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 قائمة المختصرات

 البيان  المختصر
AU االتحاد األفريقي 

ACHPR اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

AfCHPR نسان والشعوبالمحكمة األفريقية لحقوق اإل 

AHRM اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 

AUABC مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد 
AUC مفوضية االتحاد األفريقي 

AUDA وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

AOC لجنة عمليات المراجعة 

APROB مجلس التعيين والرقية والتوظيف 

BoEA مجلس المراجعين الخارجيين 

CPE التعليم المهني المستمر 

DCP نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 

DSA بدل اإلعاشة اليومي 

EU االتحاد األوروبي 

EQA التقييم الخارجي للجودة 
FRR النظم واللوائح المالية 
H.E.  سعادة السيد 
HQ المقر 

HRM إدارة الموارد البشرية  

ICT كنولوجيا المعلومات واالتصاالتت 

IT تكنولوجيا المعلومات 

MAP خطة المساعدة الطبية 

NEPAD الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 
OIA مكتب المراجعة الداخلية للحسابات 
OIO مكتب الرقابة الداخلية 
OLC مكتب المستشار القانوني  

PAP البرلمان األفريقي 

PPE والتجهيزات الممتلكات والمنشآت 
PRC لجنة الممثلين الدائمين 
PSD مجلس السلم واألمن 

PWC شركة برايس ووتر هاوس  
SPPMERM 

 
 مديرية التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد

SRR  نظم ولوائح العاملين 

STC اللجنة الفنية المتخصصة 
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USD يدوالر الواليات المتحدة األمريك 
VAT ضريبة القيمة المضافة  
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 تقرير عن أنشطة اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين لمسائل مراجعة الحسابات

 2021 أغسطسللفترة من مارس إلى 

 

 مقدمةال –أوال 

ارس م 18و 17 يومي الحسابات مراجعةلمسائل للجنة الممثلين الدائمين اجتماعات اللجنة الفرعية ُعقدت  .1

ة ئاس، برافي أديس أبابا، إثيوبيافتراضيا  2021أغسطس  9و 2021يونيو  8و 2021مايو  7و 2021

ى . تولاتالحساب مراجعةاللجنة الفرعية لمسائل ورئيس ، سفير مصر سعادة السفير أسامة عبد الخالق

رة ناميبيا. سفي ،ساإميليا ندينيالو مكو سعادة السفيرةمن  2021يونيو  2الرئيس رئاسة اللجنة الفرعية في 

 ،منصباليها توللرئيسة المنتهية واليتها على العمل المنجز تحت رئاستها منذ الرئيس عن شكره ل أعرب

لفرعية أعضاء اللجنة ا. كما شكر الرئيس 2021ه في عام وكذلك على العمل الشامل الذي تم إنجاز

مل عإلى  رمع تقديدد، وأشار على العمل المنجز أثناء انتظار تعيين األعضاء الجالمنتهية واليتهم 

في  ي عقدتالجديد ولكنهم شاركوا في االجتماعات الت التشكيلاألعضاء الخمسة الذين لم يكونوا في 

 المغربو موريتانياوناميبيا  :. وكان من بينهم أعضاء من الدول األعضاء التالية2021مارس ومايو 

 مبابوي.يزوجنوب السودان و

 

 المشاركة –ثانيا 

لتالية ا ساباتمراجعة الحمسائل لأعضاء اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين  االجتماعات يشارك ف .2

 أسماؤهم:

 الجزائر .1

 الكاميرون .2

 تشاد .3

 كوت ديفوار .4

 مصر .5

 الجابون .6

 جامبيا .7

 غينيا .8

 ليسوتو .9

 مالي .10

 موريشيوس .11

 سيشل .12

 زامبيا .13

 

 جدول األعمال وبرنامج العمل –ثالثا 

 ل األعمال على النحو الموجز في برنامج العمل أدناه:اجتمع األعضاء وناقشوا بنود جدو .3

 التاريخ بنود جدول األعمال التي تمت مناقشتها
** الرقم المرجعي 

 للتقرير
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 ارجيينالخ الحسابات مراجعيمن قبل مجلس  2019لعام  المراجعةالبيانات المالية  بحث .1

 –تنمية قي للتحاد األفري، وكالة االمفوضية االتحاد األفريقي) ألجهزة االتحاد األفريقي

فريقي األ النيباد، اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران، مجلس االتحاد

ة ألفريقياكمة االستشاري لمكافحة الفساد، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، المح

 (.لحقوق اإلنسان والشعوب، البرلمان األفريقي
لبلدان ا عروضتقييم  مراجعة عن الخارجيين حساباتال مراجعيمجلس تقرير  بحث .2

 المرشحة الستضافة المركز األفريقي لتنمية المعادن.
 عامليمغادرة بعض  عن الخارجيين الحسابات مراجعيمجلس لتحقيق التقرير  بحث .3

 .محكمة االتحاد األفريقي
مراجعة الحسابات الخاصة  عن الخارجيين الحسابات مراجعيمجلس تقرير  بحث .4

ء ، وانتهاسابقالكاتب ال وفصل، المستحقةضريبة القيمة المضافة  حول للبرلمان األفريقي

روج خوالظروف التي أدت إلى الحكومة المضيفة  اتفاقب  باءو ألف الملحقينصالحية 

 .البرلمان األفريقيموظف 

 18و 17

مارس 

2021 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

IA58921 

 –لتنمية وكالة االتحاد األفريقي ل على المتأخرات والديون المستحقةعن تقرير ال بحث .5
 النيباد واآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران.

 .2020لعام  ة للحساباتالداخلي المراجعةمكتب عن أنشطة تقرير ال بحث .6
 .للحسابات مراجعة السابقةالتنفيذ توصيات عن مصفوفة ال بحث .7

مايو  7

2021 
 
 

 

 

IA50219 

 ارجيينالخ الحسابات مراجعيمن قبل مجلس  2020لعام المراجعة مالية البيانات ال بحث .8

 –تنمية قي لل، وكالة االتحاد األفريمفوضية االتحاد األفريقي) ألجهزة االتحاد األفريقي
فريقي األ النيباد، اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران، مجلس االتحاد

ن رلماكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، الباالستشاري لمكافحة الفساد، المح

 (.األفريقي

يونيو  8

2021 
 
 

OIO50587 

ة تقرير رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلى المجلس التنفيذي من خالل لجن بحث .9

ة مفوضيلومراجعة األداء  المراجعة القانونيةالممثلين الدائمين بشأن تنفيذ توصيات 

 االتحاد األفريقي

 أغسطس 9

 

لذين الدائمين لين املحوظة: ** تُظهر األرقام المرجعية للتقارير توافر التقارير الفردية ألعضاء لجنة الممث

 األجهزة المعنية.من ردود الالعروض والمداوالت وبشأن تفاصيل الحصول على يريدون 

  أنشطة اللجنة الفرعية –رابعا 

 لمراجعةاالبيانات المالية  عنلالتحاد األفريقي  الحسابات الخارجيين مراجعيبحث تقرير مجلس ألف. 

 .2020ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31في  نالمنتهيتي للسنتينلالتحاد األفريقي 

لعام االحسابات مراجع ، الخارجيين السيد عبد الخضر بن معروف الحسابات رئيس مجلس مراجعي قدم .4

 2019م ية لعاللبيانات الماعن ا جعة الحساباتمرابالجزائر، تقرير  للمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات

ن ر ماصالح خض السيد مراجعي الحسابات،وكبير الحسابات مراجعة  بمساعدة رئيس لجنة عمليات

 المحاسبة الجزائري. مجلس

ليا سة العللمؤس، المراجع العام أغوغو أدولفوس، السيد الخارجيين الحسابات رئيس مجلس مراجعي قدم .5

، 2020عام للية البيانات الما عن مراجعة الحساباتتقرير االتحادية، في نيجيريا  تلمراجعة الحسابا

في  باتمراجعي الحساوكبير مراجعة الحسابات بو بنجامين، رئيس لجنة عمليات غبمساعدة السيد أن

 في نيجيريا. لمؤسسة العليا لمراجعة الحساباتا

، أعرب أعضاء اللجنة 2021يونيو  8مارس و 17لتقارير خالل االجتماعين المنفصلين في اض بعد عر  .6

النتائج تتكرر من سنة إلى أخرى، وحثوا مفوضية االتحاد  أغلبالفرعية عن مخاوف كبيرة من أن 
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الرقابة الداخلية لضمان اإلدارة الفعالة لموارد  نظمتعزيز على أجهزة االتحاد األفريقي  وسائراألفريقي 

 االتحاد.

التحاد لة الشاملة البيانات المالي بشأنعامة التعليقات وال المشاغلألعضاء بعض ا أبدىعلى وجه التحديد،  .7

 :على نحو ما تم تلخيصه أدناه األفريقي

 ،EX.CL/Dec.1073 (XXXVI)المجلس التنفيذي  يجري اتباع مقرراألعضاء معرفة ما إذا كان  طلب (1
 اعتمادند ع الحسابات، مراجعة مع تنفيذ توصياتالموافقة على الميزانية أن تتماشى الذي يتطلب 

 ؟.الميزانية وتنفيذها

ي ألفريقاألعضاء أيًضا معرفة ما إذا كانت اإلدارة والموظفون في جميع أجهزة االتحاد ا طلب (2

 ولوائح االتحاد األفريقي. بنُظم في التقيد يتوخون الحذر

واعد واءمة قم عملية ملتاستكاألعضاء أيًضا معرفة ما إذا كانت مفوضية االتحاد األفريقي قد  طلب (3

 ولوائح االتحاد األفريقي. نظمإجراءات أجهزة االتحاد األفريقي األخرى مع 

ات فاقمراجعة ات مسألة لتسويةاألعضاء معرفة ما الذي تفعله مفوضية االتحاد األفريقي  طلب (4

 لجميع أجهزة االتحاد األفريقي التي تستضيفها جمهورية جنوب إفريقيا. االستضافة

بة المطال يأسباب التحديات التي تواجه بعض أجهزة االتحاد األفريقي ف معرفةاألعضاء كذلك  طلب (5

 ؟بضريبة القيمة المضافة

 

 في الختام، أصدرت اللجنة الفرعية التوصيات العامة التالية: .8

يقي اد األفرلالتح المراجعةالبيانات المالية  عن مراجعي الحسابات الخارجيينتقارير مجلس  تعتمد .1

ت على جميع التوصيا وتوافق، 2020ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31في  يتينالمنته لسنتينل

 الواردة فيها.

راجعة لية المالما هافي تقارير أثيرتالتي طلب من جميع أجهزة االتحاد األفريقي معالجة القضايا ت .2

 وتقديم مصفوفة عن حالة التنفيذ.الحسابات من خالل تنفيذ توصيات مراجعة 

ضرورة  على التأكيد جددت، EX.CL/Dec.1073 (XXXVI)المجلس التنفيذي  مقرر تذكرسإذ ت .3

فريقي تحاد األاالالميزانيات السنوية لمفوضية االتحاد األفريقي وجميع أجهزة  اإلفراج عنيعتمد أن 

دل متوسط مع فضال عن الحسابات معدل تنفيذ توصيات مراجعة علىاألخرى  هومؤسسات هوهيئات

 يزانية للسنوات الثالث السابقة.تنفيذ الم

دارة إيقي في ولوائح االتحاد األفر بنظمطلب من جميع أجهزة االتحاد األفريقي االلتزام الصارم ت .4

 وائح.والل نظمالإعادة إنفاذ العقوبات في حالة انتهاك كذلك والموارد المالية والبشرية لالتحاد، 

اإلدارة ولشراء م بأدلة االتحاد األفريقي وعمليات اطلب من جميع أجهزة االتحاد األفريقي االلتزات .5

 لوثائقاجميع  تتضمنالمالية في استخدام الموارد المالية والتأكد من أن المدفوعات المسددة 

 .الالزمةالداعمة 

ي ففريقي االتحاد األ عامليولوائح  بنظمطلب من جميع أجهزة االتحاد األفريقي التقيد الصارم ت .6

 االتحاد األفريقي وضمان استرداد المبالغ بالكامل. لعامليلف سداد القروض والس

 عن طلب من جميع أجهزة االتحاد األفريقي أن تقدم إلى مكتب المستشار القانوني تفاصيلت .7

ة إلى )قروض وسلف( إلعادة الكتاب مستحقةالتزامات  وعليهمالموظفين الذين تركوا المنظمة 

 لتزامات.بلدانهم للمساعدة في استرداد هذه اال
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 قليميةلمكاتب اإلا( تسريع عملية إصالح اتطلب من مفوضية االتحاد األفريقي )وحدة اإلصالحت .8

ن أجل مألخرى والمكاتب الفنية لمفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي ا يةوالتمثيل

 معالجة النتائج المتكررة بشأن عمليات التوظيف.

هود ج تكثيف ،ضريبة القيمة المضافة لم تسترداألفريقي التي  طلب من جميع أجهزة االتحادت .9

ان لمضيفة لضماإليرادات في البلدان االمعنية بسلطات الالحكومات وكل من مع  والمناقشةمتابعة ال

 المطالبة بالمبالغ المستحقة.

 افةاستضت تطلب من مفوضية االتحاد األفريقي تقديم جميع القضايا المتعلقة باألصول واتفاقا .10

 رالمقلن لدائميألجهزة والمكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال إلى اللجنة الفرعية للجنة الممثلين اا

 .االستضافةاتفاقات و

قيد ي هالتي ألجهزة ا ءاتقواعد إجرا بمواءمة اإلسراع  ي علىحث مفوضية االتحاد األفريقت .11

 .االستعراض

ؤسسات م استضافةالمناقشات حول اتفاقات طلب من مفوضية االتحاد األفريقي متابعة اختتام ت .12

لين الممث للجنةاالتحاد األفريقي التي تستضيفها حكومة جنوب إفريقيا من خالل اللجنة الفرعية 

 الصلة. متابعة تجديد وتوقيع االتفاقات ذات للمقار واتفاقات االستضافة، فضال عن الدائمين

لمالية اسجالت م تقييم أصولها وتسجيلها في الطلب من جميع أجهزة االتحاد األفريقي التي لم يتت .13

 لعام.لقطاع اوفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية لأنها تعمل على إنجاز ذلك  التأكد من

راق عن استخدام أو والكف السابمن جميع أجهزة االتحاد األفريقي تعزيز استخدام طلب ت .14

Excel  وتوحيدهافي إعداد البيانات المالية. 

جميع الخارجيين ب الحسابات من مفوضية االتحاد األفريقي ضمان تزويد مجلس مراجعيلب طت .15

 الموارد الالزمة لتمكينه من أداء مسؤولياته بفعالية واستقاللية.

اد زة االتحألجه والمعتمدة المراجعةمن مفوضية االتحاد األفريقي نشر البيانات المالية طلب ت .16

يقي على على موقع االتحاد األفر ،في ذلك البيانات الموحدة بما 2020و 2019األفريقي لعامي 

 متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.ل وفقا اإلنترنت

فريقي تحاد األخالل قمة اال المقررمن مفوضية االتحاد األفريقي تقديم تقرير عن تنفيذ هذا طلب ت .17

 .2022في يناير/ فبراير المقرر عقدها 

ً كاملة حول الحسابات وكبار مراجعيمراجعة الحسابات ساء لجنة عمليات كما قدم رؤ .9 مسائل  عروضا

 جهاز. لكلية اإلدار الرسائلفي  لمراجعة الحساباتقضايا الرئيسية الالتركيز على البيانات المالية و

 ةيداراإل سائلور ةالمالي اتلبياناعرض  علىتعليقات  وأبدتاللجنة الفرعية مزيدًا من المداوالت  أجرت .10

كل جهاز من  بشأنوقدموا توصيات محددة  مشاغلاألعضاء  أبدىلكل جهاز. على وجه الخصوص، 

 أجهزة االتحاد األفريقي على النحو التالي:

 

 مفوضية االتحاد األفريقي: (أ

بب كون سمن سنة إلى أخرى، وتساءلوا عن  تتكررأن معظم النتائج ب انشغالهمعن  أعرب األعضاء .1

مراجعة  مع العديد من النتائج الحاسمة في تقرير "مشفوع بتحفظات"غير  حساباتمراجعة الرأي 

 اإلدارة. ورسالة الحسابات

بعة لوحة متا إعدادالمالية الشؤون من  وا، وطلبة الحساباتتنفيذ توصيات مراجع انخفاض أشاروا إلى .2

 .موحدة لرصد تنفيذ التوصيات
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كاء في بها الحكومات المضيفة أو الشر ي تبرعتالتعدم إدراج األصول في سبب التوضيح  واطلب .3

تفاقات شأن االبفي بياناتها المالية عن أي معلومات  مفوضية االتحاد األفريقي عدم كشفالحسابات، و

لقطاع للية ة الدويالمحاسب من المعايير 23 معيارال حسبما يقتضيهالملزمة مع الحكومات المضيفة 

 العام.

ضع عف المتكررة في إدارة سلف وقروض الموظفين حيث أصبح الوبشأن نقاط الض أبدوا مشاغل .4

و أمؤسسة ال وما هي المرتب،مقدًما والسلفة على  المرتبأيًضا معرفة الفرق بين  وطلبوا ،"عاديا"

 .مفوضية االتحاد األفريقيتمول قروض السيارات داخل التي هيئة ال

 والبركاء وطفي الصومال بحساب أموال الش بشأن قيام بعثة االتحاد األفريقي انشغالهمعن  واأعرب .5

 رك.امن الدانم المستلمةتوضيحات بشأن األموال  أيضا

 قيد األفريمفوضية االتحا، وكذلك سبب استمرار للبائعينحول المدفوعات المسبقة  اتتوضيح طلبوا .6

 قفأن و وانظًرا ألن الشركة لديها ديون كبيرة مع المفوضية واقترح SATGURUفي استخدام 

 تم تسوية الديون.تحتى  SATGURUشراكتها مع  مفوضية االتحاد األفريقي

عد بأشهر  3 ي غضونلة التي لم تكتمل فجميع النفقات المرح   ه ينبغي إعادة تقديمالتأكيد على أن جددوا .7

على ك ددوا كذلريقي. وشواللوائح المالية لالتحاد األف النظمللموافقة عليها بما يتماشى مع  السنة،نهاية 

 .التخفيض ضرورة احترام

با تشمل الموجودة في أورو 34ما إذا كانت الحسابات المصرفية الـ  ا بشأناألعضاء توضيح طلب .8

 نقل رز فيالمحالتقدم عن تقرير الحسابات المكاتب اإلقليمية لالتحاد األفريقي، وطلبوا أيًضا 

 إلى أفريقيا بحلول نهاية العام. المصرفيةحسابات ال

لسلم ا تحت) ةقاإلدارة غير المالئمة للمعلومات الخاصة بالوفاة واإلعاالتوصية بشأن راج إد واقرر .9

ال سر األبطالوفاة أل بدالتدفع مفوضية االتحاد األفريقي ب ضرورة إسراعواألمن( والتي تنص على 
 ."الذين سقطوا في الميدان

 إلى دول ثماراتنشر االستماذا لم تُ بشأن سبب عدم اجتماع لجنة االستثمار بانتظام، ول مشاغل أثاروا .10

 .لدانهابأبدت اهتماًما باستثمار االتحاد األفريقي في  البلدانأن بعض وأفريقية أخرى، خاصة 

يزانية م بحثند عأنه  واميزانية إدارة السلم واألمن وأكدلتنفيذ مستوى ال بشأن انخفاضمشاغل  أثاروا .11

لسابقة السنوات ، ينبغي مراعاة معدل تنفيذ الميزانية لوجميع الميزانيات السنوية الالحقة 2022عام 

 لكل إدارة وجهاز. الحسابات وتنفيذ توصيات مراجعة

 ح.ة اإلصالالنتائج المتكررة بشأن التوظيف وشددوا على ضرورة تعزيز عمليب أعربوا عن انشغالهم .12

أمريكي ن دوالر مليو 32غ استرداد مبل بها مفوضية االتحاد األفريقيتنوي التي  يةكيفال طلبوا معرفة .13

 الممنوح للموردين كمدفوعات مقدمة.

 في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .11

نفاذ إعادة إوولوائح االتحاد األفريقي  بنظممن مفوضية االتحاد األفريقي االلتزام الصارم  تطلب .1

 واللوائح. النظمالعقوبات على انتهاك هذه 

للجنة اإلى أعضاء الحسابات من مفوضية االتحاد األفريقي تقديم مصفوفة توصيات مراجعة  تطلب .2

 الفرعية.

ن م رجوعهميوًما من  30فيما يتعلق بالسلف غير المحسوبة التي لم يسددها الموظفون بعد  .3

 وفي ،موظفينال مرتباتالبعثات، ينبغي إلدارة مفوضية االتحاد األفريقي أن تخصم هذه المبالغ من 

 في مهمات. السفرانتظار سداد المبلغ، ينبغي منع الموظفين من 

 ألنها طلب من مفوضية االتحاد األفريقي أن تتعامل بجدية مع ظروف عمل الموظفين المعارينت .4

 لتزامات تجاه المنظمة.االتزيد من 
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 ستضافةا تطلب من مفوضية االتحاد األفريقي تقديم جميع القضايا المتعلقة باألصول واتفاقات .5

اتفاقات ور امقلللمكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال إلى اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين ا

 .االستضافة

، تطلب عدم امتثال بعض المنظمات للعقد بعد تلقي السلف من مفوضية االتحاد األفريقي ظلفي  .6

 ذه المنظمات.اللجنة الفرعية من مفوضية االتحاد األفريقي إنهاء شراكتها مع ه

سابات المالية( تقديم تقرير مرحلي عن نقل الحالشؤون طلب من مفوضية االتحاد األفريقي )ت .7

 (.2021المصرفية لالتحاد األفريقي إلى إفريقيا بحلول نهاية العام )ديسمبر 

ل لتقلي طلب من مفوضية االتحاد األفريقي نشر االستثمارات في البنوك األخرى داخل إفريقيات .8

 اطر المالية، وكذلك تعيين خبراء االستثمار إلدارة هذه االستثمارات.المخ

م رّحلة" لمأي "نفقات  تقديمدوما تعيد طلب من مفوضية االتحاد األفريقي )الشؤون المالية( أن ت .9

ح ظم واللوائلنوفقا لأشهر بعد نهاية العام إلى لجنة الممثلين الدائمين  3تتم تصفيتها في غضون 

 والموافقة عليها. لبحثهاحاد األفريقي، التالمالية ل

يون مل 32د المالية( تقديم خطة حول كيفية استرداالشؤون طلب من مفوضية االتحاد األفريقي )ت .10

 الممنوحة للموردين كمدفوعات مقدمة.أمريكي دوالر 

في وات رة القطلب من مفوضية االتحاد األفريقي )السلم واألمن( تعزيز النظم والعمليات في إدات .11

ة الوفا التبدفع بد التعجيلمفوضية االتحاد األفريقي لبعثات حفظ السالم. في هذا الصدد، ينبغي 

حدات لوفراد األأيًضا في دفع بدالت القوات  االتساق وتوخي، الذين سقطوا في الميدانألسر األبطال 

بل لمعنية قبلدان امع ال توقيع مذكرة تفاهم التأكد منمفوضية االتحاد األفريقي ل. كما ينبغي ينالمتوف

 نشر القوات.

ن ممستحقة المالية( تجميع قائمة بجميع السلف الالشؤون طلب من مفوضية االتحاد األفريقي )ت .12

 ألعضاء.لدول االموظفين الذين انتهت خدمتهم وتقديمها إلى مكتب المستشار القانوني للمتابعة مع ا

بشأن تعيين كبار  EX.CL/Dec.1107 (XXXVIII)المجلس التنفيذي  مقررباإلشارة إلى  .13

عزيز تألفريقي طلب من مفوضية االتحاد اتمن الخطة االنتقالية،  األولىالموظفين في إطار المرحلة 

ارة ي اإلدوتسريع عملية التوظيف بحيث تكون ضمن الخطة الزمنية المعتمدة وتقليل نقاط الضعف ف

 العامة للموارد المالية والبشرية.

 

 :ةغل التاليالمشاء األعضا أبدىالشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا،  /للتنمية تحاد األفريقيوكالة االشأن ب (ب
 مع حكومة جنوب إفريقيا. االستضافةالتأخير في إبرام اتفاق  (1

ن أ ينبغي الاإلجازة  بأن وكالة االتحاد األفريقي للتنمية وذك رتأيام اإلجازة،  في المبالغ النقديةدفع  (2

 ولوائح الموظفين. نظملموظفين، ولكن يجب أن تؤخذ وفقًا لمتطلبات تكون مصدر دخل ل

 نميةألفريقي للتاوكالة االتحاد  فياالتحاد األفريقي المحليين  لعامليالدخل المفروضة على ضريبة ال (3

لدخل اوضة على المفرضريبة الالقانون اآلخر في قضايا  له األسبقية علىمعرفة القانون الذي  وطلبوا

 المحليين بين قوانين االتحاد األفريقي والحكومة المضيفة. للعاملين

مستحقات  عدم تحليلفي سبب المعرفة  وطلبوا المستردةالزيادة في ضريبة القيمة المضافة غير    (4

 بالكامل من حكومة جنوب إفريقيا. والمطالبة بهاضريبة القيمة المضافة بشكل كاٍف 

فة دون ية مختللمكاتب اإلقليمية الموجودة في مواقع جغرافالحفاظ على ا التي ينطوي عليهاالمخاطر  (5

مكاتب يانة الصمعرفة البلدان المحددة التي يتم فيها تخصيص/  وطلبوامعلومات كاملة عن عملياتها، 

 اإلقليمية.
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يقي وكالة االتحاد األفر وضعف الضوابط الداخلية في الحسابات تنفيذ توصيات مراجعةضعف  (6

 .النيباد -للتنمية 

 

 في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .12

لى عجميع الموظفين اإلجازة وأن يسمح المديرون للموظفين بالحصول  توجه بضرورة أن يأخذ .1

 قواعد وإجراءات االتحاد األفريقي.وفقا لجازة اإل

ي إدارة فالرقابة الداخلية  نظمن تحسيباإلسراع  لنيبادا -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية طلب من ت .2

 موارد االتحاد.

 مراجعي حساباتضمان اإلعالن عن تعيين لنيباد ا -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية طلب من ت .3

ون لداخليا مراجعو الحساباتإضافيين ومعالجته بما يتماشى مع قواعد االتحاد األفريقي. سيعمل 

 .لنيبادا -ة االتحاد األفريقي للتنمية لوكالعلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية 

 

 البرلمان األفريقي: (ج
 لمساهمةيواجه أي تحديات في االعتراف با البرلمان األفريقيما إذا كان  طلب األعضاء معرفة .1

 نبشألعام اة للقطاع المعايير المحاسبية الدولي تنص عليهما  فهم وطلبواالعينية في البيانات المالية، 

 .المساهمة العينية

 .البرلمان األفريقي استضافةبشأن عدم تجديد اتفاق  أبدوا مشاغل .2

ي التي ألفريقأيًضا أن قضية المطالبة بضريبة القيمة المضافة تشمل جميع أجهزة االتحاد ا واالحظ .3

 في يتهاونونالموظفين الذين  ه يجب علىإلى أن واتستضيفها جمهورية جنوب إفريقيا، وأشار

 .عن ذلك المسؤولية تحملالمضافة من جمهورية جنوب إفريقيا  المطالبة بضريبة القيمة

فة ة المضاضريبة القيمب المطالبةأن يقوم مكتب المستشار القانوني باإلبالغ عن قضايا  وااقترح .4

لى . يجب عاالتي تستضيفها جمهورية جنوب أفريقيمكاتب االتحاد األفريقي البلد المضيف لواتفاق 

مراجعة  لمسائل المتكررة إلى اللجنة الفرعية المسائلقديم تقرير عن هذه مكتب المستشار القانوني ت

 .المضي قدماوصياغة طريق  المسألةلتوضيح  الحسابات

 .2014م دوالر أمريكي( من الموظفين منذ عا 17،900سبب عدم استرداد المبالغ )أي  فهم طلبوا .5

والًرا د 232,859.51رية البالغة بشأن األرقام المرتفعة للمصروفات النث مشاغلاألعضاء  أبدى .6

 أمريكيًا.

 متزويده وا، وطلب%43بشأن حالة تنفيذ التوصيات السابقة والتي كانت منخفضة بنسبة  أبدوا مشاغل .7

 في حالة التنفيذ.المحرز بمصفوفة توضح التقدم 

 

 في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .13

نية همات العيمساال لتوفير إجراء تقديرات بناًء على القيمة السوقية  األفريقي البرلمانيجب على  .1

 لحكومة المضيفة.من ا

جنة اللليها التي توصلت إنتائج المداوالت والمن مكتب المستشار القانوني تقديم تقرير عن  تطلب .2

ب ورية جنوين جمهبالبلد المضيف فيما يتعلق بمسألة اتفاق  للمقار واتفاقات االستضافةالفرعية 

 .البرلمان األفريقيإفريقيا و

ارة يقي في إدواللوائح المالية لمفوضية االتحاد األفر النظم مراعاة البرلمان األفريقيمن  تطلب .3

ات لعمليل هي مجرد دليل للبرلمان األفريقيالمصروفات النثرية ألن السياسة النقدية المقترحة 

 التفصيلية.
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 .الحسابات عن حالة تنفيذ توصيات مراجعة مستكملةصفوفة من البرلمان تقديم م تطلب .4

 

 لي:أن ما يبش انشغالهم، أعرب األعضاء عن بالمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبفيما يتعلق  (د
ن قبل لم تكن محكمة االتحاد األفريقي حكيمة في اتخاذ الترتيبات الالزمة للتقاضي ضدها م .1

 الموظفين.

 ة.إيضاحات بشأن المدفوعات النقدية للقضا واوطلب أمرا شائعادية كانت المدفوعات النق .2

 ضاحاإي واطلبوفريقي تتعلق معظم النتائج الواردة في التقرير بعدم االمتثال لدليل مشتريات االتحاد األ .3

 عدم االلتزام باألدلة. بشأنمن محكمة االتحاد األفريقي 

ذلك أن ك واذكردليل مشتريات االتحاد األفريقي، ودون اتباع  التحريريين تم شراء خدمات المترجمين .4

 يجب أن ببالمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعو التحريريين لمترجمينخدمات اعملية شراء 

 تتم وفقًا إلجراءات االتحاد األفريقي المنصوص عليها.

دل بلغ مع ت حيثعلى تنفيذ معظم التوصيا إدارة محكمة االتحاد األفريقي األعضاء بيد أنه، هنأ  .5

 .%75التنفيذ 

 

 في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .14

شأن ريقي بطلب من المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب االتصال بمفوضية االتحاد األفلا .1

 .المحاسبية الدولية للقطاع العاممعايير المسألة 

تحاد مفوضية االمع  التواصلحقوق اإلنسان والشعوب االتصال/ طلب من المحكمة األفريقية للا .2

 األفريقي بشأن مسألة خصم قروض السيارات للموظفين على مدى اثني عشر شهًرا.

حاد ت االتطلب من المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب االلتزام الصارم بدليل مشتريالا .3

 األفريقي في شراء السلع والخدمات.

 

 :جنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوببشأن الل (ه
سان اللجنة األفريقية لحقوق اإلنبشأن عدم وجود إدارة المخاطر في األعضاء مشاغل  أبدى .1

 .والشعوب

 بغيه ينوأن إلجازةلجميع الموظفين  بضرورة أخذ اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وارذك   .2

 زة.للموظفين بالذهاب في إجا السماحلمديرين ل

ء م األداالمتضاربة حول تقيي اإلدارةمن مكتب المستشار القانوني بشأن قضايا  طلبوا توضيحات .3

 مشمولة التنفيذي للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وأن هذه القضايا األمينوإشراف 

 ءات.جرااإل لميثاق وقواعدا ، وهماالصكين القانونيين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبب

  ،الترقية–المسؤول عن الكبيرالموظف القانوني  حضورعن خطورة وجدية مسألة عدم  واأعرب .4

 دون تجابةاالس رفضف  دعوهمراجعي الحسابات  . إلى حد أنواألقدميةلعمل وعدم احترام الزمالء ل

 مبرر.

راء سيارة شعلى  دوالًرا أمريكيًا تم إنفاقها 79,977.98توضيحات بشأن  واوطلب معن أسفه واأعرب .5

، حيث يبدو أنه لم يتم اتباع Toyota Gibralter Stockholdings Companyمن شركة 

 اإلجراءات الواجبة لقواعد مشتريات االتحاد األفريقي.

 

 في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .15
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ة عملييز تحديث قائمة الموردين وتعز انضمتطلب من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  .1

 تقييم الموردين.

 تيية الكيفال عنعاجل إلى اللجنة الفرعية  كتابيطلب من مكتب المستشار القانوني تقديم تقرير ت .2

ار ب المستشحث أيًضا مكتتاللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، و إدارةحل مسائل بها  سيتم

 .االستعراضقيد  التي هي جهزةاأل ءاتسيق قواعد إجراتنب القانوني على اإلسراع 

ول حلفرعية إلى اللجنة ا كتابيطلب من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تقديم تقرير ت .3

 ت.التحديا الجهاز والتوصيات التي يمكن أن تساعد في حل هذه إدارة التحديات التي تواجه هيكل 

لمسؤول ا الكبيرالموظف القانوني  عدم حضورمسألة  معالجة تطلب من مفوضية االتحاد األفريقي .4

إلى  لكعن ذ قريراالتحاد األفريقي وتقديم ت عامليولوائح  نظملعمل وفقًا لمتطلبات ل   ،ترقيةال–عن

 اللجنة الفرعية.

 سيارةاء شرعلى تم إنفاقه  الذي دوالًرا أمريكيًا 79,977.98لمبلغ  إجراء استعراض معمقتطلب  .5

 ( وتقديم تقرير إلى اللجنة الفرعية.تسيارا)

 

 :المشاغل التاليةاألعضاء  أبدىمكافحة الفساد، لالتحاد األفريقي االستشاري امجلس  (و

 واول، تساءلفي سجل األص إدراجها، التي لم يتم الحسابات أثناء مراجعةالمحددة ألصول بالنسبة ل .1

 صول.باب عدم إدراجها في سجل األعما إذا كان تحديد هذه األصول قد تم فعليًا، وما هي أس

ب على ه يجأنب المجلس االستشاري لمكافحة الفساد واإجازة، ذكرفي الموظفين  ذهابعدم بشأن  .2

 بالذهاب في إجازة. لهم  وعلى المديرين السماح جازة اإل أخذجميع الموظفين 

راتيجية فه االستمجلس من تحقيق أهداالعدم تمكن في سبب المعرفة  طلبوا ،عمليات الجهازشأن ب .3

 االتحاد األفريقي ميزانية قائمة على األداء. عتمدي، حيث 2019-2018التي حددها للفترة 

ر أمريكي ألي دوال 1تحديد قيمة موحدة قدرها  المجلسلماذا يتعين على  واتساءل ،قيم األصولشأن ب .4

 .ما أصابه من البِلى أصل بغض النظر عن مدى 

 ة، وزيادةمن قبل جمهورية تنزانيا المتحد االستضافةأحكام اتفاق التأخير في تنفيذ بعض بشأن  .5

 ضريبة القيمة المضافة غير المطالب بها.

وار ة تحديد أدلحل مشكل اتمعرفة ما إذا كان قد تم اتخاذ إجراء طلبوا ،الجهاز  إدارة قضايا شأن ب .6

 .يهامجلس واألمين التنفيذي وإضفاء الطابع الرسمي علالومسؤوليات رئيس 

ون د ال يكقطلب الشطب أن  التي لم يتم استردادها، و المستحقة لفترات طويلةسلف الموظفين  بشأن .7

 هنأإلى  واوأشار الصحيح الذي يجب القيام به ما لم يتم استنفاد جميع محاوالت استرداد السلف، األمر

 .مكتب المستشار القانونين من خالل ياالتصال ببلدان الموظف المجلس يجب على

 

 في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .16

ايا ي القضإشراك حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة ف المجلس االستشاري لمكافحة الفساد طلب منت .1

 تنفيذ اتفاق االستضافة.خصوص العالقة ب

اتهم جازإ بأخذ  لهم حوينبغي للمديرين السما اإلجازات أخذيجب على جميع الموظفين توجه بأنه  .2

 االتحاد األفريقي. عامليولوائح  نظمبما يتماشى مع 

 قيمة عادلة لألصول. لتقديمبتعيين خبير تقييم  يوصت .3

 قة بتحديد، وسد الفجوات المتعلتسوية المنازعاتكيفية  عن كتابيتقديم تقرير  المجلس طلب منت .4

 مجلس واألمين التنفيذي.الأدوار ومسؤوليات رئيس 
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 يةتسوفية كي عنعاجل إلى اللجنة الفرعية  كتابيمن مكتب المستشار القانوني تقديم تقرير  طلبت .5

ى قانوني علحث أيًضا مكتب المستشار الت، ولمكافحة الفساد االتحاد األفريقيمجلس  إدارةمسائل 

 .االستعراضقيد التي هي ألجهزة ا ءاتقواعد إجرا بمواءمةاإلسراع 

ن تفاصيل عتزويد اللجنة الفرعية بمزيد من ال لمكافحة الفساد فريقياالتحاد األمجلس طلب من ت .6

ن أجل ممنذ فترة طويلة، بما في ذلك األسماء والجنسيات  مستحقةالموظفين الذين لديهم سلف 

 السترداد األموال. الالزمةالكتابة إلى البلدان المعنية للمساعدة في اإلجراءات 

 

 ادلة بين األقران:اآللية األفريقية للمراجعة المتب (ز

تحاد لمؤسسات االوفقا  االستضافة بشأن التأخير في إبرام اتفاق انشغالهمعن  األعضاء أعرب .1

 ها.مطالب بالزيادة في ضريبة القيمة المضافة غير ال وبشأناألفريقي األخرى في جنوب إفريقيا، 

 بين لمتبادلةاللمراجعة ية العمل داخل اآللية األفريق أوقاتبشأن عدم احترام  انشغالهمعن  واأعرب .2

 الرئيس التنفيذي باتخاذ التدابير الالزمة لوضع حد لذلك. وااألقران، وأوص

بتعيين  يما يتعلقاالتحاد األفريقي ف عامليولوائح  لنظمبشأن عدم االمتثال  انشغالهمعن  واكما أعرب .3

تحاد اال عامليئح ولوا بنظمااللتزام الصارم  وطلبوا، متعاقدين ن استشاريينوتوظيف موظفي

 األفريقي.

لدول ابإشراك  وابشأن تأخر المبالغ المستحقة من الدول األعضاء، ووجه انشغالهمعن  واأعرب .4

 غير المسددة للجهاز. االشتراكات تسويةاألعضاء في 

 في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .17

تحاد مؤسسات االل ستضافةالااتفاقات  باستكمالاإلسراع طلب من مفوضية االتحاد األفريقي ت .1

 األفريقي التي تستضيفها جنوب إفريقيا من خالل إشراك حكومة جنوب إفريقيا.

 امليعلوائح و بنظمااللتزام الصارم  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانطلب من ت  .2

 واللوائح المالية. والنظماالتحاد األفريقي 

 

دان المرشحة لبلا عروضتقييم مراجعة  بشأن مراجعي الحسابات الخارجيينمجلس تقرير بحث  -اء ب

 .المعادن لتطويرالستضافة المركز األفريقي 

شحة لبلدان المرا عروضتقييم  عن مراجعة تقريرالالخارجيين  الحسابات قدم رئيس مجلس مراجعي .18

راجعو ما العمليات والمنهجيات التي اتبعها المعادن، موضحً  لتطويرالستضافة المركز األفريقي 

ر والفجوات الملحوظة في معايي هذه العروض،، ونقاط الضعف التي لوحظت في تقييم الحسابات

لعرض، اعقب ولتعزيز العمليات.  مراجعو الحسابات، والتوصيات التي قدمها العروضوعمليات تقييم 

 :أدناه على نحو ما تم تلخيصه وضيحاتتالأبدى أعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا 

 ا.إلى جمهورية غيني "غينيا كوناكري" من طلب األعضاء تصحيح االسم الوارد في التقرير .1

ين ، وكذلك تضمفي التقرير 697رقم  مقرر المؤتمرمن  9و 8الفقرتين  إدراجيطلب األعضاء  .2

 .وعوامل الترجيح بالطلب المعايير الثالثة عشر األولية لتقييم البلدان المتقدمة

تقرير التقييم والموافقة عليه من قبل لجنة الممثلين الدائمين وكان  ه تم استعراضأشار األعضاء إلى أن .3

رئيس لجنة الممثلين الدائمين إلى المجلس التنفيذي. كما أعربوا عن  جزًءا ال يتجزأ من تقرير

تتم لم  لذلكحالة التقرير، فيها  تتوفر لم قدمت "وثيقة" إلى المجلس التنفيذي المفوضيةأن ب انشغالهم

والموافقة عليها من قبل لجنة الممثلين الدائمين، وأشاروا إلى أن رئيس لجنة الممثلين  دراستها

مفوضية  إلى يتعين عليه تقديم تقرير إلى المجلس بشأن هذه المسألة وليس كان الدائمين هو الذي
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فقط للتالعب   ذُكر  هفي التقرير لم يكن مشكلة ولكن يهالمشار إلاالتحاد األفريقي، وأن ضيق الوقت 

 بالعملية.

ا من كن جزءً لم ت المركز األفريقي لتطوير المعادنشدد األعضاء على أن المساعدة المالية إلنشاء  .4

 2ها الية قدرساعدة مالتي تفيد بأن غينيا قد أعلنت أيًضا عن م ةالمعلوم إدراجمعايير التقييم، وطلبوا 

 لمفاهيميةمن خالل المذكرة ا للمركز األفريقي لتطوير المعادن مريكياألدوالر ال من  انمليون

130/NV/AG/AA/018 2018يناير  23 المؤرخة. 

لدائمين ثلين اطلب األعضاء إدراج المعلومات التي تفيد بأن المفوضية قد تالعبت بتقرير لجنة المم .5

ت ما أخركن غينيا وزامبيا على وجه الخصوص، ارتباًكا بين الدول األعضاء بشكل عام وبي وسببت

 .والمؤتمرجدول أعمال المجلس التنفيذي 

 

قيام بما للقي في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت توصيات توجه مفوضية االتحاد األفري .19

 :يلي

 يالملحق الثالث بشأن معايير االتحاد األفريق EX.CL/195 (VII) Rev.1 المقررمراجعة  .1

قابلة للقياس من خالل تحديد المعايير ذات الصلة وال 2005تاريخها إلى عام  يرجعستضافة التي لال

 تحديد تصنيف لكل معيار. وكذلك ،والقابلة للتقييمالكمي 

ها لجنة التقييم المخصصة بهدف ضمان استقالليت وتفعيلإلنشاء وتشكيل  كتابيوضع إجراء  .2

ين نة تدوالقرار النهائي. في هذا السياق، يجب على اللج ذاتخا وتوضيح دورها في العملية حتى

 جميع أنشطتها في المحاضر المعتمدة.

 لبلدانضمان الشفافية في العملية من خالل إرسال نفس المعلومات وفي نفس الوقت إلى جميع ا .3

ات بم الطلاألعضاء )خاصة المعايير المستخدمة ومقياس التصنيف( وتحديد الموعد النهائي الستال

 من الدول األعضاء وتاريخ التقييم النهائي؛

م ة التقييم عمليبإبالغ رئيس مفوضية االتحاد األفريقي بجميع الخطوات مع تقد ةالمعني تقوم اإلدارة .4

 وكذلك دور رئيس اإلدارة المعنية؛

فوضية مالقرار النهائي بشأن البلد المضيف إلى مؤتمر رؤساء الدول. يتمثل دور  عودة ضمان  .5

مجلس وال لجنة الممثلين الدائمينالسياسة ) صنع تحاد األفريقي في إعداد الملف ألجهزةاال

 ( لتسهيل اتخاذ القرار؛التنفيذي

 ؛ضمان االمتثال إلجراءات تقديم التقارير إلى األجهزة التشريعية .6

 . ويشمللمصالح في تشكيل اللجان التي تتولى تقييم الطلباتلضمان عدم وجود أي تضارب محتمل  .7

لجان، على الدول األعضاء المرشحة من المواطني الذين هم من  نلمسؤوليلذلك االستبعاد الفعلي 

 المستويين التشغيلي واالستراتيجي.

 

محكمة االتحاد  ظفيمومغادرة بعض  عن مراجعي الحسابات الخارجيينمجلس لبحث تقرير التحقيق  -جيم 

 األفريقي

راجعة لمالتقرير الذي سلط الضوء على النتائج الرئيسية الخارجيين  الحسابات قدم مجلس مراجعي .20

 3ناك الخارجيين األعضاء أن ه الحسابات والتوصيات المقدمة. كما أبلغ مجلس مراجعي الحسابات

. عقب التحادبالقضية وتم تعويضه من قبل ا م، فاز واحد منهونسابق ونإلى المحكمة موظفها قضايا رفع

 :ه على نحو ما تم تلخيصه أدنافرعية تعليقات وطلبوا توضيحات أعضاء اللجنة ال قدمالعرض، 

 ولوائح ملنظقوق اإلنسان والشعوب بأن تمتثل لح المحكمة األفريقيةأصدر األعضاء توجيهات إلى  .1

 ظفين.شؤون الموظفين وأن تكون شفافة وموضوعية في تقييمات أداء المو معالجةفي العاملين 
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 بها. سياسة لتوظيف أفضل العقول في أفريقيا واالحتفاظ وضعمن اإلدارة أيضا طلب األعضاء  .2

نتهاء بشأن سبب عدم دفع استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين عند ا مشاغلاألعضاء  أبدىكما  .3

 خدمتهم.

 الداخلي الذي يموله الشركاء. مراجع الحساباتأعرب األعضاء عن قلقهم بشأن موقف  .4

 

 ت االستنتاجات والتوصيات التالية:اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدم .21

ألفريقي انظم ولوائح عاملي االتحاد قوق اإلنسان والشعوب لح المحكمة األفريقيةتبع تأن  يجب .1

 موظفين.النهائية لل االستحقاقاتشؤون الموظفين، بما في ذلك تسوية ودفع معالجة بصرامة في 

ضايا قلتقييم والتعامل مع لليات قوق اإلنسان والشعوب آلح المحكمة األفريقيةضع تيجب أن  .2

التحاد دارية لإلى مستويات أعلى مثل المحاكم اإل رفعهاالموظفين األخرى بما في ذلك الشكاوى قبل 

 األفريقي.

ة د البشريقوق اإلنسان والشعوب أن تتشاور مع إدارة الموارلح المحكمة األفريقيةكما يجب على  .3

 ع ظروف عمل الموظفين عند الضرورة.بمفوضية االتحاد األفريقي في التعامل م

 

حسابات البرلمان األفريقي لة الخاص المراجعة عن مراجعي الحسابات الخارجيينتقرير مجلس  بحث -دال 

  باءو ألف الملحقينسابق، وانتهاء صالحية الكاتب ال فصلو، المستحقةضريبة القيمة المضافة  حول

 .موظفي البرلمان األفريقيإلى خروج  التي أدتوالظروف  الحكومة المستضيفةاتفاق ب

عة لمراجالخارجيين التقرير، وسلط الضوء على النتائج الرئيسية  الحسابات قدم مجلس مراجعي .22

ات توضيح عقب العرض، أبدى أعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبواووالتوصيات المقدمة.  الحسابات

 :كما تم إيجازه أدناه 

عن  00يالحصول على تعويض مال البرلمان األفريقيكاتب يحق لان طلب األعضاء معرفة ما إذا ك .1

 .مهامهالضرر الذي لحق بشخصه قبل أن يستأنف 

 .يقيالبرلمان األفرالتي أعيد بموجبها الكاتب إلى منصبه في  معرفة الظروفطلب األعضاء  .2

كاتب، ال للفصوالجهاز ككل تفويض  البرلمان األفريقيرئيس لاألعضاء معرفة ما إذا كان  طلب .3

لبرلمان لإما تابع مثل هذه القرارات في المستقبل مجلس تأديبي  أن يتخذعلى أنه يجب  واوشدد

 مفوضية االتحاد األفريقي.لأو  األفريقي

على  نبأقول ال المقرإلى التوصية المتعلقة بتوقيع اتفاق  أن يضيفواأعرب األعضاء عن رغبتهم في  .4

يع ية توقومة جمهورية جنوب إفريقيا على تسهيل وتسريع عمللجنة الممثلين الدائمين أن تحث حك

نوب جموجودة في ال األخرىاالتحاد األفريقي أجهزة و البرلمان األفريقيكل من لمقر تفاق النهائي الا

 إفريقيا.

ين الموظف ولوائح االتحاد األفريقي في معالجة قضايا نظمشدد األعضاء أيًضا على ضرورة اتباع  .5

 قرارات الفصل شاملة. على وجوب كونن العمل، ووخاصة فصلهم م

 

 في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .23

كن يجب ، ولفريقيالبرلمان األلرئيس أو مكتب يتخذه االكاتب قراًرا منفرًدا  إقالةكون تال ينبغي أن  .1

 قي.االتحاد األفري ملياعولوائح  نظمأن يتم وفقًا لمتطلبات 

ؤولين/ وتعزيزه ليشمل مس البرلمان األفريقيفي  ةمجلس التعيينات والترقيجب إعادة تشكيل ت .2

 .البرلمان األفريقيأعضاء من خارج 
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 .16/09/2004تماشياً مع اتفاق  البلد المضيفتجديد اتفاق  لجنة الممثلين الدائمينيجب أن تضمن  .3

ين ة الممثلللجنالمناقشات مع اللجنة الفرعية  اختتاممن مفوضية االتحاد األفريقي متابعة  تطلب .4

وجود هيكل أهمية خاصة لإيالء مع  االستضافة، بشأن اتفاق االستضافةواتفاقات  للمقار الدائمين

فها ي تستضيإلى جانب مؤسسات االتحاد األفريقي األخرى الت لبرلمان األفريقيل خصيصا دائم مبني

 حكومة جنوب إفريقيا.

 وأن المضافة عملية مطالبات استرداد ضريبة القيمة اختتام البرلمان األفريقي يجب أن تضمن إدارة .5

 في الوقت المناسب.والمطالبات السترداد ضريبة القيمة المضافة بانتظام  تتم

ي حالة فواإلجراءات الواجبة. تتبع الموظفين  عملية فصل أن البرلمان األفريقييجب أن يضمن  .6

أذن  أن يتحمل الموظف الذي يتعين، الواجبةإلى اإلجراءات  أحد الموظفين دون اللجوء فصل

 .عن ذلك ر ناشئةئخسا ةبالفصل أي

ة آللية األفريقيل المتأخرات غير المسددةاستعراض  عن مكتب الرقابة الداخليةتقرير  بحث -هاء

 :للتنمية التحاد األفريقياووكالة  للمراجعة المتبادلة بين األقران

أجريت  قدات للحسابإلى أن المراجعة الخاصة  ةمكتب الرقابة الداخلية مشير ةديرتقديم العرض مقامت ب .24

تحاد االفي  إدماجهاأنه قبل وذكرت . Ex.cl. Dec1073 (XXXXVI)المجلس التنفيذي  لمقرروفقًا 

 نوية فيس ساهماتماألقران بتقديم  للمراجعة المتبادلة بينأعضاء اآللية األفريقية  تكليفاألفريقي، تم 

  مستحقً  اكيأمري ادوالر  18,269,287 قدره ، مبلغ2020ديسمبر  31 فقد كان يوجد حتى وعليه، ؛اآللية

 الدول األعضاء. علىمتأخرات ك

أي  علىن طوعي بحت، ولم يكعلى أساس كانت النيباد األعضاء في  مساهماتأبلغت االجتماع أيضا أن  .25

 مستحقة للوكالة. متأخراتمن األعضاء 

 :تاليعلى النحو الملخص التوضيحات الأعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا  قدم عقب العرض، .26

 ألفريقيةا آلليةاألعضاء معرفة اآلثار القانونية المرتبطة بالمتأخرات غير المسددة من أعضاء ا طلب .1

على بات رض عقو، وما إذا كانت هذه المتأخرات المستحقة سترتبط بفللمراجعة المتبادلة بين األقران

 الدول األعضاء.

ت كان وفقًا للسنوات، وكذلك معرفة ما إذا المتأخراتكما طلب األعضاء الحصول على تفاصيل  .2

 قي.د األفرياالتحا األقران في للمراجعة المتبادلة بينبعد دمج اآللية األفريقية المساهمات قد تراكمت 

دة الوار ات فقط، وفقًا للردوداألعضاء معرفة سبب التوصية باالسترداد في غضون ثالث سنو طلب .3

رات ة المتأخكن تسوياألقران، وطلبوا ما إذا كان من المم للمراجعة المتبادلة بينمن اآللية األفريقية 

 ( سنوات.5المستحقة في غضون فترة خمس )

 

 اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت االستنتاجات والتوصيات التالية: .27

مع الدول األعضاء التي  التواصلفريقي طلب من مفوضية االتحاد األت -1

تبادلة للمراجعة المآللية األفريقية لغير مسددة  مساهمات متأخرات عليها 

 المساهماتاألقران، واقتراح أفضل السبل التي يمكن بها تسوية  بين

 .االتفاق على خطط الدفعالمستحقة مع 

 2020لعام  الرقابة أنشطةتقرير مكتب الرقابة الداخلية عن  بحث -واو 

حيث سلط الضوء على القضايا  2020مكتب لعام ال أنشطةتقرير  الرقابة الداخليةقدم مدير مكتب  .28

لمراجعة  نتائج الرئيسيةال، و2020في عام  فيها الرئيسية المتعلقة بعمليات المديرية ومستوى التوظيف
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األعضاء  يُبدبعد العرض، لم وية. في مجاالت األداء والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخل الحسابات

 بشأن التقرير.أي مشاغل 

 اللجنة الفرعية علما بالتقرير واعتمدته على النحو المعروض. أحاطت .29

 

 اتمراجعة الحسابتوصيات ب لقةالمتع مصفوفةالتنفيذ  عن ة للحساباتالداخلي المراجعةتقرير  بحث -زاي 

 2020أكتوبر  30 حتى

جعة مرا اتمصفوفة تنفيذ توصي الحسابات عنتقرير مراجعة  الداخليةالرقابة قدمت مديرة مكتب  .30

 2020 أكتوبر 30حتى  شمل الفترة. وأبلغت االجتماع أن التقرير 2020أكتوبر  30حتى الحسابات 

أبلغت االجتماع أن هناك كما الالحقة جارية.  متابعةالوأن  ،19-المتعلقة بفيروس كورونالتحديات لنتيجة 

نفيذ العامة . أظهرت حالة الت2019إلى  2016توصية بشأن التقارير الصادرة من يناير  872ما مجموعه 

نفذ. ت( لم %6) 54( قيد التنفيذ، في حين أن %25)توصية  214 كانت( ، و%69) توصيات 604 تنفيذ

 :دناهعلى النحو الموجز أتعليقات وطلبوا توضيحات بأعضاء اللجنة الفرعية  أدلىعقب العرض، و

 لى عدماألعضاء معرفة ما إذا كانت هناك تحديات في اتخاذ قرار وأي أسباب أخرى تؤدي إ طلب .1

ل مسائلين تتطلب تدخل اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمو مراجعة الحساباتتنفيذ توصيات 

 .مراجعة الحسابات

ها تم تحديثلكن لم يتنفيذ وال المعلومات المستكملة عنأنه تم تقديم المزيد من ب انشغالهماألعضاء  أبدى .2

 بشكل مناسب وطلبوا إدراج جميع المداخالت حتى اآلن في التقرير.

ما واليتها، ول المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تنفيذعدم في سبب الاألعضاء معرفة  طلب .3

ل الدوى إذا كان هناك أي تحسن في التصديق على البروتوكول وإيداع اإلعالن بعد الزيارات إل

 األعضاء.

 

 اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت االستنتاجات والتوصيات التالية: .31

 الرقابة نظملتحسين الحسابات يُطلب من أجهزة االتحاد األفريقي مواصلة تنفيذ توصيات مراجعة  .1

 الداخلية.

 مراجعة عنالصادرة توصيات الحالة تنفيذ لمتابعة الالداخلية مواصلة  الرقابةيُطلب من مكتب  .2

 مع جميع األجهزة. الحسابات
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 (ائمينل لجنة الممثلين الدتقرير رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلى المجلس التنفيذي من خالبحث  –حاء 

 ومراجعة األداء لمفوضية االتحاد األفريقي  المراجعة القانونيةتنفيذ توصيات  عن
المجلس  لمقررإلى أن التقرير قد تم وفقا  شارتالتي أ، نائبة رئيس المفوضية العرض سعادة تقدم  .32

مقسم  أن التقريرب. وأبلغت االجتماع 76 في فقرته الفرعية EX.CL. /DEC. 1107 (XXXVIII)التنفيذي 

لتي ا لنظاميةاالقضايا  ؛مفوضية االتحاد األفريقي تجريهاملية إدارة النتائج التي ع -إلى ثالثة أقسام هي: 

  .؛ وتوقع المزيد من العملوتر هاووس كوبربرايس و أثارتها شركة

  :اه، أبدى أعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا توضيحات على النحو الموجز أدنعقب العرض .33

من  ألموالايجب على مفوضية االتحاد األفريقي أن تطلب من الدول األعضاء المساعدة في استرداد  .1

 الموظفين السابقين في بلدانهم

 ، الذي لم يتضمن ملخًصا تنفيذيًاالمطولالتقرير  إزاء انشغاالتأبدى االجتماع  .2

ن ت هيكلية مسياسات أو تغييراسياسات جديدة أو تغيير أو إضافية عمل التنفيذ الذي يتطلب موارد  .3

ة إلى الحاج تدعوأجل التنفيذ الكامل، يجب تحديده بوضوح وتصنيفه وفقًا لذلك، ال سيما تلك التي 

  .المنقحة واللوائح المالية ونظم ولوائح العاملينالنظم في  إدراجها

  .لمحدداألهداف في الوقت ا بتحقيقالمديرين  تُلزمجداول زمنية مصحوبة بلتوصيات اكن تلم   .4

دول لب من اللمجلس التنفيذي يطمن املزم  مقررأيد األعضاء االقتراح الداعي إلى ضرورة اعتماد   .5

ن سابقيين منتخبمسؤولين واألموال التي يُزعم أن موظفين  استرداداألعضاء مساعدة المفوضية في 

 التحادمصيرها من خالل القنوات الدبلوماسية السترداد أموال ا لم يبي نواقد اختلسوها أو 

قة على داد أموال االتحاد المستحوضع إطار قانوني الستر يُطلب من مكتب المستشار القانوني .6

 سابقينمسؤولين منتخبين وموظفين 

 لقانونيا، ومكتب المستشار ومجلس المراجعين الخارجيينالداخلية،  الرقابةغي تعزيز مكتب ينب .7

مكن أن مل الذي يحاجة إلى معرفة العوتدعو ال، داخليًا القانونية المراجعةبحيث يمكن إجراء عمليات 

 ا.يقوم به كل منه

مستويات  علىمكثفة  مداوالت ها كانت موضعمغلقة ألن كقضيةييدالي  مختاريجب تصنيف قضية  .8

وتم  ،وكذلك على مستوى المجلس التنفيذي للجنة الممثلين الدائمينمختلفة من اللجان الفرعية المختلفة 

شؤون والالميزانية على اإلشراف و العام لتنسيقلتقديم تقرير كامل عن القضية إلى اللجنة الفرعية 

 .والمالية ةياإلدار

رح اقتُ تقرير، وفي ال مسؤولين المنتخبين السابقين والموظفين السابقينينبغي إدراج القضايا المتعلقة بال .9

ير تداب ربها في إطاكذلك أنه ينبغي إبالغ مختلف رابطات وهيئات الموظفين المدنيين الدوليين 

 المساءلة في حالة عدم االمتثال للجهود المبذولة من أجل جبر الضرر

 ما إذا كان فريق العمل هو مؤسسة دائمة .10

ضاء لكي ل األعتقرير اللجنة الفرعية الموحد وتعميمه على جميع الدوبم إرفاق التقرير المرحلي يت  .11

 ببحثها-34 .لجنة الممثلين الدائمين تقوم

 :اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت االستنتاجات والتوصيات التالية  .34

ادة عزم والقيال تي أظهرتالرئيس، ال ةنقدر العمل المكثف الذي قامت به قيادة المفوضية، وال سيما نائب .1

فيذ تابعة تنممهمة ب اضطلعتي تالو، المفوضية لقيادة فريق العمل الرفيع المستوى، تحت قيادة رئيس

 المراجعة القانونية؛توصيات 
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ر تغييى لإحاجة ال تدعوالحاالت الواردة في الملحق التي تتطلب مزيدًا من الموارد، حيث  تحديد .2

 املينائح العولو ة ونظمالمالي واللوائح في النظم إدراجهاما المجاالت التي يجب ، وال سيالسياسة

 المنقحة. وينبغي تعديل التقرير المعمم تبعا لذلك

نفيذ تتبع تجداول زمنية في المصفوفة ل إدراجيجب أن تتأكد مفوضية االتحاد األفريقي دائًما من  .3

 التوصيات

د الجهو ، وينبغي بذل المزيد منسؤولين منتخبين سابقينلتي تشمل ميجب اإلبالغ عن الحاالت ا  .4

 .بشأنها من خالل حكوماتهم

ي فالسابقين.  المبالغ من الموظفيناسترداد المجلس التنفيذي للمساعدة في من  مقرر استصدارينبغي   .5

 على مستحقةي السترداد األموال الهذا الصدد، يجب على مكتب المستشار القانوني وضع إطار قانون

 .موظفين سابقينمنتخبين ومسؤولين 

ع نظم م تماشىيجب أن تستمر إدارة مفوضية االتحاد األفريقي في التعامل مع الحاالت المحددة بما ي .6

رح ئي المقتالنها ، وكذلك تنفيذ معظم التوصيات بشأن القضايا النظامية وفقًا للموعدولوائح العاملين

 .2022في ديسمبر 

 مالحظات ختامية –خامسا  .7

زامها لتالود والوف أعرب رئيس اللجنة الفرعية عن تقديره للمداوالت والتعليقات البناءة التي قدمتها جميع .35

 المستمر بعمل اللجنة الفرعية.

رهم على العمل الذي يقوم به في دو لمجلس مراجعي الحسابات الخارجيينأيًضا  وأعرب عن شكره .36

د ة االتحالي أجهزمفوضية االتحاد األفريقي وممثبفريقها و نائبة الرئيسالرقابي في االتحاد. وشكر كذلك 

ع ريقي ووضد األفولوائح االتحا بنظموحثهم على االلتزام  ،األفريقي األخرى لتسهيل عمل اللجنة الفرعية

 دارة موارد االتحاد.إلرقابة داخلية فعالة  نظم

ذلك أن ب بلغ الرئيس األعضاء، أ2021أغسطس  9لفرعية الذي عقد في خالل االجتماع األخير للجنة ا .37

ألعضاء شكر اوة. ي غضون أيام قليلاألخير الذي يترأسه ألنه سيغادر بعثة أديس أبابا ف كان االجتماع

يليا ادة إم، سعفي عمله، كما أعرب عن امتنانه لسلفهله وكذلك مفوضية االتحاد األفريقي على دعمهم 

 .جنة الفرعية قبل توليه الرئاسةلعمل الذي قامت به اللل، مكوسا، سفيرة ناميبيا

ل مع ية بالعمله استمرار التزام المفوض تعلى قيادته وأكدالرئيَس  سعادة نائبة رئيس المفوضية تشكر .38

 .له التوفيق نيابة عن مفوضية االتحاد األفريقي تاللجنة الفرعية وتمن

 الفرعية للجنةاي ترأس فيها لتكما أعرب األعضاء عن تقديرهم لقيادة الرئيس في الفترة القصيرة جدًا ا .39

 .باباديس أأله التوفيق في مهمته الجديدة التي كانت أكثر شبهاً بالمهمة التي قام بها في  واوتمن

 



 

 

 

EX.CL/1282 (XXXIX) Annex.1 
 

 

 

 االتحاد األفريقي 

 الخارجيين مراجعي الحساباتمجلس 
 

 
 

 

 

 تنميةاألفريقي ل الستضافة المركز المرشحة عطاءات البلدان  التقرير عن مراجعة تقييم 
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 جدول المحتويات

 مقدمة .1

 االختصاصات .2

 األهداف واإلجراءات والمنهجية المطبقة .3

 المقدمة من البلدان المرشحةعروض لتقييم شروط التصنيف ل .4

 لتنمية المعادنإنشاء المركز األفريقي  سياق خلفية عن 1.4

 وتقييمها العروضة إدار حول المالحظات الرئيسية  2.4

 فيما يتعلق بمعايير التقييم 1.2.4

 لتنمية المعادنفيما يتعلق بإدارة ملف المركز األفريقي  2.2.4

 فيما يتعلق بعملية التقييم 3.2.4

 التوصيات -5
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 قائمة المختصرات
 التعريف  المختصر

AU االتحاد االفريقي 
AUC مفوضية االتحاد االفريقي 

ACMD ريقي لتنمية المعادنالمركز األف 
BoEA  مراجعي الحسابات الخارجيين مجلس 
ISSAI  المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 
DTI  التجارة والصناعة بمفوضية االتحاد األفريقيإدارة 

CECA لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
PRC قيلجنة الممثلين الدائمين لالتحاد األفري 
EC المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي 
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 تنميةالمرشحة الستضافة المركز األفريقي ل عطاءات البلدان التقرير عن مراجعة تقييم 

 المعادن
 مقدمة .1

من  2018ديسمبر  20بتاريخ  BC / C2 / 3108 / 12.18موجب الرسالة ، بمراجعة قانونيةطلب بعثة م ت

راجعي م جلس إلى م ير مكتب المستشار القانوني بمفوضية االتحاد األفريقيمدير ديوان رئيس المفوضية ومد

عضاء الدول األ منالمقدمة  للعطاءات  الممنوحة  الدرجات الخارجيين لالتحاد األفريقي للتحقق من الحسابات

ر           ر المؤتملمقر وفقا. تم تقديم هذا الطلب في االتحاد األفريقي الستضافة المركز األفريقي لتنمية المعادن

Assembly /AU.Decc.697(XXXI)   (9و  8)الفقرتان. 

 لتي سيتماد خطة العمل يتحدبشأن إلى األعضاء،  الخارجيين مراجعي الحسابات مجلس وفقًا لرسالة رئيس 

الجزائر  في 2019نوفمبر  20المقرر عقده في  الخارجيين مراجعي الحسابات مجلس تقديمها إلى اجتماع 

  راجعةمفريق  الخارجيين مراجعي الحسابات مجلسرئيس عين ، وتنفيذاً للطلب المذكور أعاله، اصمةالع

جنة ذه اللوالسيد أحمد القاسمي عضو ه مراجعة الحسابات من السيد صالح خضر رئيس لجنة عمليات  يتكون

 للقيام بهذه المهمة.

من وتمكن  با في أديس أبا 2019أكتوبر  23لى إ 17في الفترة من أنجز فريق مراجعة الحسابات هذه المهمة 

 تحديد أوجه القصور واقتراح التوصيات التالية الواردة في هذا التقرير.

 االختصاصات .2

متعلقة باختصاصات يقي الالمالية لالتحاد األفرالنظم واللوائح من  79تم تنفيذ المهمة وفقًا ألحكام المادة 

 تلحسابامراجعة ا ، طبق فريقالسياقفي هذا ون )أ( إلى )هـ(. ، وال سيما الفقرات ممراجعة الحسابات

تنطبق  التي باتالحسا المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعةلمعايير الدولية المقبولة عموًما، وال سيما ا

 .متثالاال مراجعةعلى 

دير مي رسالة فارد فريقي الووفقًا لطلب رئيس مفوضية االتحاد األ فيما يتعلق بنطاق المراجعة، فقد تم تحديده

 المشار إليها أعاله. ديوان رئيس المفوضية

 

 األهداف واإلجراءات والمنهجية المطبقة .3

يقي د األفرالمقدمة من الدول األعضاء في االتحا للعطاءات تقييم  منح درجات الهدف من المهمة هوإن  

ي لمطبقة فا لوائحالداخلية والي ذلك اإلجراءات ، بما فلتنمية المعادنالراغبة في استضافة المركز األفريقي 

 .المركز األفريقي لتنمية المعادنإنشاء  عملية هذا المجال وشروط تنفيذها كجزء من

  ما يلي المراجعة والمنهجية التي طبقها فريق  ءاتاإلجراتشمل: 

 ول الدز في جهاإنشاء واستضافة أي التي تحكم شروط  مقرراتواللوائح الداخلية والجراءات جمع اإل

 ؛اء في االتحاد األفريقياألعض

 ا مع دراسة وتحليل هذه اإلجراءات بهدف تحديد نقاط القوة والضعف فيها وكذلك مدى توافقه

 النصوص األخرى التي تحكم االتحاد األفريقي.

  ا دءً ب مراحل:في جميع ال المركز األفريقي لتنمية المعادنإنشاء المتعلقة بجمع األدلة الوثائقية

 ؛مؤتمرتقديم الملف إلى الوصوال إلى  الدول األعضاء في االتحاد األفريقيباستشارة 

 معايير فيما يتعلق بال وكذلك شروط التصنيف للوائحالملف لإلجراءات وا موافقة تقييم مستوى

 .درجات التقييم المطبقة المستخدمة ومقياس 

 ها.يم تقارير التقييم الخاصة بلجنة التقييم وشروط عملها وتقد بحث المقرر بشأن إنشاء 
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 خالف ية بالالمعن البلدان ممثليمع واإلشراف عليه و رصدهلمسؤولين عن إدارة الملف والتحدث مع ا

ي التال األشخاص في هذا السياق مع مراجعةالمرشحة. اجتمع فريق ال درجات تقييم البلدان حول 

 :ذكرهم 

 الصناعة والتجارة. إدارة مدير -

 ؛ي لجنة التقييمعضوان فلصناعة والتجارة ا رةمن إدامسؤوالن  -

 مفوضية االتحاد األفريقي.بالقانوني مدير مكتب المستشار  -

ا طلب جمهورية غينيملف سفارة جمهورية غينيا في أديس أبابا المسئولون عن  ن عنممثلو -

 .المركز األفريقي لتنمية المعادنالستضافة 

ركز المطلب زامبيا الستضافة ملف لمسؤولون عن ، اسفارة زامبيا في أديس أبابا ن عنمثلوم -

 .األفريقي لتنمية المعادن

  فيةعنيين كاين المجريت مع المسؤولالتي تم جمعها وكذلك المقابالت التي أُ مراجعة أن الوثائق يعتقد فريق ال

ات يم التوصيوتقد دنالمركز األفريقي لتنمية المعاالستضافة  لمنح درجات تقييم للعطاءات التي قدمتها البلدان

 جراءات الحالية.الالزمة إلى مفوضية االتحاد األفريقي لتحسين اإل

 المرشحة البلدان المقدمة من منح الدرجات للعطاءات تقييم شروط  .4

 خلفية عن سياق إنشاء المركز األفريقي لتنمية المعادن 1.4

م افي ع عادناألفريقي لتنمية الم المركز، تم إطالق المؤتمرمقررات الوزارية والمقررات ختلف معمال ب 

شريكين لال من وبتموي لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ، باستضافةكمشروع لالتحاد األفريقي 2013

ى إل ادية ألفريقيالجنة األمم المتحدة االقتص، تم نقل أمانة المشروع من 2017)أستراليا وكندا(. في ديسمبر 

 مفوضية االتحاد األفريقي.

مه لى نظا، عملية التصديق عإضفاء الطابع المؤسسي على المركز، بهدف بدأت مفوضية االتحاد األفريقي

 .(Assembly / AU / Dec.589 (XXVI) المقرر 2016األساسي الذي تم اعتماده فقط في عام 

ريقي ز األفالمرك، المسؤولة عن عملية إنشاء مفوضية االتحاد األفريقيالتجارة والصناعة ب إدارة اتخذت

 ، الخطوات التالية:لتنمية المعادن

 تعبير للفريقي )مذكرة شفهية( لجميع الدول األعضاء في االتحاد األ رغبةإطالق دعوة للتعبير عن ال

 30 اتطلبتقديم الاستضافة مقر المركز األفريقي لتنمية المعادن. كان الموعد النهائي لرغبتها في عن 

زامبيا وهي كينيا و ،استضافة مقر المركزبلدان عن رغبتها في  ( 5خمسة ) عربتأ .2015يوليو 

 وجمهورية غينيا والسودان ومالي؛

  لين عن من ممث العطاءات المقدمة من البلدان الخمسة، مكونة تقييم للجنة ، 2016إنشاء، في فبراير

ممثل لعام وان التجارة والصناعة، وممثل عن مكتب المستشار القانوني، وممثل عن مكتب األميإدارة 

  .عن مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية

  تنمية فريقي لركز األمقر الم ستضافةاقترحتها البلدان المعنية ال زيارة المواقع التيلعقب تنفيذ برنامج

يم لتقياجعة تقرير وبعد مرا. لجنة الممثلين الدائمينإلى وقدمته  تقرير التقييماللجنة المعادن، أعدت 

 :القيام بما يلي الممثلين الدائمين من مفوضية االتحاد األفريقيطلبت لجنة 

 افة إعادة صياغة التقرير ليعكس بشكل موضوعي المخاطر المحتملة لعروض الدول األعضاء الستض

 المركز األفريقي لتنمية المعادن.

  تدعيم ً ً وتصنيفا ي ف لمؤتمرعتمدها المعايير التي اابل الكل بلد مق يندقيقالتقرير بمصفوفة توفر تقييما

2005. 
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 2018مصفوفة في يناير مع ال سحب التقرير من جدول األعمال وتقديم التقرير المعدل 

  ًالتجارة والصناعة بما يلي: إدارة لتوصيات لجنة الممثلين الدائمين، قامت تنفيذا 

 ام عفيذي لمجلس التنمدها المعايير االختيار مع مراعاة المعايير التي اعت وضع الدرجات وضع نظام

لكل  ،ياًرامع 13نقطة لـ 120تبلغ  مةالمقياس المعتمد على درجة عا أي جهاز. يحتوي ضافةالست 2005

 ،عادننمية الملمركز األفريقي لتنقاط باستثناء المعيارين: التصديق على النظام األساسي لـ 10معيار 

 ؛نقاط لكل منهما 5أمين المركز  إقامةمحل و

 فقط كونا مالبعثة كان فريق . منح درجات للعروض الستضافة المركز من أجل المرشحة  البلدان زيارة

م. ولم ن العاالتجارة والصناعة وممثل عن مكتب المستشار القانوني وممثل عن األمي عن إدارة من ممثل

في ي سحاب مالبار انعت، مع األخذ في االلجنة التقييم هذه أعدت التقييم. أعضاء اللجنة في هذا بقية يشارك 

ض، على النحو ( مشاريع لمصفوفة  منح الدرجات للعرو3) ثالثة ،غينيا لصالحمن المنافسة هذه المرحلة 

 التالي:

نقطة  114 كينيا في المرتبة األولى برصيداحتلت   2018يناير  12بتاريخ  مصفوفةلل مشروع أولي -

 لسودان؛نقطة ل 101وغينيا كوناكري وزامبيا لكل من نقطة  113مقابل 

ما  دبع، نقطة 116المرتبة األولى برصيد جمهورية غينيا  احتلت فيه  مصفوفةللمشروع ثاني  -

األفريقي  لمركزق التصديق على النظام األساسي لثائو، 2018يناير  16في جمهورية غينيا،  أودعت

والسودان  113ا ، زامبي114السابقة )كينيا ات خرى بالدرجاأل البلدان بينما احتفظت، لتنمية المعادن

هو الذي أوصى  2018يناير  18لتقرير التقييم التي تم االنتهاء منه في وهذا المشروع الثاني (. 101

الصناعة التجارة وإدارة إلى  تم تقديمهفي المرتبة األولى، وهو الذي جمهورية غينيا  بتصنيف

 .لجنة الممثلين الدائمينإلى  لترجمة إلحالتهتقديمه لو

، دليالً 2018 يناير 22دمت زامبيا، في ، قهذا التقرير إلى المجلس التنفيذيقبل تقديم و، مع ذلكو -

ذ في االعتبار مع األخوماليين دوالر أمريكي.  4على التزامها بتمويل المركز من خالل اقتراح مبلغ 

( جاتح الدرمن  لمصفوفة الثالث شروعالمنة التقييم تصنيف زامبيا )، أعادت لجهذا العنصر الجديد

، 116ينيا )جمهورية غ دول األخرىجات للنقطة مع الحفاظ على نفس الدر 117ـب في المرتبة األولى

 (101والسودان  114كينيا 

لقصيرة هائية االمواعيد الن ومع مراعاة إدارة التجارة والصناعة، وفقًا لتأكيدات مسؤولي ومع ذلك -

نسخة حيح التقرير مباشرة إلى المجلس التنفيذي دون تص، تم تقديم النسخة اإلنجليزية من الجدًا

نيا غيتلت ، اح. ومع ذلكهذا التصنيف مصادقة لجنة الممثلين الدائمين مقدما علىالفرنسية ودون 

 المترجمةلدائمين والجنة الممثلين المقدم إلى  نسخة الفرنسية من التقرير الثانيالالمرتبة األولى في 

 .من اإلنجليزية

ثلين جنة المملالتصنيف: األولى مقدمة إلى مع اختالف نسختين من نفس التقرير  أمام جدنا أنفسنا ، ولذلك

 لين الدائمينجنة الممثلإلى  ، ولم يتم تقديمهاولى والثانية باللغة اإلنجليزيةغينيا المرتبة األتحتل فيها  الدائمين

 بين البلدين. زامبيا المرتبة األولى. أدى هذا الوضع إلى خالففيها  تحتل

و مة يونيقفي  المركز األفريقي لتنمية المعادنبحل مسألة استضافة أوصى المؤتمر  ،في ضوء هذا الخالف

 فاق، يمكنترتيب ودي وطوعي. في حالة عدم التوصل إلى اتالتوصل إلى ودعوة البلدين إلى  2018ويوليو 

ي. األفريق تحادالا أقل من مؤسسات أو هيئات اأن يأخذ المؤتمر في االعتبار معيار البلد الذي يستضيف عددً 

ي لتنمية المركز األفريقالستضافة  2018تم أخيرا تعيين جمهورية غينيا في يوليو ، على هذا األساسو

 .المعادن
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 العطاءات عملية تقييم اإلدارة و حول المالحظات الرئيسية  . 2.4

 فيما يتعلق بمعايير التقييم. 1.2.4

ابع ات ط(. إنها ذ08هي ثمانية )   EX.CL/195 (VII) Rev.1 annex IIIفي المقرر  المعايير الواردة

، سيلسياا، والمناخ وتتعلق بشكل أساسي بالتسهيالت التي يمنحها البلد المضيف )المباني واألثاث عام

 تقييمها،دها وسية ...( ويصعب تحديوالحصانة الدبلوما ات، واالمتيازلمرافق والبنى التحتية اللوجستيةوا

عض ب عتباراألخذ في االنيف لكل معيار. باإلضافة إلى ذلك، لم يتم تصالد مقياس حديال  مقررخاصة أن ال

 ى سبيل المثال:والتي نورد بعضا منها عل، المعايير المهمة في االختيار

 خبرة البلد المضيف في مجال نشاط الجهاز الذي سيتم إنشاؤه؛ 

  استضافها بالفعل البلد المضيف؛عدد المؤسسات أو األجهزة التي 

 ؛ية االتحاد األفريقيفي ميزان الوضع المالي للبلد المضيف فيما يتعلق بمساهماته 

 قدرة البلد المضيف على تمويل المشروع 

 المركز األفريقي لتنمية المعادنفيما يتعلق بإدارة ملف  2.2.4
ي الت، ولفببعض الوثائق الرئيسية من المالمراجعة من تزويد فريق  إدارة التجارة والصناعةلم تتمكن 

وبشكل  لمعادن،االعطاءات من البلد المضيف للمركز األفريقي لتنمية  جميع خطوات عملية تقييم تتضمن تتبع 

 :، الوثائق التاليةخاص

 .محضر اجتماع لجنة التقييم 

 وتشكيلتها لجنة التقييمإنشاء  المقرر بشأن. 

 لكل معيار؛صصة المخمقياس الدرجات  المقرر بشأن 

 ؛نة لضمان استقالليتها وموضوعيتهااإلجراء الذي يحدد عمل اللج 

ة. لم ن المضيفلبلداقارير التقييم التي مكنتنا من ترتيب عروض ات لنا إدارة التجارة والصناعة تومع ذلك، قدم

 يتم التوقيع على هذه التقارير من قبل أعضاء اللجنة.

 مفيما يتعلق بعملية التقيي 3.2.4
 اتسمت عملية التقييم بأوجه القصور التالية:

  التصنيف على مقياسالمركز األفريقي لتنمية المعادن الستضافة  المرشحة البلدانلم يتم إطالع. 

 وقت الذيتبار المع األخذ في االع من قبل البلدان إلرسال الوثائق  لم تحدد اللجنة موعدًا نهائيًا 

سبب بئمين. وين الداوتاريخ تقديم تقرير التقييم إلى لجنة الممثل ائقالبلدان إلعداد هذه الوث تحتاجه 

م استالثالث مرات عند  لعطاءاتاتصنيف مراجعة تقييمها وإلى  لجنة التقييمذلك، اضطرت 

ا ية غينيلخالف بين جمهوركان هذا هو سبب او، كما هو موضح أعاله. التزامات البلدان المرشحة

 ؛وزامبيا

 أعضاء  أعضاء من اللجنة بدالً من جميع( 3) من خالل منح الدرجات ثالثة ضتقييم العروب قام

مسؤولو فاد أمما قد يؤثر على موضوعية التقييم.  2015اللجنة السبعة المعينين ألول مرة في عام 

رحلة مأثناء  ةألسباب مختلفتفرغ األعضاء اآلخرين أن هذا يرجع إلى عدم ب إدارة التجارة والصناعة

 ؛التصنيف

 ق من ن بالتحقلمديريل، األمر الذي لم يسمح نهائي باللغة اإلنجليزية على عجلتم إعداد تقرير التقييم ال

ون دلتنفيذي مجلس اتوافق التقارير باللغات األخرى وإرسال التقرير النهائي باللغة اإلنجليزية إلى ال

لرغم من على ا تخطيط للعملية المرور عبر لجنة الممثلين الدائمين. يشير هذا الموقف إلى عدم وجود

 ؛( سنوات3إطالقها ألكثر من ثالث )



EX.CL/1282 (XXXIX) Annex 1 

Page 8 

 

  ن مسألة رار بشأقتخاذ الاألفريقي المخولة  صنع السياسة  لالتحادتقارير التقييم المرسلة إلى أجهزة

لدان بوثائق تبرر تصنيف عروض الب شفوعةغير م المركز األفريقي لتنمية المعادن،استضافة 

 .المرشحة
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 تالتوصيا .5

 ةشفافيلافريقي ولضمان عملية إنشاء مكاتب أو ممثليات أو هيئات تابعة لالتحاد األحتى يتم إتقان  

 ى بأن تقوم مفوضية االتحاد األفريقي بما يلي:وصَ ، يُ ةموضوعيالو

 مقررمراجعة ال EX.CL/195 (VII) Rev.1 Annex III االستضافة لالتحاد  بشأن معايير

معايير قابلة  من خالل تحديد المعايير ذات الصلة والقابلة 2005ا إلى التي يعود تاريخهاألفريقي 

 لكل معيار. الدرجاتوأيًضا تحديد للقياس الكمي والتقييم 

 بهدف ضمان وتشكيلها وطرائق عملها  وضع إجراء مكتوب إلنشاء لجنة التقييم المخصصة

 ضاء( ول األعفوية )استشارة الدالمذكرة الش، بدءا بإرسال الليتها وتوضيح دورها في العمليةاستق

ر ي المحضف، يجب على اللجنة تدوين جميع أنشطتها القرار النهائي. وفي هذا السياقووصوال إلى 

 المعتمد.

 لدول ضمان الشفافية في العملية من خالل توصيل نفس المعلومات وفي نفس الوقت إلى جميع ا

بات م الطلوتحديد الموعد النهائي الستال األعضاء )خاصة المعايير المستخدمة ومقياس التصنيف(

 .من الدول األعضاء وتاريخ التقييم النهائي

 إلدارة ارئيس  قييم )دورتقدم عملية التحالة خطوات وإبالغ رئيس مفوضية االتحاد األفريقي بجميع ال

 ؛المعنية(

 مفوضية دور إلى مؤتمر رؤساء الدول. يتمثل البلد المضيف بشأن  يجب أن يعود القرار النهائي 

( تنفيذيمجلس الالولجنة الممثلين الدائمين )جهزة صنع السياسة تحاد األفريقي في إعداد الملف ألاال

 لتسهيل اتخاذ القرار.

 عبد القادر بن معروف

 المحاسبة مجلس رئيس

 الخارجيين لالتحاد األفريقي مراجعي الحسابات رئيس مجلس 
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 قياالتحاد األفري    

 مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين 
 

 
 

 نتائج وتوصيات تتعلق بالبرلمان األفريقي
 أ. ضريبة القيمة المضافة العالقة

 ب. فصل األمين العام السابق   

 الملحقين ألف و باء من اتفاق المقرب العملج. انتهاء 

 د. الظروف التي تؤدي بالموظفين إلى مغادرة البرلمان األفريقي
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 االختصاصات

 2019المنعقدة في نيامي، النيجر في شهر يوليو  35طلب المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في دورته 

، من مجلس مراجعي الحسابات  30، المادة   EX.CL/Dec.1057 (XXXV)وبموجب قراره ،  

الخارجيين "استكمال مراجعة حسابات البرلمان األفريقي السابقة )بريتوريا، جنوب أفريقيا( مع القيام 

فين الذين تم فصلهم بتحريات لجمع المعلومات من بلد المقر وأعضاء البرلمان األفريقي واألمانة بشأن الموظ

 أو استقالوا في ظروف غامضة". وعليه تنقسم االختصاصات إلى:

 االسترداد المتأخر لضريبة القيمة المضافة لصالح البرلمان األفريقي .أ

 فصل األمين العام السابق .ب

 ج. انتهاء العمل بالملحقين ألف وباء من اتفاق المقر

 ند. الظروف التي أدت إلى استقالة أو فصل موظفي

 

 األهداف

إكتشاف أسباب عدم قدرة البرلمان األفريقي على الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة من  .أ

 جمهورية جنوب أفريقيا بهدف تقديم الحلول.

فين ي وموظتحديد الظروف التي أدت إلى فصل السيد فيبيا هراوا األمين العام للبرلمان األفريق .ب

 آخرين.

 د اتفاق المقر وتحديد أثاره على عمل البرلمان األفريقي.ج. اكتشاف أسباب عدم تجدي

 د. تحديد عدد الموظفين الذين استقالوا وأسباب مثل هذه االستقالة. 

 

 النطاق والمنهجية

داف تم تحديد نطاق مراجعة الحسابات الخاصة في المسائل الواردة في االختصاصات. ولتحقيق األه

في  لة مؤرخةب رساعام باإلنابة لتلك الفترة السيد غالي ماسا هارو بموجالمنشودة، طلب الفريق من األمين ال

 أن يقوم بما يلي: OAuGF/INTAU/PAP/2019/02، والتي تحمل مرجع: 2020يناير  13

بة مراسلة مصلحة الضرائب في جنوب أفريقيا بخصوص المسألة وما تعلق بتأخر استرداد ضري .1

 قيالقيمة المضافة لصالح البرلمان األفري

م لم يق مراسلة السيد فيبيا هراوا بخصوص فصله باعتبار أن مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين .2

 باالتصال به أثناء التحري بشأن المسألة.

تبار أن وا باعمراسلة نواب الرئيس األربعة بشأن مسألة فصل األمين العام السابق السيد فيبيا هرا .3

 بهم حول القضية. مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين لم يلتق

فاق مل باتمراسلة وزارة العالقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا بخصوص انتهاء الع .4

 لة.المقر طالما أن مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين لم يلتق بحكومة جنوب أفريقيا حول المسأ

يرسلوا  هم أنن العام التواصل معوبناء على ما تضمنته واليتنا، طلبنا من األشخاص الذين كان على األمي

 ردودهم مباشرة إلى األمين التنفيذي لمجلس مراجعي الحسابات الخارجيين لالتحاد األفريقي.
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 ت محلقمنا كذلك باستجوابات وتحريات ومراجعة مستندات لدعم نتائج عملنا بشان المسائل التي كان

 المراجعة.

 التقييد

وب لى جنء جائحة فيروس كورونا، لم يتمكن الفريق من التنقل إبسبب التقييد المفروض على السفر جرا

ي فرمجا أفريقيا بعد المرحلة األولى الستكمال العمل حول بعض جوانب المراجعة الخاصة الذي كان مب

 المرحلة النهائية.

ها نا عليصللتي حإن النتائج المعروضة أدناه تستند إلى العمل المنجز في المرحلة األولى وعلى المستندات ا

 من البرلمان األفريقي خالل المرحلة النهائية التي تمت افتراضيا.

 النتائج

 استرداد ضريبة القيمة المضافة من مصلحة الضرائب في جنوب أفريقياألف. 

دوالر أمريكي في  462.600.00الحظنا في المراجعة أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة العالقة أصبح يبلغ  

 دوالر أمريكي. 368.959.00يبلغ  2018بعد ما كان في الرصيد الختامي لعام  2019السنة المالية 

ع إليداأشارت إدارة البرلمان األفريقي إلى أنه تم تسجيل ممثل ) السيد جايمس أوديرو( في منصة ا

ط هو شرواإللكتروني لمصلحة الضرائب في جنوب أفريقيا وتم إنشاء الملف الخاص بالبرلمان األفريقي 

ن جاهزة لتحميلها وهي اآل 2018إلى  2014يداع اإللكتروني. لقد تم تحضير العائدات المتعلقة بالفترة من لإل

 اإليداع منصة في منصة اإليداع اإللكتروني لمصلحة الضرائب في جنوب أفريقيا. يُتوقع أن يتم التحميل في

 .2021مارس  31اإللكتروني مع حلول 

ية متوقفة بسبب ، قالت اإلدارة أن العمل2020جعة الحسابات في شهر ديسمبر وخالل المرحلة النهائية من مرا

 جائحة فيروس كورونا في جنوب أفريقيا التي أد ت إلى اإلغالق وتقييد األنشطة في البالد.

 الخالصة

واصلة منبغي قامت إدارة البرلمان األفريقي بجهود حثيثة للحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة. ي

  لجهود.ا

 باء. فصل األمين العام السابق السيد فيبيا هراوا
ن األفريقي معالي . وقام رئيس البرلما2017أبريل  27التحق السي د فيبيا هراوا بالبرلمان األفريقي بتاريخ 

المؤرخ في   PAP/PRES/AP/150/05-18روجي نكودو دانغ بإنهاء تعيينه بموجب قرار يحمل مرجع: 

 . 2018مايو  29

 ستند إنهاء مهام السيد فيبيا هراوا إلى األسباب اآلتية:ا

 ة المكتباء هيئعدم القيام باألداء في المستوى المرتقب من األمين العام للبرلمان الذي أثاره أعض .1

 وعدد كبير من أعضاء البرلمان األفريقي؛

ن. إال البرلما يل فيالتمث تم تعيينه بالرغم من أنه احتل المرتبة الثالثة بهدف منح األفضلية لبلد ضعيف .2

طابقا منص على أن توظيفه لم يكن  2018أبريل  25أن تقرير التحريات لالتحاد األفريقي المؤرخ في 

 مطابقة كاملة مع نظم وقواعد االتحاد األفريقي؛

صح في بالرغم من أنه شخصيا ن 2018شارك في حملة انتخاب رئيس البرلمان األفريقي في مايو  .3

برلمان ياسية للن السمرات بالتزام الحياد وخدمة أمانة البرلمان األفريقي  وعدم التدخل في الشؤوالعديد من ال

 األفريقي؛
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ص و منصوهكان يسافر خارج مقر العمل دون تبليغ رئيس هيئة المكتب ودون أخذ اإلذن منه مثلما  .4

 ؛45.2عليه في نظم ولوائح موظفي االتحاد األفريقي، المادة 

قواعد ات مع وسائل اإلعالم من دون ترخيص من رئيس هيئة المكتب وفقا لنظم وإجراء استجواب .5

اعه عن صورة ) أ( و)ج( وإتهام الرئيس بارتكاب مخالفات وعدم دف 5.3موظفي االتحاد األفريقي ، المادة 

ة لبيظات سالمنظمة التي أصبحت مشوهة بالعديد من الرسائل المجهولة ومنشورات إعالمية موزعة مع مالح

 بشأنها من طرف السيد هراوا.

 2018و/يوليو ( المبرمجة في شهري يوني31عدم التحضير لقمة االتحاد األفريقي الواحدة والثالثين) .6

ي تأخر األفريق تحادوالتي كان من المقرر أن يُعرض فيها تقرير األنشطة. إال أن تقديم التقرير إلى مفوضية اال

 ا بتقديم أي شيء تحضيرا للقمة؛عن األجل المحدد ولم يقم السيد هراو

ى إنهاء عقد عن طريق الفيديو عل 2018مايو  29وافقت هيئة المكتب في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 

 السيد فيبيا هراوا على الفور.

عد وقوا انطالقا مما سبق، فإن هيئة المكتب لم تتبع المسار القانوني مثلما هو منصوص عليه في نظم

 وائح االتحاد األفريقي األخرى الموجودة.الموظفين ول

ي تشيف ، التقى الفريق مع معالي بوراس جمال، النائب الثالث للرئيس ومعال2020فبراير  28بتاريخ 

ا في ئيس أنهما الرتشارامبيرا، النائب الرابع للرئيس وهما عضوان في هيئة مكتب البرلمان األفريقي.قال نائب

 بخصوص مسألة تعيينه ويأمالن أن تتم تسوية القضية بالتراضي. اتصال مع السيد فيبيا هراوا

ولكن تقديمه قد تم  2020لم يتمكن الفريق من لقاء السيد فيبيا هراوا أثناء مرحلة المراجعة المؤقتة في فبراير 

 إرساله إلى أمانة مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين.

 لخالصةا

أن السي د  2020لمرحلة النهائية من المراجعة في شهر نوفمبر الحظ فريق مراجعي الحسابات خالل أداء ا

فيبيا هراوا قد أعيد إلى منصبه كأمين عام للبرلمان األفريقي بموجب مراسلة تحمل مرجعا رقم: 

PAP/BUR/037/05-2020  2020مايو  29مؤرخة في. 



EX.CL/1282 (XXXIX) Annex 3 

Page 4 

 

 

 جيم. انتهاء العمل بالملحقين ألف وباء من اتفاق المقر

اتفاقا مع حكومة جمهورية جنوب أفريقيا قبلت بموجبه هذه  2004سبتمبر  16فريقي بتاريخ أبرم االتحاد األ

األخيرة باحتضان مقر البرلمان األفريقي. وبموجب هذا االتفاق ، يتعي ن على حكومة جنوب أفريقيا توفير  

لمعلومات إلخ. تم وصيانة مبنى إداري للمكاتب وسيارات ألعضاء البرلمان واألمن واألثاث وتكنولوجيا ا

 إبداء المالحظات اآلتية بخصوص االتفاق:

المستمر ولمادي بي نت مراجعة لالتفاق أن الملحقين ألف و باء من اتفاق المقر المتعلقين بالوجود ا .1

يدهما منذ ذلك ولم يتم تجد 2009ديسمبر  31للبرلمان األفريقي في جنوب أفريقيا قد انتهى العمل بهما في 

 لك ال زالت حكومة جنوب أفريقيا توفر البنود المسرودة في الملحقين.الوقت؛ ومع ذ

صمم هيكل دائم م ( من اتفاق المقر وفي الملحق ألف لالتفاق أنه " سيتم توفير1تنص المادة الثالثة ) .2

 فيذهكم لم يتم تنأو تاريخ آخر تتفق عليه األطراف." ياُلحظ أن هذا الح 2009خصيصا للبرلمان األفريقي بعد 

 .2009منذ 

عام ين الطلب فريق المراجعة عروضا من وزارة العالقات الدولية والتعاون من خالل رسالة كتبها األم

 للبرلمان األفريقي باإلنابة ولكن لم يأت أي رد في هذا الباب.

 عالي بوراسم، قال النائب الثالث للرئيس 2020فبراير  28خالل االجتماع مع أعضاء هيئة المكتب بتاريخ 

ن خصيص مكاوا بتجمال أن األمين العام باإلنابة التقى مع ممثلي وزارة العالقات الدولية والتعاون والتزم

 لشؤونإقامة مناسب للرئيس وهذا جزء من االتفاق. وأضاف يقول أن اإلدارة اجتمعت كذلك مع وزير ا

 ( أشهر لمراجعة األنشطة.6الخارجية وتم االتفاق على االجتماع كل ستة)

لثالث النائب ا واللوازم واألثاث مثلما هو منصوص عليه في الملحق باء من االتفاق، قال  شان التجهيزاتوب

ن البرلما ظة أنللرئيس معالي بوراس جمال أن حكومة جنوب أفريقيا ال توفر لهم مثل هذه المعدات مع المالح

لى ستنادا إمان انبغي أن يتحملها البرلاألفريقي يقوم بشراء الكراسي والحاسوب والتجهيزات إلخ والتي ال ي

 اتفاق بلد المقر.

 ي وحكومةفريقأشار مدير هيئة المكتب، ج.ب. كووي ج ر إلى أن اتفاق بلد المقر لم يبرم بين البرلمان األ

ب كومة جنوقي وحجنوب أفريقيا   وهذا ما شكل قيدا على تجديده. إن االتفاق تم إبرامه بين االتحاد األفري

تولى ريقيا ستوب أف. إال أن وزير الشؤون الخارجية قد م بعض االلتزامات بشأن االتفاق باعتبار أن جنأفريقيا

يا سبق لها . وبخصوص اإلقامة للرئيس، قال كذلك أن حكومة جنوب أفريق2020رئاسة االتحاد األفريقي في 

ها بلقبول ااستطاعة الرئيس وأن وفرت إقامة من قبل ولكنها لم تكن مطابقة للمعايير وعليه لم يكن في 

 وتعهدت الحكومة بالنظر في المسألة.

 الخالصة

لمسائل عوا اعلى أعضاء لجنة الممثلين الدائمين أن يعرضوا األمر مباشرة على حكومة جنوب أفريقيا ويتب

 التي من شأنها تيسير تجديد االتفاق.

 

 دال. وضع الموظفين المستقيلين وسبب االستقالة
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 2019-2018ا البرلمان األفريقي عامي ن الذين غادرووضع الموظفي
الرقم 

 التسلسلي
 السبب المنصب المشغول تناريخ المغادرة تاريخ التوظيف اسم الموظف

 استقالت مساعدة الموارد البشرية 31/05/2019 01/04/2006 كيامبي بولندوي 1

 الاستق المالية والميزانية 02/03/2018 03/03/2015 فصيل بيريغا 2

أمين عام مساعد ، المالية  17/10/2019 13/05/2015 يوسوفا جوبي 3

 واإلدارة

 فصله ألسباب تأديبيةتم 

 وظفة سياسيةم -نهاية الوالية رئيسة ديوان 21/08/2018 29/09/2015 ليزات ألمو نتونغا 4

 استقال وحدة الجلسات 29/08/2019 24/10/2015 بومدين محمد لمين 5

بيبي زوجة لوب أليس شنتا ل 6

 مانغا بال

 وظفة سياسيةم -نهاية الوالية رئيسة ديوان 21/08/2018 01/09/2016

الجلسات العامة/ محاضر  21/09/2018 03/01/2017 جان فان ديك 7

 المناقشات

 استقالت

 وظفة سياسيةم -نهاية الوالية رئيسة ديوان  21/08/2018 28/04/2017 نتالي لور إيكومو بياال 8

 

إلى  2018ن م( موظفين البرلمان األفريقي في الفترة 8لما هو مبي ن في الجدول أعاله، غادر ثمانية )مث

قالوا بينما تم ( موظفون است4) ثالثة موظفون غادروا بسبب نهاية الوالية/ كموظفين سياسيين، أربعة) 2019

 ( ألسباب تأديبية(.1فصل موظف واحد)

 وسوفا جوبي الذي تم فصله في ما يلي:تمثلت التهم الموجهة إلى السيد ي

 اإلهمال أو اإلمتناع عن أداء الواجبات مما تسبب في خسارة مالية. .1

 االحتيال ،عدم األمانة ، التزوير ، االختالس أو سوء استعمال األموال الرسمية. .2

 التشويه أو التصديق الكاذب بخصوص أي مطالبة. .3

 لطة.إساءة استعمال المنصب و/أو سوء استعمال الس .4

 تخصيص واستعمال أصول االتحاد ألغراض شخصية. .5

 نقل غير شرعي لنقدية االتحاد. .6

 عدم إطاعة األوامر القانونية والمعقولة. .7

 رفض تنفيذ تعليمات قانونية. .8

 ه.و سمعتاإلهمال أو اإلمتناع عن أداء واجبات مما تسبب في إلحاق الضرر بممتلكات االتحاد أ .9

 إلى الخطر القانوني. إهمال الواجب مما عرض المؤسسة .10

يرة عماال خطشكل أأقر المجلس التأديبي بالتوافق أن األعمال أو اإلهمال المسندة إلى السي د يوسوفا جوبي ت

 لسوء السلوك مثلما هو منصوص عليه أعاله.
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ن ذي ن يكوأيالحظ المجلس أنه بالنظر لمنصب السي د يوسوفا جوبي وتدريبه وتجربته المهنية، كان عليه 

ة ر العاليمعاييايير عالية وأن يقوم بدل أفعال سوء سلوكه الجسيم غير الالئق بأعمال تكون في مستوى المع

اعد من نظم وقو 3.3للكفاءة والنزاهة واالستقامة والعناية الكبيرة المطلوبة منه أو من منصبه وفق المادة 

 موظفي االتحاد األفريقي.

ع يه، رفالعقوبات المناسبة ألفعال سوء سلوكه الجسيم. وعلتبعا لذلك، أوصى المجلس التأديبي بفرض 

 المجلس التأديبي بالتوافق التوصيات اآلتية:

 فصل المدعى عليه بأثر فوري كموظف للبرلمان األفريقي؛ .1

نافع ل والمأمر المدعى عليه باسترداد الخسائر المالية لصالح البرلمان األفريقي وجميع األموا .2

 المختلسة؛

جب والتي ي لمؤسسةمالية بناء على نتائج المجلس التأديبي بحساب جميع المبالغ المستحقة ليقوم قسم ال .3

 اقتطاعها من حقوق المدعى عليه المتعلقة بنهاية الخدمة؛

وك التي ء السلتقوم المؤسسة بتطبيق تدابير الرقابة واآلليات المؤسسية لضمان عدم تكرار أفعال سو .4

 ارتكبها السي د يوسوفا جوبي.

فريقية مة األن فصل السي د جوبي اقترحه المجلس التأديبي الذي ترأسه القاضي سيلفيان أور، رئيس المحكإ

االتحاد  ) إجراءات تأديبية( من نظم وقواعد موظفي59لحقوق اإلنسان والشعوب والذي تم وفقا للمادة 

، مرجع، فريقيب البرلمان األاألفريقي. تم تقديم قرار المجلس التأديبي بموجب تقرير موجه إلى هيئة مكت

 .2019أكتوبر  8مؤرخ في   PAP/DB/BUR/01/10.19رقم: 

 الخالصة

 تم فصل جوبي يوسوفا وفقا لإلجراءات الواردة في نظم وقواعد موظفي االتحاد األفريقي.

 التوصيات

حاليا؛  ممارسةال ينبغي أن يكون فصل األمين العام بقرار انفرادي لرئيس هيئة المكتب مثلما هي ال .1

ذه عامة. ه جلسة بل ينبغي أن يتم فصل األمين العام بتوافق األغلبية أو ثلثي أعضاء البرلمان األفريقي في

يف ت والتوظترقياالتوصية ال تُخل بالحالة األخرى لفصل األمين العام. ينبغي أن يتشكل مجلس التعيينات وال

ض كن عرأو ادعاءات تشمل األمين العام ويم من أشخاص من خارج البرلمان األفريقي في حالة  تحريات

 نتائجهم/توصياتهم على هيئة المكتب قبل تقديمها إلى الجلسة العامة.

 16/09/2004ق ينبغي أن تتأكد لجنة الممثلين الدائمين من أن اتفاق المقر يتم تجديده وفقا التفا .2

 واألمر الهام هو الهيكل الدائم المصمم خصيصا للبرلمان األفريقي.

 قد م وفقتمضافة ينبغي أن تتأكد إدارة البرلمان األفريقي من أن الطلبات السترداد ضريبة القيمة ال .3

 جدول زمني محدد لتفادي المزيد من تراكمها.

 جراءاتينبغي أن يتبع فصل الموظفين اإلجراءات القانونية. إذا تم فصل موظف دون إتباع اإل .4

 يتحملها المسؤول الذي رخص الفصل.القانونية، فإن كل خسارة تنبع من الفصل 
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 أديس أبابا، إثيوبيا

 

 األصل: إنجليزي

 

لجنة  عن طريقتقرير رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلى المجلس التنفيذي 

ة مفوضي لحسابات لقانونيةالمراجعة االممثلين الدائمين بشأن تنفيذ توصيات 

 ئهاأدامراجعة االتحاد األفريقي و

 

 

الذي  EX.CL/DEC. 1107 (XXXVIII)من المقرر 76امتثاال للفقرة  تقديمهتم ي

  ةقد( للمجلس التنفيذي المنع38اعتمدته الدورة العادية الثامنة والثالثون )

 2021الفيديو، في فبراير  عن طريق

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 
 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243    Telephone:   +251 11-551 7700     
 www.au.intWebsite:    

http://www.au.int/


EX.CL/1282 (XXXIX) Annex 4 

Page 2 

 

 

 المقدمة

 خلفيةال .1.1

المقررين ذك ر ب ،2021فبراير  في المجلس التنفيذي الصادر مقررة إلى باإلشار .1

EX.CL/Dec.1031(XXXV)  وEX.CL/Dec.1057(XXXV) في الدورتين  اللذين تم اعتمادهما

في  2019ناير لي في يعلى التواالمنعقدتين ، التنفيذي للمجلسالعاديتين الرابعة والثالثين والخامسة والثالثين 

مراجعة مستقلة  توجيهات بإجراء اأصدر نذيل، وال، النيجر، في نيامي2019إثيوبيا، وفي يوليو  أديس أبابا،

 :ةالتالي األهداف، وذلك لتحقيق األداءو للحسابات

 يتعلق فيما المفوضيةبالتوازي مع إعادة هيكلة  األداءو للحساباتيجب إجراء مراجعة مستقلة  .أ

 الجذرية سبابن واأل، والمشتريات لتحديد الموظفين المسؤوليلسفر، وتعيين الموظفين، وااإلدارة الماليةب

 .النظم واللوائح المالية ونظم ولوائح العاملينانتهاكات للمخالفات و

 ؛اإلدارية التي تتلقاها إلدارة أموال الشركاء النفقاتاستخدام الرسوم/  بشأن .ب

 .1993صندوق السالم لعام  ورصيد وحالة، ،استخدام بشأن .ج

وترهاوس شركة برايس و اأجرته التي المراجعة القانونية للحساباتجلس التنفيذي بفحص قام الم .2

 ووافق على ،2021( في جلسته المنعقدة في فبراير Price Waterhouse Coopers (PWC)كوبرز )

بشأن تقرير  EX.CL/Dec.1107(XXXVIII)المجلس التنفيذي  مقررفي  اتوصيات الواردة فيهال

ما بللقيام  فريقيمفوضية االتحاد األ المقررمفوضية االتحاد األفريقي. يوجه ونية للحسابات لالمراجعة القان

 :يلي

 حديدهمتذين يتم ال، ضد الموظفين العاملينولوائح  نظماتخاذ إجراءات تأديبية فورية، بما يتماشى مع  .أ

 ؛تحادولوائح اال نظمن عن انتهاك ومسؤول بأنهمبرايس ووترهاوس كوبرز ة شرك والمذكورين في تقرير

مجلس إلى ال المراجعة القانونيةسيقدم رئيس مفوضية االتحاد األفريقي تقريًرا عن تنفيذ توصيات  .ب

ا التقرير جداول . يجب أن يتضمن هذ2021يوليو  /ادية التاسعة والثالثين في يونيوالتنفيذي خالل دورته الع

 .ونيةالقان المراجعةتنفيذ بالمفوضية فيما يتعلق  زمنية واضحة ومواعيد نهائية للتدابير التي اتخذتها

رهاوس برايس ووت شركة تتطرق لهاملفات الموظفين التي لم  تغطي ةشامل مراجعة حساباتإجراء  .ج

إلى  2019 من الفترة الستعراضملفًا فقط، وكذلك  112 المراجعة القانونيةعينة حجم شمل حيث كوبرز 

 .المطلوبة مراجعة الحسابات مجاالتفي جميع  رهاوس كوبرزبرايس ووت ها شركةالتي لم تغط 2020

  EX.CL/Dec.1031(XXXIV)المجلس التنفيذي من مقرر 32كذلك إلى "الفقرة  المقررأشار  .3

 امليعوائح ول بنظمأجهزة االتحاد األفريقي إلى التقيد الصارم سائر مفوضية االتحاد األفريقي و ويدعو

 جهزة صنعأ رراتومق ،التوجيهية اإلدارية والخطوط ، والسياساتائح الماليةواللو والنظم، االتحاد األفريقي

 اإلدارة بية ضداتخاذ العقوبات أو اإلجراءات التأديوالسياسة األخرى في استخدام وإدارة موارد االتحاد، 

 ".في حال الفشل في القيام بذلك والموظفين المسؤولين

 رالمقرذا هتشكل جزًءا ال يتجزأ من برايس ووترهاوس كوبرز  شركةأن التوصيات الواردة في تقرير  يقرر

عة مراجالبشأن برايس ووترهاوس كوبرز  شركةمن المفوضية تنفيذ جميع توصيات تقرير  ويطلب كذلك

 لمفروضةا قوباتمفوضية االتحاد األفريقي دون مزيد من التأخير، بما في ذلك العأداء القانونية لحسابات و

ف ع األطراجمي ثّ ويح ،ولوائح االتحاد األفريقي المختلفة لنظماالمتثال  ب المخالفات وعدمى الموظفين بسبعل

 فعال.بشكل المعنية على ضمان تنفيذها 

قي حاد األفريأجهزة االت لتشملداء للحسابات واألالمستقلة القانونية مراجعة ال توسيع نطاقبضرورة  يوجه

 تريات.والمش لتقديم العطاءاتعمليات الجديدة الإلى  ادستنباالو 2020إلى  2014لفترة من لاألخرى 
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، بمعلومات من خالل لجنة الممثلين الدائمينالغرض من هذا التقرير هو تزويد المجلس التنفيذي  .4

مراجعة البشأن تنفيذ النتائج الواردة في تقرير  مستكملة عن التدابير التي اتخذتها مفوضية االتحاد األفريقي

 PwC Associates شركة أجرتها( التي 2018-2012)االتحاد األفريقي مفوضية أداء ات والقانونية لحساب

Africa Ltd. 

 الدورة الصادر عن EX.CL/Dec.1107(XXXVIII)المجلس التنفيذي  مقررمن  76 وفقا للفقرة .5

ضية االتحاد فوم، تم توجيه 2021الفيديو في فبراير عبر  المنعقدة( للمجلس 38العادية الثامنة والثالثين )

 :للقيام بما يلي األفريقي

 ديدهمي يتم تحالتضد الموظفين  العاملينولوائح  نظماتخاذ إجراءات تأديبية فورية، بما يتماشى مع  .5.1

 ؛التحاداولوائح  نظمن عن انتهاك ومسؤول على أنهمبرايس ووترهاوس كوبرز  شركةوالمذكورين في تقرير 

 لحساباتلانونية المراجعة القتقريًرا عن تنفيذ توصيات تقرير  سيقدم رئيس مفوضية االتحاد األفريقي .5.2

 .2021إلى المجلس التنفيذي خالل دورته التاسعة والثالثين في يونيو/ يوليو 

 النطاق .1.2

ات ى التوصياًء عليغطي هذا التقرير عملية إدارة النتائج التي تقوم بها مفوضية االتحاد األفريقي بن .6

اد ية االتحمفوضأداء  القانونية ومراجعة مراجعةالبشأن يس ووترهاوس كوبرز براالواردة في تقرير شركة 

ايا القض بشأناالتحاد األفريقي  مفوضية هاتلتدابير التي اتخذأيًضا ا ويشمل. 2018 - 2012للفترة  األفريقي

 اليإما حا اتإجراءاتخاذ والتي تتطلب برايس ووترهاوس كوبرز  مراجعو الحسابات فيالمنهجية التي أثارها 

مسألة ال ظر فيحة للن. يشير التقرير كذلك إلى العمل اإلضافي المتوقع والجداول الزمنية المقترمستقبلال في أو

. 

 

 شكل التقرير .1.3

 ( أقسام رئيسية:3يتم تقديم التقرير في ثالثة ) .7

س برايلتدابير ضد الموظفين الذين حددتهم شركة العقوبات وا - النتائجالقسم األول: إدارة  .7.1

 ؛االتحاد األفريقي ولوائح نظمت ن عن المخالفات وانتهاكاومسؤول على أنهمووترهاوس كوبرز 

الضوابط ب المتعلقةلتدابير المتخذة لمعالجة القضايا المنهجية ا -القسم الثاني: القضايا المنهجية  .7.2

 اج.واالستنت واألعمال األخرى ،، والسياسة واإلطار القانوني، وإدارة المخاطرالداخلية

 القسم الثالث: المالحق. .7.3

 

 القيود .1.4

لية تقصي عمأو  قيد التحقيق" هي إما المراجعة القانونيةأن الحاالت المبلغ عنها في " باإلشارة إلى .8

رحلي لتقرير الماهذا  ال يشير وعليه، القضاءأمام أو  العاملينولوائح  نظمالحقائق بما يتماشى مع متطلبات 

 عن هوية للكشف منطقياتوقعها  يمكن كشف عن المعلومات التييال كما ، إلى الموظفين المعنيين باالسم

 لةقابقوبات العه هذ تبقى، اتخاذ عقوبات محددة ضد الموظفين المعنيين. تجدر اإلشارة أيًضا إلى أنه في حالة

 لوائح االتحاد األفريقي.و نظم ، بما يتماشى معلالستئناف

 

 القسم األول

 زايس ووترهاوس كوبربرضد الموظفين الذين تحددهم شركة المتخذة ت والتدابير العقوبا - النتائجإدارة 

 لوائح االتحاد األفريقي.نظم وعلى أنهم مسؤولون عن المخالفات وانتهاكات 
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في  نونيقاهو إجراء تحقيق  الحساباتمراجعة استعراض الرئيسي من  الهدفتجدر اإلشارة إلى أن  .9

ي فخاصة  ي،في مفوضية االتحاد األفريقمحتمل الموارد الو سوء إدارة أ/أو سوء استخدام و/و المخالفات

 المجاالت التالية:

 ؛عملية التوظيف وتجديد العقود .9.1

 ؛والسفرالمتعلقة بالمشتريات ممارسات ال .9.2

 ؛ية" للمشاريع الممولة من الشركاءإدارة "التكاليف اإلدار .9.3

 ؛والشركاءالدول األعضاء أموال إدارة  .9.4

 ة والمحاسبية؛ممارسات الماليال .9.5

 إدارة صندوق االتحاد األفريقي للسالم. .9.6

تخدام و/أو سوء اس مخالفاتإلى ارتكاب برايس ووترهاوس كوبرز ، أشار تقرير من ناحية أخرى .10

 :رئيسيينألفراد اللأدناه حيث تم تقديم أسماء الواردة و/أو سوء إدارة محتمل للموارد في المجاالت 

 ؛عملية التوظيف وتجديد العقود .10.1

 ؛والسفرالمتعلقة بالمشتريات ممارسات ال .10.2

 إدارة التكاليف اإلدارية(؛هذا إدارة أموال الدول األعضاء والشركاء )يشمل  .10.3

 الممارسات المالية والمحاسبية؛ .10.4

 إدارة صندوق االتحاد األفريقي للسالم. .10.5

أنهم  م علىيدهقائمة باألفراد الرئيسيين الذين تم تحدبرايس ووترهاوس كوبرز ، قدمت في هذا الصدد .11

ألفريقي. مفوضية االتحاد المحتمل الدارة اإلأو سوء /وسوء استخدام و المخالفاتمتورطون شخصيًا في 

ة ا اإلدارتخذتهاواإلجراءات التي  ،والموظفين المعنيين ،تلخص األقسام الواردة أدناه المجاالت ذات الصلة

 .ولوائح العاملين( وفقًا ألحكام نظام النتائج)حالة إدارة 

متابعة لمستوى ال ةعمل رفيع ةق، شكل رئيس المفوضية فرالمراجعة القانونية للحساباتلمتابعة تنفيذ  .12

 .النتائجالمتعلقة بإدارة  المراجعة القانونية للحساباتتنفيذ توصيات 

 

 تالقانونية للحسابا المراجعةرفيعة المستوى بشأن متابعة تنفيذ توصيات الأنشطة فرقة العمل  -أوال

 النتائجتعلقة بإدارة الم

 على اباتمراجعة الحسالمستوى لمساعدة الرئيس في معالجة نتائج  ةرفيعالعمل ال ةقتم تشكيل فر .13

لحوكمة اوتعزيز  2019-2012لفترة لمفوضية االتحاد األفريقي  المراجعة القانونية لحساباتالنحو المبين في 

 .اجعة القانونية للحساباتالمروالمساءلة من خالل متابعة فعالة لتنفيذ توصيات 

 المستوى: ةرفيعالالعمل  ةفرقفيما يلي اختصاصات  .14

يات وإسداء المشورة للرئيس بشأن تنفيذ توص المراجعة القانونية للحساباتدراسة توصيات  .أ

 .المراجعة

دوار لألفراد المسؤولين عن األبرايس ووترهاوس كوبرز القائمة التي قدمتها شركة  استعراض .ب

كام باع األحبات باتالمراجعة القانونية للحساخالفات على النحو المبين في ارتكاب المتي أدت إلى الرئيسية ال

 .لنظم ولوائح العاملين والنظم واللوائح الماليةذات الصلة 

متعلقة ال حساباتالمراجعة القانونية للتنفيذ توصيات بلإلسراع  إدارات المفوضيةمن  إدارة توجيه أي .ج

 .النتائجبإدارة 
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راءات بعة اإلجإدارة الموارد البشرية بمساعدة مكتب المستشار القانوني لمتامديرية وتوجيه  إرشاد .د

ن نظم ولوائح م 61و 60و 59و 58 الموادفي التحقيق في المخالفات المحددة بما يتماشى مع  اتخاذها الواجب

 .العاملين

 ثناء عملية التحقيق.إدارة الموارد البشرية في عملية تقصي الحقائق أمديرية توجيه  .ه

 دراسة نتائج عملية تقصي الحقائق وتقديم المشورة للرئيس بناًء على ذلك. .و

م النظ ىاستنادا إلإلى الرئيس بناًء على جدية وخطورة كل حالة  ةضروري اتالتوصية بأي إجراء .ز

 .ةالماليواللوائح 

 رئيس بشأنها.لل وتقديم المشورة يمجلس التأديبالتوصيات  استعراض .ح

ى ديمها إلبشرية لتقإدارة الموارد المديرية األخرى التي أعدتها  العالقةسة/ متابعة جميع القضايا درا .ط

 دون تأخير. يمجلس التأديبال

 ي.مجلس التأديبالمراجعة تشكيل  .ي

لذي ا ة للحساباتالمراجعة القانونيتقرير تنفيذ ليتم إدراجه في  النتائجبإدارة صياغة القسم الخاص  .ك

 .2021ورة المقبلة للمجلس التنفيذي المزمع عقدها في تشاد في يوليو سيقدم إلى الد

علقة المت اتالمراجعة القانونية للحسابالرئيس لتنفيذ توصيات  ايطلبه ةضروري اتاتخاذ أي إجراء .ل

 .النتائجبإدارة 

 :المفوضية التالية أسماؤهم( أعضاء من 5تألفت فرقة العمل من خمسة ) .15

 ئيسالر –معالي نائب الرئيس  .أ

 عضو –مكتب الرئيس  .ب

 عضو –مستشار من مكتب الرئيس  .ج

 عضو –مكتب الرقابة الداخلية  .د

 مكتب المستشار القانوني .ه

ر ي تأثيأل االعمل على أنها سرية للحفاظ على نزاهة العمل وتجنب ةتم تصنيف عمل وتوصيات فرق .16

 العملية. بخصوصقد يمارس  غير ضروري

لتالية سئلة ات التي قد تواجهها ووضعت الخطوط العريضة لألحددت فرقة العمل منذ البداية التحديا .17

 سلس: بأسلوبعملها ب لالضطالعالتي يتعين عليها معالجتها 

 ؟األفرادسلوك سوء ب فيما يتعلقالمعمول بها والنظم ما هي اللوائح  .أ

 ما هي اإلجراءات في حالة وجود مزاعم ضد مسؤول منتخب؟ .ب

 األفريقي؟ ماذا يحدث إذا غادر الموظف االتحاد .ج

 ؟لالتحاد األفريقيماذا يحدث إذا تم نقل الموظف إلى مؤسسة أخرى  .د

مراجعة هذه السارية بعد  نظم ولوائح العاملينهل ال تزال عملية تقصي الحقائق المذكورة في  .ه

 ؟القانونية

  لموجهةا داد التهمإدارة الموارد البشرية بإعمديرية أحد الموظفين بينما تقوم  إيقافرئيس لهل يمكن ل .و

 لجلسات استماع الرئيس والمجلس التأديبي؟

 ل الثالثفي الفص نظم ولوائح العاملينأن  باإلشارة إلى، قة العمل األسئلة المذكورة أعالهتناولت فر .18

اءات واإلجر األفرادسلوك لفة حول كيفية التعامل مع سوء مخت لوائح تقد حدد ،المسائل التأديبية -عشر 

سوء السلوك،  عمالأ - 58 المادة فيوبات التي ستترتب على سوء السلوك إذا ثبت ذلك. الواجب اتباعها والعق

 حت سوءت مندرجةالتهم التي تعتبر  بتقديمحددت قائمة غير شاملة لسوء السلوك، والتي تسمح للرئيس 

 .ينالسلوك وتوجيه االتهام إلى الموظف
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مادة ، في الةح الماليواللوائ بالنظميلتزم الموظف أيًضا اإلجراءات إذا لم  واللوائح المالية النظمتحدد  .19

لى االمتثال إ الموظفينوجه ت، واللوائح النظم انتهاكتثال والعقوبات على االم - واللوائح المالية النظممن  8

يما ف ر بالصرفاآلمتعليمات إدارية وإجراءات صادرة عن  وأ، ولوائح أخرى نظمأي و ةالمالي واللوائح للنظم

 إجراءات لتوضيح نظم ولوائح العاملينعلى  ةالمالي واللوائح عتمد النظمت. ةالمالي واللوائح النظميتعلق ب

 .ااالنتهاك وفقًا لقواعده

 ادةالمفي  نلعامليولوائح اتم تحديد اإلجراءات القانونية الواجب اتباعها في أي إجراء تأديبي في نظم  .20

م لتقصي التطبيق الصار تفرضالتي  يمجلس التأديبالراءات إلجراءات التأديبية، التي تنص على أن إجا -59

ثول لى المعوالقدرة  كتابيا، وفرصة للدفاع عن نفسه ضد التهم المحددة المعني، وإخطار الموظف الحقائق

 مجلس وتقديم دفاعه.الأمام 

ذا ثبت إ محتملعقوبات في شكل تدابير إدارية وتأديبية لسوء السلوك ال ولوائح العاملينم نظ تأدرج .21

وبيخ تتابي أو أو ك من خالل اإلجراءات التأديبية. يجوز للرئيس أن يختار التدابير اإلدارية، مثل تحذير شفهي

، يكون كثر خطورة. في الحاالت األالعاملينم ولوائح من نظ 61.2 المادةأحد الموظفين على النحو المبين في 

جلس مالة ى التي يمكن استخدامها، بناًء على توصييبية األخرلدى الرئيس مجموعة من اإلجراءات التأد

 .ولوائح العاملينم نظمن  61.3 المادة، على النحو المبين في يالتأديب

إلى  ينالعاملح م ولوائنظ لم تتطرق، ينمنتخبال ينمسؤولال أحد في الحاالت التي توجد فيها مزاعم ضد .22

 انتهاكالعقوبات على )االمتثال و ةالماليواللوائح لنظم من ا 8من المادة  4تقدم الفقرة ، مع ذلكهذه المسألة، 

ى عل 8مادة ، نصت الأي مخالفات ينمنتخبال ينمسؤولال أحد في حال ارتكابواللوائح( إجابة واضحة  النظم

 نفيذي".إلى المجلس الت المسألةإحالة  باالنتهاك، تتم ينمنتخبال ينمسؤولأحد ال قام في حالأنه "

سلوك قد  أي سوء لمعالجة، فإن الخيارات محدودة للغاية االتحادفي خدمة ال فترك الموظ في حال .23

موظف ال هاينتمي إلييكون حدث من قبل الموظف السابق. قد يختار االتحاد االتصال بالدولة العضو التي 

شكل ا بى بهذ، ويوصمن اإلجراءات بشأن الموظف السابقالسابق واستخدام القنوات الدبلوماسية التخاذ نوع 

لدولة اتُسأل  يمكن أنو، قبل مغادرة الموظف السابق معالجتهاتم تخاص إذا كان هناك أي مخالفات مالية لم 

 العضو عما إذا كان بإمكانها المساعدة في استرداد األموال إذا ثبتت االدعاءات.

اد االتحى ، حيث ال يمكن فعل أي شيء، يجب علغير متاحة الخيارات المذكورة أعاله كانت في حال .24

من  فهاوحذأي أموال مستحقة الدفع لالتحاد كخسارة  لشطبالسياسة  جهاز صنعلحصول على موافقة ا طلب

 االتحاد األفريقي. حساباتدفاتر 

س آخر لرئيس أو أي رئيل يجوزموظف انتقل إلى جهاز آخر، لعند معالجة سوء السلوك المحتمل  .25

من  62و 61و 60و 59و 58 الموادنحو المنصوص عليه في على ال يةجراءات التأديبالشروع في اإلللجهاز 

التحاد ز آخر لالتي ينتقل فيها الموظفون من المفوضية إلى مؤسسة/ جها الحاالت. في العاملينم ولوائح نظ

م من نظ 59مادة التأديبية وفقًا للاألفريقي، يكون لرئيس ذلك الجهاز السلطة والمسؤولية لبدء اإلجراءات 

 .لينالعامولوائح 

لصلة ئق ذات اجميع الوثاجانب رسميًا إلى  المراجعة القانونية، يجوز للرئيس إحالة في هذه الحالة .26

التي يشرع  59 المادةعلى النحو المبين في  الالزمةبدء اإلجراءات  رئيس الجهاز ذي الصلة ويطلب منه إلى

 تأديبيةلااءات جراإلالحقائق متبوعة ببموجبها مدير إدارة الموارد البشرية في ذلك الجهاز في عملية تقصي 

 .الواجب تطبيقها

ال يستبعد عملية  القانونية للحساباتمراجعة ال إجراءرفيعة المستوى أن الأكدت فرقة العمل  .27

مدير يقوم  ( على أن "1) 59 المادة. وتنص العاملينم ولوائح لى النحو المبين في نظاإلجراءات التأديبية ع

معلومات عن  تلقيعند ، و السلطة المختصة في أي جهاز آخرية الموارد البشرية أة وتنمياإلدارالشؤون 

، المالية والنظم واللوائح ولوائح العاملينفي نظم  االمنصوص عليه اتلاللتزام ينالموظفأحد  انتهاك
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وإخطار  إجراء عملية تقصي الحقائقباإلدارية،  اإلخطارات، بما في ذلك واللوائح األخرى ذات الصلة والنظم

ضط أال الموظف المعني على الفور، بشر  تشكلأن المعلومات التي  وهو ما يبين"، التحقيق اإلخطارهذا  يقو 

منطقيا المراجعة القانوني شمل يي يمكن أن ذالأساس عملية تقصي الحقائق يمكن أن تأتي من أي مصدر، و

 .للحسابات

 صول علىكل مرحلة من مراحل العملية للحفي  تطبيقها تباع اإلجراءات القانونية الواجبيجب ا .28

جبة ات الوااإلجراء مراعاة، عالوة على ذلك، سيؤدي عدم في إثبات حدوث سوء السلوك المحدد موفقةنتيجة 

لرئيس من قبل ا . إذا تم اتخاذ إجراء تأديبي ضد أحد الموظفينقضيةأي النظر في  يمجلس التأديبالإلى رفض 

محكمة مام الأ، فإنه يجوز رفع دعوى العاملينراءات الموضحة في نظم ولوائح من خالل عملية ال تتبع اإلج

 .العامليننظم ولوائح لمتثال االاإلدارية ضد االتحاد بسبب عدم 

 رأصد، وىالمست ةرفيعالالعمل  ةقذكورة أعاله وبناًء على توصية فربمجرد تقديم التوضيحات الم .29

ي ملية تقصع ببدء باإلنابةالموارد البشرية وإدارة ة يدارإلالشؤون اإلى مدير  تعليمات رئيس المفوضية

وإخطار الموظف  يةالمراجعة القانون، بناًء على ولوائح العاملينم من نظ 59الحقائق، بما يتماشى مع المادة 

ضالمعني على الفور، بشرط أال   .هذا اإلخطار عملية تقصي الحقائق يقو 

 بدقة وائحاللبيق الموارد البشرية لتط مديرية إدارةتم توجيه  عند القيام بأي عملية لتقصي الحقائق، .30

 لمخالفاتاتحليل ب. كان من المتوقع أن تقوم عملية تقصي الحقائق ولوائح العاملينعلى النحو المبين في نظم 

وصية ت تقديموالمتعلقة بإدارة النتائج الحسابات التي تم تحديدها على النحو المبين في توصيات مراجعة 

ن كان وإلمساءلة حتى ل يتعين أن تخضعاضحة تشمل جميع الموظفين المتورطين في أي مخالفة محتملة و

لتي ا قضيةوال. وكان مجال المخالفة المراجعة القانونيةتحت أي ظرف من الظروف، تم حذفها من قبل  ذلك

 يتعين معالجتها على النحو التالي:

 

 المخالفة مجال 
 عدد الموظفين

 ديدهمالذين تم تح
 فترة بداية المخالفة المسألة

عملية وتعيين الموظفين   .1

 تجديد العقود
 (2موظفان )

 
 

 المحددة عقودلل القانونيالتجديد غير 

عقود و ،والقصيرة األجل المدة،

تم تجديد عقود الخاصة حيث الخدمات 

الموظفين تلقائيًا دون تقييمات األداء 

المطلوبة وتبرير التجديدات من 

 وهو ما يمثلالمستخدمة  اإلدارات

من نظم ولوائح  33.3للمادة انتهاك 
 العاملين.

 
المراجعة القانونية  استعراضبدءاً من فترة 

 (2012) للحسابات

موافقة  دون القائمين باألعمال تعيين (1موظف واحد )

 الرئيس
 

المراجعة القانونية  استعراضبدءاً من فترة 

 (2012) للحسابات

 (2موظفان )
 
 

توصيات مشكوك فيها بشأن التوظيف 

والتعيين وتجديد العقود من قبل رؤساء 

نظم ولوائح المديريات بما يتعارض مع 

 العاملين

 
المراجعة القانونية  استعراضبدءاً من فترة 

 (2012) للحسابات

لموظفين داخل عدم إسناد العمل ل (1موظف واحد )

 اإلدارات
 

ة القانونية المراجع استعراضبدءاً من فترة 

 (2012) للحسابات

 (2موظفان )
 

في  األجل قصيرةبعقود موظفين التعيين 

 مناصب باإلنابة
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 (2موظفان )
 

رد مفوضية االتحاد التأخير وعدم 

األفريقي أثناء إجراءات قضية المحكمة 

 اإلدارية.

 
 2016 

المتعلقة ممارسات ال  .2

 والسفربالمشتريات 
طويلة لفترة  مستحقال مسبقال دفعال (1موظف واحد )

 حتىمليون دوالر أمريكي  18 والبالغ

 .2018ديسمبر  31

 2008ابتداء من عام 

 (2موظفان )
 

تم تعيين خبير استشاري في عملية 

توظيف مشكوك فيها وتم استيعابه الحقًا 

الرغم بللقيام بنفس العمل  المفوضيةفي 

 من الثغرات الملحوظة في الخبرة.

 
 
 

2017 

المشتراة بقيمة  للموادتسليم مشكوك فيه  (6ستة موظفين )

دوالر أمريكي من  مليون 1.6إجمالية 
. ويشمل ذلك استعراضها العينة التي تم

 لمنازلحالة تم فيها شراء مولدات 

 المفوضين.

 
 2017 - 2013بين 

 

الممارسات المالية   .3

 والمحاسبية
اد سلفة عدم استرد /في استردادالتأخر  (1موظف واحد )

 ألف دوالر أمريكي 150السفر البالغة 
 2013منذ 

الدول األعضاء أموال إدارة   .4

 والشركاء
 

موظفين  ثالثة

(3) 
 22عدم إدراج التكاليف اإلدارية البالغة 

مليون دوالر أمريكي كأموال متاحة 

أثناء عملية إعداد الميزانية، وذلك 

 .اتبتسجيلها خطأً كالتزام

 
المراجعة القانونية  راضاستعبدءاً من فترة 

 (2012) للحسابات

موظفين  ثالثة

(3) 
إغالق حسابات الشركاء الخاملة/ 

بشكل غير  طويل وقتمنذ  المستحقة

مليون  27متسق بأرصدة تصل إلى 
دوالر أمريكي لحسابات مختلفة )مثل 

حساب التكاليف اإلدارية وصندوق 

بما  االستعراضفترة الالسالم( خالل 

، الماليةاللوائح النظم ويتعارض مع 

وبالتالي تقديم وسيلة إلساءة استخدام 

بسبب انعدام الشفافية محتمل لألموال 

والمساءلة، حيث لم تخضع األموال 

 .إعداد الميزانيةلعملية 

 
المراجعة القانونية  استعراضبدءاً من فترة 

 (2012) للحسابات

 إيراداتاحتمال عدم اإلبالغ عن  (1موظف واحد )

دارية" حيث تم اإلبالغ عن اإلتكاليف ال"

خصم التكاليف األخرى مثل الدخل بعد 

 .العمالت صرفخسائر 

 
المراجعة القانونية  استعراضبدءاً من فترة 

 (2012) للحسابات

موظفين  ثالثة

(3) 
ات الشركاء حيث يتم خرق محتمل التفاق

حسابات االحتفاظ بأموال الشركاء في 

ات التمويل اتفاقبنكية مختلطة مقابل 

التي تتطلب في عدد من الحاالت 

حسابات مصرفية مخصصة ألموال 

 المشروع المعني.

 
المراجعة القانونية  استعراضبدءاً من فترة 

 (2012) للحسابات

ائي، التمويل المسبق غير اإلجر (1موظف واحد )

، وتحميل النفقات والتمويل المشترك

من  غير المؤهلة من المشاريع الممولة

 الشركاء إلى الصندوق العام.

 
المراجعة القانونية  استعراضبدءاً من فترة 

 (2012) للحسابات

 من الحسابات خاصة إغالق األرصدة  (2موظفان ) حساب صندوق السالم  .5
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ير في تقر ، والمخالفات والموظفين المحددينونظم ولوائح العاملينمجاالت المخالفات  بناء على .31

جراءات اإلوئح واللوا النظم، باعتبارهم مسؤولين عن انتهاك ومراجعة األداء ةالمستقل المراجعة القانونية

ات الواردة في تقرير الرد على االدعاء منهم موظفًا وطلب 12، تم تحديد النتائج ذات الصلةاإلدارية المتعلقة ب

 ةقفر ليهاع تإدارة الموارد البشرية وأشرف مديرية المراجعة. حددت عملية تقصي الحقائق التي قامت بها

 .يةالقانونمراجعة الالمستوى موظفين إضافيين لم يشاركوا في البداية في تقرير  ةرفيعالالعمل 

إذا ة ما لمعرفل التصنيفات النهائية للفع سيتم تحديد هإدارة الموارد البشرية كل موظف أن قسم أبلغ .32

من  59.2 دةللماصي الحقائق وفقًا نهاية عملية تق عند العاملين،كان يشكل سوء سلوك بموجب نظم ولوائح 

هة ضد لوجاادعوى ظاهرة  إقامةالتي تنص على أنه "حتى يتم االنتهاء من التحقيق و نظم ولوائح العاملين

ى اسم شارة إلأي استنتاج باإل استخالصة وتنمية الموارد البشرية ياإلدارالشؤون الموظف، ال يجوز لمدير 

 ."لتعليق على الحقائق المتعلقة بهلب االموظف دون دعوة الموظف المعني وط

 عندأنه لى التي تنص ع 59.4إدارة الموارد البشرية الموظفين بالمادة  قسم ذلك، أبلغ عالوة على .33

ن اتخاذ نية دوالقضية المع تُغلق، "لم يتم إثبات أي قضية ضد الموظفوحالة انتهاء عملية تقصي الحقائق، 

 تنمية الموارد البشرية الموظف على الفور".وة يداراإل الشؤون مديريبلغ أي إجراء آخر و

، يمكن رظاهدليل  استنادا إلىلى أي سوء سلوك عكل موظف أنه في حالة وجود دليل لأيًضا  ذُكر .34

 التي تنص على ما يلي: 59.5للمادة اتباع إجراءات أخرى وفقًا 

ية ارد البشرالمو ة وتنميةياإلدار لشؤونا تقرير تقصي الحقائق الذي أعده مدير استنادا إلى، "... عندما يتم

 تنميةوة ياإلدار الشؤون، إثبات دعوى ظاهرة الوجاهة ضد الموظف، يتعين على مدير ورد الموظف عليه

و لرئيس أمن خالل أمانته بعد موافقة ا يمجلس التأديبال أمامالموارد البشرية رفع دعوى ضد الموظف 

 .السلطة المختصة في أي جهاز آخر ... "

 28الخاملة وحسابات الشركاء البالغة  

مليون دوالر أمريكي لصندوق السالم 

على أساس أنها مخصصة لألنشطة 

، مع عدم وجود م واألمنبالسل المتعلقة

على  المعنييندليل على موافقة الشركاء 

 صندوقالسماح بإغالق األرصدة أمام 

 السالم.

المراجعة القانونية  استعراضبدءاً من فترة 

 (2012) للحسابات

مليون دوالر أمريكي نفقات غير  2.2 (1موظف واحد )
مؤهلة تتعلق بسداد النفقات غير المؤهلة 

لدعم مشروع "بناء السالم  حملةالمت

 وأنشطة االنتقال لالتحاد األفريقي".

 2013منذ 

على  كتابيةتحريف الحقائق في ردود   (1موظف واحد )

 .الرئيس
 

 2016 
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 المستوى الرفيعةالعمل  ةفرق واجهتهاالتحديات التي  -ثانيا

ن مسلسلة  وى، عقدت فرقة العمل الرفيعة المستالمفوضيةمن رئيس  المسندة إليهابالوالية  وفاءً  .35

العمل  ت فرقة، واجهاألقسام الالحقة. في هذه العمليةالتي تم تفصيلها في  القضايااالجتماعات الستعراض 

 تالية:التحديات ال

( كوبرز برايس ووترهاوس) مراجعة الحساباتالنتائج التي توصلت إليها شركة ال يمكن استخدام  .35.1

تحسين  العمل ، بالكامل كأساس لعملية تقصي الحقائق، حيث كان على فرقةالذين تم تحديدهمبشأن الموظفين 

 قائق.الح تقصيلرد على سيتعين عليهم اوإضافيين موظفين  وإدراجوتوسيع نطاق عملية تقصي الحقائق 

دود اوحت ررداً على الرسائل الموجهة إلى الموظفين المحددين كجزء من عملية تقصي الحقائق، تر .35.2

د للتأك استعراضهاتعين على فرقة العمل ى مئات الصفحات من الوثائق التي الموظفين من بضع صفحات إل

 ذهستغرقت هايها. فللنظر  يمجلس التأديبالية إلى االدعاءات بالكامل أو إذا كان ينبغي إحالة القض من معالجة

 العمل. ةقالعملية وقتًا طويالً ألعضاء فر

بعض  بطل، بمجرد إرسال رسالة أو توضيح إلى الموظفين المحددين، أثناء عملية تقصي الحقائق .35.3

مني الز راإلطا بما يتجاوزالموظفين الذين أشاروا إلى خطورة االدعاءات الحصول على وقت إضافي للرد 

ن الموظفو هيحتاجفي الرسالة. قامت فرقة العمل عند النظر في االدعاءات والوقت الذي س مبدئياالمشار إليه 

 أنحين  فيو، عمليةالة يشفاف وتوخيإلظهار اإلنصاف للموظفين المحددين  منح تمديدب ،المحددون للرد

لى سير ر عام عتأثي اوكان لهتعلقة بالردود ت القيام ببعض االعتبارات المفقد أخرة ضروري ات كانتالتمديد

 عمل فرقة العمل.

 نيةالفثائق مليئة بالوكما كانت من مئات الصفحات،  اللذين تم تحديدهمردود بعض الموظفين  تألفت .35.4

وظفين ن الموالتأكد من صحتها كدفاع ع يهاالتي تتطلب من مكتب الرقابة الداخلية إلقاء نظرة فاحصة عل

 المحددين.

كن لم ل، لمحددينافين الموظ ردودبتحليل  اإدارة الموارد البشرية مكلفقسم  بينما كان، ذلك على عالوة .35.5

 تماد علىاالع يةالمفوض، وبالتالي كان على المالية( الوثائقالفنية )أي  الوثائقالخبرة لتقييم  يحصل  على

لفنية، لمجاالت اايتعامل مع  يط( الذمحقق واحد فق الداخلية الرقابةمكتب لدى ) الداخلية الرقابةمحقق مكتب 

 ا كافيً  خليةالدا بةالرقاالموظفين في مكتب  عدد، لم يكن وثائق التي كانت بحاجة إلى تحليلال لحجمولكن نظًرا 

رييم شامل للوثائق الفنية المالية إلجراء تق  العمل. ةقعمل فر مما أخ 

 ي تم إجراؤهاالتالحقائق  بشأن عمليات تقصي معلومات مستكملة -ثالثا

 ،مدةالمحددة ال عقودلل قانونيةتم تقديم ادعاء فيما يتعلق باالنخراط في تمديدات غير  - 1القضية  .36

ما ممستخدمة رات الوتبرير التمديد من اإلدا الالزموعقود الخدمة الخاصة دون تقييم األداء  ،والقصيرة األجل

 .لنظم ولوائح العاملين اانتهاك يعتبر

، بل ائح العامليننظم ولومن  33.3 للمادةرة الموارد البشرية أن هذا يمثل عدم امتثال إداقسم  يجدلم  .37

 لعقود.اتجديد بوتحد موجود مسبقًا واجهته اإلدارة فيما يتعلق  لمادة غير قابلة للتطبيقهو تسهيل إداري 

 يمرضال داءاأل على يتوقفتجديد العقد يجب أن   أن نظم ولوائح العاملينمن  33.3 المادةتشترط  .38

انتباه اإلدارة فيما يتعلق بالتحديات التي  لتوجيهقد بذل جهودًا  المعنيلموظف. أظهر التحليل أن الموظف ل

. وفيما يتعلق 2013و 2012تواجه تنفيذ إطار إدارة األداء والمساءلة لمفوضية االتحاد األفريقي في عامي 

ا لمكتب نائب الرئيس حول التحديات في تقييم أداء مذكرات وقدم عرضً  المعني، أصدر الموظف المسألة بهذه

، أصدر نائب الرئيس مذكرة: وعليهالموظفين والتي أثرت على تجديد عقود الموظفين. 

DCP/INT/EN/298.12 ورؤساء الوحدات  ،والمديرين ،إلى جميع المفوضين 2012نوفمبر  5 مؤرخةال
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 ،الرئيس وجميع الموظفين مع إرسال نسخة إلى ،تمثيليةورؤساء المكاتب ال ،والمكاتب اإلقليمية ،المستقلة

إلكمال دورة إدارة  وأصدر لهم توجيهاتتنفيذ إطار إدارة األداء والمساءلة لمفوضية االتحاد األفريقي  بشأن

 .2012ديسمبر  10في موعد أقصاه  2013و 2012األداء لعامي 

 صيات من، وبناًء على توارة العقودكاوى من التأخير في إدأنه بسبب الش المعنيأوضح الموظف  .39

تجديد العقد دون ب 2017السابق في نوفمبر  نائب الرئيسكايزن بأن التأخير في التقييم كان السبب، أذن فريق 

 .مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةتقييم كامل للموظفين بعد مشورة 

 ءأدا تم تصنيف المحددة في تقرير المراجعة، ونيةالقانالتمديدات غير أنه في أثناء التحليل، لوحظ  .40

 ل.أدائهم أفضأن "مرضي" أو  لموظفين المعنيين الحقًا على أنها

سبب ب 2010ام منذ ع أظهر استنتاج التحليل أنه تم تجديد العقود أو تمديدها تلقائيًا دون تقييم األداء .41

موظفين قييم التعملية التجديد ألشهر حيث كان رت ، أي أن عملية التقييم كانت طويلة وأخ  المادةعدم جدوى 

 .المعنية اإلدارة على كفاءةفضال عن تأثيره  في المكاتب المعنيةوأثر على عدد العاملين  منتظميتم بشكل غير 

ن كانوا ين الذيتطبيق القاعدة مسألة منهجية واجهها جميع الموظفين السابق، كان عدم عالوة على ذلك .42

 يلصادرة فا رئيسنائب ال، وفقًا لتوجيهات تطبيق القاعدة. باإلضافة إلى ذلكفي نفس الموقف ولم يتمكنوا من 

، لم كذللد الموظفين. وهذه الممارسة من عملية تجديد عق إلغاء، تم 2017نوفمبر  17شكل مذكرة مؤرخة 

ء واإلعفا لرئيسلنائب اتعتبر عملية تقصي الحقائق التصرف بمثابة سوء سلوك بناًء على التوجيهات اإلدارية 

 وظف.د المقاعدة غير عملية في ظل هذه الظروف، ولهذا السبب ال يمكن إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة ض من

 رئيسائب الن يبلغناقشة مطولة أن العناصر التي قدمها التحليل، أوصت فرقة العمل بعد م بناء على .43

لمادة لوفقًا  القضية بإغالقإدارة الموارد البشرية الموظف قسم بنتائج القضية وأن يُبلغ  المفوضيةرئيس 

ون عنية دعلى أنه "إذا لم يثبت تقصي الحقائق أي قضية ضد الموظف، تُغلق القضية الم تنصالتي  59.4

 فور".ة وتنمية الموارد البشرية الموظف على الياإلدارؤون الشاتخاذ أي إجراء آخر، ويبلغ مدير 

عض الحاالت بالتأخر في استرداد أو في ب تعلقت الحسابات مشاكلمراجعة حدد تقرير  - 2القضية  .44

لتقرير الضوء . سلط اأمريكي ألف دوالر 150للموظفين والتي تبلغ  المقدمةالسلف وعدم استرداد سلف السفر 

 :لبيل المثاعلى س ،للموظفين المقدماليومي  اإلعاشةسلف السفر وبدل  استرداد إدارةالضعف في  أوجهعلى 

 قدمة لهمالمالسلف  دون مساءلتهم علىاليومي( للموظفين  اإلعاشةتقديم سلف أخرى )السفر وبدل  .أ

 ً  ؛سابقا

 أيام من نهاية المهمة/ الرحلة؛ 7في غضون  السلف بالمحاسبة علىعدم قيام الموظفين  .ب

لحصول على ، لأيام 7كتابيًا بعد لم تخضع المساءلة ف قسم المحاسبة الموظفين بأي سل بالغعدم إ .ج

 الموظف. مرتبمن  اإجباري بخصمهابعد ذلك القيام يوًما تقويميًا، و 15ردود في غضون 

لى دعاءات إأنه ال ينبغي توجيه هذه اال كتابيفي رد  المعني، أكد الموظف اتاالدعاء عقب تقديم .د

ي اليوم اإلعاشةالموظف حاليًا ألن جميع المدفوعات بما في ذلك سلف السفر وبدل  يشغلهالذي  المكتب

أيًضا  نيالمعلموظف السلم واألمن. وذكر افي إدارة  الشؤون المالية قسمواإلدارة المالية  قسمدفعها يالسلف و

ون ع السلف في غضجمي المحاسبة علىبواللوائح المالية، يلتزم جميع الموظفين  النظممن  38أنه وفقًا للمادة 

 ( أيام من العودة من السفر المصرح به.7سبعة )

لسلف أمريكي دوالر  150,000مبلغ تتعلق بحالة  موجزا عن المعني، قدم الموظف عالوة على ذلك .ه

طلب من جميع  المعنيالعديد من الموظفين. وذكر الرد أن الموظف  يحاسب عليهاالسفر والسلف التي لم 

، أو في بعض الحاالت طلب المناسب أن يفعلوا ذلك على الفورالحساب في الوقت  لم يقدمواوظفين الذين الم

مقاومة من بعض  الذي تم تحديدهنتيجة لذلك، واجه الموظف طاع. تاالقفي بدء الكشوف المرتبات وحدة من 

ن معًا يمسؤول المفوضيةين في ن من كبار الموظفااثنيعتبر الموظفين لتسوية سلف السفر والسلف، وتحديداً 
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  104,227.43بإجمالي أمريكي دوالر  22,000وأمريكيا  ادوالر  82,227.43 تبلغمسددة عن سلف غير 

 أمريكي. دوالر 150,000من أصل  ا أمريكيادوالر

ك ما في ذلبعبر البريد اإللكتروني للجهود المبذولة،  مراسالتعدة  الذي تم تحديدهقدم الموظف  .و

ا من إلى وحدة كشوف المرتبات تطلب خصمً  الذي تم تحديدهمن الموظف  2018يناير  15ؤرخة مذكرة م

 مستخدمةاسترداد السلف غير الي تم تحديده على أنه يعيق عملية الذ المفوضيةأحد كبار موظفي  مرتب

رسال ذلك، تم إ عالوة على. 2017-2006للفترة  ا أمريكيادوالر 76،213.20البالغ  المستحقللرصيد 

المرتبات لخصم  كشوفوحدة إلى  الذي تم تحديدهمن الموظف  2019ديسمبر  06مذكرة أخرى في 

 شهًرا. 24من نفس الموظف خالل  ا أمريكيادوالر 79،757.43

ي مستحق. فالسترداد الرصيد ال مرتبيهماطاعات من تقمقاومة أي االمعنيين بتم تحديد الموظفين  .ز

ابات للحسية لمراجعة الخارجل الذي تم تحديدهغ عن مقاومة جهود الموظف نهاية المطاف، عندما تم اإلبال

يشغل دد، والذي مع الموظف الثاني المح االقتطاعاتعلى  المعني، وافق الموظف 2019المالية لعام  للبيانات

 2020غسطس أ 20االقطاع اعتباًرا من  وحدة كشوف المرتباتدأت لمفوضية، وباإلدارة المالية لفي  منصبا

وهو ما  طويلةفعه في فترة زمنية دعلى أن يتم  ،2017-2006دوالًرا متراكًما بين  76،213.20مبلغ ب

( أيام عمل 7تطلب تسوية السلف في غضون سبعة )ي تال ةالمالي واللوائح ممن النظ 38لمادة ا يتعارض مع

تماشى ، وهو ما ال يكيأمري دوالر 750ره المسؤول من رحلة رسمية، بخصم شهري قد الموظفبعد عودة 

 .ةالمالي واللوائح مالنظمع 

ه اتخذ تحديد ، بعد استعراض الرد واألدلة الداعمة المقدمة، أن الموظف الذي تمالحظت فرقة العمل .45

وني لكترد اإلالبري من مراسالتالعديد  تواستعرض ،جميع التدابير الالزمة السترداد األموال غير المسددة

يضا أن وحظ أل، لسلف. فيما يتعلق ببعض الموظفينسوية سلفهم المستحقة عن السفر وامطالبتهم بتل ينللموظف

 .2006عود إلى عام تمنذ وقت بعيد  عالقة مستحقةالموظف المحدد ورث سلفا 

ا . وبينمرد الموظف المحدد بشأن حالة سلف السفر المستحقة لكل موظفعلما بفرقة العمل  أحاطت .46

 ر البدءالباقي في طو ال يزال، الموظفين كل شهر مرتباتريق الخصم من تمت تسوية بعض المبالغ عن ط

 في الخصم لتسوية رصيدهم المستحق بالكامل.

سلف لسداد ال ةالمفوضيكبار موظفي اثنين من مقاومة من  بتوثيق ،بالغالقلق مع ال، فرقة العمل قامت .47

ه ل أن هذجدت فرقة العمالمستحقة. ولسفر لتسوية سلف ا مرتباتهمغير المستخدمة برفض االقتطاعات من 

 ببدء عملية تقصي الحقائق ضد كال الموظفين. وأصدرت تعليماتاالدعاءات مثيرة للقلق، 

أقر بجهود  2019ام للبيانات المالية لعللحسابات الحظت فرقة العمل أن تقرير المراجعة الخارجية  .48

ترداد في االس لتأخيربا ات المتعلقةند تقديم االدعاءع المراجعة القانونيةنظر فيه ت، وهو ما لم الموظف المحدد

الجهود االعتراف الواضح ب بناء علىالموظف  ضد اتاالدعاء توعدم استرداد سلف السفر والسلف. أظهر

 تول  لم نونيةالمراجعة القاأن الشركة المكلفة بإجراء  ين،الحسابات الخارجي يتقرير مراجعفي  المبذولة

 .سألةالواجبة للمالعناية 

تم يحتى  بةفي منصب باإلناأدت االدعاءات الواردة في التقرير إلى عدم النظر في تعيين الموظف  .49

 تجعل اتاءاالدعفإن . عالوة على ذلك، 2021الرئيس الصادر في عام  لمنشورتبرئة الموظف المحدد وفقًا 

ابات الحس ةقرير مراجعتأن ، في حين عن عدم جمع السلف كمشكلة منهجية دون مبررالمفوضية مسؤولة 

 لذلك. ا وفقًاالتعامل معه ويجري المفوضيةأشار إلى أن المسألة تتعلق بعدم امتثال بعض موظفي  ةالخارجي

 رئيسائب الن يبلغالعناصر التي قدمها التحليل، أوصت فرقة العمل بعد مناقشة مطولة أن  بناء على .50

لمادة لوفقًا  القضية بإغالقالموارد البشرية الموظف إدارة  قسم بنتائج القضية وأن يُبلغ المفوضيةرئيس 

ف، د الموظضعلى ما يلي: "إذا لم يثبت تقصي الحقائق أي قضية  تنصالتي  من نظم ولوائح العاملين 59.4

وظف شرية المارد البة وتنمية الموياإلدارالشؤون تُغلق القضية المعنية دون اتخاذ أي إجراء آخر، ويبلغ مدير 

 .على الفور"
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 عينةالن م أمريكي مليون دوالر 1.6مشتراة بقيمة  موادوجود شك في تسليم  اتادعاء - 3القضية  .51

ف د الموظرالمفوضين. بعد  لمنازلصفقة تم فيها شراء مولدات  تشمل، من المعامالت التي تم استعراضها

لمبلغ دفع ام ت هزعم أن القانونيةمراجعة ال، الحظت فرقة العمل أن تقرير اتالذي تم تحديده على االدعاء

واحد  تثبيت مولدتم ( مولدات فقط و3، بينما تم تسليم ثالثة )( مولدات5يم خمسة )د لتسللمور  ل كامالالمذكور 

د وتم المحد قدمه الموظف تقرير أيضا أن طلب شراء المولدات. وذكر الالمخزنفي  اآلخرانفقط، بينما بقي 

 تحميله على صندوق الصيانة.

 الموظف المحدد المسائل التالية: ردة العمل من الحظت فرق .52

 46،211.85 البالغ ( مولدات بإجمالي مبلغ العطاء5د بتوريد خمسة )المور   العطاءاتأوصى مجلس  (أ

  39,322.30الي: لكل مولد. كان توزيع التكلفة على النحو التأمريكيا  ادوالر 9،242.37أو  ا أمريكيادوالر
 6,889.55 ، المملكة المتحدة( والشحن البحري بقيمة(FOB) لى ظهر السفينةالتسليم ع) اأمريكي ادوالر

 .اأمريكي ادوالر

الغ صلي الب، كتبت وحدة المشتريات إلى المورد لتأكيد مبلغ العطاء األالعطاءاتد قرار مجلس بع (ب

 ا أمريكياردوال 57,586 هو، أبلغ المورد وحدة المشتريات أن السعر مع ذلك. ا أمريكيادوالر 46,211.85

  46,211.85غ تحديد مبلقط لكل مولد(. وفقًا للمورد، لم يتم  ا أمريكيادوالر 11,517.37لخمسة مولدات )أو
ذكور في مكما هو  اأمريكي ادوالر 57.586.86( مولدات، ولكن تم تحديد مبلغ 5لخمسة ) اأمريكي ادوالر

 2،275 لغمبلم يتم النظر في ه المورد أن . عالوة على ذلك، ذكر2015أكتوبر  09 المؤرخنموذج العطاء 

ي ف فريقياد األمفوضية االتحلكل مولد في تكاليف النقل من جيبوتي إلى أديس أبابا من قبل  اأمريكي ادوالر

 السعر اإلجمالي.

ف النقل تكالي أحاطت وحدة المشتريات علما بأخطاء الحساب التي ارتكبتها لجنة التقييم بعدم إدراج (ج

 ت إلى إعادة تقييم العرض المالي للمورد وإعادة التحقق منه.الداخلي ودع

مي ميع مقدبعد عمليات التحقق التي أجرتها وحدة المشتريات، كتبت وحدة المشتريات إلى ج (د

ألسعار نة ادة مقار، بمن فيهم المورد المعني، طالبة تأكيد السعر وصالحية العطاء من أجل إعاالعطاءات

ورد منقح للملعرض الاألسعار، والتي كشفت أن ا لمقارنةكآلية  استبيان. تم استخدام داليف والفوائوتحليل التك

 دوالر. 19,000دوالًرا لكل وحدة كان ضمن السعر المعياري البالغ   16,311البالغالمعني 

بل ة من قتقديم ما ورد أعاله، وافقت لجنة المشتريات الداخلية على عروض األسعار المنقح بعد (ه

 81،555) بير إثيوبي 1،835،000 قدره إجماليمبلغ ( مولدات ب5وتشغيل خمسة ) وتثبيتوريد المورد لت

 16،311ادل ، أي ما يع( بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم وتكلفة النقل الداخليدوالر أمريكي

 ( لكل مولد.بير إثيوبي 367،000) دوالر أمريكي

 بير إثيوبي 367000بسعر الوحدة البالغ المشتريات الداخلية  لجنةتم تطبيق الشراء المعتمد من قبل  (و

 الشراء. طلبلكل مولد في 

 ة مولداتي ثالثستشتر مفوضية االتحاد األفريقينظًرا لقيود الميزانية، تم إبالغ الشركة الحقًا أن  (ز

 فقط.

ة شرك تهاالمراجعة القانونية التي أجرالموظف الذي تم تحديده في رده أن نتائج وتوصيات  زعم (ح

PWC .كانت خاطئة تماًما وغير مهنية 

ت د المولدادبع تعلقال ت القانونيةمراجعة الأن القضية الرئيسية المعنية كما حددتها  إلى التحليل أشار .53

لي البالغ  ء األص( المشتراة من مبلغ العطا5المولدات الخمسة ) مبلغ زيادة، بل هاتسليمبالمعنية وال 

الف حول كما ادعى مزود المولدات، وبعد الخ أمريكي دوالر 57،586.86إلى  كيأمري دوالر  46,211.85

بناًء على  يكياا أمردوالر 81،555لسعر المعدل البالغ على عرض ا األرقام، وافقت لجنة المشتريات الداخلية

 توصية لجنة التقييم.
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ديم تقفي دعوة  العمل عن سبب عدم مراعاة جميع عناصر سعر الشراء ذات الصلة فرقة تتساءل .54

ي شكل ورد فأو خالل المراحل الالحقة من عملية الشراء. تم تقديم عرض العطاء المقدم من الم اتالعطاء

زمة بالشحن ستكون مل المفوضية، مما يعني أن ، المملكة المتحدة(FOB)التسليم على ظهر السفينة  فاتورة

قيق مع تحاء الفريق بإجر قيام أبابا. ومن شأن والتأمين والرسوم وبالطبع تكلفة نقل المولدات إلى أديس

اية العنستلزم تالتي قضايا ال ظهرت  وكيف أينأن يساعد في توضيح  الفنيةالموظف المحدد بشأن هذه المسألة 

 الواجبة.

  46,211.85 عالوة على ذلك، ليس من الواضح لماذا بمجرد قيام المورد بمراجعة سعره بالزيادة من .55

ن عنها إعادة اإلعالوبالكامل  ات، لم يتم إلغاء عملية تقديم العطاءا أمريكيادوالر 81.555إلى  ا أمريكيادوالر

ف ضح الموظإلى أديس أبابا. أو الموادتسليم  تتضمنعروض أسعار تنافسية، والتي  المفوضيةلضمان تلقي 

ن عدم متأكد لل دراسته المحدد أنه تم إجراء استقصاء للتحقق من األسعار، ووافقت فرقة العمل على إعادة

 يشمللوحدة انتهاك سياسات الشراء أو أن المورد ال يزال هو صاحب العطاء األقل حتى بعد تعديل سعر ال

 النقل الداخلي.تكاليف 

يكيًا إلى دوالًرا أمر 46،211.85من  لجنة المشتريات الداخلية من قبلإن زيادة السعر المنقح  .56

 تعراضاسعد حدد الرد عليها. بية الرئيسية التي كان على الموظف المدوالًرا أمريكيًا هي القض 81،555

 وى ظاهرةرأي في هذه المرحلة حول ما إذا كان قد تم إثبات دع إلبداء نهائياتخاذ موقف  تعذر، الرد

غي أن  ينبال المراجعة القانونيةمن قبل  ةاألصلي اتالوجاهة ضد الموظف، حيث أظهر التحليل أن االدعاء

 الولماذا الزيادة غير المبررة في السعر  ينبغي أن يكون موضوع وضوع تقصي الحقائق، بلكون مت

 سعر المولدات. بسبب زيادةاإلعالن عن العطاء يعاد

لى عليمات إ، أصدرت فرقة العمل تينبغي استجوابهاسئلة من األ مزيدا نظًرا ألن رد الموظف أثار .57

 اخليةقابة الدالر تبوأجرى مك ة،المنقح اتحقيق بناًء على االدعاءإدارة الموارد البشرية بإجراء مزيد من الت

 تحقيقًا إضافيًا.

 ي:حو التالعلى الن فيها تحقيقللفي ثالثة أجزاء  اتبتجميع االدعاء الرقابة الداخلية مكتب قام .58

 ؛اتعملية تقديم العطاء عند طرحفي عناصر الشراء ذات الصلة  عدم النظر حدد (أ

دات للمول ادةبالزيبعد تغيير السعر عنها أو إعادة اإلعالن  اتة تقديم العطاءإلغاء عملي عدم حدد (ب

 قبل الفائز بالعطاء )المورد(؛ الخمسة من

، نتخبينلين المات المنزلية للمسؤوبشأن شراء المعد قسم إدارة المرافقعدم وجود سياسة لتوجيه  حدد (ج

 .بما في ذلك رؤساء البعثات والممثلين الخاصين للرئيس

جلس ين على م، كان يتعا ألحكام دليل المشتريات القديمإلى أنه وفقً  الرقابة الداخلية مكتبشار أ .59

ة مديري من العطاءاتذلك، طلب مجلس  إضافة إلىرفض تقرير التقييم ألنه يحتوي على أخطاء.  العطاءات

مما  لقضية،ابشأن هذه للسوق قبل اتخاذ قرار نهائي  دراسة استقصائيةإجراء  المشتريات والسفر والمخازن

ين ن محليدراسة استقصائية للسوق مع ثالثة موردي مديرية المشتريات والسفر والمخازنإجراء  نتج عنه

سعر صرف  ، ورد في التقرير أن. عالوة على ذلكاأمريكي ادوالر 19،521 بلغآخرين للمولدات بأقل عرض 

بير  22.75يساوي  دوال أمريكي 1 هو 2016مبر ديس 31اعتباًرا من البير اإلثيوبي/ الدوالر األمريكي 

 .PWC شركة كما هو مذكور في تقرير مراجعة بير إثيوبي 39.00وليس  إثيوبي

مديرية  ت، ذكرأو إعادة اإلعالن اتفيما يتعلق بالفشل المحدد في إلغاء عملية تقديم العطاء .60

ألن الشركات قد مرت بالفعل بمناقصة إعادة اإلعالن  الشروع فيأنه لم يتم  المشتريات والسفر والمخازن

عمليات مفتوحة. عالوة على ذلك، وافقت الشركات على تمديد صالحية عطاءاتها، وعند هذه النقطة تم إجراء 

لمال. ولوحظ أيًضا مقابل اإعادة اإلعالن قيمة عملية األسعار ولم يكن من المحتمل أن تضيف بين مقارنة ال

التي تم ترحيلها إلى عام  2015األعمال األموال ألنها كانت ميزانية عام أنه من المحتمل أن تخسر وحدة 
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 ها بصورةالمفوضين وكانت هناك حاجة إلى استبدال مساكن، وفي النهاية تعطلت معظم المولدات في 2016

 .ةعاجل

 نمساكي المولدات ف ةمولدات وقام بتركيب مجموعأشار التحقيق بوضوح إلى أن المورد قدم ثالث  .61

اد ضية االتحمفودفع مفوضية االتحاد األفريقي. لم يتم توريد المولدين اآلخرين مطلقًا ولم تفي ثة مفوضين ثال

 أي مدفوعات مقابلهما.األفريقي 

والسفر  مديرية المشترياتكذلك إلى أنه ال توجد سياسة لتوجيه  الرقابة الداخليةأشار مكتب  .62

 التحادافي مفوضية ية والمرافق للمسؤولين المنتخبين بشأن شراء المعدات والمرافق المنزل والمخازن

 عدم وجود سياسة يجعل من الصعب ضمان االتساق.إن  األفريقي. 

، ددوظف المحلمأي سوء سلوك من قبل اتم ارتكاب أنه لم ي الرقابة الداخليةفي الختام، الحظ مكتب  .63

وبعد مناقشة  الرقابة الداخلية،ر مكتب تقري بناء علىوبالتالي لم يتم إثبات دعوى ظاهرة الوجاهة ضده. 

ارة خطر إدتبإبالغ رئيس المفوضية بنتائج القضية، وأن  نائب الرئيس، أوصت فرقة العمل أن يقوم مطولة

 لتي تنص على أنها من لوائح العاملين 59.4وفقا للمادة  القضية وفقًا لذلك بإغالقالموارد البشرية الموظف 

، ويبلغ ء آخرأي قضية ضد الموظف، تُغلق القضية المعنية دون اتخاذ أي إجرا "إذا لم يثبت تقصي الحقائق

 ة وتنمية الموارد البشرية الموظف على الفور".ياإلدارالشؤون مدير 

 عمليات تقصي الحقائق الجارية -رابعا

دارية بشأن مفوضية االتحاد األفريقي أثناء إجراءات المحكمة اإل ردعدم  اتادعاء - 1القضية  .64

 من قبل السيد مختار يدالي. 2016لقضية المرفوعة في ديسمبر ا

لموظف ية ورد اإدارة الموارد البشرقسم بعد رد الموظف المحدد على االدعاء أعاله وتحليله من قبل  .65

ديم عنية لتقة المعلى االدعاء أعاله وتحليله، طلبت فرقة العمل من إدارة الموارد البشرية االتصال باإلدار

 رد.الضافية عن سبب عدم معلومات إ

ية القض نيعالجوقررت فرقة العمل كذلك التحقيق في األمر واستجواب الموظفين اإلضافيين الذين  .66

ة في س القضيبشأن نف المفوضيةمن  ردبسبب عدم وجود  المراجعة القانونيةالتي لم يتم تحديدها في تقرير 

 .2018وعام  2016عام 

ة وى ظاهرأي في هذه المرحلة حول ما إذا كان قد تم إثبات دعر إبداءلم تتمكن فرقة العمل من  .67

 .ضافيينإمزيدًا من تقصي الحقائق مع موظفين  توطلب ،معلومات إضافية في انتظارالوجاهة ضد الموظف 

لومات التي على الرئيس بشأن المع كتابيلتورط في تحريف الحقائق في رد ا اتادعاء - 2 القضية .68

 مليون دوالر المحملة على صندوق السالم. 5.6والمتعلقة بصفقة  منإدارة السلم واألقدمتها 

ية، لم د البشرإدارة الموارقسم بعد رد الموظف الذي تم تحديده على االدعاء أعاله وتحليله من قبل  .69

فرقة  . اختارتمراجعة الحساباتعلى النحو المحدد في تقرير للحقائق أي تحريف  وجود يتم الكشف عن

انت هذه ذا كإلتحديد ما  اتليل الرد انتظار نتيجة الرد من موظف آخر متورط في نفس االدعاءالعمل بعد تح

 القضية ستستمر أم ال.

، واإلدارة غير أمريكيمليون دوالر  22تضمين التكاليف اإلدارية البالغة  عدم اتادعاء - 3 القضية .70

ر دارة غيلحساب صندوق السالم، واإلالدول األعضاء والشركاء، والتسجيل غير السليم  ألموالالسليمة 

 السليمة لحساب صندوق السالم.

ن مرقة العمل ، لم تتمكن فعلى االدعاء أعاله وتحليلهتم تحديده الذي الموظف قدمه الرد الذي  بعد .71

ن مستفسار حاجة إلى مزيد من االال تدعوالتوصل إلى أي استنتاج بشأن االدعاء المتعلق بالموظف، حيث 

داث األح نبشأمن الخبراء للتدقيق في العديد من الوثائق التي قدمها الموظف  فنيةمساعدة جانب فريق ب

 المحددة.

 الحاالت التي تنتظر الرد من الموظفين -خامسا
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البشرية  دارة المواردقسم إ أرسل حيث، مراجعة الحسابات( موظفين آخرين في تقرير 6تورط ستة ) .72

 . الحاالت الست هي كما يلي:المسألةلى مذكرة لشرح االدعاءات وينتظر الرد ع

 ( بسبب:1ضد موظف ) اتاالدعاء (1

 مليون دوالر أمريكي. 22التكاليف اإلدارية البالغة  إدراجعدم  (أ

 .والشركاءلدول األعضاء موال ااإلدارة غير السليمة أل (ب

 التسجيل غير السليم لحساب صندوق السالم. (ج

 ( بسبب:1ضد موظف ) اتاالدعاء (2

 .السفرولمشتريات ممارسات اسليمة لاإلدارة غير ال (أ

 .االستشاريين في عملية توظيف مشكوك فيهاالخبراء تعيين  (ب

 ( موظفين بسبب:3ضد ثالثة ) اتاالدعاء (3

 .المشتراة للموادالتسليم المشكوك فيه  (أ

 ( بسبب:1ضد موظف ) اتاالدعاء (4

 .التكاليف اإلدارية إدراجعدم  (أ

 .المعلقة منذ فترة طويلة /إغالق حسابات الشركاء الخاملةعدم اتساق  (ب

 .ات الشركاءمحتمل التفاق انتهاك (ج

ول رد الحصحقائق إلى الموظفين المعنيين، وبمجالأرسل قسم إدارة الموارد البشرية رسالة تقصي  .73

إلى  نيلمحددن ايالموظفسيتم إحالة التي ستحدد ما إذا كان  القضاياالعمل بتحليل  ةقوم فرقتعلى الرد س

 .ائح العامليننظم ولومن  59.5بشكل كاف وفقًا للمادة  الظاهرةتم إثبات األدلة  ما االمجلس التأديبي إذ

 خرىاألجهزة األفي  ينموظفالضد المرفوعة قضايا ال -سادسا

ئيس اد، كتب رالمعمول بها في االتح النظم واللوائح النتهاكهمالموظفين  حددت فرقة العملبعد أن  .74

، من يةلقانوناالمراجعة العمل لمتابعة تنفيذ توصيات  فرقةعلى توصية  المفوضية إلى رؤساء األجهزة بناءً 

لى أنه "يجب ، التي تنص عنظم ولوائح العاملينمن  59خالل توجيه رؤساء األجهزة بما يتماشى مع المادة 

د تلقي ، عنأو السلطة المختصة في أي جهاز آخرة وتنمية الموارد البشرية ياإلدارالشؤون على مدير 

لية ئح الماواللوا والنظم نظم ولوائح العاملينموظف لاللتزامات المنصوص عليها في  انتهاكمات عن معلو

إخطار وإجراء عملية تقصي الحقائق  ،اإلدارية اإلخطاراتبما في ذلك  ،واللوائح األخرى ذات الصلة

 هذا اإلخطار التحقيق". يقوضالموظف المعني على الفور، شريطة أال 

، ات الصلةة والموارد البشرية في األجهزة ذياإلدارالشؤون ات أنه ينبغي لمدير أوضحت التعليم .75

نونية القا المراجعةبموجب تعليمات من رئيس الجهاز، أن يشرع في عملية تقصي الحقائق بناًء على تقرير 

 موظفي الجهاز.مخالفات من قبل ومراجعة األداء، الذي يدعي ارتكاب  للحسابات

 :ضد الموظفين اتاالدعاءفيما يلي  .76

تجديد  حيث تم الخاصةعقود الخدمة و ،والقصيرة األجل ،عقود المحددة المدةلل القانونيالتجديد غير  (أ

ما هو و تجديدللوتبرير اإلدارات المستخدمة  الالزمةعقود الموظفين تلقائيًا دون إجراء تقييمات األداء 

 .نظم ولوائح العاملينمن  33.3 المادةيتعارض مع 

من العينة التي تم  مليون دوالر أمريكي 1.6 بلغت المشتراة بقيمة إجمالية للموادمشكوك فيه اليم تسلال (ب

 تم فيها شراء مولدات لمساكن المفوضين. قضية. ويشمل ذلك استعراضها

يات بما والتعيين وتجديد العقود من قبل رؤساء المدير التوظيفمشكوك فيها بشأن التوصيات ال (ج

 .العامليننظم ولوائح يخالف 

 موافقة الرئيس. في مناصب باإلنابة دونالتعيينات  (د
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م بنفس للقيا ةالمفوضيفي عملية توظيف مشكوك فيها وتم استيعابه الحقًا في  خبير استشاريتم تعيين  (ه

 العمل على الرغم من الثغرات الملحوظة في الخبرة.

عني، لجهاز المافي لموارد البشرية الشؤون اإلدارية وا مديريةتقصي الحقائق من قبل لبعثة  إجراءتم  .77

 قة العمللى فرتحت إشراف رئيس الجهاز، وتم تقديم تقرير تقصي الحقائق إلى الرئيس الذي أصدر تعليماته إ

 .وتقديم تقرير عن المسألة لتحليل التقرير المذكور

 ين عاءس االدا كانا نفم)ب( ألنه )أ( و ينتم االنتهاء من االدعاءين ضد الموظفين المحددين البند .78

لنحو على ا 1 القضيةفي القضايا التي تم االنتهاء منها بشأن تعيين الموظفين وعملية تجديد العقود )ين المقدم

 (.63-51 من الفقرات 3القضية المشتراة ) للموادليم المشكوك فيه ( والتس43-36 اتفي الفقر الوارد

اًء على استجابة المدرجة من )ج( إلى )هـ( بن ( من المسائل3تقوم فرقة العمل حاليًا بتحليل ثالثة ) .79

 الموظف المحدد. ضدالموظف لتحديد ما إذا كان يمكن إثبات وجود قضية ظاهرة الوجاهة 

 ضد موظفين سابقين المرفوعة قضاياال -سابعا

ئح واللوا لنظمابشكل واضح  النتهاكهم المراجعة القانونية( موظفين سابقين في تقرير 4تورط أربعة ) .80

 معمول بها في االتحاد، مع االدعاءات التالية:ال

رض ما يتعابوالتعيين وتجديد العقود من قبل رؤساء المديريات  التوظيفتوصيات مشكوك فيها بشأن  (أ

 ؛العاملينولوائح  نظممع 

 داريةوعدم رد مفوضية االتحاد األفريقي أثناء إجراءات دعوى المحكمة اإل في الرد التأخير (ب

 من قبل مختار يدلي؛ 2016بر المرفوعة في ديسم

من العينة التي تم  مليون دوالر أمريكي 1.6 بلغت المشتراة بقيمة إجمالية للموادمشكوك فيه التسليم ال (ج

 .تم فيها شراء مولدات لمساكن المفوضين قضية. ويشمل ذلك استعراضها

دمة تركوا خ ين الذيننطاقها الموظف يشملإلى وسائل المساءلة وال  العاملينتطرق نظم ولوائح تال  .81

يام يمكن القوبقون، المخالفات التي يرتكبها الموظفون السا لمعالجةاالتحاد. لدى االتحاد خيار محدود للغاية 

خاذ اسية التلدبلوماالموظف السابق واستخدام القنوات  ينتمي إليهابذلك من خالل االتصال بالدولة العضو التي 

تم تبشكل خاص إذا كان هناك أي مخالفات مالية لم  بذلكوصى يوإجراء محتمل ضد الموظف السابق، 

اعدة في ها المسلدولة العضو ما إذا كان بإمكانيُطلب من ايمكن أن ومعالجتها قبل مغادرة الموظف السابق، 

 استرداد األموال إذا ثبتت االدعاءات.

عل أي يمكن ف ، والمتاحة فيها الخيارات المذكورة أعاله تكونتقترح المفوضية في الحاالت التي ال  .82

لدفع السياسة لشطب أي أموال مستحقة ا أجهزة صنعلحصول على موافقة ايجب على االتحاد أنه شيء، 

 من دفاتر حسابات االتحاد األفريقي. وحذفهالالتحاد كخسارة 

 منتخبينالمسؤولين الضد المرفوعة قضايا ال -ثامنا

النظم  اكهمالنته المراجعة القانونية للحساباترير ( منتخبين سابقين في تق2) مسؤولينتم تحديد  .83

 المعمول بها في االتحاد، مع االدعاءات التالية: واللوائح

ديد يث تم تجحالخاصة وعقود الخدمة  ،والقصيرة األجل المدة، عقود المحددةلل القانويالتجديد غير  (أ

الف ما يخهو و تجديدللاإلدارات المستخدمة  وتبرير الالزمةعقود الموظفين تلقائيًا دون إجراء تقييمات األداء 

 .نظم ولوائح العاملينمن  33.3 المادة

 .باإلنابة مناصبفي األجل قصيرة بعقود موظفين التعيين  (ب

 .في المفوضيةلموظفين ضمن المديرية ذات الصلة عدم إسناد العمل ل (ج
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هت ءلة، فقد واجالمسؤولين المنتخبين للمسا إلخضاعإلى إيجاد سبل  في حين سعت المفوضية .84

 تحديين، هما:

 لم يعد المسؤولون المنتخبون يخدمون داخل االتحاد؛ (أ

 مساءلة المسؤولين المنتخبين.إلى  لم تتطرق نظم ولوائح العاملين (ب

 من النظم 8من المادة  4الفقرة  تقدمإلى هذه المسألة،  نظم ولوائح العاملين لم تتطرقفي حين  .85

اذه في تعين اتخيء الذي واللوائح( توجيًها بشأن اإلجرا النظم انتهاكقوبات على )االمتثال والع ةالمالي واللوائح

من  انتهاكدوث حعلى ما يلي: "في حالة  8مخالفات، تنص المادة  ةألي ينالمنتخب ينالمسؤول ارتكاب أحدحال 

 قبل مسؤول منتخب، تحال المسألة إلى المجلس التنفيذي".

 اهي يرتكبتال كاتاالنتهاإلى أن يتولى المجلس التنفيذي مسؤولية  ةيالمال واللوائح بينما تشير النظم .86

ولين المنتخبين المسؤ إخضاعتتمثل في  ةالمالي واللوائح من النظم 8، فإن روح المادة ونمنتخبال ونمسؤولال

م نظأن  لىإوتشير القضيتين  بإغالق المفوضيةأثناء عملهم في االتحاد. وفي هذا الصدد، توصي للمساءلة 

ن أي ع ينبالمنتخ ينواضحة ومفصلة بشأن كيفية مساءلة المسؤول مادة تقد وضع ةالمنقح ولوائح العاملين

 االتحاد. لنظم ولوائح انتهاك

 

 يمجلس التأديبالإعادة تشكيل  -تاسعا

 لطلبة في إطار الوفاء بواليتها، تواصلت فرقة العمل مع جميع اإلدارات والمكاتب ذات الصل .87

، التي مليننظم ولوائح العامن  57، على النحو المنصوص عليه في المادة يمجلس التأديبللترشيح أعضاء 

 على النحو التالي: تشكيلهتحدد 

 57المادة 

 المجلس التأديبي

تصة في لطة المخبإبالغ الرئيس أو الس نظم ولوائح العاملينبموجب  الذي يُنشأ يمجلس التأديباليقوم  57.1

 قضيةل في ك يمجلس التأديبالضد أي موظف، إن وجدت. يتألف  جراءات التأديبيةأي جهاز آخر بشأن اإل

 من األعضاء التالية أسماؤهم:

عضاء ء األثالثة أعضاء يعينهم الرئيس أو السلطة المختصة في أي جهاز آخر ويتم تعيين أحد هؤال (أ)

أحد  ن يكونجلس. ال يجوز أوتكليفه بمسؤولية رئاسة إجراءات الم اتحاد العاملينالثالثة بالتشاور مع 

 ته؛( المعينين من قبل الرئيس أقل من رتبة الموظف الذي يتم النظر في قضي2العضوين اآلخرين )

 ؛اتحاد العاملين( من 2عضوان ) (ب)

 .ليس له حق التصويتة وتنمية الموارد البشرية كعضو يدارالشؤون اإلمدير  (ج)

 خبير.بمثابة المستشار القانوني أو نائبه  (د)

في  شاركيأن  ينبغيال ويس قسم تنمية الموارد البشرية أو من ينوب عنه كأمين للمجلس. يعمل رئ (ه)

 اإلجراءات وال إبداء أي رأي أو ممارسة أي حق تصويت في مداوالت المجلس.

 كونيأن  وشريطةيجوز للرئيس أو السلطة المختصة في أي جهاز آخر، بناًء على طلب الموظف،  (و)

محل  ويحل ،مجلس مرة واحدة من المشاركة في إجراءات قضية معينةالمن عضوين  إعفاء، االطلب مبرر

 .الرتبةمجلس المعفى موظف آخر من نفس العضو 

مراجعة الفيذ قدمت نائبة الرئيس، بصفتها رئيسة فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بمتابعة تن .88

 ة عليهم.لموافقاوتمت إلى الرئيس،  يتأديبمجلس الال، أسماء األعضاء المقترحين لتشكيل القانونية للحسابات
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( 3ر، وثالث )( قيد النظ2) قضيتان( قضايا تأديبية، منها 5تجدر اإلشارة إلى أن هناك حوالي ست ) .89

 موجز وفيما يليلرئيس. لقرار النهائي التوصيات في انتظار  يمجلس التأديبالأخرى حيث قدم قضايا 

 القضايا:

 

 

 الجاريةالقضايا التأديبية  -عاشرا

المشرفين  أحد فيها مشرف حادثة اتهم  ا عنإدارة الموارد البشرية تقرير قسم استلم – 1القضية  .90

 الحقائق لتقصي إدارة الموارد البشرية عملية ى قسمالتقرير، أجر استالمبارتكاب اعتداء لفظي وجسدي. بعد 

قي قدمها المشرف. عند تل أن يشرح االدعاءات التي الموظف الخاضع لإلشرافُطلب من خاللها من 

ك حاجة إدارة الموارد البشرية أن هنا قسموتقييم الرد، الحظ  الموظف الخاضع لإلشرافمن  اإليضاح

يوم  وقعما  إلثبات المراقبةكاميرا  تسجيالت الحصول على مزيد من التحقيق في هذه المسألة وطلبجراء إل

تداء دأ االعبهو من دارة الموارد البشرية أن المشرف إ ت قسم، أثبالتسجيالتالحادث. بناًء على مراجعة 

 .يه التهمتوجللموافقة على طلبا إدارة الموارد البشرية  قسمالالزمة، قدم  الوثائقالجسدي. بعد جمع 

قديم ت، وتم الرقابةسوء سلوك محتمل، بناًء على طلب موظف  قضيةتم التحقيق في  - 2القضية  .91

فيذه من اولة تناألخير، والذي حدد تحويالً غير مصرح به تمت محهذا ية إلى تقرير من مكتب الرقابة الداخل

في ر الرقابة ولجنة االستثما مسؤولحساب مصرفي لالتحاد إلى حساب آخر غير مصرح به دون إذن من 

اء رئيس بإجر. أذن الموظفي المفوضيةمن كبار  موظفينتوقيع مع واللوائح المالية  للنظموفقًا  المفوضية

واألدلة  ات، ونتيجة لخطورة االدعاءالتحويل( موظفين متورطين في محاولة 4صي الحقائق بشأن أربعة )تق

وظف الم قفتوجيها بو، أصدر الرئيس الذين تم تحديدهمالكافية التي تم جمعها بشأن أحد كبار الموظفين 

ن نظم ولوائح م)ي(  61.3 مادةالمع  تماشيا( أشهر أثناء إجراء عملية تقصي الحقائق 3المحدد لمدة ثالثة )

 .العاملين

 بشأنها قرار نهائياتخاذ القضايا التي تنتظر  -حادي عشر

عوم ضد تقرير تحقيق بشأن سوء سلوك مز ة للحساباتالداخلي المراجعةقدم مكتب  - 1القضية  .92

م قسم بها لتي قابانجول. بعد عملية تقصي الحقائق ا في ،اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبموظف في 

فيذ فض تنإدارة الموارد البشرية، تم توجيه تهم إلى الموظف. شملت التهم الغياب غير المصرح به، ور

جتمع لشعوب. اان واالتعليمات القانونية، واالعتداء اللفظي على الرئيس السابق للجنة األفريقية لحقوق اإلنس

لس مجال. رفع ةالمقدمالموظف مذنب في التهم أن جد وُ ث حيالقضية  بشأنللتداول  افتراضيا يمجلس التأديبال

 توصيته إلى الرئيس. يالتأديب

ديرية متحقيق مع أحد الشباب المتطوعين داخل بال للحسابات قام مكتب المراجعة الداخلية - 2القضية  .93

دلة أقرير إلى التر بشأن سوء سلوك مزعوم تم اإلبالغ عنه. أشا البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة

رد الموا إدارة قسم . اتخذالمفوضيةبما في ذلك اعتراف الموظف الذي اعترف باالحتيال على بها  موثوق

ته إلى توصي . رفع المجلسيمجلس التأديبالالبشرية جميع اإلجراءات القانونية الواجبة وقدم القضية إلى 

 الرئيس التخاذ قرار نهائي.

ضد أحد الموظفين بسبب الغياب عن العمل لمدة سنة ونصف،  اتادعاء تم اإلبالغ عن - 3القضية  .94

إدارة قسم . لهذا الغرض، أرسل 2015مايو  3إلى  2014أكتوبر  29بعد منح الموظف إجازة دراسية من 

انتظار اإلجراءات التأديبية. في الموظف المحدد  مرتب وقفطلب ي 2017الموارد البشرية مذكرة في عام 

، بما في ذلك إرسال نظم ولوائح العاملينرة الموارد البشرية الخطوات التأديبية الموضحة في إدا قسم اتبع

 تم الشروع فيلم يمتثل له. ونتيجة لذلك،  وهو ماللموظف المحدد للرد على االدعاءات،  توضيحيةرسالة 
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إدارة الموارد البشرية. رفع  قسمقدمها  التيللنظر في القضية  افتراضيا يمجلس التأديبالعملية تأديبية واجتمع 

 المجلس توصيته إلى الرئيس التخاذ قرار نهائي.

 

 االستنتاجات والتوصيات -ثاني عشر

( 19شر )من العمليات القانونية التي أجريت على تسعة ع ةالتالي اتينبغي استخالص االستنتاج .95

 موظفًا ومسؤواًل سابقًا تم النظر فيها حتى اآلن:

 كاٍف. دليل ظاهر إثباتلعدم  قضية( 12)اثنتي عشرة من أصل  قضايا( 3) تم االنتهاء من ثالث .1

 .قضايا( 3ثالث )في إجراء مزيد من التحقيق وتقصي الحقائق بأوصت فرقة العمل  .2

 الرد من الموظفين المحددين. قضايا( 6تنتظر ست ) .3

 العمل. فرقة( التحليل من قبل 1واحدة ) قضيةتنتظر  .4

بالغ عن نه كان ينبغي اإلأل ،مسؤولين منتخبين سابقينادعاءات ضد  تتضمنان( 2) إغالق قضيتين .5

 ةديدالج املينالعئح منتخبين أثناء وجودهم في خدمة االتحاد. من شأن االعتماد المتوقع لنظم ولواالمسؤولين ال

 مفصلة حول كيفية مساءلة المسؤولين المنتخبين. موادتضمن ت اأن يحل هذه القضايا ألنه

 تتضمن ال العاملينألن نظم ولوائح  ،موظفين سابقين ضد تتضمن ادعاءات قضايا( 4)أربع إغالق  .6

 ب عليها تترتوال، عالوة على ذلك، فإن القضايا المحددة هي مسائل إدارية فقط إلخضاعهم للمساءلةأي آلية 

 الموظفين السابقين. ضدأي آثار مالية 

مت . وقد عل2020-2017و 2017-2013ن، أي السابقتي المفوضيتينالقضايا قيد النظر خالل  حدثت .7

نهجية غييرات مدخلت ت، وأتينالسابق المفوضيتينإدارة النتائج وانعدام المساءلة من قبل  بعدمالحالية  المفوضية

 لمعالجة المساءلة. المفوضيةفي عمليات 

 بتة.ت المثاالحالية إجراءات حاسمة من خالل تعليق وفصل الموظفين بسبب المخالف المفوضيةاتخذت  .8

 ة وإدارةلمساءلالترسيخ  العاملينالمفوضية مع القضايا التأديبية بما يتماشى مع نظم ولوائح  تعاملت .9

ر يه للنظلعتعرض النتائج داخل االتحاد. سيستمر المجلس التأديبي المعاد تشكيله في معالجة القضايا التي س

 د.من أجل معالجة المساءلة بشكل منهجي في عمل االتحا فيها

لرئيس، انائب  تعزيز اإلدارات التي تعمل في مجال الرقابة الداخلية داخل االتحاد، مثل مكتب ينبغي .10

 ،لقانونيلمستشار االمالية، ومكتب االشؤون ، ومديرية الرقابة الداخليةإدارة الموارد البشرية، ومكتب قسم و

راجعة مجراء إلشركة خارجية ب انةاالستعمن أجل وجود رقابة داخلية أكثر صرامة وتقليل الحاجة إلى 

 سير عمل االتحاد. بشأن الحسابات

دة ملزم من قبل المجلس التنفيذي، يطلب من الدول األعضاء مساع مقررهناك حاجة العتماد  .11

عها لتعامل ما ؤواأساالمفوضية في استرداد األموال التي يُزعم أن الموظفين السابقين والمسؤولين المنتخبين 

 من خالل القنوات الدبلوماسية السترداد أموال االتحاد. للمساءلة بشأنها لم يخضعواأو 
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 القسم الثاني

مال ع، واألطر القانونية واألاتلضوابط الداخلية، إدارة المخاطر، مسائل السياسا -القضايا النظامية 

 .األخرى

 

 خلفيةال (أ)

مفوضية لاألداء مراجعة وت للحسابا المراجعة القانونيةتقرير برايس ووترهاوس كوبرز عن  تضمن .96

وصيات تبع هذه التتوصية تتعلق بالمسائل المنهجية. تقوم مفوضية االتحاد األفريقي بت 173االتحاد األفريقي 

فوضية ئيس مرورصد حالة تنفيذها من خالل لجنة المساءلة الداخلية. يرأس لجنة المساءلة الداخلية نائب 

 االتحاد األفريقي.

عة المراجر لتقري يات التي تم تقديمها بشأن المجاالت المواضيعية المختلفة وفقًايلي عدد التوص فيما .97

 :ابطبيعته ةنظامي اعلى أنه ةبرايس ووترهاوس كوبرز المصنفالتي أعدته  القانونية

 

 التوصيات المجال

 65 عملية التوظيف وتجديد العقود؛ .96.1

 28 والسفر؛ المتعلقة بالمشترياتممارسات ال .96.2

 16  سابنظام تطبيق  .96.3

 59 ة؛إلدارياالشركاء والتكاليف والدول األعضاء ـأموال و ،المالية والمحاسبة .96.4

 5 إدارة صندوق االتحاد األفريقي للسالم.  .96.5

 173 مجموعال

 

ر تقري قبل مختلف المالكين )المسؤوليات( من علىأيًضا التوصيات ع هذه وزي، تم تعلى ذلك عالوة .98

 ووترهاوس كوبرز كما هو موضح أدناه: برايسلشركة المراجعة القانونية 

 

 التوصيات المالك )المسؤولية(

 60 الموارد البشرية إدارة ة وياإلدارمديرية الشؤون  .98.1

 29 قسم المشتريات والسفر والمخازن؛ .98.2

 16 إدارة نظم المعلومات  .98.3

لية )مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والماالمالية الشؤون مديرية  .98.4

 54 والمحاسبة(

 13 السلم واألمن سم المالية في إدارةق .98.5

 1 ياتخالقاألمكتب  .98.6

 173 مجموعال

 

ذه هتنفيذ  ، تم تصنيف حالةة الداخليةللجنة المساء ماقامت به نعلى التتبع والرصد الذي بناءً  .99

 التوصيات إلى أربع فئات هي:

 تم التنفيذ )أي تم االنتهاء من جميع إجراءات التنفيذ( .99.1

 ( %25 ووصلت إلى أكثر من، ت بعض إجراءات التنفيذبدأ )أي التنفيذقيد  .99.2

 لم يبدأ أي إجراء تنفيذي( أيلم يتم التنفيذ ) .99.3
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أو  بسبب التغييرات في السياسات جدوى)أي أن التوصية لم تعد ذات  تجاوزتها األحداث .99.4

 األنظمة( 

دلة قد ة واألتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن جميع التوصيات المذكورة أعاله وحالة تنفيذها ذات الصل .100

 الداخلية للمصادقة عليها والتحقق منها وفقًا لذلك.  الرقابةقُدمت إلى مكتب 

 

 2021يونيو  30 حتىحالة التنفيذ  (ب)

وترهاوس شركة برايس ولاألداء مراجعة و المراجعة القانونية، تضمن تقرير كما هو مبين أعاله .101

تب مك صادق عليهاكما  2021يونيو  30 حتىحالة التنفيذ  تم تلخيصتوصية.  173كوبرز ما مجموعه 

من هذا  4ى إل 1من  حقالرقابة الداخلية في الجدول أدناه. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المال

 التقرير:

 

  -حالة تنفيذ توصيات برايس ووترهاوس كوبرز  موجز: 1الجدول 

 مسؤوليةال حسب

 المالك / المسؤولية

 حالة تنفيذ التوصيات

 منفذ اإلجماليالمبلغ 

 ( 1)الملحق 

 في تقدم

 (2)الملحق 

 لم تنفذ

 ( 3)الملحق 

تجاوزتها 

 األحداث

 4الملحق 

الموارد إدارة الشؤون اإلدارية ومديرية  (1

 البشرية 
27 28 3 2 60 

 29 0 1 18 10 قسم المشتريات والسفر والمخازن؛ (2

 16 0 1 2 13 إدارة نظم المعلومات  (3

الميزانية  البرمجة وإعداد مديرية (4

  والمالية والمحاسبة
24 10 19 1 54 

 13 0 8 2 3 قسم المالية في إدارة السلم واألمن  (5

 1 0 0 1 0 خالقياتاألمكتب  (6

 173 3 32 61 77 المجموع الكلي

 ٪100 ٪2 ٪18 ٪35 ٪45 النسبة المئوية

 

مجال  امية لكلالنظ سائلالم، يمكن تلخيص حالة تنفيذ االستعراض يشملهافيما يتعلق بالمجاالت التي  .102

 على النحو المبين في الجدول أدناه:

 

 -برايس ووترهاوس كوبرز شركة حالة تنفيذ توصيات  موجز: 2الجدول 

 مشمول مجاللكل 

 المجال / الموضوع

 حالة تنفيذ التوصيات

 المبلغ اإلجمالي
 لم تنفذ  في تقدم منفذ 

تجاوزتها 

 األحداث

 65 2 10 26 27 التوظيف وتجديد العقود  (1

 28 0 1 19 8 المشتريات والسفر  (2

 16 0 1 2 13 تطبيق نظام ساب  (3

 ،والمحاسبة ،المالية* (4

 والصناديق والتكاليف اإلدارية. 

27 

 

13 

 

18 

 
1 

59 
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إدارة صندوق االتحاد األفريقي  (5

 2 1 2 للسالم 
0 

5 

 173 3 32 61 77 المبلغ اإلجمالي

 ٪100 ٪2 ٪18 ٪35 ٪45 النسبة المئوية

 

 أعمال التنفيذ بشأنمالحظات اإلدارة   (ج)
ت التوصيا سبة لمعظمبالن كلياالتنفيذ  أعمالكتمل ت، من المتوقع أن عام، بناًء على تحليل اإلدارة بشكل .103

٪ قيد التنفيذ( 35و ،٪45. ويبدو أن حالة التنفيذ الحالية اإلجمالية )أي تم تنفيذ 2022بحلول نهاية ديسمبر 

 قت إصدارهر من و. كانت فترة التنفيذ حتى اآلن أقل من ستة أشفي االعتبار فترة التنفيذإذا أُِخذت مرضية 

 صنعن قبل أجهزة ( والموافقة عليه م2020)ديسمبر  مفوضية االتحاد األفريقيإلى المراجعة القانونية تقرير 

 (.2021)فبراير  ةالسياس

. 2018لى إ 2012الفترة من  شملوبرز أن تقرير برايس ووترهاوس ك اإلشارة إلىمن المهم أيًضا  .104

 2020-2019 النتائج بحلولالتوصيات الواردة في بعض تنفيذ  ، تمالقانونيةوبحلول وقت إجراء المراجعة 

، ساعدت إضافة إلى ذلك. 2018-2012في السنوات  صدرتفي التقرير ألن هذه النتائج  إدراجهاولكن تم 

ي األفريق تحادا في معالجة بعض التحديات التي واجهت مفوضية االإصالحات االتحاد األفريقي الجارية كثيرً 

 .2018-2012خالل الفترة 

ي عملية بعض المكاسب السريعة فتحقيق ، الحظت إدارة مفوضية االتحاد األفريقي في هذا الصدد .105

ايس رير بتنفيذ هذه التوصيات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية بناًء على النتائج التي توصل إليها تقر

ي ألفريقالتنفيذ من قبل مفوضية االتحاد ا خاللووترهاوس كوبرز. بعض المكاسب السريعة التي لوحظت 

 موضحة أدناه في كل مجال:

 

 د.وتجديد العقو العاملين مجال توظيف في  .105.1

  ن عدد م معالجةوإطالق نظام التوظيف اآللي الذي ساعد في  بإنشاءقام االتحاد األفريقي

 .المراجعة القانونيةتقرير  شار إليهاأالتحديات التي 

  ات عض التحديالتي يتم فيها معالجة بالعاملين ولوائح نظم يقوم االتحاد األفريقي بمراجعة

 .المراجعة القانونيةتقرير  أشار إليهاالتي 

 

 .السفرو المشترياتمجال  في .105.2

  إلى  بيالتجرينظام ال. تم تقديم نظام ساب فييجري تنفيذ وحدة المشتريات اإللكترونية

عمليات ل التشغيل اآللي مستوىهذه الوحدة من  سترفع. المصادقة عليه توتم مفوضية االتحاد األفريقي

 .ءتهاوكفا الشراء

  هذه  الجوستع. 2021يخطط االتحاد األفريقي لمراجعة دليل المشتريات اعتباًرا من يوليو

 .القانونيةالمراجعة تقرير  أشار إليهاالمراجعة بعض التحديات التي 

وما إلى  األموال )بما في ذلك صندوق السالم، وصندوق التكاليف اإلدارية، إدارة في مجال .105.3

 ذلك(؛

  لتحديات اة بعض واللوائح المالية حيث تتم أيًضا معالج النظميقوم االتحاد األفريقي بمراجعة

 التي لوحظت بشأن إدارة األموال.

 ة.يالمحاسبو الماليةممارسات المجال  في .105.4

 الج الهيكل المعتمد حديثًا بعض التحديات.ع 

  حديثًا بعض التحديات. إعدادهعالج دليل الميزانية الذي تم 
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  عالجة مأيًضا  تم فيهاتالتي واللوائح المالية  النظمتقوم مفوضية االتحاد األفريقي بمراجعة

 .المراجعة القانونيةتقرير  أشار إليهابعض التحديات التي 

  تعالج بعض التحديات. سابلمستمرة لنظام التحسينات اأن كما 

 

 ؛تطبيق نظام ساب مجال في .105.5

 ار األدو "بإعادة تصميم  ،بالتعاون مع اإلدارات األخرىقسم نظام إدارة المعلومات،  قام

عض ب معالجة. وقد ساعد ذلك في نظام ساب إلىفي الوصول  المناسباألدوار" لضمان التحكم  وإسناد

 .المراجعة القانونيةتقرير  اأشار إليهالتحديات التي 

 

  اإلجراءاتبعض التحديات في تنفيذ  (د)

و أ يزانيةالم /ردالتنفيذ قد تتطلب المزيد من الموا إجراءاتبناًء على تحليل اإلدارة، لوحظ أن بعض  .106

٪ من إجمالي 8 )أي توصية 13، هناك من أجل تنفيذها بالكامل. حاليًا السياسات الجديدة أو تغيير السياسات

سة سياعتماد اسة/ إضافية أو تغيير السيا ميزانية /توصيات التي تم تتبعها( والتي تتطلب إما بعض المواردال

 ضافية أوإموارد  أدناه عدد التوصيات والمجاالت ذات الصلة التي تتطلبيرد جديدة من أجل تنفيذها بالكامل. 

 تغييًرا في السياسة: /ةجديدسياسة 

 

 كمية التوصيات السياسةتغيير  ة/إضافية أو سياسة جديدتطلب موارد يي ذال المجال

 5 عملية التوظيف وتجديد العقود؛ (1

 6 ممارسات الشراء والسفر؛ (2

 1 تطبيق نظام ساب  (3

 1 إدارة صندوق االتحاد األفريقي للسالم.  (4

 13 التوصيات مجموع

 

جراء إلد ولموارل على الحصو، ستقدم مفوضية االتحاد األفريقي الطلبات المناسبة لفي هذا الصدد .107

ي تم تتبعها( ٪ من إجمالي التوصيات الت8)أي  13الـ السياسة بحيث يتم تنفيذ هذه التوصيات في تغييرات 

 5لمزيد من التفاصيل، انظر الملحق  بشكل كامل.

 واالستنتاج األعمال األخرى (ه)

 ن تنظرددًا يجب أإضافيًا مح عمال، أدرجت برايس ووترهاوس كوبرز أيًضا إضافة إلى التوصيات .108

تشمل و. اريرهالتي تم إبرازها في تق المسائل صميممن أجل الوصول إلى  القيام بهفي التكليف ب المفوضية

 :المسائل هذه

 : 2020-2019 تينللسن لمفوضية االتحاد األفريقيالمراجعة القانونية  إجراء .108.1

ايس ركة برادقة على تنفيذ توصيات شلمصالرقابة الداخلية لارة خدمات مكتب ، طلبت اإلدفي هذا الجانب

 مستقبلالفي إلجراءات الالزمة من امفوضية في الحصول على مخزون الووترهاوس كوبرز. وقد ساعد ذلك 

  بالكامل في الوقت المناسب.المراجعة القانونية لضمان تنفيذ نتائج تقرير 

  

سيتم لألجهزة األخرى بالنسبة  :غير المفوضيةالمراجعة القانونية ألجهزة االتحاد األخرى  إجراء .108.2

 الرقابة الداخلية، قام مكتب ي هذا الصدداستُخدمت للمفوضية. فلتي لتلك ااختصاصات مماثلة استخدام 

رئيس اسب مع األجهزة األخرى. تم تقديم هذه االختصاصات إلى بتحديث االختصاصات الحالية لتتن

هذه جراء إلالالزمة ميزانية التكميلية حصول على اللطلب لالموافقة عليها. كما تم تقديم المفوضية وتمت 

إلشراف العام والتنسيق لإلى لجنة الممثلين الدائمين للموافقة عليها من خالل اللجنة الفرعية المراجعة القانونية 
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 بعد تأمينه العملية لتنفيذ هذ التعاقد مع الشركاتالميزانية والشؤون المالية واإلدارية. ستبدأ عملية  على

 الميزانية التكميلية.

 عمل إضافي للمراجعة: .108.3
لم  .مراجعتها بحثببعض "األعمال اإلضافية" التي يمكن أيضا أوصى تقرير برايس ووترهاوس كوبرز 

ا من قبل و خارجيً ألية( الداخ الرقابةالتقرير ما إذا كان ينبغي إجراء هذه المراجعة داخليًا )بواسطة مكتب  يبي ن

 .ةشركة مستقلة لهذه المراجعباالستعانة من خالل رجيين أو مجلس المراجعين الخا

 لمزيد من المراجعة:أدناه ، أوصى تقرير برايس ووترهاوس كوبرز بالمهام المدرجة باختصار

  خارج الميزانيات المعتمدة. المتحملةللنفقات المراجعة القانونية مزيد من إجراء  (أ

 لسالم.صندوق اومحملة على حساب التكاليف اإلدارية للتكاليف غير المؤهلة الالمراجعة القانونية  (ب

 الممزوجةتأكيد أرصدة الشركاء في الحسابات المصرفية و ،مزيد من المراجعةإجراء  (ج

 . هاوتخصيص

 تقييم مخاطر االحتيال ومراجعة نفقات بعثات السلم واألمن ذات الصلة.  (د

م التي ت بالنظر إلى الثغرات مزيد من التحقيق المفصل الذي يستهدف وظيفة المشترياتإجراء  (ه

 إبرازها. 

فاتر في د لقبضاالمستحقة رصدة األاسترداد مكانية مزيد من المراجعة التفصيلية والتقييم إلإجراء  (و

 .مفوضية االتحاد األفريقيحسابات 

التشاور ب ،يقيفيما يتعلق بمسألة "العمل اإلضافي للمراجعة"، ستتمكن إدارة مفوضية االتحاد األفر .109

اؤها مكن إجرمن تحديد األعمال اإلضافية التي ي المراجعين الخارجيينومجلس  كتب الرقابة الداخليةمع م

ل والعوام نظاميةال المسائلتوافر الموارد وكذلك مستوى تنفيذ  مع األخذ في االعتبارداخليًا و/أو خارجيًا 

حاد ين لالتالمراجعين الخارجي ومجلس مكتب الرقابة الداخلية يقوماألخرى ذات الصلة. عالوة على ذلك، 

 بها. تي تمت التوصيةتنفيذ بعض األعمال اإلضافية الا باألفريقي بالفعل في سياق عملهم

 خارجيينالمراجعين الالمذكور أعاله بين مكتب الرقابة الداخلية، ومجلس  المهامسيأخذ توزيع  .110

 ةشامل راجعةمإجراء  من المفوضية يطلبالمذكور أعاله الذي  المقررفي االعتبار أيًضا  المراجعةوشركات 

جعة لمرااحجم عينة  شملحيث لتغطية ملفات الموظفين التي لم تغطها شركة برايس ووترهاوس كوبرز 

رايس التي لم تغطها شركة ب 2020إلى  2019ملفًا فقط، وكذلك لمراجعة الفترة من  112 القانونية

خبراء يق فربالفعل مراجعة غطتها المشار إليها  2020إلى  2019ووترهاوس كوبرز مع مالحظة أن الفترة 

 .التوظيف العشرة

ميع تنفيذ جبمواصلة اتخاذ جميع الخطوات الالزمة ل في الختام، تلتزم مفوضية االتحاد األفريقي .111

 اد.في النطاق أو إهدار لموارد االتح يةالعناية الواجبة لتجنب أي ازدواج إيالءالتوصيات مع 
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 التوصيات المنفذة -: القضايا النظامية 1الملحق 
 

 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

االستخدام األمثل لوحدة إدارة •  2.3 2

العقود في نظام ساب إلدارة عقود 

الموظفين والتعيينات ذات الصلة 

 في الوقت المناسب

التوظيف 

 وتجديد العقود
إدارة 

الموارد 

 البشرية

تم تطوير وتنفيذ تدفق العمل في إدارة 

 العقود في نظام ساب. قبل ذلك، لوحظ

تم تأخير في تجديد العقود. ومنذ تنفيذه، ي

إصدار العقود الجديدة والتجديد في 

نظام ساب. باإلضافة إلى ذلك، يتم 

توجيه رسائل تذكير تلقائية إلى كل من 

الموظفين والمشرف قبل شهرين، شهر 

يوًما قبل انتهاء صالحية العقود.  15و 

وقد أدى هذا إلى تقليل حاالت التأخير 

العقد بشكل كبير. ومع ذلك، في تجديد 

ال تزال تحدث بعض التأخيرات حيث 

تتأخر طلبات التجديد في بدء عملية 

تجديد العقد من جانب اإلدارة 

المستخدمة. )يمكن التحقق من ذلك في 

 سير عمل إدارة العقود في نظام ساب(

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

تحتاج وحدة الموارد البشرية •  3.2 3

تشاور مع لجنة التوظيف بال

والترقية إلى وضع تدابير والتعيين 

لضمان جودة عملية التوظيف بغية 

التأكد من فعالية جميع مراحل 

 العملية قبل إجراء التعيينات؛

التوظيف 

 وتجديد العقد
إدارة 

الموارد 

 البشرية

تم التشغيل اآللي لسير العمل بالكامل. 

. نظام ساب هي بيئة قائمة على األدوار

سيتم توثيق أي إجراءات وتسجيلها من 

أجل اقتراح التحسين والمراجعة. 

 )تكون األدلة على أساس اإلدارة القائمة

 على النتائج(

 تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

يجب أن تضمن وحدة إدارة  4.1 4

 الموارد البشرية ما يلي: 

قيام أعضاء لجان االمتحان • 

ارير والمقابلة بالتوقيع على التق

ذات الصلة إلثبات مشاركتهم في 

التوظيف 

 وتجديد العقد
إدارة 

الموارد 

 البشرية

تم تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج وهو 

٪ من عملية 80مصمم للتأكد من أن 

التوظيف يتم آليا ويكاد يكون بدون 

أوراق. بالنسبة إلى إعداد القوائم 

ضاء المختصرة، سيقوم كل من أع

 تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق
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 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

لجان االمتحان بتسجيل الدخول في  قرارات التوظيف. 

النظام باستخدام اسم المستخدم وكلمة 

بخصوص  ويبديالمرور الخاصين به 

كل مرشح تعليقات سيتم حفظها. 

بالنسبة للمقابلة، سيتم إعطاء أعضاء 

اللجنة رابًطا لجلسة المقابلة ويتم 

تسجيلهم عبر اإلنترنت ويصدر التقرير 

ات التي منحوها. تلقائيًا بناًء على الدرج

سيتم تقديم هذا إلى لجنة التوظيف 

 مستندة إلىواالختيار.  )تكون األدلة 

 الجدارة(  أساس نظام التوظيف على

التشغيل اآللي للعمليات اليدوية •  4.3 4

وتحميل جميع الوثائق ذات الصلة 

على نظام التوظيف اإللكتروني 

شفافية العملية من أجل ضمان 

ووضع تدابير للتأكد من الجودة بما 

في ذلك منح أصحاب عملية 

التوظيف حقوق الوصول إلى 

وحدة التوظيف على نظام ساب 

للمشاهدة من أجل إتاحة التحقق 

من صحة العملية من قبل أشخاص 

 مختلفين وتحسين الشفافية؛

التوظيف 

 وتجديد العقد
إدارة 

الموارد 

 البشرية

أساس ظام التوظيف على تم إطالق ن

٪ 80الجدارة وتم التشغيل اآللي لنسبة 

من العملية. يمكن تحميل الوثائق 

األخرى ذات الصلة فيما يتعلق بأي 

مرحلة من مراحل التوظيف في النظام. 

مسار مراجعة حالة الطلب متاح في 

جميع المراحل ويمكن أن يراه 

األشخاص الذين تم منحهم قاعدة الدور 

ك لجنة التوظيف واالختيار. بما في ذل

نظام التوظيف مستندة إلى )تكون األدلة 

 الجدارة( أساس على

 تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

بناء القدرات لقائمة مختصرة •  4.5 4

وأعضاء لجنة المقابالت حول 

أفضل الممارسات ومتطلبات 

سياسة مفوضية االتحاد األفريقي 

لضمان الموضوعية واالستقاللية 

والنزاهة في عملية المقابلة ومنح 

 درجات المقابلة. 

التوظيف 

 وتجديد العقد
إدارة 

الموارد 

 البشرية

 63، حصل 2021اعتباًرا من يونيو 

من أجل التأكد  CBIموظفًا على شهادة 

من لجنة االمتحان تمتلك الكفاءات 

المالئمة الختيار أفضل المواهب 

تم األفريقية من بين متقدم الطلبات. كما 

تدريب مسؤولين منتخبين إلى جانب 

مديرين آخرين. في نهاية تدريب الفوج 

 تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق
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 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

، بحلول يوم CBIالسابع لشهادة 

، سيتم تدريب ما 11/06/21الجمعة 

. CBIموظفًا على  97يقرب من 

 12تضمنت دورة تدريب المدربين 

موظفًا من أجل أن تكون المفوضية 

مستقلة وتواصل تدريب مسؤولي التقييم 

 ملين بشكل مستمر.المحت

في الحاالت التي يختار فيها •  5.2 5

رئيس المفوضية عدم تعيين 

المرشح األعلى مرتبة، يجب أن 

تضمن مديرية الموارد البشرية 

توثيق مبرر واضح للقرار 

ووضعه في الملف، وعند 

االقتضاء، تقديم شرح ألفضل 

ة مرشح لتعزيز شفافية عملي

 التوظيف .

التوظيف 

 وتجديد العقد
إدارة 

الموارد 

 البشرية

 أساس على  تم تنفيذ نظام التوظيف

الجدارة بالفعل ويسمح بتسجيل األساس 

المنطقي للقرار. )يمكن التحقق من ذلك 

 أساس في  نظام التوظيف على

 الجدارة(

 تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

 تضمن وحدة الموارد البشرية 6.1 6

موافقة رئيس المفوضية على 

جميع التعيينات على النحو المبين 

 في نظم ولوائح العاملين؛

بدالً من ذلك، يمكن للرئيس أن • 

يفوض كتابةً إلى نائب الرئيس أو 

أي عضو مناسب آخر في اإلدارة 

العليا مسؤولية تعيين صغار 

 الموظفين.

التوظيف 

 وتجديد العقد
إدارة 

الموارد 

 البشرية

أن ترسل مديرية الموارد  ينبغي

البشرية إلى رئيس المفوضية جميع 

التعيينات األخيرة لكل من المناصب 

 النظامية وغير النظامية.

 تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق
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 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

يجب أن تضمن إدارة الموارد  7.1 7

 البشرية:

التحقق من المؤهالت األكاديمية •  

والخبرة العملية قبل التعيين في 

 خل المنظمة.مناصب دا

التوظيف 

 وتجديد العقد
إدارة 

الموارد 

 البشرية

تم إدراج كتالوج اليونسكو في النظام 

الجديد وهو أول مرشح للتحقق، بعد 

ذلك، يمثل التحقق من الخلفية والتحقق 

 من المرجع حقلين إلزاميين قبل االنتقال

إلى لجنة التوظيف واالختيار األخيرة. 

ظام )يمكن التحقق من ذلك في ن

 الجدارة(أساس التوظيف على 

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

يجب أن تتضمن هذه العملية •  7.2 7

التحقق من صحة الشهادات 

وخبرات العمل لدى المؤسسات 

 وأصحاباألكاديمية ذات الصلة 

مين حك  العمل باإلضافة إلى المُ 

في السيرة الذاتية  اسماهما  المدرج

 للمرشح. 

التوظيف 

 ديد العقدوتج
إدارة 

الموارد 

 البشرية

تم إدراج كتالوج اليونسكو في النظام 

شح للتحقق، بعد الجديد وهو أول مر  

ذلك، يمثل التحقق من الخلفية والتحقق 

 من المرجع حقلين إلزاميين قبل االنتقال

إلى لجنة التوظيف واالختيار األخيرة. 

)يمكن التحقق من ذلك في نظام 

 لجدارة(ا أساس التوظيف على

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

يتم حفظ األدلة الوثائقية المتعلقة •  7.3 7

بالتحقق في ملفات الموظفين 

 للرجوع إليها في المستقبل.

التوظيف 

 وتجديد العقد
إدارة 

الموارد 

 البشرية

يتم توثيق عمليات التحقق التي تم 

 أساس إجراؤها في نظام التوظيف على

 الجدارة

  تم التنفيذ ال ينطبق  بقال ينط

يجب أن تتواصل وحدة إدارة  8.1 8

الموارد البشرية مع رئيس 

 المفوضية ونائب الرئيس لضمان: 

االستخدام األمثل لوحدة إدارة • 

 العقود في نظام ساب؛

التوظيف 

 وتجديد العقد
إدارة 

الموارد 

 البشرية

تم تطوير وتنفيذ سير عمل إدارة العقود 

بل ذلك، لوحظ تأخير في نظام ساب. ق

د ، تتم العقوافي تجديد العقد. منذ تنفيذه

الجديدة والتجديد في نظام ساب. 

باإلضافة إلى ذلك، يتم توجيه رسائل 

تذكير تلقائية إلى كل من الموظفين 

 15والمشرف قبل شهرين، وشهر و 

يوًما قبل انتهاء صالحية العقود. وقد 

أدى هذا إلى تقليل حاالت التأخير في 

 تجديد العقود بشكل كبير.

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق
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 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

يجب إلدارة الموارد البشرية أن •  8.3 8

تتأكد من أن اإلدارات المستخِدمة 

تتحمل مسؤولية تجديد العقود 

للموظفين ضمن وظائفها والتأكد 

من إجراء العمليات ذات الصلة 

قبل تجديد العقد، بما في ذلك تبرير 

فر التمويل واستكمال التجديد وتوا

 تقييمات األداء.

التوظيف 

 وتجديد العقود 
إدارة 

الموارد 

 البشرية

للتأكد من أن اإلدارات تتحمل مسؤولية 

تجديد عقود موظفيها، يتم إدراج رسائل 

تذكير تلقائية في نظام ساب قبل 

يوًما من انتهاء  15شهرين، وشهر و 

 العقد. يتم تأكيد توافر األموال في سير

 مل إدارة العقود. فيما يتعلق بتقييماتع

األداء، تم فك ارتباطها بموجب تعميم 

 .2017تجديد العقد في نوفمبر 

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

ضمان االمتثال لفترات انتهاء •  8.4 8

العقود ونهاية الخدمة للموظفين 

الذين لم يتم تجديد عقودهم على 

النحو المبين في نظم ولوائح 

لعاملين. في هذا الصدد، ينبغي ا

النظر في ربط كشوف المرتبات 

بالمعلومات التعاقدية بحيث ال 

يمكن دفع مرتبات الموظفين الذين 

 ليس لديهم عقود.

التوظيف 

 وتجديد العقود

 

 

 

 

 إدارة

الموارد 

 البشرية

تتعلق هذه التوصية بتأجيل تجديد 

العقود. ال يتم دفع الرواتب للموظفين 

لديهم عقود حتى تتم إعادة  الذين ليس

إدراجهم في النظام. يتعلق هذا أيًضا 

بالتأخيرات في تجديد العقود وهو عملية 

يجب أن تبدأها اإلدارة المستخدمة. كما 

هو موضح سابقًا، يتم إدراج رسائل 

تذكير تلقائية للمشرفين لبدء تجديد 

العقود لموظفيهم. يتم تجديد العقود 

د السابق إذا لم اعتبارا من نهاية العق

تتلق إدارة الموارد البشرية طلب 

 االنفصال من اإلدارة المستخدمة.

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

يجب أن تضمن وحدة إدارة  9.1 9

 • الموارد البشرية ما يلي: 

إعالن األقارب من قبل جميع 

موظفي مفوضية االتحاد األفريقي 

 الحاليين.

التوظيف 

 وتجديد العقود
 ارةإد

الموارد 

 البشرية

عقب تقرير مجلس المراجعين 

الخارجيين عن الفترة المنتهية في 

، تم إرسال تعميم في 2018ديسمبر 

يطلب من جميع الموظفين  2019يونيو 

تقديم الوثائق الحيوية مع استمارة 

 وتوقيعها يتم مألهاإعالن األقارب 

موظفي  6حسب األصول. باستثناء 

ذين تم توجيه الجامعة األفريقية ال

رسائل تذكير إليهم، فاآلخرون قدموا 

 تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق
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2021) 

 إعالنات األقارب.

يتم إعالن األقارب من جميع •  9.2 9

 الموظفين الجدد قبل التعيين.

التوظيف 

 د ووتجديد العق
 إدارة

الموارد 

 البشرية

لم تكن استمارات إعالن األقارب 

د صدور نتائج تُرَسل تلقائيًا. لكن، بع

مجلس المراجعين الخارجيين بشأن دفع 

بدل السكن المزدوج، ترسل مديرية 

الموارد البشرية استمارات إعالن 

األقارب إلى المرشحين المعينين قبل 

 إصدار خطاب التعيين.

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

االمتثال لنظم ولوائح العاملين •  9.3 9

ين فيما يتعلق بعقود الموظف

 للموظفين ذوي الصلة. 

التوظيف 

 ود جديد العقوت
إدارة 

الموارد 

 البشرية

، أدخلت 29في ضوء االمتثال للقاعدة 

مديرية الموارد البشرية إخالء 

حيث تُطلب من  PHPالمسؤولية في 

 المرشحين اإلشارة إلى ما إذا كان لديهم

أقارب أم ال في المفوضية. في الحاالت 

ح المرتبة التي يحتل فيها المرش

األعلى، سيتم تسجيل المعلومات لتمكين 

رئيس المفوضية من اتخاذ القرار 

المستنير )يمكن التحقق من ذلك في 

 الجدارة( اساس نظام التوظيف على

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

 يجب على إدارة الموارد البشرية: 10.1 10

كما تمت التوصية بذلك أعاله، • 

رب من قبل ضمان إعالن األقا

جميع الموظفين في مفوضية 

االتحاد األفريقي من أجل اإلدارة 

 السليمة للبدالت ذات الصلة.

التوظيف 

 وتجديد العقود
إدارة 

الموارد 

 البشرية

بعد صدور نتائج مجلس المراجعين 

الخارجيين بشأن دفع بدل السكن 

المزدوج، ترسل إدارة الموارد البشرية 

المرشحين نموذج إعالن األقارب إلى 

 المعينين قبل إصدار خطاب التعيين. 

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق
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2021) 

األشخاص المعينون  يتولىأن •  11.2 11

 كمشرفين على موظفين محددين 

 تقييم األداء.

التوظيف 

 وتجديد العقود
إدارة 

الموارد 

 البشرية

 لتيا. يتم التقيد التام بهذا. في الحاالت 2

لموظفين، تُطلب تحدث فيها تحركات ا

من اإلدارات اإلفادة بشأن التسلسل 

اإلداري بناًء على الحقائق الميدانية. 

كما نبي ن أيًضا إذا كان التسلسل 

اإلداري ال يتوافق مع أحكام سياسة 

 إدارة األداء.

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

ولكي تكون هذه العملية فعالة، •  11.4 11

 أمرانة لموضوعية والنزاها فإن

، وينبغي النظر إلى ان أساسي

التقييمات التي يقوم بها األشخاص 

 المناسبون.

التوظيف 

 دووتجديد العق
إدارة 

الموارد 

 البشرية

. نضمن تحديث التسلسل اإلداري 4

بشكل منتظم. نعمل على نحو وثيق مع 

لرصد  HRBPs و  HP عمليات 

التحركات. في الحاالت التي توجد فيها 

موظفين، يُطلب من تحركات لل

 بشأن التسلسل اإلداري اإلفادةاإلدارات 

 بناًء على الحقائق الميدانية. كما نوضح

أيًضا إذا كانت التسلسل اإلداري ال 

 يتوافق مع أحكام سياسة إدارة األداء.

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

يجب أن تضمن إدارة مفوضية  14.1 14

مع االتحاد األفريقي، على اتصال 

مديرية الشؤون اإلدارية والموارد 

 البشرية ما يلي:

تصحيح أي تعيينات غير •  

 قانونية في مناصب باإلنابة.

التوظيف 

 دووتجديد العق
إدارة 

الموارد 

 البشرية

في ضوء ضرورة ضمان التوافق مع 

تم  الهيكل الجديد خالل الفترة االنتقالية،

 إصدار تعيينات باإلنابة لمدة سنة واحدة

أشهر في  6إمكانية التمديد لمدة  مع

 فترة استثنائية.

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

من اآلن فصاعدًا، يجب أن تقدم •  14.2 14

اإلدارات المستخِدمة التعيينات 

باإلنابة إلى مديرية الموارد 

البشرية، التي ستؤكد امتثالها لنظم 

ولوائح العاملين قبل توصية رئيس 

 افقة عليها؛المفوضية بالمو

التوظيف 

 دووتجديد العق
إدارة 

الموارد 

 البشرية

ينبغي لمديرية الموارد البشرية، بناء 

على الترشيحات الواردة من اإلدارات 

الحاجة إلى التعيين أو بناًء على تحديد 

باإلنابة في وظيفة شاغرة )مثل مدير 

أن مديرية خدمات المراسم باإلنابة(، 

افقة على الموتتأكد من توجيه طلب 

س المفوضية من خالل التعيين إلى رئي

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق
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نائب رئيس المفوضية )على سبيل 

المثال، الموافقة على تعيين مدير 

 باإلنابة لمديرية خدمات المراسم(

يوافق رئيس المفوضية على •  14.3 14

التعيينات باإلنابة في المناصب 

اء العليا، أي على مستوى رؤس

األقسام والمديرين وينظر في أن 

يفوض نائب الرئيس أو عضو 

آخر في اإلدارة العليا كتابة 

للموافقة على التعيينات باإلنابة 

 لشغل وظائف صغرى.

التوظيف 

 وتجديد العقود
إدارة 

الموارد 

 البشرية

في حالة عدم وجود تفويض مكتوب 

لسلطة التعيين باإلنابة، ترسل مديرية 

ية طلب الموافقة على الموارد البشر

التعيين إلى رئيس المفوضية. )على 

سبيل المثال، طلب الموافقة على تعيين 

 مدير باإلنابة لمديرية خدمات المراسم(

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

االنتهاء من عملية التوظيف •  14.4 14

للموظفين األساسيين في غضون 

شهًرا لتجنب تمديد فترات  12

 اإلنابة. 

التوظيف 

 وتجديد العقود
إدارة 

الموارد 

 البشرية

فيما يتعلق بتعيين موظفين فنيين لشغل 

مناصب شاغرة كانت موضع إنابة، 

تنص المذكرات المتعلقة باإلنابة بشكل 

 12صارم على أن تكون اإلنابة لمدة 

 6شهًرا، قابلة للتمديد استثنائيا لمدة 

أشهر إذا لزم األمر. ووفقا لنظام 

الجدارة،  أساس الجديد على التوظيف

 4فإن المدة القصوى لشغل الوظيفة هي 

 أشهر.

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

وحدة الموارد البشرية لضمان •  16.1 16

إنهاء خدمة الموظفين عند بلوغهم 

سن التقاعد وتنفيذ عملية شغل هذه 

الوظائف تتم في الوقت المناسب 

 لضمان االستمرارية.

التوظيف 

 تجديد العقودو
 إدارة

الموارد 

 البشرية

ترسل مديرية الموارد البشرية إشعاًرا 

بالتقاعد اإلجباري قبل عام للموظفين 

النظاميين وتنهي خدمة الموظفين 

المعنيين عند بلوغهم سن التقاعد. 

بالنسبة للموظفين غير النظاميين، يتم 

إرسال اإلشعار مع آخر عقودهم ويتم 

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق
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وغهم سن التقاعد. إنهاء خدمتهم عند بل

 يمكن التحقق من ذلك على نظام ساب.

يجب أن تنظر مفوضية االتحاد  17.1 17

 األفريقي فيما يلي:

االمتثال لنظم ولوائح العاملين •  

لالتحاد األفريقي بشأن التوظيف 

لمنع حدوث مثل هذه الحاالت في 

 المستقبل. 

التوظيف 

 عقودوتجديد ال
 إدارة

الموارد 

 البشرية

يتم اآلن تسجيل األساس المنطقي الذي 

يستند إليه قرار رئيس المفوضية في 

الجدارة أساس نظام التوظيف على 

)يمكن التحقق من ذلك على نظام 

الجدارة(. تم  أساس التوظيف على

تصميم النظام بما يتماشى مع متطلبات 

 نظم ولوائح العاملين لالتحاد األفريقي.

 تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

تضمن مديرية الشؤون اإلدارية •  17.2 17

وإدارة الموارد البشرية، بالتنسيق 

مع المستشار القانوني، التنفيذ 

الكامل لقرارات المحكمة اإلدارية 

بشأن قضية السيد يدالي لتجنب 

 المزيد من الفوائد. تحمل

التوظيف 

 دووتجديد العق
إدارة 

الموارد 

 شريةالب

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق تم تنفيذ القرار المتعلق بالسيد يدالي.

وضع سياسة لبعثة االتحاد •  18.6 18

األفريقي في الصومال مع مبادئ 

 توجيهية بشأن إدارة القوات.

التوظيف 

 وتجديد العقود
إدارة السلم 

 واألمن 

لدى بعثة االتحاد األفريقي في 

ية إدارية إلدارة الصومال مبادئ توجيه

 القوات. 

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق
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2021) 

يجب على مديرية الموارد البشرية  21.1 21

بالتنسيق مع قسم المشتريات 

 والسفر والمخازن:

النظر في وجود تخصصات • 

داخل قسم المشتريات بناًء على 

الحاجة إلى إنفاذ الفصل بين 

األدوار باإلضافة إلى التطوير 

على سبيل فلموظفين. المهني ل

تولى إدارة يالمثال، يجب أن 

العقود موظفون مستقلون عن 

عملية الشراء. يمكن أيًضا تصنيف 

الموظفين حسب تخصصات 

محددة مثل الفنادق واإلقامة، السلع 

وما إلى ذلك لتحقيق أقصى قدر 

من الكفاءة حيث إن ذلك سيسمح 

للموظفين بالتعرف على جوانب 

 م ؛ مختلفة من تخصصاته

المشتريات 

والسفر 

 والمخازن

إدارة 

الموارد 

 البشرية

تمت معالجة هذا األمر من خالل 

الهيكل اإلداري الجديد الذي تم بموجبه 

الفصل بين وظائف المشتريات وإدارة 

العقود وإدارة المنح والسفر ضمن 

 وحدة المشتريات.

 تم التنفيذ   

يجب أن تنظر وظائف المشتريات  23.1 23

والمخازن، على اتصال  والسفر

مع نظام إدارة المعلومات، فيما 

 يلي:

ال ينبغي السماح لمسؤولي •  

طلبات الشراء المشتريات بتعديل 

رفعها ب ينبغي السماح لهم  ولكن

 إلى مستوى أوامر الشراء؛ 

المشتريات 

والسفر 

 والمخازن

المشتريات 

والسفر 

 والمخازن

م قد تم القيام بذلك. وبناًء على ذلك، ت

إرفاق مذكرة نظام إدارة المعلومات 

 كدليل.

  تم التنفيذ   تم التنفيذ
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يجب أن تأخذ وظائف المشتريات  24.1 24

والسفر والمخازن في االعتبار ما 

 يلي: 

وضع قائمة بالموردين المؤهلين • 

مقدمو العطاءات  امسبقًا يُختار منه

المحتملون ألي عطاء / طلب 

 عرض أسعار انتقائي؛

يات المشتر

والسفر 

 والمخازن

المشتريات 

والسفر 

 والمخازن

  تم التنفيذ   تم التنفيذ قائمة الموردين المعتمدين متاحة

يجب أن تأخذ وظائف المشتريات  26.1 26

والسفر والمخازن في االعتبار ما 

 يلي: 

تحليل أنماط اإلنفاق لتحديد تلك • 

التي يمكن أن تخضع ألحكام 

 العقود اإلطارية.

ريات المشت

والسفر 

 والمخازن

المشتريات 

والسفر 

 والمخازن

الخدمات الرئيسية التي تم تحديدها حتى 

اآلن هي الخدمات الطبية وصيانة 

تكنولوجيا المعلومات وخدمات 

المترجمين التحريريين / الفوريين 

 المستقلين.

  تم التنفيذ 15/06/2021  تم التنفيذ

شتريات الم تنفيذ العقود اإلطارية.•  26.2 26

والسفر 

 والمخازن

المشتريات 

والسفر 

 والمخازن

العقود اإلطارية موجودة للمواد الطبية 

وخدمات صيانة تكنولوجيا المعلومات 

وخدمات المترجمين الفوريين 

 التحريريينوالمترجمين 

  تم التنفيذ   تم التنفيذ

المشتريات والسفر يجب أن تأخذ  34.1 34

 ي:االعتبار ما يلفي  والمخازن

تنفيذ واستخدام آلية رصد العقود • 

 في نظام ساب. 

المشتريات 

والسفر 

 والمخازن

المشتريات 

والسفر 

 والمخازن

تم تنفيذ وحدة اتفاقيات نظام ساب على 

ونستطيع الحفاظ  2019اإلنترنت منذ 

على العقود في نظام ساب وإدارة 

 ME35Kالتقارير. ورمز العملية هو 

  تم التنفيذ   

تنفيذ األحكام المختلفة في •  34.2 34

االتفاقيات المختلفة مثل أحكام 

 الخصم.

المشتريات 

والسفر 

 والمخازن

المشتريات 

والسفر 

 والمخازن

ضمن وظائف المشتريات والسفر ت

والمخازن تنفيذ شروط العقود، على 

سبيل المثال عندما تتم المدفوعات 

مقابل التسليمات، تقدم اإلدارات نسًخا 

التسليمات أو قبول الخدمة  من إثبات

قبل السداد. عندما يكون الدفع مقابل 

التسليم، تكون مذكرة استالم السلع 

مطلوبة. تم إرفاق نموذج تقرير مذكرة 

  تم التنفيذ   



EX.CL/1282 (XXXIX) Annex 4 

Page 11 
 

 

 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

 استالم السلع كدليل.

وضع آليات لتتبع وضمان •  35.3 35

االمتثال للرحالت الجوية المباشرة 

 لتوفير التكاليف.

 المشتريات

والسفر 

 والمخازن

المشتريات 

والسفر 

 والمخازن

   النظام والعمليات موجودة بالفعل.

 

  تم التنفيذ

يجب أن تضمن اإلدارة أن •  36.1 36

الوصول إلى نظام ساب القوي في 

اإلنتاج يقتصر على األفراد 

 فقط ؛ بذلك المصرح لهم 

تطبيق نظام 

 ساب 
نظام إدارة 

 المعلومات

ولي لبرنامج نظام . بعد التنفيذ األ1

ساب في مفوضية االتحاد األفريقي، 

كما لوحظ خالل نتائج المراجعة، كان 

لعدد من المستخدمين حقوق كاملة 

"نظام ساب_للجميع" 

("SAP_ALL" مما تسبب في ،)

مخاطر كبيرة. تم تحديد الوصول إلى 

نظام ساب القوي في اإلنتاج وتحليله 

فريق وإزالته. باإلضافة إلى ذلك ، قام 

نظام تخطيط الموارد في المؤسسة 

( بتصميم MIS ERPلنظام ساب )

وتنفيذ األدوار القائمة على الوظائف 

لتقييد وصول المستخدمين بعد الطرح 

 األولي لنظام ساب.

. قام نظام إدارة المعلومات في 2

أيًضا بإعادة تصميم  2017-2018

وتنفيذ األدوار القائمة على المهام لتقييد 

في مقر مفوضية االتحاد  األدوار

األفريقي حيث بدا أن األدوار القائمة 

على الوظائف ال تعمل بشكل كامل 

بسبب التحديات المتعلقة بالوظائف 

غير قابل 

 للتطبيق

 تم التنفيذ ال ينطبق 
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 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

الشاغرة وغيرها من القضايا الخاصة 

بالمكاتب. تتيح األدوار القائمة على 

المهام مزيدًا من التحكم في المكاتب 

 التي بها عدد كبير من المستخدمين.

نوصي بتحليل وتصحيح •  37.1 37

الذي يؤدي إلى الوصول األمني 

عدم وجود فصل مناسب بين 

 المهام؛

تطبيق نظام 

 ساب 
نظام إدارة 

 المعلومات

المذكور . تم تحديد الوصول األمني 1

 وتحليله وتصحيحه وتنفيذه وفقًا لما ورد

ذ أعاله. تم بالفعل اتخا 36.1في الفقرة  

إجراءات تصحيحية لمعالجة النتائج 

 التي كانت تفتقر إلى الفصل بين المهام.

تتوفر األدلة على ذلك في مصفوفة 

 األدوار الموقعة المقدمة.

غير قابل 

 للتطبيق

 تم التنفيذ ال ينطبق 

يجب أن يكون هناك عدد محدود •  37.2 37

للمستخدمين الذين لديهم وصول 

 ى البيانات الحساسة.إل

تطبيق نظام 

 ساب 
نظام إدارة 

 المعلومات

. الوصول إلى البيانات الحساسة مقيد 1

من قبل أدوار األعمال في نظام ساب 

)القائمة على المهام والقائمة على 

الوظائف(، المصممة وفقًا لمصفوفة 

الدور المصرح بها / الموق عة. تسمح 

 األدوار فقط للموظفين المصرح لهم

بالوصول إلى البيانات الحساسة ويتم 

منحها وفقًا لمصفوفة الدور المصرح 

 بها / الموقعة المقدمة. 

غير قابل 

 للتطبيق

  تم التنفيذ ال ينطبق 

يجب منح وصول المستخدم إلى •  37.3 37

 أدوار األعمال على أساس الحاجة؛

تطبيق نظام 

 ساب 
نظام إدارة 

 المعلومات

تخدمين إلى . يتم منح وصول المس1

أدوار األعمال فقط بناًء على مصفوفة 

األدوار المصرح لها / الموقَّعة أو 

نموذج طلب دور موقع من أصحاب 

غير قابل 

 للتطبيق

  تم التنفيذ ال ينطبق 
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 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

األعمال. تم تزويد المراجعين بكل من 

مصفوفة األدوار المصرح بها / 

 الموقعة ونماذج طلب الدور 

رص األعمال جنبًا يجب أن تح•  37.5 37

إلى جنب مع نظام إدارة 

المعلومات على تخصيص حقوق 

المستخدم ورصد أي حقوق 

إضافية لمعالجة مشكالت الفصل 

 بين المهام. 

تطبيق نظام 

 ساب 
نظام إدارة 

 المعلومات

. يتم منح حق المستخدم بناًء على 1

مصفوفة األدوار الموقعة أو نموذج 

اب طلب الدور الموقع من قبل أصح

األعمال. تم توفير دليل على مصفوفة 

األدوار الموقعة ونموذج طلب الدور 

 الموقع

غير قابل 

 للتطبيق

  تم التنفيذ ال ينطبق 

ن استنادًا إلى التعليقات الواردة م•  37.6 37

األعمال والفصل بين المهام في 

نظام إدارة المعلومات والموظفين 

المقيد وصولهم، تتعلق القضايا في 

قليم بعدد الموظفين المحدود، اإل

األمر الذي يتطلب من الموظفين 

أداء أكثر من دور واحد. يجب 

على اإلدارة تعيين المزيد من 

الموظفين في اإلقليم لسد هذه 

 الثغرات.

تطبيق نظام 

 ساب  

نظام إدارة 

 المعلومات

. من وجهة نظر النظام، تمت معالجة 1

التضارب في الفصل بين المهام من 

تنفيذ األدوار القائمة على  خالل

المهام بناًء على مصفوفة والوظائف 

 األدوار المصرح بها / الموق عة من قِبل

 أصحاب األعمال.

. فيما يتعلق بمسألة عدد الموظفين 2

المحدود، تم وضع ضوابط يدوية 

للتعويض على ذلك. أصحاب األعمال/ 

المستخدمون هم األقدر على توضيح 

 ارج إدارة النظامالضوابط التي تتم خ

من المقرر 

مراجعة 

هيكل 

التوظيف 

في المكتب 

اإلقليمي / 

مكتب 

االتصال 

كجزء من 

إصالحات 

االتحاد 

 األفريقي.

  تم التنفيذ  

يجب إجراء مراجعات دورية •  38.1 38

للمستخدمين للتأكد من أن 

األشخاص الذين يحتاجون إلى 

الوصول إلى النظام هم فقط من 

 يمكنهم الوصول.

تطبيق نظام 

 ساب 
نظام إدارة 

 المعلومات

، أعاله 37.5. وفقًا لما ورد في الفقرة 1

 قام نظام إدارة المعلومات، بالتعاون مع

األعمال، بإعادة تصميم األدوار ومنح 

األدوار لضمان التحكم الكافي في 

 الوصول في نظام ساب.

. باإلضافة إلى ذلك، فإن الفريق 2

على تشغيل األمني لنظام ساب قادر 

على   (Tcode SUIM)التقارير 

غير قابل 

 للتطبيق

 تم التنفيذ ال ينطبق 
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 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

أساس الحاجة للتأكد من حالة وصول 

 المستخدمين في أي وقت.

على الرغم من أن أدوار الخدمة •  38.2 38

الذاتية للموظفين مخصصة لجميع 

المستخدمين الذين أنشئت لهم 

ملفات في النظام، يجب أن تكون 

اك رصد مستمر للتأكد من أن هن

المستخدمين هم من الموظفين 

 الحاليين؛ 

تطبيق نظام 

 ساب 
نظام إدارة 

 المعلومات

لضمان انتهاء صالحية حسابات 

المستخدمين وإنهائها في الوقت المحدد 

بالنسبة للموظفين غير النشطين أو 

المنتهية خدمتهم، وضعت اإلدارة 

عملية يدوية يجريها قسم الموارد 

البشرية. فبمجرد فصل الموظف أو 

إنهاء خدمته، يتم إرسال بريد إلكتروني 

إلى الفريق األمني لنظام ساب إللغاء 

الوصول وإغالق الحسابات. تم تقديم 

أدلة تبين المراجعات المنتظمة 

لحسابات نظام ساب بالتعاون مع قسم 

الموارد البشرية بمفوضية االتحاد 

 األفريقي. .

غير قابل 

 قللتطبي

  تم التنفيذ ال ينطبق 

يجب أن يضمن نظام إدارة •  39.1 39

المعلومات أن كل مستخدم يحصل 

واحد فقط، مستخدم  هويةعلى 

ويجب إغالق الحسابات 

، أو تحديد تاريخ المزدوجة

 صالحية للحساب غير المستخدم. 

تطبيق نظام 

 ساب 
نظام إدارة 

 المعلومات

. صمم نظام إدارة وفقًا لمعايير 1

إطار عمل نظام ساب لمفوضية و

االتحاد األفريقي اتفاقية لتسمية 

المستخدم يضمن التفرد، وأيًضا 

لإلشارة إلى أنه ال يمكن أن يُخصَّص 

لكل سجل منفرد لموظفي الموارد 

 فريد مستخدم واحد لهويةالبشرية إال 

. وهذا يضمن في أي وقت كل مرةفي 

أنه ال يمكن للموظفين امتالك أكثر من 

وصول أيضاب واحد. يتم حسا

المستخدم إلى األدوات األخرى داخل 

غير قابل 

 للتطبيق

  تم التنفيذ ال ينطبق 
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 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

نظام إدارة المعلومات مركزيًا عبر 

البريد اإللكتروني الذي يرتبط أيًضا 

 بحساب الموارد البشرية للموظفين.

إجراء مراجعة دورية لحسابات •  39.2 39

وصول المستخدم الكتشاف 

المكررة  ويات التعريفيةاله

 ولتصحيحها. 

تطبيق نظام 

 ساب 
نظام إدارة 

 المعلومات

تم إجراء مراجعة مستمرة ألمن ي. 1

نظام ساب من قبل فريق تخطيط 

الموارد في المؤسسة ومراجعة شاملة 

على األقل لألدوار مع وحدات األعمال 

مرة واحدة على األقل كل عام لضمان 

 .الفصل المناسب بين المهام

. باإلضافة إلى ذلك، هناك دليل على 2

مستخدم تعريفية لل هوية ةأن إنشاء أي

عن طريق الخطأ يؤدي إلى  ةمكرر

. تم تزويد الهوية التعريفيةإغالق 

المراجعين بتقرير يبين أسماء 

المستخدمين المغلق وصولهم. هناك 

أيًضا مراجعة سنوية لترخيص نظام 

ساب يجريها نظام ساب للتحقق من 

المكررة. تم تزويد  هويات التعريفيةال

المراجعين بتقارير قياس ترخيص نظام 

 ساب.

غير قابل 

 للتطبيق

 تم التنفيذ ال ينطبق 

االلتزام باتفاقية التسمية عند •  39.3 39

 هويات تعريفيةإنشاء "

لمستخدمين" لتحديد التكرارات ل

 بسهولة ولضمان االتساق.

تطبيق نظام 

 ساب 
نظام إدارة 

 لوماتالمع

أعاله، تم تصميم  39.1. وفقًا للفقرة 1

وتوثيق معايير نظام ساب للمفوضية 

لضمان توحيد مقاييس حسابات 

 المستخدمين

غير قابل 

 للتطبيق

  تم التنفيذ ال ينطبق 

يجب أن تضمن اإلدارة التقيد •  40.1 40

التام بعملية إنهاء امتيازات 

 الوصول الخاصة بالمغادرين. 

تطبيق نظام 

 اب س
نظام إدارة 

 المعلومات

. لضمان انتهاء صالحية حسابات 1

المستخدمين وإنهائها في الوقت المحدد 

للموظفين غير النشطين أو المنتهية 

خدمتهم، وضعت اإلدارة عملية يدوية 

غير قابل 

 للتطبيق

  تم التنفيذ ال ينطبق 
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 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

يجريها قسم الموارد البشرية. فبمجرد 

فصل الموظف أو إنهائه، يتم إرسال 

لنظام بريد إلكتروني إلى الفريق األمني 

ساب إللغاء الوصول وإغالق 

 الحسابات.

ينبغي أيًضا إجراء مراجعات •  40.2 40

منتظمة لملفات تعريف 

المستخدمين بطريقة فعالة لضمان 

إلغاء مؤهالت الموظفين المنتهية 

خدمتهم في النظام في الوقت 

 المناسب.

تطبيق نظام 

 ساب 
ارة نظام إد

 المعلومات 

. لضمان انتهاء صالحية حسابات 1

المستخدمين وإنهائها في الوقت المحدد 

للموظفين غير النشطين أو المنتهية 

خدمتهم، وضعت اإلدارة عملية يدوية 

يجريها قسم الموارد البشرية. فبمجرد 

فصل الموظف أو إنهاء خدمته، ترسل 

ا مديرية الموارد البشرية بريدا إلكتروني

ذكرة إلى الفريق األمني لنظام ساب م /

إللغاء الوصول وإغالق الحساب. تم 

تزويد المراجعين بنسخ من البريد 

 اإللكتروني / المذكرة.

. باإلضافة إلى ما ورد أعاله، يقوم 2

نظام إدارة المعلومات أيًضا بتنظيف 

حسابات نظام ساب سنويًا لضمان 

االمتثال لتراخيص نظام ساب 

توفير دليل على التنظيف المشتراة. يتم 

 تتوفر أيًضا تقارير قياس الترخيص /

غير قابل 

 للتطبيق

 تم التنفيذ ال ينطبق 

من   التأكد في الوقت المناسب •  41.2 41

تحديد جميع الحسابات المصرفية 

التي تسجل أقل قدر من األنشطة 

)وبدون قيود من المانحين( من 

 أجل إغالقها.

المالية 

 والمحاسبة
مجة البر

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

منذ أن تولى قسم المحاسبة مهامه في 

، تم إرسال الحسابات 2020نوفمبر 

المصرفية الخاملة إلى األقسام 

المسؤولة )قسم اإلدارة المالية، مديرية 

التخطيط االستراتيجي للسياسات 

والرصد والتقييم وتعبئة الموارد، إدارة 

إرسال خطابات  السلم واألمن( وتم

غير قابل 

 للتطبيق

 تم التنفيذ ال ينطبق 
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 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

اإلغالق إلى البنوك. هذه عملية مستمرة 

تُماَرس عندما تصبح الحسابات خاملة. 

األدلة على إغالق الحسابات المصرفية 

 الخاملة المحددة متوفرة.

اإلشراف على حذف أسماء •  41.3 41

الموظفين المعينين بعقود قصيرة 

ك الذين انتهت خدمتهم األجل وكذل

من قائمة المصرح لهم بالتوقيع 

 لدى البنوك.

المالية 

 والمحاسبة
البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

تمت معالجة ذلك. الموظفون الواردة 

 أسماؤهم في قائمة الموقعين بالبنك كلهم

من النظاميين. أزيلت أسماء الموظفين 

جل والذين من ذوي العقود القصيرة األ

تتوفر أدلة على تحديث  أُنِهيت خدماتهم.

قائمة الموقعين لدى بنوك المفوضية في 

  2021مارس 

غير قابل 

 للتطبيق

  تم التنفيذ ال ينطبق 

توجيه مراسالت رسمية في •  41.4 41

الوقت المناسب إلى البنوك لتحذف 

من قائمة الموقعين لديها أسماء 

 متهم. الموظفين الذين تم إنهاء خد

المالية 

 والمحاسبة
البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة

تمت معالجة ذلك. الموظفون الواردة 

 أسماؤهم في قائمة الموقعين بالبنك كلهم

من النظاميين. أزيلت أسماء الموظفين 

من ذوي العقود القصيرة األجل والذين 

تتوفر أدلة على تحديث  أُنِهيت خدماتهم.

لموقعين لدى بنوك المفوضية في قائمة ا

 2021مارس 

غير قابل 

 للتطبيق

  تم التنفيذ ال ينطبق 

توجيه مراسالت رسمية في •  41.5 41

الوقت المناسب إلى البنوك لتحذف 

من قائمة الموقعين لديها أسماء 

 الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم. 

المالية 

 والمحاسبة
البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

ة والمالي

 والمحاسبة

الموظفون الواردة أسماؤهم في قائمة 

الموقعين بالبنك كلهم من النظاميين. 

أزيلت أسماء الموظفين من ذوي العقود 

 القصيرة األجل والذين أُنِهيت خدماتهم.

تتوفر أدلة على تحديث قائمة الموقعين 

  2021لدى بنوك المفوضية في مارس 

غير قابل 

 للتطبيق

  نفيذتم الت ال ينطبق 

يجب على وحدة المحاسبة المالية  42.1 42

 واإلبالغ:

إجراء عملية تسوية مصرفية • 

 شهرية ضمن نظام ساب.

المالية 

 والمحاسبة
البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

تجدر اإلشارة إلى أن المراجعة 

 2012القانونية التي غطت الفترة من 

ي وأن بعض نقاط الضعف ف 2018إلى 

الرقابة الداخلية التي تم تحديدها في هذه 

اطلب منا  

العينة التي 

نعرضها 

لك وسيتم 

  تم التنفيذ ال ينطبق 
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 الرقم
 الفقرة

 الفرعية
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة

 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

م التحقق ت

منها )يونيو 

2021) 

السنوات قد تمت معالجتها الحقًا. وبناًء  والمحاسبة

المراجعين، أصبحت على توصية من 

مركزيا في قسم تتم التسوية المصرفية 

 .2020المحاسبة منذ نوفمبر 

 

تتم التسويات المصرفية بمفوضية 

االتحاد األفريقي اآلن ضمن نظام 

ماليين لهذه  موظفين 4ساب. تم تعيين 

، كان فريق 2020الوظيفة. قبل نوفمبر 

التسوية المصرفية تحت إشراف 

مديرية المالية. اعتباًرا من نوفمبر 

، يكون الفريق تحت اإلشراف 2020

 المباشر لرئيس قسم المحاسبة.

 توفيرها

 
 
 

 الرقم
 الفقرة

 رعيةالف
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة
 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

تم التحقق 

منها 

)يونيو 

2021) 
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 الرقم
 الفقرة

 رعيةالف
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة
 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

تم التحقق 

منها 

)يونيو 

2021) 
42 2.42   يكون مسؤوالً بشكل  أن

ات أساسي عن إعداد جميع كشوف

التسويات المصرفية ومراجعتها 

  واعتمادها

المالية 

 والمحاسبة 
البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

مسؤول اآلن عن إعداد  المحاسبةقسم 

ات المصرفية ومراجعتها التسوي

 ،2020واعتمادها. من يناير إلى أكتوبر 

يقدم كان فريق التسويات المصرفية 

ن مالية. واعتباًرا ملتقاريره إلى مديرية ا

، يقدم الفريق تقاريره 2020نوفمبر 

 .مباشرة إلى رئيس قسم المحاسبة

 

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

42 3.42  تقاريره مباشرة إلى قسم  يقدم

 ;المحاسبة

المالية 

 والمحاسبة

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

آلن المصرفية ا اتيقدم فريق التسوي

 .تقاريره إلى رئيس قسم المحاسبة مباشرة

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

42 4.42    على سجالت  الحفاظضمان

المراجعة الموثقة بشكل صحيح قبل 

 ؛إغالق بنود التسوية

المالية 

 والمحاسبة

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

نظًرا ألنه يتم إعداد جميع التسويات 

لمصرفية اآلن على نظام الساب، فهناك ا

مراجعة على نظام موازين ال سجالت

الساب لجميع البنود التي تمت تسويتها 

والتعديالت التي تم إجراؤها. عند 

قبل الضرورة، يتم إعداد قسائم التعديل من 

والموافقة المسؤولين الماليين للتسوية 

عليها من قبل المشرف عليهم. باإلضافة 

المراجعة، يتم االحتفاظ بجميع  إلى سجالت

 .القسائم وأرشفتها

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

42 6.42   تسريع عملية تحصيل

 الشيكات

المالية 

 والمحاسبة

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 ال ينطبق ليس هناك شيكات غير محصلة 

 

  تم التنفيذ ال ينطبق  
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 الرقم
 الفقرة

 رعيةالف
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة
 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

تم التحقق 

منها 

)يونيو 

2021) 

 والمحاسبة 

42 7.42  ير في الوقت ضمان التحض
المناسب والموافقة على عملية التسوية 

المصرفية بما يتماشى مع دليل 

السياسات واإلجراءات المحاسبية 

 للمفوضية.

المالية 

 والمحاسبة 
البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

يتم إعداد التسويات المصرفية على أساس 

شهري وتوقيعها من قبل المشرف. تم 

لتسوية المصرفية لجميع الحسابات إعداد ا

المصرفية النشطة ومراجعتها حتى شهر 

 .2021مايو 

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

42 8.42   ضمان حل بنود التسوية من

قبل أشخاص مستقلين عن عملية 

 معامالت الدفع.

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

 

اسبة مسؤول اآلن عن إعداد قسم المح

التسويات المصرفية ومراجعتها واعتمادها 

 2020في عام  لضمان الفصل بين المهام.

، كان الفريق يقدم 2020أكتوبر  31حتى 

ن تقاريره إلى مديرية المالية. واعتباًرا م

، يقدم فريق التسويات 2020نوفمبر 

المصرفية تقاريره إلى مسؤول الشؤون 

يس قسم المحاسبة. قسم المالية تحت رئ

المحاسبة والموظفون الماليون المسؤولون 

عن التسوية المصرفية مستقلون عن عملية 

 الدفع.

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

42 9.42   ضمان تطابق رصيد دفتر

النقدية في ميزان المراجعة مع رصيد 

دفتر النقدية في بيانات التسوية 

 المصرفية

المالية 

  والمحاسبة

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

على  ،يتحقق فريق التسوية المصرفية

، من أساس شهري وفي نهاية العام

األرصدة في بيانات التسوية المصرفية 

  .أرصدة المراجعةويوافق عليها مع 

 تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق

43 5.43   توقف عملية استرداد سلف
بسبب اإلخطار  الموظفين المعلقة

المتأخر / عدم إخطار الموظف الذي 

سلف غير محسوبة مع توقف  لديه

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

تعالج المراجعة القانونية القضايا القديمة 

. اعتباًرا من ديسمبر 2008م منذ عا

ا ، يتم إبالغ جميع الموظفين شهريً 2016

عن المبالغ المالية المستحقة عليهم 

  تم التنفيذ ال ينطبق  ال ينطبق
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 الرقم
 الفقرة

 رعيةالف
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة
 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

تم التحقق 

منها 

)يونيو 

2021) 

للمفوضية مباشرة من نظام الساب. لقد قمنا  والمحاسبة  العملية؛ 

إلدراج   برمجة  اآلن بتحسين االتصال في

المواد من نظم ولوائح العاملين والنظم 

يوًما للرد  15واللوائح المالية التي تمنحهم 

الرواتب. سيبدأ  من خصمالوإال سيتم 

يونيو  15االتصال المحسن اعتباًرا من 

2021 
ينبغي لقسم المشتريات والسفر  1.44 44

والمخزونات التنسيق مع قسم المحاسبة 

 بما يلي: من أجل القيام

إجراء التحقق المادي من األصول • 

على أساس منتظم / سنوي لجميع 

 األصول.

المالية 

 والمحاسبة 

قسم 

المشتريات 

والسفر 

 اتوالمخزون

 تم إجراء عملية التحقق من األصول 

، 2018السنوية ثالث مرات منذ عام 

لرصد وتتبع أصول المفوضية. تمت 

الموافقة على سياسة إدارة الممتلكات 

والمنشآت والمعدات التي تطبق هذا التحقق 

. 2017فقط ودخلت حيز التنفيذ في عام 

 طلب الميزانية الالزمة إدراج، تم وبالمثل

في خطة ميزانية  2022في عام  لتنفيذها

 القسم.

 

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

تطوير إجراءات تشغيل موحدة / •  3.44 44

اختصاصات واضحة لتنفيذ الدالئل 

 اإلرشادية لمفوضية االتحاد األفريقي.

المالية 

 والمحاسبة 

قسم 

المشتريات 

والسفر 

 والمخزونات

تم وضع وتنفيذ العديد من إجراءات 

لتشغيل الموحدة للعمليات الرئيسية ا

 لوظائف إدارة المواد واألصول.

  تم التنفيذ     تم التنفيذ

االحتفاظ بسجل أصول مفصل لجميع •  6.44 44

األصول المتعلقة بالمشروع مع 

تفاصيل مثل أسماء األصول والكمية 

والسعر والموقع وأرقام العالمات 

 للمراقبة المناسبة. وسيمكن هذا أيًضا

لألصول  ينمن اإلبالغ والتسليم السلس

مر( عند االنتهاء من )إذا لزم األ

المالية 

 والمحاسبة 

قسم 

المشتريات 

والسفر 

 والمخزونات

لعمل المشترك يوجد سجل أصول مفصل. ا

مدرية البرمجة مع قسم المخزونات و

 وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة.

  يذتم التنف     تم التنفيذ
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 الرقم
 الفقرة

 رعيةالف
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة
 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

تم التحقق 

منها 

)يونيو 

2021) 

 المشاريع؛ 

44 7.44  سوية الفرق البالغ ت

دوالًرا أمريكيًا الناتج عن  330,346

الترحيالت الخاطئة المنسوبة إلى 

تبرعات األصول في الصندوق 

 االحتياطي.

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

تم نشر التعديل لجميع عمليات الترحيل 

اذ العام لصندوق المفقودة في دفتر األست

فتر األستاذ العام داالحتياطي مقابل 

هو  AVاحتياطي رأس المال. تعديل 

1900017701/2019. 

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

 يجب على مفوضية االتحاد األفريقي: 1.45 45

  ضمان تصنيف األرصدة في
البيانات المالية بشكل صحيح وفقًا 

لمحاسبية للمبادئ التوجيهية للمعايير ا

 الدولية للقطاع العام في بنود البيانات

 المالية المناسبة

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

عن جميع النقدية في متناول  يجب اإلبالغ

في البنك االستثمارات اليد؛ والنقدية 

 المحددة قصيرة األجل واالستثمارات ال

ة ومكافئات نقدية األجل بوصفها نقدي

 .2020للبيانات المالية لعام 

وقد تم ذلك وفقًا لتوصية مجلس المراجعين 

ية الخارجيين المستندة إلى المعايير المحاسب

 الدولية للقطاع العام

  تم التنفيذ     ال ينطبق

ضمان إعادة تقييم جميع أرصدة  3.45 45

الحسابات المصرفية بالعمالت األجنبية 

 بالغعملة اإلسنة إلى  في نهاية كل

 )بالدوالر األمريكي(.

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

 األيام الماضيةيشير التقرير إلى 

ي فمرة  13جنبية يتم إجراء تقييم العملة األ

)أسعار  ، مرتين في الشهرالسنة. وشهريًا

 االفتتاح واإلغالق( لشهر ديسمبر

ادة تقييم جميع األرصدة النقدية يتم إع

بخالف الدوالر األمريكي )اليورو والبر 

اإلثيوبي والجنيه اإلسترليني( في نهاية كل 

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق
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 الرقم
 الفقرة

 رعيةالف
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة
 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

تم التحقق 

منها 

)يونيو 

2021) 

بالغ الخاصة بـاالتحاد عام إلى عملة اإل

 ي.األفريقي، وهي الدوالر األمريك

45 4.45   وضع ضوابط إلدارة أموال

الموافقة كد من إجراء الشركاء والتأ

حسابات الشركاء بمجرد أآلنية على 

 ؛اكتمال المشاريع

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

تم إعداد ورقة تتبع تساعد كل مسؤول 

برنامج على االمتثال دائًما لمتطلبات 

االتفاق مع الشركاء. يتم إغالق البرامج 

ن اء التدقيق النهائي.  يتعيدائًما بعد إجر

 على إدارة السلم واألمن تقديم الدليل

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

ة بمتطلبات الميزانيااللتزام التام  ضمان 5.45 45

 تحملهاألي نفقات يتم 

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

 يةلبات الميزانيتم تنفيذ األنشطة وفقًا لمتط

الصارمة ويتم مراقبتها بواسطة الساب 

وشهادات توفر األموال. ويشير تقرير 

. المراجعة القانونية إلى أنه تم تصحيح ذلك

يمكنك االطالع على األرصدة المرفقة 

بصفر باإلضافة إلى مقتطف من المراجعة 

القانونية يوضح أنه تمت معالجته في عام 

2019. 

  تم التنفيذ بقال ينط   ال ينطبق

45 8.45   إيرادات التكاليف إدراج

 ية. اإلدارية في دورة الميزان

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

اآلن عرض جميع التكاليف اإلدارية، تم 

، على أجهزة المخصصة لمختلف األنشطة

، ياسة للموافقة عليها قبل التنفيذصنع الس

مليون دوالر  8,5ك األمثلة مبلغ ومن تل

 .أمريكي المعتمد للخطة االنتقالية

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق
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 الرقم
 الفقرة

 رعيةالف
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة
 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

تم التحقق 

منها 

)يونيو 

2021) 
46 2.46   إجراء تقييم مفصل لإلعانات

الفصلية والتحقق منها مقابل النفقات 

التي أبلغت عنها مكاتب االتصال 

التابعة لالتحاد األفريقي للتحقق من 

 .الفروق الملحوظة

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

  تقدم مكاتب االتصال التابعة

لالتحاد األفريقي دائًما على أساس شهري 

تقرير األداء بناء على بند الميزانية 

 حويل اللذين يأذن بهما المقرتوال

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

للبنك يتم إصدار تعليمات رسمية  • 2.48 48

والموظفين الذين يتعاملون مع 

المدفوعات المصرفية بشأن قيود / 

 .استخدام الحسابات المصرفية تجميد

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

 لمكان يتم إجراؤه سابقًا من قبل إدارة الس

، واآلن واألمن وقسم اإلدارة المالية

ات مركزية في أصبحت جميع المدفوع

 قسم اإلدارة المالية.
     

تشير جميع الطلبات الواردة من إدارة 

ى السلم واألمن وآلية االستجابة المبكرة إل

لبات الدفع حساب مصرفي محدد لجميع ط

 ، وهو قيد التنفيذيتم تنفيذه على الفور

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

48 3.48   مناقشة جدوى أحكام المادة

( من النظم واللوائح المالية في 4) 27

من البروتوكول  3و 2ضوء المادتين 

المنشئ لـمجلس السلم واألمن وتنسيق 

أحكام النظم واللوائح المالية 

والبروتوكول المنشئ لمجلس السلم 

الجهة المخولة بوضوح تحديد لواألمن ل

للموافقة على النفقات المتعلقة بصندوق 

 .السالم

المالية 

  والمحاسبة

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

تم النص على مخصص في النظم واللوائح 

المالية لالتحاد األفريقي المنقحة. انظر 

بشأن عملية الموازنة الخاصة  38المادة 

 بصندوق السالم

 

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

50 2.50   مراجعة جميع الترتيبات

بل متطلبات المصرفية الحالية مقا

المانحين لضمان االمتثال لمتطلبات 

 الشركاء.

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

، يتم تخصيص حساب مصرفي حاليًا

خاص منفصل لكل اتفاق وفقًا لمتطلبات 

 اتفاق مساهمة الشريك

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق



EX.CL/1282 (XXXIX) Annex 4 

Page 25 
 

 

 الرقم
 الفقرة

 رعيةالف
 التوصية

الموضوع/ 

 المجال

الجهة 

 المسؤولة

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حتى اليوم 

 )بما في ذلك األدلة(

ما هو قيد 

 التنفيذ 

الميزانية / 

السياسة 

 المطلوبة
 الجدول

 الزمني 

الحالة التي 

تم التحقق 

منها 

)يونيو 

2021) 
سوية قبل إغالق ضمان إجراء الت 7.50 50

حسابات الشركاء الخاملة لتجنب 

تحويل األرصدة الخاطئة وللتأكيد على 

 وجود األموال المغلقة.

المالية 

 والمحاسبة 

البرمجة 

وإعداد 

الميزانية 

والمالية 

 والمحاسبة 

، يتم تحليل جميع حسابات الشركاء حاليًا

 .وتسويتها قبل إغالقها

 
 

 ذتم التنفي ال ينطبق   ال ينطبق

يجب على مفوضية االتحاد األفريقي  1.51 51

 مراعاة ما يلي:

  استكمال النظم واللوائح
المالية الخاصة باستخدام صندوق 

 السالم التابع لالتحاد األفريقي لتوفير

الضمانات المناسبة بشأن استخدام 

 أموال مفوضية االتحاد األفريقي.

صندوق 

 السالم

السلم  إدارة

 واألمن

الستخدام أموال السالم تم تخصيص حكم 

 يقيفي النظم واللوائح المالية لالتحاد األفر

 المنقحة.

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق

51 4.51  ر تعليمات رسمية --إصدا

للبنك والموظفين الذين يتعاملون مع 

المدفوعات المصرفية بشأن قيود / 

 تجميد استخدام الحسابات المصرفية

صندوق 

 السالم

لم الس إدارة

 واألمن

يتم تنفيذ هذا. تم إصدار تعليمات من قسم 

 اإلدارة المالية وفقًا لذلك.

  تم التنفيذ ال ينطبق   ال ينطبق
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 مقرر بشأن مسائل المراجعة 

 .……/EX.CLالوثيقة  
 

 ،المجلس التنفيذيإن 
 

ة ت الواردلتوصياا جيزيمسائل المراجعة ولبتقرير اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين  يحيط علما .1

 فيه.
   

السنة المالية و 2019ديسمبر  31في ة المالية المنتهية لسنبشأن البيانات المالية ألجهزة االتحاد األفريقي ل

 2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

حاد هزة االتمن جميع أج ويطلب، مجلس التنفيذيالسابقة لل المقرراتإزاء عدم تنفيذ  يعرب عن قلقه .2

ذ الل تنفيها من خالخاصة بكل من تهامراجعتي تمت التقارير المالية الثارة في ي معالجة القضايا الماألفريق

ها من ، لبحث2022مايو بحلول تنفيذ كل توصية وضع جميع توصيات المراجعة وتقديم مصفوفة مفصلة عن 

 .المراجعةمسائل لللجنة الممثلين الدائمين اللجنة الفرعية قبل 
 

الحوكمة شغيلية وأجهزة االتحاد األفريقي تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والعمليات التجميع  ناشد ي .3

 : بالقيام بما يلي يوجهو ،وإدارة المخاطر
 

  :مسائل الماليةبشأن الميزانية وال 1.3
 

 المقرر )ب( من 39والفقرة  EX.CL/Dec.1073 (XXXVI)المقرر  ( من3) 66الفقرة ب ذكري (1
EX.CL/Dec.1057(XXXV)     اللتين تنصان على أن يتم تخصيص وصرف الميزانيات لجميع أجهزة

صرف وتخصيص  يتم على أن ادؤكد مجدوي تنفيذ توصيات المراجعة،االتحاد األفريقي على أساس معدل 
تحاد في اال السنوية لمفوضية االتحاد األفريقي وجميع األجهزة والهيئات والمؤسسات األخرىالميزانيات 
ث نوات الثالللس الميزانية تنفيذ معدلكذلك متوسط ، ومعدل تنفيذ توصيات المراجعة أساس على األفريقي
 السابقة.

 

 أنه يجب على جميع على ؤكد مجدداوي EX.CL/Dec.1031 (XXXIV)المقرر  من 32الفقرة ب ذكري (2
معمول ي الاألفريق التحادلمالية لم ولوائح العاملين والنظم واللوائح ابنظ بدقة  امأجهزة االتحاد األفريقي االلتز

 .ائحوللالنظم واذه المفروضة على منتهكي هتطبيق العقوبات ضمان تحاد وفي إدارة موارد اال بهما

 

 ععلى ضرورة التزام جمي يؤكد مجدداو، EX.CL/Dec 1031(XXXIV)من المقرر  9الفقرة ب ذكر ي (3
 الموارد ستخداماريقي وعمليات اإلدارة المالية في التحاد األفدليل المشتريات لبأجهزة االتحاد األفريقي 

 جميع المستندات الداعمة المطلوبة.مشفوعة بكد من أن المدفوعات المسددة المالية والتأ
 

على ضرورة ا ويؤكد مجدد EX.CL/Dec.1031 (XXXIV) المقرر ( من6) 38 الفقرة يستحضر (4
لقروض ي سداد االتحاد األفريقي فئح العاملين في ابنظم ولوا بدقة  أجهزة االتحاد األفريقيالتزام جميع 

 والسلف لموظفي االتحاد األفريقي وضمان كامل االسترداد.
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جميع قيام  ضرورة ىعلويؤكد مجددا EX.CL/Dec.1057 (XXXV ) ) من 24 الفقرة يستحضر (5
ها ا وتسجيلقييمهتمان ، بضأجهزة االتحاد األفريقي التي لم يتم تقييم أصولها وتسجيلها في السجالت المالية

 وفًقا لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
 

على ضرورة قيام  ويؤكد مجددا  EX.CL/Dec1057 (XXXV) من المقرر( 7) 32 الفقرةب ذكري (6
 ي إعدادف اإلكسيلواالمتناع عن استخدام أوراق  السابتعزيز استخدام بجميع أجهزة االتحاد األفريقي 

 ات المالية وتوحيدها.البيان
 

ارد جميع الموبمجلس المراجعين الخارجيين ضمان تزويد مفوضية االتحاد األفريقي على يجب  (7
 بشكل فعال ومستقل. مهامهماء الالزمة لتمكين أعضائه من أد

  

 الموارد البشرية:بشأن مسائل  2.3
ة قليميالح للمكاتب اإلصيجب على مفوضية االتحاد األفريقي )وحدة اإلصالح( تسريع عملية اإل (1
ائج لجة النتجل معالالتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى من أوالمكاتب الفنية  مكاتب التمثيلو

 المتكررة بشأن عمليات التوظيف.
 

  -ية ي للتنموكالة االتحاد األفريقو مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساديجب على  (2
صول على بالح ويجب على المديرين السماح للموظفينإجازاتهم،  على جميع الموظفينحصول  النيباد ضمان

 تحاد األفريقي.م ولوائح العاملين في االتمشيا مع نظاتهم إجاز
 

 :القانونية واإلدارية وما يتصل بهابشأن المسائل  3.3
 

 يةرد البشرالموا دارية وإدارةيجب على جميع أجهزة االتحاد األفريقي أن تقدم إلى مديرية الشؤون اإل (1
 تحقق من)القروض والسلف(، وبعد ال عليهم مستحقة أموالالمنظمة مع  غادرواتفاصيل الموظفين الذين 

ل من خال لألموااانوني للمساعدة في استرداد هذه البيانات ومقارنتها، يجب إرسالها إلى مكتب المستشار الق
 االتصال ببلدانهم.

 

، أن هابمطالب  قيمة مضافة غير يبةضر تستحق لها ة االتحاد األفريقي التييجب على جميع أجهز (2
 لمستحقةلمتابعة والمناقشة مع حكومات البلدان المضيفة لضمان المطالبة بالمبالغ الالجهود تضاعف 

 واستردادها في الوقت المحدد.
 

يذ ة بالتنفمتعلقالقضايا ال تقديم جميع )مكتب المستشار القانوني( يجب على مفوضية االتحاد األفريقي (3
لى إتصال اتب االالمضيف لألجهزة والمؤسسات المتخصصة والمكاتب اإلقليمية ومكالبلد ات تفاقالفعال ال

لك ذعن  قريرتتقديم والمضيف اتفاقات البلد اتفاقات المقر والمعنية باللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين 
 .2022بحلول فبراير 

 

ات البلد اتفاق تسريع المناقشات حول  )مكتب المستشار القانوني( ضية االتحاد األفريقييجب على مفو (4
وكالة ريقي و)مثل البرلمان األف أفريقيالمؤسسات االتحاد األفريقي التي تستضيفها حكومة جنوب  المضيف

ة الفرعية ل اللجنان( من خاللنيباد واآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرا-االتحاد األفريقي للتنمية 
. ليهاع توقيعالوفاقات االت المضيف بهدف إبرامواتفاقات البلد ات المقر اتفاقالمعنية ب لجنة الممثلين الدائمينل
 .2022ير فبرا بحلول اللجنة الفرعية لمسائل المراجعةيجب على مكتب المستشار القانوني تقديم تقرير إلى و

 

اءات اإلجر مواءمة قواعد من )مكتب المستشار القانوني( حاد األفريقييجب أن تنتهي مفوضية االت (5
 .نظم ولوائح العاملين  والنظم واللوائح المالية الجديدة لألجهزة بعد اعتماد
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حل  كيفيةبيا بالمراجعة كتامسائل لاللجنة الفرعية  بإبالغ  مكتب المستشار القانوني وم قي يجب أن (6
إلنسان حقوق ااألفريقية للجنة التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد والحوكمة في مجلس اال ل كامش

 .2022بحلول مايو  والشعوب
 

 2019عامي ل ألجهزة االتحاد األفريقي البيانات المالية من مفوضية االتحاد األفريقي نشريطلب  .4

تحاد الوني لاإللكترموقع لاعلى  ،بما في ذلك البيانات الموحدة والتي تمت مراجعتها  واعتمادها، 2020و

 األفريقي امتثاالً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
 

عف ط الضنقا جميع أجهزة االتحاد األفريقي ضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لحل أيًضا ناشدي .5

 يطلب منها القيام بما يلي: و، المحددة في تقاريرها
 

  فوضية االتحاد األفريقيخاصة بمالمسائل البشأن  1.5

 
أن تضمن   علىويؤكد مجددا  EX.CL/Dec.1031(XXXIV)( من المقرر 6) 38الفقرة  يستحضر (1

ينبغي  مهمة،ن الميوًما من عودتهم  30لم يسددها الموظفون بعد ولم تقدم حساباتها  التيلمفوضية أن السلف ا

 مستحق.حتى تتم تصفية المبلغ ال مهامي ن من الذهاب فيين المعنيومنع الموظف ،هماترتبمخصمها من 
 

وني ر القانمديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع مكتب المستشالينبغي  (2

داء أوتحميلهم مسؤولية أي خسائر قد تتكبدها المنظمة في  ،عمل الموظفين المعارينظروف مراجعة 

 االتحاد. واجباتهم ألنهم ليسوا مدرجين في جدول مرتبات
 

تمثيلية مية / الجميع الحكومات المضيفة للمكاتب اإلقليب االتصاليجب على مفوضية االتحاد األفريقي  (3

 صول، كماباأل  خاصةال عالقةالمضيف بالكامل بشأن القضايا ال البلدومكاتب االتصال التي لم تنفذ اتفاقات 

د البل اقاتواتفر تفاقات المقامعنية بلاالدائمين  اللجنة الفرعية للجنة الممثلين على يجب عرض هذه القضايا

 ل فبرايرة بحلوالمراجع لمسائلإلى اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين  ذلكالمضيف وتقديم تقرير عن 

2022. 
 

وط ثل لشريجب أن تضمن مفوضية االتحاد األفريقي فسخ عقود موردي السلع والخدمات التي ال تمت (4

 في القائمة السوداء. العقود هذه ووضع ،امقدم ةمدفوعمبالغ الدارة الالعقود الخاصة بإ
 

تحاد يجب على مفوضية االتحاد األفريقي تقديم تقرير مرحلي عن نقل الحسابات المصرفية لال (5

 .2021ديسمبر  31األفريقي إلى أفريقيا بحلول 
 

تقليل يقيا لألخرى داخل أفريجب على مفوضية االتحاد األفريقي أن تنوع استثماراتها في البنوك ا (6

متوفرة  ت غيروحيث تكون هذه الكفاءا ،المخاطر المالية ويجب أن تعزز قدرة الموظفين في وحدة االستثمار

مجال  يين فيالمهارات، يجب على مفوضية االتحاد األفريقي تعيين خبراء استشار مراجعةبناًء على نتائج 

 االستثمار إلدارة االستثمارات.
 

"جميع  االعتمادو للبحثإلى لجنة الممثلين الدائمين باستمرار قدم مفوضية االتحاد األفريقي يجب أن ت (7

 واللوائح النظممع  أشهر بعد نهاية العام بما يتماشى 3لم تتم تصفيتها في غضون  التي" َرحلةالمُ  مصروفات ال

 .األفريقي لالتحاد المالية
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وح مليون دوالر الممن 32رير مفصل عن مبلغ يجب على مفوضية االتحاد األفريقي إعداد تق (8

 الفرعية للجنةاوتقديم هذا التقرير إلى  ،للموردين كمدفوعات مقدمة وخطة حول كيفية استرداد هذه المبالغ

 .2021بحلول ديسمبر  المراجعةمسائل معنية بلا
 

لسالم، ت حفظ ابعثامفوضية االتحاد األفريقي تعزيز األنظمة والعمليات في إدارة القوات في لينبغي  (9

لدان مع البم تفاهلا اتكما ينبغي أن تضمن توقيع مذكر ،متوفينواإلسراع في دفع بدالت الوفاة ألسر األبطال ال

 .هانشرالمساهمة بقوات قبل 
 

 

 على حقة المست يجب على مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية تجميع قائمة بجميع السلف (10

ن م لمبالغاهذه  نتهت خدمتهم وتقديمها إلى مكتب المستشار القانوني للمساعدة في استردادالموظفين الذين ا

 خالل االتصال مع بلدانهم.
 

 نموظفيالتي اعتمدت تعيين كبار ال ،EX.CL/Dec.1107 (XXXVIII)من المقرر  48الفقرة بذكر ي (11

ة سريع عمليد األفريقي بتعزيز وتمفوضية االتحاوجه ويالخطة االنتقالية،  من األولى ةفي إطار المرحل

مالية ارد الضمن الخطة الزمنية المعتمدة وتقليل نقاط الضعف في اإلدارة العامة للمو تمتالتوظيف لكي 

 والبشرية.
 

 خاصة بأجهزة االتحاد األفريقي األخرىالمسائل البشأن  2.5
 

 لنيباد ا  -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  1.2.5
ين يتعن يتم أو، تحسين أنظمة الرقابة الداخلية لنيبادا  -الة االتحاد األفريقي للتنمية يجب أن تضمن وك (1

 إضافيين بما يتماشى مع سياسات وعمليات التوظيف في االتحاد األفريقي.راجعين م
 

 البرلمان األفريقي  2.2.5
 

ق م السولى قيعبناًء  يجب على البرلمان األفريقي إجراء تقدير للمساهمات العينية للحكومة المضيفة (1

لد الب تفاقفيذ ا، في انتظار تن، وتضمين قيم األصول في السجالت المالية وكشوف البرلمان األفريقيالحالية

 المضيف.
 

صروفات ارة المالتحاد األفريقي في إدالبرلمان األفريقي بالنظم واللوائح المالية ل لتزميجب أن ي (2

 النثرية.
 

 قوق اإلنسان والشعوبالمحكمة األفريقية لح 3.2.5

 
وضية ( مع مفحقوق اإلنسان والشعوب )محكمة االتحاد األفريقيالمحكمة األفريقية لينبغي أن تعمل  (1

 لمالية.بيانات اداد الفي إعالمحاسبية الدولية للقطاع العام معايير لاالتحاد األفريقي لضمان االمتثال الكامل ل
 

 

بدليل  ي( بدقةاإلنسان والشعوب )محكمة االتحاد األفريق لحقوق المحكمة األفريقيةينبغي أن تلتزم  (2

 تحاد األفريقي في شراء السلع والخدمات.المشتريات لال
 

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  4.2.5
 

ن لمورديايجب أن تضمن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )لجنة بانجول( تحديث قائمة  (1

 دين لضمان جودة الخدمات والقيمة مقابل المال.وتعزيز تقييم المور
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ل من ب إلى ك)لجنة بانجول( تقديم تقرير مكتو اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبيجب على  (2

لجهاز ل الحوكمة ديات التي تواجه هيكلالتحعن اإلصالحات الهيكلية وحدة اللجنة الفرعية لمسائل المراجعة و

 .2022يجب تقديم التقرير بحلول مايو وتساعد في حل هذه التحديات. والتوصيات التي يمكن أن 
 

ن الموظفي كبيرتناول مسألة انقطاع  يجب على مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية  (3

وائح نظم ولل وفقابحقه عقوبات واتخاذ ، نسان والشعوب عن العملالقانونيين باللجنة األفريقية لحقوق اإل

. 2022ر حلول ينايب مراجعةمسائل اللإلى اللجنة الفرعية عن ذلك  تقريروتقديم  االتحاد األفريقيفي  العاملين

 القانونيين. وظفينالتي تم اتخاذها ضد كبير المالعقوبات  يجب أن يتضمن التقريرو
 

كيًا أمري دوالًرا  79,977.98 على مفوضية االتحاد األفريقي إجراء مراجعة تفصيلية لمبلغ تعين ي (4

إلى ك عن ذلرير لجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وتقديم تقل سيارات()سيارة شراء لفاقه تم إنالذي 

 .2022مسائل المراجعة بحلول مايو المعنية بة الفرعية اللجن
 

 مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد  5.2.5
 

ا ة تنزانيحكومة جمهوريكافحة الفساد التباحث مع االستشاري لم مجلس االتحاد األفريقيلينبغي  (1

 المضيف. بلدتنفيذ اتفاق اليخص قة فيما المتحدة بشأن القضايا المعل

 

 
 يألفريقايجب أن يعمل مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد مع مفوضية االتحاد  (2

 قيمة عادلة ألصوله.في التقييم يوفر لضمان تعيين خبير 
 

إلدارية اأن يزود مديرية الشؤون مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد  لىعيجب  (3

ي ذلك فلة، بما سلف معلقة منذ فترة طويتستحق عليهم  بتفاصيل عن الموظفين الذينوإدارة الموارد البشرية 

نوني القا لمستشارالتحقق من البيانات ومقارنتها، إرسالها إلى مكتب ا ، بعديجبو، هم وجنسياتهمؤأسما

 .دولهمبعن طريق االتصال  مبالغللمساعدة في استرداد هذه ال
 

 . اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 6.2.5
 

االتحاد  املين فيئح العلمراجعة المتبادلة بين األقران بدقة بنظم ولوابغي أن تلتزم اآللية األفريقية لين (1

 في إدارة موارد االتحاد.المالية النظم واللوائح األفريقي و
 

هذا  تنفيذ من مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى تقديم تقرير عن يطلب .6

ة نائبن طريق عمفوضية االتحاد األفريقي  أيضا ويوجه، 2022االتحاد األفريقي في يوليو  خالل قمةمقرر ال

 .بشكل فعالمقرر ضمان تنفيذ هذا الرئيس المفوضية، ب
 

حة لبلدان المرشالمقدمة من ا روضمراجعة تقييم الع عنالمراجعين الخارجيين مجلس تقرير بشأن 

 الستضافة المؤسسات والمكاتب التابعة لالتحاد األفريقي
 

لمطلوبة واجبة امفوضية االتحاد األفريقي ضمان االلتزام باإلجراءات الناشد وي بالتقرير يحيط علما .7

قيام بال وجه يولالتحاد األفريقي، استضافة أي مؤسسة في  رغبتهاول األعضاء التي أعربت عن عند تقييم الد

 بما يلي:
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  EX.CL/195 (VII) Rev.1 Annex III المقرر  يجب على مفوضية االتحاد األفريقي مراجعة (1

معايير  عوض من خالل، وذلك 2005التي يعود تاريخها إلى و ،ستضافةلالبشأن معايير االتحاد األفريقي 

 كل معيار.منح درجات  بشأن قابلة للقياس الكمي وقابلة للتقييم بما في ذلك مناسبة 
 

 شكيلهاتوصة تإلنشاء لجنة التقييم المخمكتوبا مفوضية االتحاد األفريقي إجراًء  حدديجب أن ت (2

لى عيجب وامها. ائها واختتبهدف ضمان استقالليتها وتوضيح دورها في بدء عملية التقييم وإجر ها،وعمل

 التأكد من تدوين جميع االجتماعات واألنشطة في محاضر معتمدة حسب األصول.اللجنة 

 
 ات فيالمعلوم مفوضية االتحاد األفريقي الشفافية في العملية من خالل إرسال نفس كفل أن ت يتعين  (3

الموعد  تحديدوس التصنيف( إلى جميع البلدان األعضاء )خاصة المعايير التي سيتم استخدامها ومقياآن واحد 

 .التقييم النهائيالم الطلبات من الدول األعضاء وتاريخ النهائي الست
 

ئيس رطلع تُ  عروضيجب على مفوضية االتحاد األفريقي التأكد من أن اإلدارة المشاركة في تقييم ال (4

بة آلية ن بمثاظمة لتكوخطوات التقييم وعملياته في تقارير مرحلية منتجميع مفوضية االتحاد األفريقي على 

  .رصدفعالة لل
 

لى إالها وإرسيجب أن تضمن مفوضية االتحاد األفريقي أن دورها يقتصر فقط على إعداد التقارير  (5

تمر يتخذ مؤ ى أن، علس التنفيذي( لتسهيل اتخاذ القراروالمجل لجنة الممثلين الدائمينأجهزة صنع السياسات )

 .البلد المضيفلقرار النهائي بشأن رؤساء الدول ا
 

كيل تش عند عدم وجود تضارب محتمل في المصالحمن مفوضية االتحاد األفريقي تتأكد يجب أن  (6

، ةء المرشحالدول األعضامواطني لمسؤولين من عدم إشراك ا. ويشمل ذلك العروضاللجان التي تقوم بتقييم 

 ي.، على المستويين التشغيلي واالستراتيجاللجانفي عضوية  بحكم الواقع،
 

يقية المحكمة األفربعض الموظفين  مغادرةالخارجيين عن التحقيق في المراجعين تقرير مجلس بشأن 

 لحقوق اإلنسان والشعوب
 

 نظمبدقة بااللتزام إلى  المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ويدعوبالتقرير  يحيط علما .8

ة النهائي تحقاتمس، بما في ذلك دفع الن الموظفينفي التعامل مع شؤوالتحاد األفريقي ولوائح العاملين في ا

 للموظفين.
 

مع شؤون  وضع نظام عدل داخلي للتعاملبلحقوق اإلنسان والشعوب  األفريقيةاللجنة  أيضا وجه ي .9

، المنظمة ي تتحملهاتجنب التكاليف الت لمن أجإلى المحاكم اإلدارية لالتحاد األفريقي تصعيدها الموظفين قبل 

ي فالبشرية  التشاور مع مديرية إدارة المواردباألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  اللجنة أيضا وجه وي

 عمل الموظفين عند الضرورة.ظروف مفوضية االتحاد األفريقي بشأن 
 

ريبة ضلبرلمان األفريقي حول ل ةالخاص مراجعةال عنالحسابات الخارجيين  راجعيتقرير مجلس مبشأن 

 لىإتي أدت ال ظروفوالبلد المضيف ال ( التفاقاء( و )بلفالملحقين )أصالحية  ءنتهاالقيمة المضافة، وا

 في البرلمان األفريقيالموظفين  مغادرة
 

ي في قحاد األفرياالتفي  العاملينولوائح  نظمب لتزام بدقةرلمان االالب يناشد وبالتقرير  يحيط علما .10

 يلي: بالقيام بما  وجه كذلك يو، الموظفين كلامعالجة وحل مش
 

أن يكون فصله قراًرا منفردًا من جب في االتحاد، وال ي نظاميكاتب البرلمان األفريقي هو موظف  (1

في و. تحاد األفريقيلنظم ولوائح العاملين في اال، ولكن يجب أن يتم وفقًا أو مكتبه لبرلمان األفريقيارئيس 
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نظم ولوائح العاملين في االتحاد ف حالة فصل الكاتب أو أي موظف آخر من البرلمان األفريقي بما يخال

 .عنه تنشأقد خسارة يتحمل أي  اإلجرائي هذا الفصل غيرسؤولين(  الذي أذن ب)المالمسؤول ، فإن األفريقي
 

شمل يل  في البرلمان األفريقي وتعزيزهالتعيين والترقية والتوظيف مجلس يجب إعادة تشكيل  (2

 يقي.مسؤولين / أعضاء من مقر مفوضية االتحاد األفر
 

 وأن، لمضافةاسترداد ضريبة القيمة ابمطالبات العملية البرلمان األفريقي استكمال ضمن ييجب أن  (3

 مناسب.بشكل منتظم وفي الوقت ال سترداد ضريبة القيمة المضافةالمطالبات المستقبلية السداد  يتم
 

صفوفة تنفيذ ملية عن المراجعة الداخوتقرير  2020مكتب الرقابة الداخلية لعام أنشطة تقرير  بشأن

 2020أكتوبر  30حتى توصيات المراجعة 
 

 لتيالقضايا امعالجة جميع بالمفوضية وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى  وجهيبالتقرير و يحيط علما .11

 يلي:، والتي تشمل ما مسائل المراجعةلأثارتها اللجنة الفرعية 
 

 اخلية.ة الدالرقاب ات المراجعة لتحسين نظمي تنفيذ توصييجب أن تستمر أجهزة االتحاد األفريقي ف (1
 

 .األجهزة تنفيذ توصيات المراجعة مع جميعوضع ينبغي أن يواصل مكتب الرقابة الداخلية متابعة  (2
 

ضمان ي ف ،آليات مختلفةمن خالل  األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبمحكمة الينبغي أن تستمر  (3

 دولة على البروتوكوالت. 55تصديق جميع الدول األعضاء البالغ عددها 
 

ة بين لمتبادلالآللية األفريقية للمراجعة الخاص عن مراجعة  متأخرات المساهمات المستحقة بشأن التقرير 

 لنيبادا -االتحاد األفريقي للتنمية وكالة و، األقران
 

تزال  الالتي  الدول األعضاء التواصل معمفوضية االتحاد األفريقي إلى  ويدعوبالتقرير  يحيط علما .12

 لنيبادا-ميةيقي للتناألفر األقران ووكالة االتحاد لمراجعة المتبادلة بينلية األفريقية لآلل مستحقة مساهماتعليها 

 لتحديد أفضل طريقة لتصفية المساهمات غير المسددة.
 

 

ي ف ألداءاالمراجعة القانونية ومراجعة  تنفيذ توصيات عنبشأن تقرير رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 

 مفوضية االتحاد األفريقي
 

ية اء لمفوضاألدومراجعة المراجعة القانونية بتقرير رئيس المفوضية عن تنفيذ توصيات  يحيط علما .13

يذ تابعة تنفملجعة مسائل المراالمعنية بللجنة الممثلين الدائمين للجنة الفرعية شيد با، وياالتحاد األفريقي

 .توصيات المراجعة القانونية
 

ي تلا، لمفوضيةرئيس ا ةلذي قامت به قيادة المفوضية، وال سيما نائبالجبار العمل ل تقديره عن يعرب .14

 مهمة أنجز ، الذية رئيس المفوضية، تحت قيادرفيع المستوى في رئاسة فريق العملالعزم والقيادة  تأظهر

 .القانونيةمراجعة المتابعة تنفيذ توصيات 
 

 ماتشمل  ، والتيةمسائل المراجعللتي أثارتها اللجنة الفرعية معالجة جميع القضايا ابالمفوضية  وجهي .15

 يلي:
 

غيير تى لإث تكون هناك حاجة ، حيحق في المل التي تتطلب مزيدًا من المواردالحاالت تحديد  (1

 لمنقحة.المالية االعاملين والنظم واللوائح وال سيما المجاالت التي يجب تضمينها في نظم ولوائح ، السياسة
 

 في المصفوفة لتتبع تنفيذ التوصيات. طر الزمنيةاألراج ضمان إد (2
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ألموال اإطاًرا قانونيًا في شكل استراتيجية السترداد ر القانوني يجب أن يضع مكتب المستشا (3

 المستحقة على المسؤولين المنتخبين والموظفين السابقين.
 

تنفيذ و، فريقياالتحاد األفي  نظم ولوائح العاملينيجب التعامل مع الحاالت المحددة بما يتماشى مع  (4

 .2022التوصيات المتعلقة بالمسائل النظامية وفقًا للموعد النهائي المقترح في ديسمبر معظم 
 

حدات ت / الومكتب الرقابة الداخلية ومكتب المستشار القانوني واإلدارايجب على المفوضية تعزيز  (5

ثانية لمرحلة الخالل االتوظيف تسريع عملية ن خالل م، وذلك ةالداخلي رقابةرى المسؤولة عن الاألخالمعنية 

 .لمراجعة القانونيةسريع لتوصيات االتنفيذ ية، للتمكين من الخطة االنتقالالمن 
 

أي  ساعدةلية، وبم، بالتعاون مع مكتب الرقابة الداخمجلس مراجعي الحسابات الخارجيين من طلبي .16

ه ب ى أوص الذي لفة التي قد تحتاج إلى مراجعة على النحو، مراجعة المجاالت النظامية المختإدارة ذات صلة

 للوصول إلى جوهر المسائل التي تم إبرازها في تقريرهم. مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز
 

تعادة في اس ،الوسائلبشتى  ،نوها بأموال للمنظمة أن تساعدمن الدول األعضاء التي يدين مواط طلبي .17

ن تنفيذ عمن المفوضية تقديم تقرير  أيضاطلب ويتقدمه المفوضية، وف على الطلب الذي س األموال بناء

 الدول األعضاء.من  اإلجراءات التي اتخذتها المفوضية بمساعدة 
 

متثال ون االمن المفوضية اإلبالغ عن المسؤولين المنتخبين والموظفين السابقين الذين يرفض يطلب .18

 ين.ن الدوليلمدنييإلى مختلف جمعيات وهيئات الموظفين ا، للتدابير المتخذة الستعادة األموال التي اختلسوها
 

لموارد ت من اميزانية والشؤون المالية واإلدارية النظر في االحتياجالمن اللجنة الفرعية ل طلبي .19

من  اأيض طلبوي، من أجل تنفيذها بالكامل المراجعة القانونيةلبعض عمليات تتبع وتنفيذ توصيات الالزمة 

 .لبحثه اقتراحها إلى اللجنة المذكورةالمفوضية تقديم 
 

 .مقررفيذ هذا المن المفوضية تقديم تقرير عن تن أيضا يطلب .20
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