجعة الداخمية. فاإل

الداخمية أو موظفي المراجعة الداخمية، يتم إببلغيا إلى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلحالتيا 
من قبل ىيئة خارجية  دعاءاتالتحقيق في اإل تمالفرعية لمسائل المراجعة. ثم ي إلى رئيس المجنة

ويتم رفع تقرير بالنتائج إلى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلحالتو إلى رئيس المجنة مختارة 
 الفرعية لمسائل المراجعة.

الفرعية لمسائل المتعمقة بالمسؤولين المنتخبين إلى رئيس المجنة  دعاءاتيتم إببلغ اإل -25
من قبل ىيئة خارجية مختارة ورفع تقرير بالنتائج إلى  دعاءاتالتحقيق في اإل تمالمراجعة، وي

 لجنة الممثمين الدائمين إلحالتو إلى رئيس المجمس التنفيذي.
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 :حفظ صجالت التحقٍك -العاشزالجزء 

 

سنوات من  11يع لمدة يحتفظ مكتب المراجعة الداخمية بممفات التحقيق المتعمقة بالمشار  -26
سنوات بعد انتياء  5استبلم الشكوى وممفات التحقيق المتعمقة بموظفي االتحاد األفريقي لمدة 

ظروف تجعل االتحاد األفريقي ال وجود خدمة الموظف، رىنا ببموغ الموظف سن معينة أو 
الخبراء معيم و التعاقد  تم أما العقود المتعمقة بالمراجعين الذينفي تعيينو من جديد.  نظري

سنوات بعد انتياء العقد، بينما يتم  5االستشاريين في مجال التحقيق فيتم االحتفاظ بيا لمدة 
بالمراسبلت التي تشمل المذكرات الداخمية والتوصيات المرفوعة أيضا سنوات  5االحتفاظ لمدة 

 إلى اإلدارة.

 :المزاجعة الخارجٍة -عشز يالحادالجزء 

التي تحكم عمل المراجعة والصبلحيات ائح المالية لبلتحاد األفريقي منظم والمو لطبقا  -27
إلى االتحاد األفريقي وشركائو الممولين. ويمتزم  اتالخارجية، يقدم المراجع الخارجي ضمان

أو التبديد أو الصرف  المفترض أو االحتيال أي حاالت لبلحتيالباإلببلغ عن المراجع الخارجي 
 اد األفريقي وأصولو، مما يسيم بالتالي في تحقيق أىداف ىذه السياسة.غير السميم ألموال االتح

 : اإلجزاء المتخذ فً أعقاب انتهاك الضٍاصة -الثانى عشزالجزء 

اإلجراء اإلداري والقانوني و/أو التأديبي المبلئم التوصية ببمكتب المراجعة الداخمية  قومي -28
السياسة. ويتم تضمين ىذه التوصية في تقرير  ضد أي شخص أو كيان يتبين انتياكو ليذه

حقيق لمكتب المراجعة المختصة، وفقا لدليل إجراءات التنيائي يقدم إلى اإلدارة أو السمطات 
 قدتحقيق بروتوكوالت أخرى بشأن اللتحقيقات وأي وط التوجييية الرسمية بشأن االداخمية، والخط

 اخمية.يتم وضعيا الحقا ويعتمدىا مكتب المراجعة الد
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يذه السياسة وتنطوي عمى أنشطة ك، فإن أي حاالت مبمغ عنيا طبقا لباإلضافة إلى ذل -29
بعد التشاور مثل ىذه اإلحاالت إجرامية يجوز إحالتيا إلى السمطات المحمية النفاذ القانون. وتتم 

الحصانة  رفعتنفيذ  مع مكتب المستشار القانوني وموافقة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، وبعد
إلى استرداد أموالو و/أو ممتمكاتو باستخدام كافة السبل التحاد ا سعىوي إذا اقتضت الضرورة.

 المتاحة لو، بما في ذلك من خبلل اإلجراء القانوني.

 :الزصذ والتقٍٍم -الثالث عشزالجزء 

اد األفريقي رئيس مفوضية االتح قومبعد حدوث أي واقعة مثبتة لبلحتيال أو الفساد، ي -31
لمسياسات واإلجراءات ذات الصمة، والضوابط الداخمية في المجال الذي يحدث فيو  باستعراض

كانت ىناك حاجة إذا ما ، و ااالحتيال أو الفساد بغرض تقييم ما إذا كانت ىناك حاجة لمراجعتي
 بير تصحيحية.التخاذ أي تدا

 :تزنامج التذرٌة -الزاتع عشزالجزء 

( 1ييدف إلى:  كشفبرنامج لمتدريب وال تنفيذاالتحاد األفريقي بوضع و مفوضية  قومت -31
الميارات لفيم مثل ىذه  نمية( ت2مخاطر ممارسات االحتيال والفساد والتواطؤ، بالوعي زيادة 

الممارسات والكشف عنيا ومنعيا واإلببلغ عنيا. وينبغي أن تكون المشاركة في ىذا البرنامج 
غير الموظفين. باإلضافة إلى ذلك، االتحاد األفريقي والعاممين من فى العاممين إجبارية لجميع 

وظائف محددة لتدريب المستمر لمموظفين المصمم بخصوص يضطمع االتحاد األفريقي بتنفيذ ا
لكشف عن أي ممارسات منافية ليذه السياسة عاممين من اداخل االتحاد، بيدف تمكين ىؤالء ال

 ومنعيا واإلببلغ عنيا فورا.
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