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ACHPR (بانجول) اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

AfCHPR (روشا)أ  المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

AHRM الشؤون اإلدارية والموارد البشرية 

AMERT  لرصد والتقييم وإعداد التقارير لأداة االتحاد األفريقي 

APROB مجلس التعيين والترقية 

AUABC  التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد امجلس 

AUC مفوضية االتحاد األفريقي 

BCP المفوضية مكتب رئيس 

BoEA لالتحاد األفريقي الخارجيين مجلس المراجعين 

CIDO مديرية منظمات المجتمع المدني واألفريقيين في المهجر 

COM  المعلومات واالتصاالت 

CON  والمنشوراتالمؤتمرات 

DCP المفوضية مكتب نائب رئيس 

DREA  قسم االقتصاد الريفي والزراعة 

EAD الشؤون االقتصادية إدارة 

EU بيوتحاد األوراال 

HRST  الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا 

IBAR فريقي للثروة الحيوانيةاألمكتب ال 

IED  البنية التحتية الطاقةإدارة 

MIS  نظم معلومات اإلدارةقسم 

NEPAD  الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 

OIA  ةالداخلي المراجعةمكتب  

OLC  مكتب المستشار القانوني 

OSGC  للمفوضيةمكتب األمين العام 

PAD الشؤون السياسية إدارة 

http://www.achpr.org/
http://www.african-court.org/en/
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PAP فريقياألبرلمان ال 

PBFA الميزانية والمالية والمحاسبة وإعداد ةبرمجال 

PRC لجنة الممثلين الدائمين 

PSD  األمن السلم وإدارة 

SAD الشؤون االجتماعية إدارة 

SAP  البياناتتطبيقات والمنتجات في معالجة والالنظم. 

SPPMERM لسياسات والرصد والتقييم وتعبئة المواردلتخطيط االستراتيجي ال 
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 مشروع تقرير االجتماع الرابع عشر للجنة الفرعية

 للجنة الممثلين الدائمين لمسائل المراجعة

 8142مايو  41المنعقد في 
 

 أوالً: مقدمة
عُقد االجتماع الرابع عشر للجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين لمسائل المراجعة في أديس أبابا، إثيوبيا  .0

 .01:01. وبدأ االجتماع في الساعة 9102مايو  01في 

 

 ثانيًا: الحضور
ترأس االجتماع صاحب السعادة جيمس بيشيا مورغان، سفير جمهورية جنوب السودان ورئيس اللجنة  .2

 :التاليةالفرعية. وحضر االجتماع ممثلو الدول األعضاء 
 بوروندي .1

 كوت ديفوار .2

 ابونجال .3

 كينيا .4

 مالوي .5

 موريشيوس .6

 ناميبيا .7

 جنوب السودان .8

 امبياج .9

 وجتو .11

 تونس .11

 زيمبابوي .12

 الكلمة االفتتاحيةثالثًا: 

الرئيس االجتماع ورحب بكل الدول األعضاء الحاضرة وبممثلي مفوضية االتحاد األفريقي. وأشار  افتتح .0
أنه كان يفكر في االستقالة عن رئاسة اجتماعات اللجنة الفرعية لشؤون المراجعة لعدد إلى الرئيس أيًضا 

التوصيات التي تظهر في كل عمليات  من األسباب منها عدم تنفيذ توصيات المراجعة وال سيما

ألمحت إلى أن رئيس اللجنة الفرعية وخلوة القاهرة  خاللكذلك التعليقات التي أبديت منها المراجعة، و

 معرفة/خلفية في المحاسبة.لديه ينبغي أن يحمل شهادة محاسب عام معتمد أو 

 

هذه الهيئة  رئاسةالستمرار في االلجنة الفرعية وممثلو مفوضية االتحاد األفريقي الرئيس  أعضاءناشد  .1
ر االجتماع بأنه وفقًا لقواعد إجراءات االتحاد  الموقرة وتعهدوا بتقديم الدعم الكامل للرئيس. كما ذُك ِّ

الممثلين الدائمين. ولذلك، أي لجنة فرعية للجنة  لرئاسةاألفريقي، ال يُشترط التمتع بمؤهالت/خلفية عملية 

 فعند انتخاب دولة عضو، يُصبح سفيرها رئيس اللجنة الفرعية بصرف النظر عن المؤهالت.
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الرئيس األعضاء على تعليقاتهم وعلى إعادة تأكيد دعمهم الكامل له خالل رئاسته. وفي هذا الصدد،  شكر .5

 ؤون المراجعة حتى نهاية واليته.اجتماعات اللجنة الفرعية لش رئاسةقبل الرئيس االستمرار في 

 

ِّ ح  الرئيس كلمته بِّ  اختتم .6 اللجنة الفرعية ومفوضية االتحاد األفريقي على االستمرار في العمل نحو  ث 

 تحقيق مصالح االتحاد األفريقي وتحسينه.

 

 رابعًا: اعتماد جدول األعمال

 األعمال مع التعديالت الواردة أدناه:قدم الرئيس جدول  .7

 

 االفتتاحيةالكلمة  .0

 اعتماد جدول األعمال .9

 9107ديسمبر  00بحث أداء الميزانية للسنة المنتهية في  .0

فبراير  92بحث تقرير المراجعة الداخلية حول مصفوفة تنفيذ توصيات المراجعة في  .1

9102  

 9107مكتب المراجعة الداخلية لعام  أنشطة عن تقريرالبحث  .5

التعيين في البرلمان األفريقي وفقًا اخلية حول تحقيق مكتب المراجعة الد عن تقريرالبحث   .6

 EX.CL/DEC.979 (XXX)لمقرر المجلس التنفيذي 

 EX.CL/1073(XXX)iv ، الوثيقةبحث التقرير السابق للجنة الفرعية لشؤون المراجعة .7

 .ما يستجد من أعمال .2

 

 8142خامًسا: بحث أداء الميزانية للعام 

 العرض ألف. 

 

أداء الميزانية  عنتقديم تقرير المراجعة إلى مكتب المراجعة الداخلية  ةمدير دعا رئيس اللجنة الفرعية .2

 9107ديسمبر  00للعام المنتهي في 

 

من لوائح  1و0بأن المراجعة جرت وفقًا للمادتين علًما مكتب المراجعة الداخلية االجتماع  ةمدير تأحاط .2

 باآلتي: أيًضا ةالمدير تالمراجعة الداخلية لالتحاد األفريقي. وصرح

 

)باستثناء التمويل العابر، والمساعدة الفنية  9107كانت ميزانية مفوضية االتحاد األفريقي لعام  (0

دوالر أمريكي )وهي ميزانية أصلية بقيمة  922022210والمشروعات الخاصة( 

دوالر  66091211دوالر أمريكي باإلضافة إلى ميزانية إضافية بقيمة  900277260



EX.CL/1077(XXXIII)ii 

Page 3 

 

 يةمجنالميزانية البرلدوالر أمريكي  026790201ذا المبلغ إلى أمريكي(. وانقسم ه

 للميزانية التشغيلية. 000176271و

 

وكان تنفيذ  من األموال المتاحة. %79من الميزانية الكلية و %55كان معدل التنفيذ الكلي للفترة  (9

 %62ية ومن الميزان %10دوالر أمريكي بمعدل تنفيذ يبلغ  005902009 يةميزانية البرنامجال

دوالر أمريكي بمعدل تنفيذ يبلغ  20570201من األموال المتاحة. وكان تنفيذ الميزانية التشغيلية 
 من األموال المتاحة.  75%

 

من المبلغ  005102292أنه تم صرف  يةميزانية البرنامجلكشف تحليل لمصادر التمويل ل (0

شيء حظ أنه لم يتم استالم أي . ولو%60، ويمثل ذلك نسبة 026790201المتعهد به الذي يبلغ 

 من األموال المتعهد بها من تسعة شركاء.

 

األداة األفريقية للرصد والتقييم ورفع التقارير، جرى باإلضافة إلى ذلك، وكما ظهر في نظام  (1

( قبل نهاية العام. وكانت أنشطة %90) 59ُمخرًجا لم يتحقق منها تماًما سوى  996التخطيط لـ 

نشاطًا  09ما تزال قيد العمل. فيما لم يتم البدء في ونشاطًا قد تم البدء فيها  069ذات صلة بـ 

 .9107( قبل نهاية العام 5%)

 

" بالنسبة ي (5 رى مكتب المراجعة الداخلية أن األداء الكلي للفترة قيد االستعراض كان "غير مرضِّ
 تنفيذ الميزانية.للمخرجات البرامج وأنه "بحاجة لمزيد من التحسين" بالنسبة 

 

أحاط مكتب المراجعة الداخلية علًما ببعض نقاط الضعف في المراقبة الداخلية في تخطيط  (6

الميزانية وتنفيذها، شملت حاالت عدم رد خطوط الطيران لثمن بعض التذاكر غير المستخدمة، 

وفقدان بعض الوثائق المالية لبعض المشتريات، وعدم رفع ميزانيات البرامج لبعض المكاتب 

ساب الستخدامها وكذلك عدم إدماج ميزانيات البرامج في الميزانية الرئيسية العلى نظام 
 لمفوضية االتحاد األفريقي بالنسبة لبعض المكاتب.

 

لك بعض التوصيات ذات الصلة بنظام المراقبة الداخلية ذمكتب المراجعة الداخلية بعد  ةمدير لخصت .01

 وتشمل ما يلي:

والموارد البشرية إرسال جميع المطالبات برد ثمن  ةياإلدارالشؤون ينبغي أن تكفل مديرية  (0

 التذاكر غير المستخدمة والمتابعة مع خطوط الطيران المعنية.
 

حفظ الملفات بها  المالية والمحاسبة نظامو ينبغي أن تعزز مديرية البرمجة والميزانية  (9

لطلب. وينبغي لتضمن عدم فقدان أي من ملفات المعامالت المالية وإتاحتها للمراجعة عند ا

 أن تبحث مديرية البرمجة إمكانية استخدام أحد حلول األنظمة اإللكترونية لحفظ الملفات.

 

 يةميزانية البرنامجال تحميلالمالية والمحاسبة وينبغي أن تكفل مديرية البرمجة والميزانية  (0
نظام الساب وإمكانية استخدامها لتنفيذ أنشطة  فيللمعهد األفريقي للتعليم والتنمية  المعتمدة

 البرنامج.
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ينبغي أن تكفل مديرية الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا تضمين ميزانية أنشطة البرامج  (1

الخاصة بلجنة االتحاد األفريقي للعلم والتكنولوجيا واألبحاث في أبوجا في الميزانية الرئيسية 

 ذلك لتمكين المكتب من تنفيذ أنشطة البرامج لتحقيق أهدافه.لمفوضية االتحاد األفريقي؛ و

 

بالتعاون مع مديرية البرمجة والميزانية  –ينبغي أن تكفل مديرية الشؤون االجتماعية  (5

لمجلس االتحاد األفريقي  يةوالبرامج يةالتشغيل تينميزانيتيالتضمين  -المالية والمحاسبةو
  ة االتحاد األفريقي لتيسير عمل المجلس.للرياضة في الميزانية الرئيسية لمفوضي

 

 المداوالت باء.
، دعا 9107ديسمبر  00أداء الميزانية للعام المنتهي في  عنتقرير المراجعة الداخلية  حولبعد العرض  .00

 :فيما يليالرئيس األعضاء للمداوالت. وتتلخص مداوالت األعضاء 

 

أراد األعضاء الحصول على توضيح حول الكيفية التي يمكن أن تُفقد بها الوثائق المالية في  (0

النظام المحاسبي  فيالوثائق الداعمة  تضمنمن المفترض أن  –حسب علمهم  –حين أنه 

الُمستخدم. كما طُلب توضيح الفرق بين نظام الساب واألداة األفريقية للرصد والتقييم ورفع 
 ا إذا كان النظام واألداة يتفاعالن.وم التقارير

 

أن تُدعى اإلدارات ذات الصلة إلى حضور  –بغرض تحقيق المساءلة  –طلب األعضاء  (9

أسئلة األعضاء وشواغلهم والرد عليها. وينبغي أيًضا إلى اللجنة الفرعية لالستماع اجتماعات 

 أن تسرد التقارير اإلدارات المعنية.

 

عدم تنفيذ الميزانية وكذلك وجود حاالت  معدل اب إنخفاضسعى األعضاء إلى معرفة أسب (0

 لمعهد األفريقي للتعليم والتنمية.ل بالنسبةالحال  هوالميزانية في نظام الساب كما  تضمين

 

الخط الزمني لتوسيع نطاق ساب ليشمل كل أجهزة االتحاد األفريقي ومكاتب  حولتساءل األعضاء  (1

 مفوضية االتحاد األفريقي.

 

 األعضاء إلى معرفة التدابير التي وضعتها المفوضية لسد العجز في أداء الميزانية.سعى  (5

 

أفاد األعضاء أنه من أجل فهم أفضل للمسائل المذكورة في التقارير، يجب أن تُمنح اللجنة الفرعية  (6

قصر الوقت  يشكلشكل خلوة؛ إذ  فياالجتماعات  عقدوقتًا كافيًا لقراءة التقارير وبحثها مع 

 تحديًا. ،مخصص إلى جعل قراءة كل وثائق الحزمة واستعراضها ونقدهاال

 

المعلومات الخاصة بأداء الميزانية مع اللجنة الفرعية لإلشراف العام على  تقاسماقترح األعضاء  (7

 الشؤون المالية واإلدارية.و الميزانية

 

 الردود جيم.
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 مفوضية االتحاد األفريقي فيما يلي: يممثل يمكن تاخيص ردود .09

 

مكتب المراجعة الداخلية بأن اإلدارات التي بها حاالت فقدان الوثائق ذُكرت في  ةمدير تأفاد (0

جميع الوثائق المفقودة بشراء تذاكر السفر من قِّبل  وتتعلقلتقرير. وفي هذه الحالة، ل 6الملحق 

 وحدة السفر.

 

البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة  مديريةأفاد مدير مكتب المراجعة الداخلية بأن  (9

نظام الساب وإتاحتها من أجل تنفيذ أنشطة  في المعتمدةكل الوثائق  تضمينطُلب منها 

 البرامج.

 

ش في أوضحت مديرة مكتب المراجعة الداخلية أيًضا أن الحزمة التي تشمل الوثائق التي ستُناق (0

 على األعضاء قبل االجتماع بأسبوع. تم توزيعهااللجنة الفرعية 
 

كما أشارت إلى أن المفوضية بدأت تنفيذ تدابير سد العجز في أداء الميزانية ومنها وقف اإلمداد   (1

باألموال في حالة عدم رفع التقارير، وإعادة تخصيص األموال التي كانت تُخصص لإلدارات 

 .9102علمي لعروض الميزانية لعام  ع حد أقصى محسوب على نحوالمنخفضة األداء، ووض

 

محاسبي أما األداة نظامأفاد بأن نظام الساب وشرح مستشار نائب الرئيس الفرق بين النظامين  (5
األفريقية للرصد والتقييم ورفع التقارير فتستخدم بوصفها أداة للرصد والتقييم. والنظامان 

أن الساب لم يتم توسيع نطاقه في كل المكاتب اإلقليمية لالتحاد منفصالن وال يتفاعالن. وأردف 

 األفريقي بسبب عدد من التحديات منها القدرات البشرية وقلة عدد الموظفين وعدم وجود تمويل.

 

الدول  مساهماتتنفيذ الميزانية، أوضح أن تأخر استالم معدل فيما يتعلق بمسألة انخفاض  (6

 الميزانية. تنفيذ علىاألعضاء أيًضا يؤثر 
 

وأوضح أيًضا أن جعل ممثلي اإلدارات المعنية يردون على أسئلة األعضاء أمر يستغرق المزيد  (7

من التقرير  اردود من اإلدارات المعنية وُجمعت باعتبارها جزءً الومع ذلك فقد طُلبت . من الوقت

  المقدم.

 

 استنتاجات اللجنة الفرعية دال.

 

 :التاليةمحددة التوصيات البناًء على المداوالت والردود، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت  .00
 

ينبغي أن تعمل مفوضية االتحاد األفريقي ومكاتبها ذات الصلة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير  (0

 .9107مراجعة أداء الميزانية للعام 

ة اإلدارات المعنية )الواردة في التقارير( لحضور ينبغي أن يكفل مكتب المراجعة الداخلية دعو (9
 اجتماعات اللجنة الفرعية للرد على أسئلة األعضاء وشواغلهم.

 ينبغي أن يتابع مكتب نائب الرئيس نظام الساب ويكفل توسيع نطاقه ليشمل كل مكاتب االتحاد األفريقي. (0

 انية.ينبغي أن تعزز المفوضية اآلليات الموضوعة لسد عجز أداء الميز (1
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تقرير مراجعة أداء الميزانية الذي تبحثه اللجنة الفرعية  تقاسمينبغي أن يكفل مكتب المراجعة الداخلية  (5

 المالية واإلدارية . شؤونوال للميزانيةالمراجعة أيًضا مع اللجنة الفرعية  لمسائل

 8142فبراير  82سادسًا: بحث مصفوفة تنفيذ توصيات المراجعة في 

 عرضالألف. 
 تقديم مصفوفة تنفيذ توصيات المراجعة.إلى مكتب المراجعة الداخلية  ةرئيس اللجنة الفرعية مديردعا  .01

 

مكتب المراجعة الداخلية إلى أن تقرير مصفوفة التنفيذ يقصد منه تزويد اللجنة الفرعية  ةمدير تأشار .05

، وهذا 9102براير ف 92المراجعة بموجز لوضع تنفيذ التوصيات في  لمسائلللجنة الممثلين الدائمين 

 الوضع يتحدد حسب:

 

مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي  عنتقارير مجلس المراجعين الخارجيين  (0

 (.9105إلى  9100بالنسبة للتقارير الصادرة من األخرى )
 

 تحليلتم التي  9106لتقارير المالية لمجلس المراجعين الخارجين لعام ااستعراض مصفوفة تنفيذ  (9

 على حدة.منها كٌل 

 

مكتب المراجعة الداخلية أيًضا الفئات األربع لمؤشرات حالة التنفيذ وهي "تم تنفيذه"  ةمدير تأوضح .06

" و"لم يُنفَّذ" و"لم يعد مهًما"؛ كما أشار إلى أن معنى كل مؤشر وشرحه مذكور في حرى تنفيذهو"
 التقرير.

 

المراجعة التي  توصيةً لتقارير 002مكتب المراجعة الداخلية ، تابع 9102بوجه عام، اعتباًرا من فبراير  .07

 لمسائلوتداولتها اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين  9105إلى  9100صدرت عن الفترة من 

توصية قيد العمل، ولم تنُفذ ثالث  12توصيةً، وثمة  960المراجعة. ومن بين هذه التوصيات، نُفذت 

 توصيات مهمة. 7توصيات بعد، ولم تعد 
 

بناًء على تقارير المراجعة التي صدرت  9102فبراير  92في  %29باختصار، كان معدل التنفيذ الكلي  .02

، يرى مكتب المراجعة الداخلية أن معدل تنفيذ التوصيات كان مرضيًا ا. ولذ9105إلى  9100للفترة من 

 بوجه عام.

 

من التوصيات نُفذت  %55أن  9106ين لعام أفاد التحليل الكلي لتقارير مجلس المراجعين الخارجي .02
، لم تزل األجهزة تعمل على توصيات 9107. ومنذ صدور التقرير في التنفيذمنها لم يزل قيد  %02و

 المراجعة. وكانت معدالت التنفيذ لكل جهاز كما يتضح أدناه:

 

 يتم االتفاقلم  لم يُنف ذ التنفيذقيد  تم تنفيذه الجهاز

 عليه
 اإلجمالي

 50 0 0 20 30 مفوضية االتحاد األفريقي

 10 4 0 4 2 المحكمة األفريقية

 16 0 0 8 8 البرلمان األفريقي
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اللجنة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب

6 0 0 0 6 

الشراكة الجديدة لتنمية 

 أفريقيا

6 2 3 0 11 

االتحاد األفريقي مجلس 

 الفساد لمكافحةاالستشاري 

7 6 0 0 13 

 106 4 3 40 59  اإلجمالي

 %100 %4 %3 %38 %55 النسبة المئوية

 

بالفعل؛  %61 –التي قدمت أغلبية توصيات المراجعة  –بخالف ذلك، نفذت مفوضية االتحاد األفريقي  .91
من التنفيذ بحلول نهاية فبراير  %011. وكانت اللجنة في بانجول قد أنجزت التنفيذقيد  %11وكان 

9102. 

 

 المداوالتباء. 
التقرير. ويمكن تلخيص مداوالت  إلى مناقشةبعد عرض تقرير مصفوفة التنفيذ، دعا الرئيس األعضاء  .90

 األعضاء على النحو اآلتي:

 

استخدام مؤشري وضع التوصية: وطلب األعضاء توضيح بعض النسب في مصفوفة التنفيذ؛  (0

 معناهما." في التقرير؛ إذ يتشابه التنفيذ"تم تنفيذه جزئيًا" و"قيد 

 

طلب األعضاء توضيح المعدالت المختلفة بين توصيات المراجعة لتقارير مجلس المراجعين  (9
 أداء الميزانية. عنالخارجيين لالتحاد األفريقي وتقارير المراجعة الداخلية 

 

تساءل األعضاء عما إذا كان من الخطأ وجود نص متشابه ومحتوى متشابه في تقارير هذه  (0

لتي تقدم إلى لجنة الممثلين الدائمين كل عام، خاصة عندما تتشابه النتائج التي اللجنة الفرعية ا

 يشير إليها المراجعون كل عام.

 

طلب األعضاء أيًضا توضيح سبب رفض بعض أجهزة االتحاد األفريقي لبعض توصيات  (1

 مجلس المراجعين الخارجيين لالتحاد األفريقي.

 

اإليضاحية لتعليل رفض بعض أجهزة االتحاد األفريقي طلب األعضاء تضمين المالحظات  (5
 لمجلس المراجعين الخارجيين لالتحاد األفريقي.

 

أعاد األعضاء تأكيد الحاجة إلى عقد اجتماع مشترك أو آلية لتبادل المعلومات بين اللجنة  (6

لدائمين المراجعة واللجنة الفرعية للجنة الممثلين ا لمسائلالفرعية للجنة الممثلين الدائمين 

 الشؤون اإلدارية والمالية.ولإلشراف العام على الميزانية 
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 الردودجيم. 

 مفوضية االتحاد األفريقي فيما يلي: يممثل تتلخص ردود .99

 

في قراءة بعضها.  الخطأأوضحت مديرة مكتب المراجعة الداخلية النسب المئوية واعتذرت عن  (0
ا" يشيران إلى الوضع نفسه. لذلك تنفيذه جزئيً " و"تم التنفيذكما أشارت إلى أن مصطلحي "قيد 

 " في التقارير.التنفيذفمن أجل التناسق، سيستخدم مكتب المراجعة الداخلية مصطلح "قيد 

 

أوضحت مديرة مكتب المراجعة الداخلية أيًضا الفوارق في النطاق والمجاالت التي استعرضها  (9
مجلس المراجعين الخارجيين في االتحاد األفريقي ومكتب المراجعة الداخلية ألداء الميزانية 

 عدم التماثل في عدد التوصيات ومعدالت تنفيذها التي حددها المكتبان.إلى التي أدت 

 

ا إلى أن تماثل بعض النص والمحتوى في التقرير يرجع إلى وجود نتائج أشارت أيضً  (0

يتحمل المراجعون الداخليون وومالحظات متشابهة كل عام بدون اتخاذ إجراءات تصحيحية. 

مهنية عن تضمين هذه المسائل ومتابعة اتخاذ المسؤولية الوالخارجيون على حد سواء 
 اإلجراءات التصحيحة المناسبة بشأنها.

 

وأوضحت أيًضا أن النتائج والتوصيات المرفوضة قد تظهر في بعض األحيان عندما يختلف  (1

الخاضعون للمراجعة بشأن النتائج. ومع ذلك، ستظهر التوصيات التي تشير إلى خطر كبير 

 بشأن المسائل المطروحة في تقرير المراجعة.

 

على إحدى اللجان الفرعية للجنة أال يتعين على أشار مستشار نائب الرئيس إلى أن العادة جرت  (5

الممثلين الدائمين رفع تقاريرها إلى لجنة فرعية أخرى للجنة الممثلين الدائمين. ولكن ثمة اتفاق 

على عقد اجتماعات مشتركة أو إنشاء آلية لتبادل المعلومات بين اللجان الفرعية للجنة الممثلين 

 الدائمين.

 

 استنتاجات اللجنة الفرعيةال. د

على المداوالت والردود، اعتمدت اللجنة الفرعية تقرير مصفوفة التنفيذ وقدمت التوصيات المحددة  بناءً  .90

 اآلتية:

 

ينبغي أن يستمر مكتب المراجعة الداخلية في رصد تنفيذ كل توصيات المراجعة العالقة ورفع  (0
 .كما ينبغيالتقارير 

 

ينبغي أن تنشئ مفوضية االتحاد األفريقي طريقة وآلية لمشاركة تقارير اللجنة الفرعية للجنة  (9

لميزانية لالمراجعة مع اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين  لمسائلالممثلين الدائمين 

 لشؤون اإلدارية والمالية.وا
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 8142ديسمبر  14م المنتهي في أنشطة مكتب المراجعة الداخلية للعا عن تقريرالبحث  سابعًا:

 عرضالألف. 
أنشطة مكتب المراجعة عن تقرير التقديم إلى رئيس اللجنة الفرعية مديرة مكتب المراجعة الداخلية  دعا .91

 ".4ملحق . ومرفق طيه التقرير "9107ديسمبر  00الداخلية للعام المنتهي في 

مشروع مراجعة داخلية في خطته  10أشارت مديرة مكتب المراجعة الداخلية إلى أن المكتب خطط  .95
مشروعًا. وتمت عمليتان خارجيتان لتقييم الجودة لعمليات المراجعة  00نُفذ منها  9107السنوية لعام 

مشروعات  7المكتب األفريقي للثروة الحيوانية. باإلضافة إلى ذلك، تم تنفيذ الداخلية للبرلمان األفريقي و

تحقيقات، بناًء على طلب إدارة مفوضية االتحاد األفريقي. وبلغ  0ومراجعة )لم تكن في الخطة السنوية( 

 من األنشطة المخطط لها وحدها. %79معدل التنفيذ الكلي 

 

أشارت مديرة مكتب المراجعة الداخلية أيًضا إلى أن المكتب حافظ على استقالليته في أداء مهامه. ويتبع  .96
 90المناسبة أثناء أداء عمله. لدى مكتب المراجعة الداخلية مكتب المراقبة الداخلية المعايير المهنية 

 .9107مسؤول مراجعة داخلية كان تعيينهم ال يزال جاريًا بحلول نهاية عام 

 

 9107قدمت المديرة أيًضا بعض المالحظات والنتائج المهمة من المراجعات التي لوحظت خالل العام  .97

حوكمة وإدارة المخاطر وأنشطة المراقبة الداخلية. من مشروعات المراجعة المكتملة في مجاالت ال

 وأكدت في هذا الصدد على بعض المالحظات على النحو اآلتي:
 

 الحوكمةب فيما يتعلق (أ

 .تتم مراجعتهالسلم واألمن قديمة ولم لتصال االأصبحت مهمة بعض مكاتب  .1

األدوار والمسؤوليات اإلدارية للمسؤولين المنتخبين لبعض األجهزة غير واضحة، مما  ظلت .2

 بعض التحديات أمام عمليات أماناتها. يشكل

 بعد. يتم االنتهاء منهاالسياسات والمبادئ التوجيهية القياسية الخاصة بعمليات الجامعة األفريقية لم  .3

 أكاديميين متفرغين.ال تضم مؤسسات الجامعة األفريقية أي موظفين  .4

الفساد قواعد إجراءاته وعدلها بما فيها  لمكافحةالتحاد األفريقي االستشاري ااستعرض مجلس  .5

 المسائل ذات التداعيات المالية بدون طلب الموافقة من المجلس التنفيذي.

ات إلى ثمة عدد متزايد من القضايا العالقة في المحكمة األفريقية على الرغم من زيادة فترة الجلس .6
 أربعة أسابيع حسب موافقة المجلس التنفيذي.

 

 حول إدارة المخاطر (ب

. وهذا يعني أن يتم تفعيلهاولكنه لم  9107تمت الموافقة على سياسة إدارة المخاطر باالتحاد األفريقي في 

 وظيفة إدارة المخاطر لم يتم إيجادها بعد.

 

 ج( حول أنشطة المراقبة الداخلية

اإلقليمية لالتحاد األفريقي في العمل ببرنامج كمبيوتر محاسبي يختلف استمرت بعض المكاتب  .0
 عن البرنامج المستخدم في المقر )ساب(.



EX.CL/1077(XXXIII)ii 

Page 10 

 

مسائل الوثائق الداعمة المفقودة والتذاكر غير المستخدمة التي قد تؤدي إلى مصروفات غير  .9

 مؤهلة من أموال الشركاء.

الممولة من قبل الشركاء في مقر مفوضية االتحاد  المشاريعتنفيذ الميزانية في معدل انخفاض  .0

 المكاتب خارج المقر.األفريقي وفي بعض 

التأخير في استرداد السلف المستحقة من الموظفين الذين غادروا المنظمة في مفوضية االتحاد  .1

 األفريقي.
 المناصب الشاغرة في العديد من المكاتب واألجهزة. .5

، المعتمدةالدول األعضاء في الميزانية  مساهمات بتضمين فريقياالشراكة الجديدة لتنمية أ تقملم  .6

 النظم واللوائحولم تطرحها للموافقة عليها بموجب الميزانية المكملة عند استالمها وفقًا لمتطلبات 

 التحاد األفريقي.لالمالية 

معهد علوم المياه والطاقة مثل البرلمان األفريقي، و-عدم مطالبة بعض المكاتب واألجهزة  .7

 -والمحكمة األفريقيةالفساد  لمكافحةالتحاد األفريقي االستشاري امجلس وبالجامعة األفريقية، 
 الحكومات المضيفة بضريبة القيمة المضافة.

 .الفساد لمكافحةالتحاد األفريقي االستشاري امجلس ألعضاء  كمكافآت أتعاب سابقة دفع .8

االتحاد األفريقي في الغوس، األمر الذي يتطلب اهتماًما عاجالً قبل  األوضاع المتدهورة لمنشآت .9

 أن يتفاقم.

 

 المداوالتباء. 
، دعا 9107ديسمبر  00أنشطة مكتب المراجعة الداخلية للعام المنتهي في  عن لتقريرابعد عرض  .92

 التقرير. وتتلخص مداوالت األعضاء فيما يلي: لمناقشةالرئيس األعضاء 

 

استقاللية مكتب المراجعة الداخلية في أداء مهامه بحرية  من عن قلقهماألعضاء  أعرب (0
 وبدون أن تعترضه تحديات كيرة، وبشأن آلية ضمان استقالليته.

 

طلب األعضاء التوضيح بشأن الوثائق المفقودة، والتعامل معها وأسباب فقدانها. وباإلضافة  (9

إخفاء في كان ثمة أي عمد  إذا عماإلى ذلك، أراد بعض األعضاء الحصول على توضيح 

 الوثائق عن المراجعة.

 

المراجعة التي كان من المقرر تنفيذها في الخطة  مشاريعطلب األعضاء معرفة ما إذا كانت  (0
 (.9102ولكنها لم تُنفَّذ مضمنةً في خطة المراجعة للعام التالي )عام  9107السنوية لعام 

 

أشار األعضاء إلى شواغلهم بشأن مسألة السلف المستحقة من الموظفين الذين غادروا  (1

 في المستقبل. مماثلةمفوضية االتحاد األفريقي وآلية منع تكرار أحداث 

 

طلب األعضاء أن يحدد مكتب المراجعة الداخلية دائًما المكاتب المسؤولة التي ينبغي أن تتخذ  (5
 ة العالقة.ن توصيات المراجعأإجراءات بش

 

 الردودجيم. 
 تتلخص ردود ممثلي مفوضية االتحاد األفريقي فيما يلي: .92
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أوضحت مديرة مكتب المراجعة الداخلية أن استقاللية المكتب في أداء وظائفه مرضية وأن  (0

قواعد وإجراءات مفوضية االتحاد األفريقي تزود مكتب المراجعة الداخلية باآللية التي 

استقالليته. باإلضافة إلى ذلك، لم يشهد مكتب المراجعة الداخلية إعاقة متعمدة تحافظ على 

ل أي جهاز أو مكتب في ب  أو اعتراض على إجراء االستعراضات أو أداء المراجعات من قِّ 

االتحاد األفريقي. ومع ذلك، ففي عملية استعراض المراجعة، اكتشف مكتب المراجعة 
 تعراض ولكن هذه المسألة ال تمثل إعاقة الستقاللية المكتب.الداخلية فقدان بعض وثائق االس

 

أن بعض أسباب فقدان إلى البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة  مديريةأشار ممثل  (9

الوثائق قد تتمثل في وضعها في مكان خاطئ أو أن الوثائق ربما أخذها مكتب آخر 

 الحاجة لها.الستعراضها وبالتالي تعذر العثور عليها عند 

 

أشارت مديرة مكتب المراجعة الداخلية إلى أن تقارير المراجعة تحدد توصيات المراجعة  (0

وتوجهها إلى اإلدراة/المكتب المسؤول التي ينبغي أن يتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة 

 بشأن نتائج المراجعة.

 

 استنتاجات اللجنة الفرعية. الد

 :التاليةلمداوالت والردود، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات اعلى ًء بنا .01

  

مكاتب االتحاد األفريقي وإداراته الجهود الضرورية لتنفيذ توصيات  جميعينبغي أن تبذل  (0

 المراجعة حسبما وردت في تقرير المراجعة.
 

الوثائق الداعمة المطلوبة ينبغي أن تتيح جميع مكاتب االتحاد األفريقي وإداراته جميع  (9

 الستعراضها والتحقق منها خالل عملية المراجعة حسب الطلب

 

 )تحقيق مكتب المراجعة الداخلية حسب طلب مقرر المجلس التنفيذي عن تقرير البحث  ثامنًا:

EX.CL/DEC.979/(XXX) 
 عرض ألف. ال

عمليات  فيالتحقيق عن تقرير التقديم  إلى رئيس اللجنة الفرعية مديرة مكتب المراجعة الداخلية دعا .14

 (.8)الملحق التعيين في الجامعة األفريقية. مرفق طيه التقرير 

 EX.CL/DEC.979 (XXX)باإلشارة إلى أن التحقيق كان قائًما على مقرر مجلس األمن  المديرةبدأت  .09

الذي بموجبه " Ex. CL/1028 (XXX) ، الوثيقةأنشطة البرلمان األفريقي عن تقريرالالمعنون "مقرر بشأن 
آخرين، ثم موظفين و كاتبونائب  لكاتبتعين على المفوضية إجراء تحقيق بشأن عملية التعيين األخير 

التي  المزاعمرفع التقرير إلى المجلس التنفيذي. وفي هذا الصدد، قام مكتب المراجعة الداخلية بتجميع 

 تمثلت فيما يلي: 

 

 ونائبه الكاتبمزاعم بشأن تعيين  (0

 مزاعم فصل وتعيين موظفين آخرين على نحو خاطئ (9
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 من درجة النجاح %61مزاعم تعيين موظفين أحرزوا أقل من  (0

 ومزاعم إفصاح عن معلومات سرية(مزاعم أخرى ذات صلة )مسائل إدارية مزعومة،  (1

 

المراجعة ، استنتج مكتب تم جمعهاصرحت مديرة مكتب المراجعة الداخلية بأنه وفقًا لتحليل األدلة التي  .00

 الداخلية اآلتي:

 

 :كاتبونائب كاتب ( بالنسبة للمزاعم بشأن تعيين 0

 

 أكد مكتب المراجعة الداخلية وجود بعض مواطن الضعف ومنها:

لسياسات/المبادئ التوجيهية لعدم تنفيذ مستشار الجامعة األفريقية )د. جينيفيسي أوجيوجيو(  (أ

 ن.التحاد األفريقي للتعيين خالل عملية التعييل

البرلمان األفريقي  مستشارحاولت مفوضية االتحاد األفريقي القيام بدور إشرافي، إال أن  (ب

وإدارة  الشؤون اإلداريةمعظم ما أسداه مدير مديرية  يتبعاورئيس البرلمان األفريقي لم 

 الموارد البشرية )بمفوضية االتحاد األفريقي( من نصح.

)و(، ومع ذلك، لم يوافق بعض أعضاء المكتب على 07 للمادةعرض المرشحين تم وفقًا  (ج

 المرشحين الذين عُرضوا خالل الجلسة العامة.

النقاش(؛ إذ لم يُمنح أعضاء البرلمان الفرصة  إقفال باببشأن )مقترح  17 المادةعدم تطبيق  (د

ين.  للنقاش حول مزايا وعيوب المرشح 

"التصويت"، ولم يكن ثمة إجماع  من قواعد اإلجراءات حول 52و 56 المادتينعدم تطبيق  (ه

بين أعضاء البرلمان، ولم يكن ثمة تصويت برفع األيدي أو  -في ظل الظروف الراهنة  -

 من قواعد اإلجراءات. 52و 56 المادتيناقتراع إلكتروني أو سري حسب 

 

 حول مزاعم فصل وتعيين موظفين على نحو خاطئ (9

 

الموظفون وخالل عملية تعيين بعض الموظفين.  الظلمالحظ مكتب المراجعة الداخلية بعض حاالت 

( السيد 1( السيد نيكتور مبليما 0( السيد جيمس أوديرو 9( السيد نجيكوا سيمانكاندو 0المعنيون هم: 

 ( السيد تيبوغو ملونغو.5كينيدي إيميانا 

 

 من درجة النجاح: %61بشأن مزاعم تعيين موظفين أحرزوا أقل من  (0

 

المشتريات والسفر  وموظف، (P3)المساعد األول  الكاتبالحظ مكتب المراجعة الداخلية أن مناصب 

من درجة  %61شغلها مرشحون أحرزوا أقل من  (P2)المساعد  كاتب، وال(P3)والمخازن األول 

االتحاد لوائح  موظفي نظم و( مخالفة %61النجاح. ويُعد تعيين موظفين أحرزوا أقل من درجة النجاح )

 األفريقي.

 (. حول مزاعم أخرى ذات صلة:1
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 ما يلي: منهاأكد مكتب المراجعة الداخلية وجود مواطن ضعف في اإلجراءات 

 

رات التي ابسبب بعض القر دفريق واحك عادةال يعمل رئيس البرلمان األفريقي والمكتب  (أ

 المكتب. التشاور معتخذها الرئيس بدون ي

 

ينخرط رئيس البرلمان األفريقي في اإلدارة اليومية للبرلمان األفريقي وهو مسؤول  (ب

عن اختيار وتعيين من يسافرون في البعثات وبذلك يتدخل في مسؤوليات  بشكل أساسي

 البرلمان. كاتب

 

إلى  طريقة الوصول( بعض أعضاء مجلس التعيين والترقية والموظفين الذين لديهم ج

كانوا يتواصلون ويفصحون عن معلومات سرية بدون إذن. وهذا مخالفة  المعلومات السرية

 .52 المادةلوائح الموظفين ويعتبر سوء سلوك بموجب و نظم من 5.0 للمادة

 ، ووفقًا لالستنتاجات التي أكدتها النتائج، قدم مكتب المراجعة الداخلية التوصيات اآلتية:اولذ .01
 

لوائح الموظفين وسياسة التعيين والسياسات اإلدارية و نظم لتحقيق االتساق في تطبيق (0

األخرى، ينبغي أن تكون سياسة التعيين في االتحاد مركزية. وينبغي تنسيق ذلك من قبل 

وائح والسياسات على نحو للوا النظمالمفوضية بالتعاون مع األجهزة المعنية من أجل تنفيذ 

 فعال ومناسب.

 

موظفي لوائح و نظمفريقي والمكتب التطبيق المناسب ينبغي أن يضمن رئيس البرلمان األ (9

 الكاتباالتحاد األفريقي وسياسة التعيين والسياسات األخرى التي تنظم التعيين عند تعيين 

 ونوابه، مع أخذ مسألتي الشفافية والمساءلة في االعتبار. 

 

التي  الظلمحاالت  رفعالبرلمان  وكاتبينبغي أن يكفل الرئيس ومجلس التعيين والترقية  (0

( السيد 0الموظفون المعنيون هم ووقعت خالل عملية تعيين بعض الموظفين على الفور. 

( 5( كينيدي إيميانا 1( السيد نكتور مبيليما 0( السيد جيمس أوديرو 9نجيكوا سيمانكاندو 

 السيد تيبوغو ملونغو.

 

األفريقي التحديد البرلمان  كاتبينبغي أن يكفل مكتب البرلمان األفريقي بالتعاون مع  (1

لتجنب النزاعات والتوتر داخل  والكاتبالواضح للواجبات والمسؤوليات بين الرئيس 

 بيئة عمل مواتية. ولتهيئةالبرلمان األفريقي 

 

البرلمان تأسيس مجلس تأديب فعال ومناسب  وكاتبينبغي أن يكفل رئيس البرلمان األفريقي  (5

 لموظفين.لوائح او نظموفقًا لألحكام ذات الصلة في 
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 المداوالتباء. 
التقرير. وتتلخص مداوالت األعضاء  إلى مناقشةالتحقيق، دعا الرئيس األعضاء عن تقرير العرض  بعد .05

 فيما يلي:

 

التحقيق وأشاروا إلى أن اللجنة الفرعية كانت منذ وقت طويل تبحث عن  تقريرالأشاد األعضاء ب (0

التقارير المالية فقط. ومن ثم، طلب األعضاء أن يجري مكتب المراجعة الداخلية في المستقبل 
الموارد البشرية وإدارة مسيرة العمل في و ومديرية الشؤون اإلداريةمراجعة إجراءات التعيين، 

 بما فيها مفوضية االتحاد األفريقي. أجهزة االتحاد األفريقي،

 

مكتب المراجعة الداخلية أكد الحاالت الشاذة لتحقيق الأشار األعضاء إلى أنه رغم أن فريق  (9

المزعومة في التعيين في البرلمان األفريقي، لم تُشر التوصيات المقدمة بوضوح إلى أن هذه 

وباطلة بحيث يمكن بدء إجراءات التعيين التعيينات غير النظامية التي تمت ينبغي أن تصبح ملغاة 
 بأكملها من جديد.

 

، أثار بعض األعضاء مخاوف بشأن بدء إجراءات التعيين من جديد نظًرا من جهة أخرىعلى  (0

محرومون للتكاليف اإلضافية التي يتطلبها ذلك وللظلم المضاعف الذي يتعرض له المرشحون ال

 يين ولكنهم يُحرمون فرصة التعيين.الذين ينجحون في التقييمات التي تتم للتع

 

أثار األعضاء أيًضا مخاوف بشأن تكرار عملية التعيين للمناصب نفسها؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى  (1

 سالسة سير المنظمة. علىتأخيرات في ش غل هذه المناصب وربما يؤثر 

 

في وإدارة الموارد البشرية  الشؤون اإلداريةمديرية  مشاركةطلب األعضاء توضيح مدى  (5

 التحقيق في عملية التعيين.

 

 الردوديم. ج
 مفوضية االتحاد األفريقي فيما يلي: يممثل تتلخص ردود .06

وإدارة  الشؤون اإلداريةأوضحت مديرة مكتب المراجعة الداخلية أنه عقدت لقاءات مع مديرية  (0

الموارد البشرية )بما فيها مدير المديرية( خالل التحقيق في إجراءات التعيين في البرلمان 
 األفريقي.

أشارت مديرة مكتب المراجعة الداخلية أيًضا أنه حسب الطلب، سيقوم مكتب المراجعة الداخلية  (9

اد األفريقي بما فيها بإجراء مراجعات إلجراءات إدارة الموارد البشرية/التعيين في أجهزة االتح

 مفوضية االتحاد األفريقي ثم رفع التقارير وفقًا لذلك.

ذكَّر مستشار نائب الرئيس االجتماع بأنه سيكون من العدل أن يُمنح الجهاز الخاضع للمراجعة  (0

التحقيق خاصة عندما يُبحث التقرير في لجنة عن لتقرير ا الرد على)البرلمان األفريقي( فرصة 
 دائمين.الممثلين ال

 

 استنتاجات اللجنة الفرعيةال. د
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بناًء على المداوالت والردود، وافقت اللجنة الفرعية على اعتماد التقرير وتوجيهه إلى لجنة الممثلين  .07

 الدائمين للمزيد من البحث. باإلضافة إلى ذلك، قدمت اللجنة الفرعية التوصيات المحددة اآلتية:

 

 .على الفور وقعت خالل إجراءات تعيين بعض الموظفينالتي في الحاالت الظلم  برفعيوصى  (0

 كما ينبغي تعيين المتقدمين المحرومين الذين تأهلوا للمناصب ونجحوا في إجراءات التعيين.

ولوائح االتحاد األفريقي، ولذا  نظمالتعيينات المزعومة تخالف أن  ثبت  حيث إنهإضافة إلى ذلك،  (9
ولوائح االتحاد  نظمبت أن التعيينات المزعومة تخالف إذ ث   ينبغي أن تصبح ملغاة وباطلة،

 األفريقي، ولذا ينبغي أن تصبح ملغاة وباطلة،

  

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل مفوضية االتحاد األفريقي والبرلمان األفريقي تنفيذ كل  (0

 التوصيات األخرى الواردة في تقرير التحقيق.

 

الشؤون مكتب المراجعة الداخلية بجراء مراجعات لإلجراءات التي تتبعها مديرية  يتعين على (1

الموارد البشرية في التعيين لكل أجهزة االتحاد األفريقي بما فيها مفوضية االتحاد و اإلدارية

 األفريقي ثم رفع التقارير للجهة المعنية.
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 EX.CL./1073 (XXX)iv ، الوثيقةراجعةالم لمسائلبحث التقرير السابق للجنة الفرعية  تاسعًا:

 العرضألف. 
دعا رئيس اللجنة الفرعية مديرة مكتب المراجعة الداخلية إلحاطة األعضاء بشأن المسائل المتعلقة  .02

المراجعة. أوضحت مديرة مكتب المراجعة الداخلية أن بنود جدول األعمال  مسائلبالتقرير السابق حول 

التي راجعها مجلس  9106( التقارير الفنية لالتحاد األفريقي لعام 0التي تناولها التقرير السابق تشمل: 

يو ( أداء الميزانية للفترة المنتهية في يون0( مصفوفة تنفيذ توصيات المراجعة 9المراجعين الخارجيين 

 .9106أنشطة مكتب المراجعة الداخلية للعام  عن تقرير( ال1( 9107

 

وحتى اآلن،  9102أشارت مديرة مكتب المراجعة الداخلية أيًضا إلى أنه منذ القمة األخيرة في يناير  .02

حدثت بعض التطورات الجديدة، وتم تحديث المسائل التي نوقشت ضمن البنود الواردة أعاله أو سبقتها 

رى. عالوة على ذلك، فقد قدمت بنود جدول أعمال االجتماع الحالي المستجدات بشأن كل بند أحداث أخ

 من هذه البنود.

 

، تم 9106التقارير المالية لالتحاد األفريقي لعام ب فيما يتعلقمديرة مكتب المراجعة الداخلية أنه  أضافت .11
إحراز تقدم جيد في التنفيذ. وحول إلى  توأشار فبراير 92في  9106تحديث وضع مصفوفة التنفيذ لعام 

 بالنسبةبالكامل. أما  9107، تم تقديم تقرير آخر يغطي عام 9107أداء الميزانية للفترة المنتهية في يونيو 

 لمراجعة الحيابات الخارجية ، فثمة تقرير جديد9106أنشطة مكتب المراجعة الداخلية للعام  عن تقريرلل

 قد تم بحثه أيًضا. 9107للعام 

 

اقترحت مديرة مكتب المراجعة الداخلية لألعضاء أن يأخذوا بعض الوقت لدراسة التقرير السابق وطرح  .10
 ينبغي أن تكون جزًءا من التوصيات الجديدة.أو غير عالقة أي مسائل إضافية 

 

 المداوالتباء. 
قدًما  بعد عرض مديرة مكتب المراجعة الداخلية، دعا الرئيس األعضاء للتعليق على طريق المضي .19

 وكيفية متابعة العمل في هذا الشأن.
 

وافق أعضاء اللجنة الفرعية على إعادة بحث التقرير السابق والتطرق إلى أي مسائل عالقة في التقرير  .10

 الحالي.

 

 في تقرير اللجنة الفرعية السابق ما يلي:الواردة  العالقةتضمنت القضايا  .11

 

بعض الدول األعضاء خالل اجتماعات االتحاد  لى العمالت األجنبية فيعصول حالتحديات في ال (0

 ،األفريقي

على مصطلحات المحاسبة/  لشؤون المراجعةالحاجة إلى تدريب بعض أعضاء اللجنة الفرعية  (9

 ،المراجعة

 تنفيذ توصيات المراجعة، تدني مستوى (0
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مثلة في المتواليته والفساد التحاد األفريقي االستشاري المعني بامجلس اسم بين مواءمة الضرورة  (1

 ،]ال ينطبق على النص العربي[ مكافحة الفساد

 ،الجويةتذاكر وتسوية الي إدارة الضعف ف مواطن (5

 الميزانية من قبل اإلدارات.تدني مستوى تنفيذ القدرات البشرية باعتبارها السبب المتكرر ل قلة (6

 

 استنتاجات اللجنة الفرعيةيم. ج
 

القضايا المعلقة عند استعراض التقرير السابق، قدمت اللجنة الفرعية التوصيات المحددة التالية  بناء على .15
 ؛لجنة الممثلين الدائمينإلى 

تعهد بأن االتحاد أن طلب من الدول األعضاء التي تستضيف اجتماعات االتحاد األفريقي يُ ينبغي أن   (0

 ،جتماع في ذلك البلدل استضافة االاألفريقي سيحصل على عمالت أجنبية قب

لشؤون مراجعة لتمكين أعضاء اللجنة الفرعية  اتدريب مفوضية االتحاد األفريقي تنظمأن ينبغي  (9

ارير المستخدمة في تق مراجعة الحساباتالمحاسبة / في مصطلحات األساسية المن فهم  الجسابات

 ،المراجعة والتقارير المالية
ً لمقرر المجلس التنفيذي رقم  العقوباتينبغي تنفيذ  (0 المفروضة على عدم تنفيذ توصيات المراجعة وفقا

EX.CL/Dec.967 (XXXI)   (2و 1) 92في الفقرة 

اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد  فيالسياسة توصية إلى الدول األطراف صنع ينبغي أن تقدم أجهزة  (1

اري المعني بالفساد إلى المجلس االستشاري ومكافحته للنظر في تغيير االسم من المجلس االستش

النص العربي الذي يستعمل بالفعل التسمية ]ال ينطبق على  مكافحة الفساد ألن التسمية غير صحيحةل

  ،[المطلوبة
، بين شركات الطيران المعنيةيمسألة التذاكر  عنإلى اللجنة الفرعية  موجه ينبغي كتابة تقرير (5

 اتمن شركاستردادها  األموال التي لم يتمو ،تسويات وما قد يتم من، واإلدارات واألشخاص المعنيين

 ، الطيران

مستوى كإجراء لتحديد سبب تدني  مفوضية االتحاد األفريقيينبغي إجراء مراجعة للموارد البشرية في  (6

 أداء الميزانية البرنامجية.

 

 ما يستجد من أعمال عاشًرا:

التواريخ المقترحة لالجتماع مع بأحاطت مديرة مكتب المراجعة الداخلية أعضاء اللجنة الفرعية علًما  .16

 مجلس المراجعين الخارجيين. وذكرت التواريخ المقترحة اآلتية:

 

المراجعة ومجلس  لمسائل، الجتماع مغلق غير رسمي بين اللجنة الفرعية 9102يونيو  5 (0

 المراجعين الخارجيين.

 

لمجلس  9106لعام  التي تمت مراجعتها، لعرض القوائم المالية 9102يو يون 6 (9

 .المراجعة لمسائلالمراجعين الخارجيين للجنة الفرعية 

 5و 1أن كل أعضاء لجنة الممثلين الدائمين لديهم خلوة مشتركة في أفاد برئيس اللجنة الفرعية  غير أن .17

لحقوق اإلنسان والشعوب وال يمكنهم الحضور في  ةفي نيروبي، كينيا مع اللجنة األفريقي 9102يونيو 
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التواريخ المقترحة. وطُلب من مكتب المراجعة الداخلية التشاور مع مجلس المراجعين الخارجيين بالنسبة 

 لتواريخ االجتماع.

 

 .02:11الساعة عند  الجلسة تفعرُ  .12
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 :الملخص التنفيذي .1
ضمانات مستقلة وموضوعية وكذلك خدمات استشارية  يقدم مكتب المراجعة الداخلية للحسابات  .1

االضطالع كما يدعم المكتب اإلدارة العليا في . وأجهزة االتحاد االفريقي المفوضيةإلى 
بالتحليالت والتقييم والمشورة والتوصيات المتعلقة  ابفعالية من خالل تزويده ابمسؤولياته

تساعد عمليات المراجعة الداخلية التي يقوم بها . استعراضهاباألنشطة التي تمت مراجعتها / 

الشفافية  لزيادة، مكتب المراجعة الداخلية لالتحاد األفريقي في تحسين برامجه وأنشطته األخرى

 .وتعزيز المساءلة عن االستخدام الكفء والفعال للموارد لتحقيق النتائج المرجوة
مشروعا داخليا لمراجعة  43تضمنت الخطة السنوية لمكتب المراجعة الداخلية ، 2117في عام  .2

مراجعة مشروع  31تم تنفيذ  ،2117ديسمبر  31 حتىو .األول( الملحقالحسابات )انظر 

 و، البرلمان األفريقي في ة للحساباتالداخلي المراجعةتقييمان خارجيان للجودة لمهام و، للحسابات

مشاريع أخرى )ليس في الخطة  7 نفذت ذلك،وعالوة على . المكتب األفريقي للثروة الحيوانية

بلغ معدل تنفيذ مشاريع  وعموما، .مشاريع للتحقيقات 3السنوية لمكتب المراجعة الداخلية( و 

 .٪72بها على أساس خطة المراجعة السنوية  التي تم القياملحسابات مراجعة ا
قدم مكتب المراجعة  السنة، نفذت خاللواستنادا إلى مشاريع مراجعة الحسابات المنجزة التي  .3

عض المالحظات الرئيسية التي لوحظت وشملت ب .الداخلية للحسابات توصيات حسب االقتضاء

 :خالل السنة ما يلي
 .بعض مكاتب االتصال قديمة ولم يتم تعديلها وفقاً لذلككانت والية  (أ
 الجامعة األفريقية . .عدم وجود مبادئ توجيهية موحدة في مؤسسات (ب
 .تعديالت قواعد اإلجراءات ذات اآلثار المالية دون موافقة المجلس التنفيذي (ج
م يتم ولكن ل 2117تمت الموافقة على سياسة إدارة المخاطر باالتحاد األفريقي في عام  (د

 .تفعيلها بعد
اتفاقيات التمويل الخاصة حاالت عدم االمتثال لقواعد ولوائح االتحاد اإلفريقي باإلضافة إلى  (ه

 ء.بالشركا

فضالً عن ، االت ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في بعض المكاتب / الوحدات / األجهزة (و
 .األجهزةاالفتقار إلى برامج المحاسبة المناسبة في بعض المكاتب اإلقليمية و

من اإلدارة  2117يقد ر مكتب المراجعة الداخلية للحسابات الدعم المستمر الذي تلقاه خالل العام  .4

مكتب المراجعة الداخلية للحسابات  أثرفإن ، وكما هو الحال دائمامراجعة الحسابات. ولجان 

وظيفة إشراف فعالة لمساعدة االتحاد األفريقي في تحقيق أهدافه يعتمد في نهاية المطاف  باعتباره

وسيواصل مكتب المراجعة  .على الدعم الذي يتلقاه من اإلدارة العليا ولجان مراجعة الحسابات

بذل قصارى جهده لالضطالع بواليته والتحسين المستمر لقدرته على توفير  للحسابات الداخلية

 .ات التي تؤدي إلى تعزيز إدارة االتحاد األفريقي ومساءلتهالخدم

 

 :الوالية .2
بشكل رئيسي  والمشورةيتمثل دور مكتب المراجعة الداخلية للحسابات في توفير خدمات الضمان  .5

كما يدعم المكتب اإلدارة  .إلدارة مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى

بالتحليالت والتقييم والمشورة  ابفعالية من خالل تزويده ابمسؤولياتهالعليا في االضطالع 

 .استعراضهاوالتوصيات المتعلقة باألنشطة التي تمت مراجعتها / 
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تم تكليف مكتب المراجعة الداخلية ، من لوائح المراجعة الداخلية لالتحاد األفريقي 3وفقا للمادة  .6

وغيرها من أجهزة االتحاد  بالمفوضيةللحسابات بإجراء مراجعة للمعامالت / األنشطة الخاصة 

لقرارات المجلس و، األفريقي من أجل تحديد ما إذا كانت ممتثلة لقواعد ولوائح االتحاد اإلفريقي

 .ة من وقت آلخرعن التعليمات اإلدارية الصادر والمؤتمر فضالالتنفيذي 

 

 استقالل مكتب المراجعة الداخلية للحسابات.3

كان مكتب ، 2117في عام  .على استقالله التنظيمية للحسابات الداخلي المراجعةيؤكد مكتب  .7

ونطاق  ةالداخليالمراجعات خاٍل من التدخل اإلداري في تحديد نطاق حسابات المراجعة الداخلية لل

 .وتوصيل نتائجهوأداء عمله ، التحقيقات

 

 :المعايير المهنية .3
تجري أعمال . وللمعايير المهنية ذات الصلةللحسابات يتبع عمل مكتب المراجعة الداخلية  .8

المراجعة الداخلية وفقا للمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية لمعهد مراجعي 

معيار لابات أيضا بإجراء تحقيقات وفقا )ويقوم مكتب المراجعة الداخلية للحس. الحسابات الداخليين

 ( المعتمدةاإلجراءات

تقييمات داخلية للجودة  التي تشمللجودة ايحافظ مكتب المراجعة الداخلية للحسابات على ضمان  .9

رصد األداء المستمر والمراجعات الدورية وتقييمات الجودة الخارجية التي يجريها  تنطوي على

معيار  لشرطفي محاولة لالمتثال  .على األقل خمس سنواتمراجع خارجي مستقل مؤهل كل 
نشأ مكتب المراجعة أ، الذي يتطلب إجراء تقييم لجودة نشاطه معهد المراجعين الداخليينل 1312

 .الداخلية للحسابات وحدة لضمان الجودة داخل المديرية

 

 :الموارد. 5

وظيفة فنية لمراجعة  21يشمل  كان هيكل مكتب المراجعة الداخلية للحسابات، 2117خالل عام  .11

 12كانت في إطار الميزانية العادية للدول األعضاء بينما تم تمويل الـ  9من بينها ، الحسابات

كانت هناك وظيفتان شاغرتان في بداية . ينالدولي اإلنمائيينشركاء ال قبل وظيفة المتبقية من

 .في إطار صناديق الشركاء المراجعينوكبير في إطار الهيكل العادي  المراجعينأي كبير ، العام

 مراجع، أن غير .في إطار صناديق الشركاء خالل العامراجعين منصب كبير الم شغلتم 

 ةشاغر الوظيفة توبالتالي أصبح، 2117تكنولوجيا المعلومات استقال وغادر المنظمة في يوليو 

تكنولوجيا  ومراجعين وظل التوظيف في الوظائف الشاغرة )كبير المراجع. أيضا خالل العام

 .2117المعلومات( قيد التنفيذ بحلول نهاية العام 

الدرجات  مع جمعموظفين مهنيين مؤهلين على مكتب المراجعة الداخلية للحسابات  يتوفر .11

فضال عن المؤهالت المهنية في ، األكاديمية والماجستير في مختلف المجاالت ذات الصلة
وتكنولوجيا المعلومات والتحقيقات على النحو  الحسابات مختلف مجاالت المحاسبة ومراجعة

 .المبين في الجدول أدناه

 09 -الكمية  ملخص مؤهالت الموظفين في مكتب المراجعة الداخلية

رابطة المحاسبين القانونيين، اتفاقية  , مؤتمر البلدان األفريقية ألسواق التأمين
 13 كوتونو للشراكات،

 13 لجنة السالمة البحرية  , إيراد نقدي،

B.Com, BA, BAcc 11 
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 , الفريق االستشاري لمساعدة أكثر الناس فقرا, ,مجلس المحفوظات الدولي
استراتيجية تكنولوجيا المعلومات المعايير المحاسبية للقطاع العام، 

 11 واالتصاالت الشاملة ألفريقيا

 1 محامي مرافعات

 

التي  لمعهد مراجعي الحسابات الداخليين التعليم المهني المستمرمن أجل االمتثال لمتطلبات  .09

قام ثالثة مراجعين ، وتحسين األداء العام للمديرية، تهدف إلى تعزيز معرفة الموظفين ومهاراتهم
ً ثالثة ، في نظام الساب تدريببإصدار شهادة  المعايير  على شهادة مراجعينوحصل أيضا

 .المحاسبية الدولية للقطاع العام

 :للحسابات السنوية ةالداخليالمراجعة خطة . 6

السنوية لمكتب المراجعة الداخلية للحسابات لتحديد أهم مجاالت  الحسابات صممت خطة مراجعة .13

والموارد الالزمة  الحسابات مراجعة التزاماتوتحديد ، المخاطر لتحقيق أهداف االتحاد األفريقي

فإن التخطيط السنوي الفعال يمك ن مكتب ، وبالتالي .للمساعدة في معالجة مجاالت المخاطر تلك

المراجعة الداخلية من إضافة قيمة إلى عمليات االتحاد األفريقي ويقدم ضمانات إلى اإلدارة 

وإدارة المخاطر  وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن مدى كفاية إطار االتحاد اإلفريقي للحوكمة
 .ومراقبتها

يستخدم مكتب المراجعة الداخلية للحسابات منهجية رسمية لتقييم المخاطر في نظام إدارة مراجعة  .14

وتتضمن الخطة  فضال عن المدخالت الواردة من اإلدارة لصياغة خطة عمله السنوية الحسابات

 .لبرامج وأنشطة األجهزة األخرىداخلية للمكاتب اإلقليمية واإلدارات والعمليات واال اتمراجعال

مشروعًا لمراجعة الحسابات الداخلية )انظر  43، 2117تضمنت خطة المراجعة الداخلية لعام  .15

قام مكتب المراجعة . ومشروع مراجعة 31تم تنفيذ ، 2117ديسمبر  31 وحتى .(1الملحق 

بجهاز  المراجعة الداخليةلوظائف  المخطط لهما( الجودة الخارجية 2) يتقييمبالداخلية للحسابات 

طلبات مراجعة )غير  7تم إجراء ، وعالوة على ذلك. االتحاد اإلفريقي والمكتب اإلقليمي

بلغ معدل تنفيذ مشاريع ، بشكل عام. ومشاريع تحقيقات 3موجودة في الخطة األصلية( و 

الجدول  )انظر ٪72على أساس خطة المراجعة السنوية  هابمراجعة الحسابات التي تم القيام 

 :أدناه(

 المجال الفرعي لمراجعة الحسابات مجال مراجعة الحسابات
عمليات مراجعة 

الحسابات المخطط 

 لها
 النسبة المئوية اإلنجازات

 المقر

 %33 2 6 اإلدارة

 %40 2 5 المالية

 %50 1 2 نظام إدارة المعلومات

 %33 1 3 مراجعة األداء

 %100 6 6 الشهادة –صناديق الشركاء 

 %100 2 2 أجهزة االتحاد االفريقي في المقر

 المكاتب الخارجية

 %100 5 5 أجهزة االتحاد األفريقي

 %80 8 10 المكاتب اإلقليمية والتمثيلية

 %100 4 4 البعثات الميدانية ومكاتب االتصال

 االجمالي
 

43 31 72% 

 
 والمراقبةقضايا اإلدارة والمخاطر  -مالحظات رئيسية  .7
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حدد مكتب المراجعة الداخلية للحسابات المسائل التالية المتعلقة بإدارة الحوكمة والمخاطر  .16

 :2117نشاط الضمانات لعام  خالل تقديم برنامجوالمراقبة 

 

 :الحكم أ(

بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في مثل ، لسلم واألمنلكانت والية بعض مكاتب االتصال  .11

 تراجعقد عفا عليها الزمن ولم ، ومكاتب االتصال في كوت ديفوار جمهورية أفريقيا الوسطى
تأثرت سلبا فعالية ، وبالتالي .لتعكس التغيرات في الحالة السياسية / للحرب في البلدان المعنية

 .تنفيذ واليات المكاتب المعنية
، واضحةما زالت األدوار والمسؤوليات اإلدارية للمسؤولين المنتخبين في بعض األجهزة غير  .11

وكذلك عرقلة اإلنجاز الكامل ، تسببت في بعض التحديات في عمليات األمانة، بالتالي

اللجنة و، للمسؤوليات األساسية لهذه األجهزة مثل المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 .لفسادا لمكافحة التحاد األفريقي االستشارياومجلس ، األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
جامعة الوالمبادئ التوجيهية الموحدة بشأن عمليات مؤسسات  استكمال السياساتيتم بعد لم   .11

مما أدى إلى تشغيل المعاهد بطريقة مختلفة باستخدام المبادئ التوجيهية الفردية ، ةفريقياأل

 .للجامعات المضيفة
هد الحوكمة )مثل معهد المياه والعلوم( ومع للجامعة االفريقيةال يوجد في مؤسسات التعليم  .22

موظفون أكاديميون  بتكارالساسية والتكنولوجيا واألومعهد العلوم ا جتماعيةالنسانية واإلوالعلوم ا

 .متفرغون
التحاد األفريقي االستشاري امع ما يترتب على مجلس  ءاتقواعد اإلجراوتعديل مراجعة  .21

 .الفساد من آثار مالية دون الحصول على موافقة من المجلس التنفيذي لمكافحة
إلى أربعة  الجلساتلعدد المتزايد للقضايا المعلقة في المحكمة على الرغم من الزيادة في مدة  .22

 .أسابيع من قبل المجلس التنفيذي

 .ب( إدارة المخاطر

يالحظ مكتب المراجعة الداخلية للحسابات أن سياسة إدارة المخاطر باالتحاد األفريقي قد تمت  .23

لم وهذا يعني أن وظيفة إدارة المخاطر . لم يتم تشغيلها بعدولكن  2117الموافقة عليها في عام 

اضطر مكتب المراجعة ، في ظل هذا الظرفنظمة. وهي ضرورية للتشغيل الفعال للم، بعد توجد

ً إلى االستمرار في استخدام معايير تقييم المخاطر الخاصة به وفقًا لما  الداخلية للحسابات أيضا

 للحسابات . في إعداد خطة المراجعة السنوية الحسابات إدارة مراجعة يسترشد به برنامج

 .ج( أنشطة الرقابة الداخلية

 :تضمنت النتائج المتعلقة بأنشطة الرقابة الداخلية ما يلي .24

حاالت فشل مفوضية االتحاد األفريقي ومكاتب سابات الحظ مكتب المراجعة الداخلية للح  24-1

المتثال لبعض األحكام الحالية لقواعد ولوائح في ا االتحاد األفريقي واألجهزة التابعة له

وتقسيم ، المعروضةوتشمل األمثلة عدم جمع األسعار . مشتريات االتحاد اإلفريقي

المعامالت لاللتفاف على القواعد فضال عن االفتقار إلى الشفافية في صيانة واستخدام 

 .قواعد بيانات الموردين

االتحاد  أن بعض المكاتب اإلقليمية لمفوضيةالحظ مكتب المراجعة الداخلية للحسابات   24-2
والوفد الدائم لالتحاد األفريقي ، وليبونغوي، جنوب أفريقيالقليم اإلمثل مكتب االفريقي )

مجلس االتحاد  مثل) وأجهزة االتحاد اإلفريقي ،القاهرةفي ، جامعة الدول العربية لدى
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 االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب(والمحكمة ، األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد

تلك  عن( Quick booksل نظام مث ) محاسبة مختلفة أنظمةواصلت العمل مع 

 نظام الساب( المستخدمة في المقر )أي

الحظ مكتب المراجعة الداخلية للحسابات القضايا المتعلقة بوثائق الدعم المفقودة والتذاكر  24-3

مما قد يؤدي إلى نفقات غير ، قامة اليوميغير المستخدمة والحساب الخاطئ لبدل اإل

منح شهادة ولوحظت هذه النتائج في مراجعة حسابات . مؤهلة على أموال الشركاء

بناء القدرات والحوكمة – ترتيبات البرمجة المشتركة المشاريع الممولة من الشركاء وهي

 .اتفاق الراتب المشترك -ترتيبات البرمجة المشتركة  واالنتخابات و
تقديم التقارير إلى الشركاء  األخيرةفي الفترة المراجعة الداخلية للحسابات الحظ مكتب   24-4

بشأن تنفيذ المشروع من قبل مفوضية االتحاد األفريقي باإلضافة إلى اإلبالغ المتأخر من 

حول المشروعات  مفوضية االتحاد االفريقياالقتصادية اإلقليمية إلى  المجموعاتقبل 

 .التي يمولها الشركاء من خالل مفوضية االتحاد األفريقي

التأخير في استرداد السلف المستحقة من المراجعة الداخلية للحسابات الحظ مكتب   24-5

 .الموظفين الذين غادروا المنظمة في مفوضية االتحاد األفريقي

 .لموردين لم يتم دفعهال الحظ المكتب أن المبالغ المتراكمة الكبيرة المستحقة الدفع 24-6

منخفض للموازنة في المشروعات  ارصد مكتب المراجعة الداخلية للحسابات تنفيذ  24-7

وبعض المكاتب الخارجية مثل اللجنة األفريقية كل من المقر الممولة من الشركاء في 

المكتب األفريقي للثروة  و، ونيباد )جوهانسبرغ(، )بانجول( لحقوق اإلنسان والشعوب
 .(نيروبي) الحيوانية

في مختلف  المشغلةالحظ مكتب المراجعة الداخلية للحسابات الوظائف الشاغرة غير  24-8

لجنة االفريقية لحقوق وال، بما في ذلك المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، المكاتب

 .(أروشا) والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، )بانجول(، اإلنسان والشعوب

ظ المكتب عدم وجود خطة استراتيجية لبعض المكاتب مثل معهد التحويالت المالية الح 24-9

بعثة الدعم  أبيدجان و، ومكتب االتحاد األفريقي لالتصال في كوت ديفوار في أفريقيا

 .لمانوخطة استراتيجية قديمة للبر الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى

ً أن وكالة التخطيط والتنسيق 24-11  للنيباد لمالحظ مكتب المراجعة الداخلية للحسابات أيضا

مها للموافقة عليها يتتضمن أي من مساهمات الدول األعضاء في الميزانية المعتمدة أو تقد
 .لالتحاد األفريقي ةالماليواللوائح وفقاً لمتطلبات النظم ، في إطار تكميلي عند تلقيها

المراجعة الداخلية للحسابات عدم مطالبة بعض المكاتب بضريبة القيمة الحظ مكتب  24-11

البرلمان  مثل واالجهزةمن جانب الحكومات المضيفة من قِّبل بعض المكاتب  المضافة

مجلس االعمال االفريقي  و معهد علوم الماء والطاقة التابع للجامعة االفريقية و االفريقي

 .األفريقية لالتحاد التابع

ألعضاء مجلس  للدورة تب المراجعة الداخلية للحسابات تسديد األتعاب السابقةالحظ مك24-12

 . لمكافحة الفساد االتحاد األفريقي

كما الحظ مكتب المراجعة الداخلية للحسابات الظروف المتدهورة لممتلكات االتحاد 24-13

 .التي تحتاج إلى اهتمام عاجل قبل تفاقمهاو، األفريقي في الغوس

 .المراقبةد( أنشطة 

يواصل مكتب المراجعة الداخلية للحسابات مالحظة أن بعض توصيات مراجعة الحسابات ال  .25

والمكاتب اإلقليمية  االجهزةتزال معلقة في كل من مفوضية االتحاد األفريقي والمكاتب الخارجية )

مراجعة مع تعزيز عمليات لجان  ،من المتوقع أن يتحسن هذا الوضع، ولكن. االتصال(ومكاتب 

 . الحسابات
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 ./ التوصيات المضي قدماالطريق  .8

لمضي ا تقديم االقتراحات والتوصيات التالية كطريق يود مكتب المراجعة الداخلية للحسابات  .26

 ً  :قدما

 .أ( الحكم

 ومراجعة، المتأثرة واألمن بالسالم المعنية االتصال مكاتبهناك حاجة إلى مراجعة واليات  (1

 .لتعكس التغيرات في بيئتها التشغيليةهياكلها تبعاً لذلك 

هناك حاجة لفصل وتوضيح أدوار ومسؤوليات المسؤولين المنتخبين ألجهزة االتحاد اإلفريقي   (2
 .التي تقع ضمن مسؤوليات رؤساء األمانة الوحيدةحول المسائل اإلدارية والتشغيلية 

 لمكافحةاالستشاري  االتحاد االفريقيينبغي تقديم مراجعة قواعد اإلجراءات المالية من قبل مجلس  (3

 .إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليه الفساد

اإلسراع في تطوير السياسات والمبادئ التوجيهية القياسية  جامعة األفريقيةال إدارةيجب على  . (4

ً إعداد مقترح للحصول على الحد األدنى   منبشأن عمليات مؤسسات الجامعة اإلفريقية وأيضا

 الممثلين لجنة ي يجب تقديمه للبحث من قبلذاألكاديميين الذين يعملون بدوام كامل والالموظفين 

 .الدائمين

ً لكيفية التعامل مع القضايا حتى ال تسمح لها  يتعين (5 على المحكمة األفريقية أن تضع نظاما

 .باالنتظار لفترة طويلة

 وظيفة إدارة المخاطر.  (ب

بالموافقة على سياسة إدارة المخاطر ولكن ال تزال  يقر مكتب المراجعة الداخلية للحسابات
هناك حاجة إلى تفعيل وحدة إدارة المخاطر لضمان تحديد جميع المخاطر الرئيسية ووضع 

 .التدابير للتخفيف منها

 أنشطة الرقابة الداخلية.ج( 

 :ما يليتأكد مال

مشتريات االتحاد  ينبغي لمكاتب االتحاد األفريقي المعنية ضمان االمتثال لقواعد ولوائح (1

 األفريقي من أجل تحسين الشفافية 

على جميع  الساب اإلسراع في تطبيق نظاماالتحاد األفريقي على مفوضية  يتعين (2

 مكاتب االتحاد األفريقي لضمان االتساق في برامج المحاسبة ؛
يجب أن تتوافق مكاتب االتحاد اإلفريقي واإلدارات والمديريات مع قواعد ولوائح   (3

 االتحاد اإلفريقي باإلضافة إلى اتفاقيات الشركاء لتجنب النفقات غير المؤهلة ؛

تحسين تنفيذ الميزانية واإلبالغ عن المشروعات الممولة من الشركاء عن طريق تحديد  (4

 ؛ وتجاوزها العقبات

التعجيل بعملية  ،والمكاتب المسؤولة عن التعيين إدارة الموارد البشرية ينبغي على (5

 ائف الشاغرة في مختلف مكاتب االتحاد األفريقي ؛ والوظ شغل

ينبغي أن يقوم كل مكتب من مكاتب االتحاد األفريقي بوضع خطة استراتيجية ذات  (6

 .تمشيا مع جدول أعمال االتحاد األفريقي، االستعجال وجهعلى ، صلة

 ،وكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا تشملينبغي أن  (7

 .مساهمات الدول األعضاء المتوقعة في مقترحات ميزانيتها التي وافق عليها المجلس التنفيذي

 االتحاد مجلسو، الجامعة األفريقية لعلوم الماء والطاقة معهدو األفريقي للبرلمان ينبغي (8
والمحكمة اإلفريقية ومكاتب االتحاد األفريقي األخرى / ، الفساد لمكافحة االستشاري االفريقي
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بالتعاون مع سلطات إيرادات ، األجهزة ذات الضريبة على القيمة المضافة غير المسددة

 .أنظمة فعالة للمطالبة بالضريبة وضع، الحكومات المضيفة المعنية

اتدهور ممتلكات االتحاد األفريقي في  لحالةأن تحضر على وجه السرعة  مفوضيةينبغي لل  (9

 .الغوس لتجنب أي خسارة إضافية في الممتلكات

 المنحةدفع  لمكافحة الفساد االستشارياالتحاد اإلفريقي  مجلسيجب أن تضمن إدارة   (11

إلى أعضاء مجلس اإلدارة خالل الجلسات وفقًا لمتطلبات قواعد وإجراءات االتحاد  الفخرية

 .األفريقي

 . الرصدأنشطة د( 

ضمان المزيد من التحسينات في تنفيذ جميع توصيات المراجعة المعلقة الصادرة عن كل من مكتب المراجعة 
  مراجعي الحسابات الخارجيينلاالتحاد األفريقي ومجلس  الداخلية للحسابات

 .والتقدير االستنتاج .9

من إدارة ولجان  2117خالل عام يقدر مكتب المراجعة الداخلية للحسابات الدعم المستمر الذي تلقاه  .27

فإن تأثير مكتب المراجعة الداخلية للحسابات بوصفه وظيفة ، وكما هو الحال دائما. مراجعة الحسابات

يعتمد في نهاية المطاف على الدعم الذي يتلقاه  ،إشراف فعالة لمساعدة االتحاد األفريقي في تحقيق أهدافه

بذل قصارى  للحسابات سيواصل مكتب المراجعة الداخليةو. الحساباتمن اإلدارة العليا ولجان مراجعة 

جهده لالضطالع بواليته والتحسين المستمر لقدرته على توفير الخدمات التي تؤدي إلى تعزيز إدارة 

 .والمساءلةاالتحاد األفريقي 
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 1الملحق 

 -7112خطة مراجعة الحسابات لمكتب المراجعة الداخلية لعام

 الحسابات مع الوضع .مشاريع مراجعة 

  
 مشاريع مراجعة الحسابات  اسم
 

 عامل 

  الخطر
 آخر  عامل

 المردودية

 المقدرة اليومية
  الحالة

          المقر  

         داإلدارة وإدارة الموارد البشرية وإدارة الموا (أ(

 جدولته أعيدت 45 -  5.0  جدول الرواتب والبدالت ذات الصلة 1

2 
المشتريات والعقود )بما في ذلك كل ما يزيد عن إدارة 

 دوالر أمريكي( 111111
 به القيام تم 45 -  6.5 

 45 -  6.2  إدارة األصول الثابتة )الممتلكات والمعدات( 3
إعادة  تمت

 جدولته 

 45 -  5.9  إدارة الوثائق وسجالت الموظفين 4
 إعادة تمت

 جدولته

 45 -  5.2  )الرئيسية والطبية والعسكرية( إدارة المخازن ومراقبة المخزون 5
إعادة  تمت

 جدولته 

 به القيام تم 30 -  4.0  نهاية السنة  حساب 6

            

 (ب(
 والمالية الميزانية وإعداد)البرمجة  والمالية المحاسبة

 (والمحاسبة
        

 القيام به  تم 80 -  6.6  (2116 العام)  واإلنفاق الميزانية تنفيذ مراقبة 7

8 
)عام االفريقي لالتحاد االحتياط وصناديق العامة الصناديق

2116) 
 به القيام تم 35 -  6.0 

 به القيام تم 20 -  6.5  النقدية في نهاية السنة المبالغالنقد الفوري )ربع سنوي( و 9

 45 -  6.5  إدارة النقد والنقد 10
إعادة  تمت

 جدولته 

11 
التي تمولها الدول األعضاء في االتحاد  البرامج / المشاريع

 األفريقي
 6.5  - 45 

 إعادة تمت
 جدولته

            

         إدارة المعلومات  نظم )ج(

12 
الموارد  -(الساب () بما في ذلك نظامتمراجعة األنظمة والتطبيقا

 األساس البشرية و
 به القيام تم 45 -  6.2 

13 
، اإلنترانت، االتصاالت السلكية والالسلكية، العميل / الخادم

 لشبكة اإلكسترانية ل الحسابات مراجعةو
 5.4  - 45 

 إعادة تمت

 جدولته
            

         والشهادات( المنتظمةصناديق الشريك )مراجعة الحسابات  )د(

14 
الدعم ) مراجعة حسابات  برنامجم 51االوروبية  المجموعة

 2116ديسمبر  –الشهادات( نصف سنوي، يوليو 
 به القيام تم 50  إلزامي  6.1 

15 
)مراجعة المشتركة الرواتب اتفاقية -المشتركة التمويل ترتيبات

 سنوي نصف( الشهادات حسابات
 به القيام تم 90 إلزامي  6.1 

16 
 المشتركة والقيم القدرات بناء -المشتركة البرمجة ترتيبات

 2116)الشهادة(
 90 إلزامي  6.8 

 به القيام تم

 به القيام تم 45 إلزامي  6.8   المنتظمةالحسابات  مراجعة -البنك الدولي برامج 17
 به القيام تم 45 إلزامي  6.8  شهادة نصف سنوية  –مؤسسة بناء القدرات االفريقية  برامج 18

 به القيام تم 45 إلزامي  6.8  إصدار الشهادات - األطرافاالتفاقيات البيئية متعددة  19

            

          عمليات مراجعة األداء -مكاتب البرنامج  )ه(

20 
 األفريقي االتحاد لمفوضيةعملية التخطيط االستراتيجي 

 وتعبئة والتقييم والرصد للسياسات االستراتيجي التخطيط)
 6.1  - 90 

 إعادة تمت
 جدولته
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 مشاريع مراجعة الحسابات  اسم
 

 عامل 

  الخطر
 آخر  عامل

 المردودية

 المقدرة اليومية
  الحالة

 (الموارد

 90 -  6.1  المرأة ومسائل الجنسين والتنمية  مديرية 21
 إعادة تمت

 جدولته

 به القيام تم 60 -  6.1  متابعة المراجعة المستقلة -دارة المؤتمرات إ 22

            

         والمقر األجهزة  )و(

 به القيام تم 45  قانوني  5.0  االقتصادي واالجتماعي والثقافي  المجلس 23

 45  قانوني  5.0  للقانون الدولي األفريقياالتحاد  لجنة 24
 إعادة تمت

 جدولته

   1265      الفرعي للمقرات اإلجمالي  

         الفرعية  المكاتب  

(a) الشهادة و االنتظام –االتحاد األفريقي  أجهزة         

 به االضطالع تم 45  قانوني  6.2  بانجول -والشعوب اإلنسان لحقوق االفريقية اللجنة 25

 به االضطالع تم 45 قانوني  6.4  آروشا، والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة 26

 به االضطالع تم 45 قانوني  6.7  التخطيط والتنسيق للنيباد  وكالة 27

 به االضطالع تم 45 قانوني  7.2  جوهانسبرغ - األفريقي البرلمان 28

 به االضطالع تم 45 قانوني  6.2  آروشا- الفساد لمكافحة االستشاري األفريقي االتحاد مجلس 29

            

         الميدانية ومكاتب االتصال  البعثات )ب(

 به االضطالع تم 80  اإلدارة  8.1  مقاديشواالتحاد االفريقي في الصومال،  بعثة 30
 به االضطالع تم 35 اإلدارة  7.0  أبيدجان ،لالتصال في كوت ديفوارمكتب االتحاد األفريقي  31

 به االضطالع تم 40 اإلدارة  8.1  بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى 32

 به االضطالع تم 80 اإلدارة  8.1  نجامينا ،القوة المشتركة المتعددة الجنسيات ضد بوكو حرام 33

           

 

 )ج(
         المتخصصة، التمثيلية، المكاتب اإلقليمية

34 
شهادة،  -األفريقي للثروة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي المكتب

 نيروبي ، مراجعة الحسابات المنتظمة
 6.2  - 80 

 به االضطالع تم

 به االضطالع تم 35 -  8.0  أبوجا، األفريقي لالتحاد التابعة، والبحثية والفنيةاللجنة العلمية  35

 به االضطالع تم 35 -  8.0  كينشاسا التنمية، أجل من للتعليم األفريقي المعهد 36

 به االضطالع تم 35 -  8.0  واجادوجو. أفريقيا في والنساء الفتيات لتعليم الدولي المركز 37

 به االضطالع تم 35 -  8.0  االفريقي للتحويالت، نيروبي  المعهد 38

 به االضطالع تم 35 -  8.0  للبريد األفريقي االتحاد 39

 به االضطالع تم 40 -  6.7  للطاقة األفريقية اللجنة 40

 به االضطالع تم 40 -  8.0  برازافيل، اتحاد السكك الحديدية األفريقية 41
 به االضطالع تم 35  اإلدارة  5.9  نيروبي، األفريقية الجامعة 42

43 
معهد الجامعة األفريقية لإلدارة والعلوم ، األفريقية الجامعة

 ياوندي ،اإلنسانية واالجتماعية
 35  اإلدارة  5.7 

 به االضطالع تم

 

 مالحظات:

 عنصر الخطر ) استنادا إلى برنامج مراجعة الحسابات( (1)

 

 القيم من المقابل المجال  المخاطر مجموعة

 10.00 - 8.10  عالي

 8.00 – 5.00 التقلب  سريع
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 4.90 – 3.10 متوسط

 3.00 – 00 منخفض

 

 أخرى  عناصر (7)

 متطلبات من مذكرات التفاهم مع شريك التنمية  إلزامي

  األفريقي لالتحاد السياسة صنع أجهزة قبل من متطلبات إلزامي

 الحسابات مراجعة علىلمدخالت من اإلدارة التي تتطلب تمرين ا اإلدارة  مدخالت
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 : 7الملحق 

  مشاريع مكتب المراجعة الداخلية للحسابات استنادا إلى الطلبات /التقارير الخاصة

  الحالة الخطر  عنصر المشروع  اسم .الرقم

1 
 

تقرير المصادقة والتحكم  3األفريقية للسلم واألمن  المنظومة

/ اآلليات اإلقليمية  الثمانيللمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 ومفوضية االتحاد األفريقي
 به القيام تم اإلدارة  طلب

 به القيام تم اإلدارة طلب 2116و 2115 اإلسباني الصندوق شهادة 2

 به القيام تم اإلدارة طلب كوريا الجنوبية  صندوق 3

4 
 

إغالق مكتب االتحاد اإلفريقي لالتصاالت في  حساباتمراجعة 

 جزر القمر
 به القيام تم اإلدارة طلب

5 
 

األفريقية لحقوق  اللجنةفي  األفريقيبرنامج ال) حسابات مراجعة

 بانجول.، اإلنسان والشعوب
 به القيام تم اإلدارة طلب

6 
 

 في للبحث والفنية العلمية اللجنة ممتلكات عن خاص تقرير

 . نيجيريا، الغوس
 به القيام تم اإلدارة طلب

7 
 

 لصناديق بوروندي حكومة حول للحسابات الالحقة المراجعة

 األوروبي االتحاد
 اإلدارة طلب

 به القيام تم

8 
 

المركز التواطؤ المزعومة في  ممارساتالتحقيق : حول  تقرير

 باإلرهاب الخاصةاألفريقي للدراسات والبحوث 
 اإلدارة طلب

 به القيام تم

9 
 
 

تقرير التحقيق: عقب التماس من قبل المجلس االستشاري 

الفساد المعني بأعضاء مجلس إدارة  لمكافحةلالتحاد األفريقي 

مكافحة الفساد ضد األمين التنفيذي وغيره من القضايا ذات 

 الصلة

 اإلدارة طلب

 به القيام تم

10 
 
 

عن طريق  واإلضافةتقرير التحقيق: بشأن الحيازة المزعومة  .

 التقرير علىالترقية والتعيين  مجلس لعبارةاالحتيال 
 اإلدارة طلب

 به القيام تم
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 التي جرت مؤخراعملية التوظيف ب المتعلقةدعاءات الا

 األفريقي في البرلمان آخرين  كاتب وعاملينالنائب وكاتب مناصب ال شغلل
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 مقدمة   

  EX. CL.979 يستند هذا التحقيق إلى طلب بموجب مقرر المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي رقم .0

(XXX)  الوثيقة  - بعنوان "مقرر بشأن تقرير النشاط للبرلمان األفريقيEx. CL/1028 (XXX)  

يطلب من المفوضية إجراء تحقيق بشأن عملية التوظيف الذي جاء فيه أن  المجلس الموقر المذكور "

األخيرة للكاتب، ونائب الكاتب وعاملين آخرين، وتقديم توصيات محددة، بما في ذلك الدور الرقابي 

المراجعة الداخلية  ". قام مكتبوتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي ،في األجهزة التوظيفللمفوضية بشأن 

بشأن  ةالموحد ةالتشغيلي اتمن اإلجراء 0مقرر المجلس التنفيذي المذكور، ووفقاً ألحكام المادة  بدراسة 

التابعة لمكتب المراجعة الداخلية عملية فرز قررت  لجنة تلقي طلبات التحقيقات أجرتإجراء التحقيقات، 

 ."تحقيقثمة أسبابا معقولة إلجراء مثل هذا العقبها أن "

 

الملف بغية  لدراسةإلجراء تحقيق واف وشامل  اوردا على ذلك، عي ن مدير مكتب المراجعة الداخلية فريق .9

 الذين تم توظيفهمالكاتب ونائب الكاتب وغيرهما من العاملين  توظيفمن المسائل المتعلقة بعملية  التثبت

 .9107إلى مايو  9101في البرلمان األفريقي من يناير 

 

 اءاتاالدع

األدلة الموثقة وأجرى مقابالت مع العاملين المعنيين بهدف الحصول على أدلة  بدراسةقام فريق التحقيق  .0

 الثبوتعلى أن معيار  ةالموحد ةالتشغيلي اتمن اإلجراء 57. وتنص المادة التي أُطلقتاالدعاءات  تثبت

إلى الدليل  ذلك(. ويستند تاالحتماال أرجحيةرجاحة األدلة ) يقوم علىتحقيقات مكتب المراجعة الداخلية ل

على النحو في فئات فريق التحقيق االدعاءات  صنفاألكثر إقناعا وإلى مدى احتمال صحتها أو دقتها. 

 :الموجز أدناه

 

 االدعاءات المتعلقة بعملية تعيين الكاتب ونائب الكاتب: 4.1

سياسة/ المبادئ التوجيهية االدعاء المتعلق بعدم تطبيق الخبير االستشاري ورئيس البرلمان لل (أ

 في االتحاد األفريقي خالل عملية التوظيف؛ بالتوظيفالمتعلقة 

عمليات  علىاالدعاء المتعلق بالدور اإلشرافي المفترض لمفوضية االتحاد األفريقي  (ب

 التي تجريها أجهزة االتحاد األفريقي؛ التوظيف

متفق عليها عند اختيار الكاتب ونائب بانتهاك أعضاء هيئة المكتب للمعايير ال االدعاء المتعلق (ج

 .الكاتب الحاليين من قبل رئيس البرلمان

 ؛اللجنةاالدعاء المتعلق بتضارب المصالح لبعض أعضاء هيئة المكتب بسبب مشاركتهم في  (د

)و( من قواعد إجراءات البرلمان  07االدعاء المتعلق بعدم التزام هيئة المكتب بالمادة  (ه

 هيئة المكتب"؛بشأن "مهام  األفريقي

باب المناقشة" خالل الجلسة  بإقفالبشأن "اقتراح  17االدعاء المتعلق بعدم تطبيق المادة  (و

 العامة ؛
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"التصويت من قواعد اإلجراءات بشأن  52و  57و  56االدعاء المتعلق بعدم تطبيق المواد  (ز

 ؛"خالل الجلسة العامة

 

 ةغير مشروعبطريقة آخرين  وتوظيففصل عاملين المتعلق بدعاء الا 8.1

خدمة يدَّعى أنه فُصل من  ( الذي 0)م قضية السيد نجيكوا سيماكاندو )محرر سابق للمناقشات (أ

 .البرلمان رغم أنه حل المرتبة األولى خالل عملية التوظيف

قضية السيد جيمس أوديرو )عامل داخلي يدَّعى أنه ُحرم من منصب أمين الصندوق على  (ب

  .خالل عملية التوظيف( الرغم من أنه حل المرتبة األولى

 (0)م   قضية السيد نيكتور مبيليما )مرشح داخلي يدَّعى أنه ُحرم من منصب موظف التوثيق (ج

 لصالح مرشح خارجي رغم أنه حل المرتبة الثالثة في عملية التوظيف(

عدم اإلنصاف المزعوم  بسبب( مسؤول خدمات الفهرسةقضية السيدة مويويتا سيومي، ) (د

 .ظيفخالل عملية التو

قضية السيد كينيدي اميانا )عامل داخلي يدَّعى أنه ُحرم من منصب موظف البروتوكول  (ه

 .األول في عملية التوظيف ترتيبهلصالح مرشح خارجي بالرغم من  (0)م

تطبيق "العملية اإلجرائية على النحو الواجب" بشأن قضايا سوء سلوك االدعاء المتعلق بعدم  (و

ً للمادة 52)ب( والمادة  09 الالئحةالعاملين )  52مجلس التأديب والمادة " 57( وفقا

 .اإلجراءات التأديبية" من لوائح ونظم العاملين لالتحاد األفريقي

 

 :% 01االدعاء المتعلق بتعيين عامل حصل على ما دون عالمة النجاح المحددة بنسبة  1.1

 (0)مالمساعد   منصب الكاتب األول لتوليتعيين السيدة جوزيان واوا دهب االدعاء المتعلق ب (أ

 .نل درجة الماجستير المطلوبة في ذلك الوقتتأقل من عالمة النجاح ولم  تسجل بعد أن

تعيين السيد رودين ماكاني أمويندي ما يينجو في منصب كبير موظفي االدعاء المتعلق ب (ب

 ودرجةعالمة النجاح أن يحصل على بدون  ( 0)م المشتريات والسفريات والمخازن

 .في الوظيفة في ذلك الوقت تينالماجستير المطلوب

بدون عالمة  ( 9)م امساعد ااالدعاء المتعلق بتعيين السيد بو مدين محمد المين أحمد كاتب (ج

 .النجاح المطلوبة

 

 ادعاءات أخرى ذات صلة  1.1

 البرلمان  ا. القضايا اإلدارية المزعومة التي تؤثر على حسن أداء

   المعلومات السرية من قبل بعض أعضاء ب. الكشف المزعوم عن

 

 التحليل واالستنتاجات   

 :استناداً إلى تحليل األدلة التي تم جمعها والنتائج المنبثقة عنها، خلُص مكتب المراجعة الداخلية إلى ما يلي .1

 

 :لكاتب ونائب الكاتبا توظيفاالدعاءات المتعلقة بعملية  4.1
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االدعاء المتعلق بعدم تطبيق الخبير االستشاري ورئيس البرلمان للسياسة/ المبادئ التوجيهية  (أ

 التحاد األفريقي خالل عملية التوظيف؛في ا للتوظيف

عملية لم يلتزم الخبير االستشاري، الدكتور جينفيسي أوجيوجيو، الذي كان مسؤوالً عن  (0

اما كامال بالسياسة والمبادئ التوجيهية التز المهنيينجميع العاملين من فئة ل التوظيف

المعمول بها  في االتحاد اإلفريقي. وسبب ذلك هو أن اإلجراء الخاص بإعداد  للتوظيف

القائمة المختصرة للمرشحين لمنصب ي الكاتب ونائب الكاتب في البرلمان كان مسبوقًا 

التحاد في ا للتوظيفبمقابلة غير منصوص عليها في السياسة والمبادئ التوجيهية 

 األفريقي.

 

المرشحين جوبي في قائمة  اسم السيد يوسوفا أوجيوجيو الخبير االستشاريلم يدرج  (9

منصب  الكاتب الذي كان شاغرا على الرغم من أنه كان يعمل كاتبا باإلنابة المختارين ل

)د( من لوائح ونظم  05.0انتهاكًا ألحكام المادة  ذلكلما يقرب من عامين. كان  للبرلمان

 والتدرج الوظيفيمن السياسة اإلدارية لالتحاد األفريقي بشأن التقدم  2.1العاملين والمادة 

"العامل الذي يشغل وظيفة باإلنابة يكون مؤهاًل والترقية والتنقل التي تنص على أن 

 ." ةفي الوظيفة الفنية الشاغر التوظيفللتنافس خالل 

أجرتهما نتيجتي مقابلتين  االستناد إلىمن خالل  التوظيفانتهك د. أوجيوجيو سياسة  (0

خالل عملية  ىخرهما في األاحدإ، وذلك بدمج فترة سنةبينهما  وفصلتن تامختلف لجنتان

 قبلالبروفيسور مراد مختاري كاتبًا للبرلمان  توظيفإلى  تأدالتي  الكاتب السابق توظيف

 .بعد مرو سنة على تعيينه أن يستقيل

الموارد البشرية الذي هو الشؤون اإلدارية وبتوجيهات مدير  أوجيوجيو لم يلتزم الدكتور (1

 غيرها من أجهزةمفوضية والتوفير الرقابة في عملية التوظيف داخل بالمكلف قانونا 

 .االتحاد األفريقي

 الدور الرقابي لمفوضية االتحاد اإلفريقي (ب

 

 DOC. EX. CL / 720]إن المجلس التنفيذي في مقرره بشأن تقرير الهيكل، بموجب الوثيقة  (1

(XXI) iii]  يطلب من المفوضية توفير : "9109يوليو  00إلى  2من  ةالمنعقد دورتهالصادرة عن

 في جميع أجهزة االتحاد، بما في ذلك البرلمان األفريقي التوظيفالرقابة واإلشراف على عملية 

كما وردت في لوائح ونظم  التوظيفبهدف ضمان االمتثال لعملية  ،التخطيط والتنسيق للنيباد ووكالة

  ."العاملين لالتحاد األفريقي

 

والنظام األساسي للمفوضية، تقع  من لوائح ونظم العاملين لالتحاد األفريقي 0.1 الالئحةوفقا ألحكام  (2

بصفتها الهيئة اإلدارية لالتحاد األفريقي "مسؤولية تنفيذ  ،على عاتق مفوضية االتحاد اإلفريقي

 "أخرى  مسؤولياتالمقررات الجماعية لألجهزة، من بين 
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ً ألحكام الفقرتين ) (3 "يمتلك من اللوائح والنظم المالية لالتحاد األفريقي،  0( من المادة 06( و )0وفقا

هزتهم ومؤسساتهم ويكونون جرؤساء أجهزة ومؤسسات االتحاد سلطة محاسبية على موارد أ

 ")رئيس مفوضية االتحاد األفريقي( الحسابات مسؤولمسؤولين أمام 

 

ة ياإلدارالشؤون مديرية  دور إشرافي من خاللب إلى االضطالعمفوضية االتحاد اإلفريقي  سعت (4

في معظم  األحيان  البرلمان والموارد البشرية، ومع ذلك، لم يعمل الخبير االستشاري ورئيس

 بالمشورة التي قدمتها.

 

 الكاتب ونائب الكاتب لتوظيفعليها  توافق يدَّعى أن هيئة المكتب المعايير التي (ج

 

 توظيفالتحديات التي واجهها  ضوءكاتب ونائب الكاتب، وافق المكتب على أنه في ال توظيفقبل  (0

الحالي للكاتب  وظيفالتتطبيق التوازن اإلقليمي كمعيار رئيسي، ينبغي أن يستند  بسببكتبة سابقين 

ونائب الكاتب إلى المؤهالت والخبرة والكفاءة. غير أنه، بعد عملية التحقق التي أجراها مجلس 

المكتب هيئة أن قرار  جال سعادة الرئيس انكودو دانقللبرلمان األفريقي،  والتوظيف التعيين والترقية

لمرشحين لمنصبي الكاتب ونائب الكاتب ا لتقديم اسميكان خاطئا، وطبق التوازن اإلقليمي كمعيار 

   البرلمان. في

   

، اعترف الرئيس بأن قراره بترشيح  9107مارس  0و 9المكتب يومي هيئة خالل اجتماع  (9

ً مع مشورة الخبير االستشاري كان خاطئًا ولم يكن مت   لمنصب الكاتبالبروفيسور مراد مختاري  فقا

لمنصب كاتب البرلمان ألنه "ال يمكن أن يكون كاتبًا الذي نصحه بعدم ترشيح البروفيسور مراد 

 ."جيدًا

ومع ذلك، تنص لوائح ونظم العاملين لالتحاد األفريقي على إعطاء األولوية لمبدأ التوزيع اإلقليمي  (0

 .وحصة البلد بعد عملية المقابلة

 

تهمالمكتب الذين هيئة تضارب المصالح المزعوم لدى بعض أعضاء  (د  المقابلة لجنة ضم 

 

نائبة للرئيس من سيراليون( وسعادة سليمى أم حامد الإن مشاركة سعادة الدكتورة برناديت الهاي ) (0

بمنصبي الكاتب ونائب  ةالمقابلة الخاص لجنةنائبة للرئيس من الجمهورية العربية الصحراوية( في ال)

ك أن سجالت شكل تضاربا في المصالح. ذلتالكاتب مع وجود مواطنين لهما في عداد المرشحين لم 

ا أسئلة تا طرحممن نائبتي الرئيس درجات للمرشحين من دولتها ولكنه أيلم تمنح ه المقابلة تُظهر أن

  بالتوظيف.سياسة والمبادئ التوجيهية المتعلقة لوفقًا ل

                  

مهام  –)و( من قواعد إجراءات البرلمان  07االدعاء المتعلق بعدم تطبيق هيئة المكتب للمادة  (ه

 :هيئة المكتب
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، وبسبب عدم قدرة أعضاء هيئة 9107مارس  0خالل االجتماع الثاني عشر لهيئة المكتب في  (0

 اه لصالح السيد فيبيا هراوتجيالمكتب تصويتاً جاءت نت ت هيئةالمكتب على التوصل إلى توافق، أجر

ية( بصفته نائبا للكاتب. )مالوي( بصفته كاتبا والسيد أحمد محمد علي )الجمهورية العربية الصحراو

وق ع على القرار أربعة من أصل أعضاء هيئة المكتب الخمسة وأوصى كل منهم البرلمان بالتعيين. 

غير أن سعادة الدكتورة برناديت الهاي رفضت التوقيع على القرار ألن هيئة المكتب لم تختر 

 .المرشح من سيراليون الذي حل المرتبة األولى في عملية التوظيف

   

الذي أبدته الرأي المخالف  عقبونتيجة لعدم قدرة أعضاء هيئة المكتب على التوصل إلى توافق،  (9

التخاذ قرار نهائي  والكُتل، أحيلت المسألة إلى اجتماع هيئة المكتب المشترك بين اللجان يسعادة الها

مرشحين توافقيين اختيار ، طلب االجتماع المشترك من هيئة المكتب التوصل إلى وعليه. ابشأنه

 .جميع أعضاء هيئة المكتب يحظيان بقبول

 

السيد فيبيا  خالرئيس انكودو دانسعادة خالل االجتماع النهائي لهيئة المكتب في نفس اليوم، رشح  (0

بدال من السيد أحمد محمد  ،مع السيد غالي هارو )تشاد( نائباً للكاتبلمنصب الكاتب، )مالوي(  اهراو

بعض أعضاء هيئة المكتب. وهما  عدم موافقةعلي )الجمهورية العربية الصحراوية( على الرغم من 

الجلسة  خاللخالل اجتماع هيئة المكتب المشترك، ثم بعد ذلك  اسميهما ن تم تقديماالمرشحان اللذ

 .المتعلقة بتعيين أعضاء البرلمان )و( 07منصوص عليه في المادة  وفقا لما هو ،العامة للبرلمان

 

 بلمكتء هيئة اعضاأ ضبعأن  نم مغرلاعلى )و(،  07دة فقا للمااالثنين و نشحيرلما ميدتق متوعليه،  (1

 .لعامةالجلسة ل اخالاللذين تم تقديمهما  نشحيرلما افقوا علىوي مل

 

 :"باب المناقشة بإقفالبشأن "االقتراح  17بعدم تطبيق المادة المتعلق االدعاء  (و

 

ح رئيس البرلمان ألعضاء البرلمان فرصة تِّ ، لم يالحصول عليهامجموع األدلة التي تم  بناء على (0

تم ت"أن  بهذه الصيغة:من جانب واحد  المسألة طرحيمزايا وعيوب المرشحين قبل أن  ةمناقش

كما هو  17أحكام المادة . وعليه، لم يتم تطبيق الموافقة على تعيين المرشحين االثنين حسب األصول"

 .منصوص عليه في قواعد إجراءات البرلمان

   

 من قواعد اإلجراءات المتعلقة بالتصويت 52و 56االدعاء المتعلق بتطبيق المادتين  (ز

 

 

في حالة وتُتخذ بتوافق اآلراء؛ ج(  المجلس"قرارات على أن قواعد اإلجراءات من  56تنص المادة  (0

 بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والمصوتين". البرلمانتوافق في اآلراء، يتم اتخاذ قرارات  غياب

البرلمان الطرق التالية  يطبق"( )طريقة التصويت على مسألة محددة( على أنه 0) 52تنص المادة 
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 السري: أ( رفع األيدي ؛  ب( التصويت اإللكتروني ؛ أو ج( االقتراع ما يكون التصويت مطلوباعند

". 

 

التي تم جمعها، والمقابالت التي أجريت مع أعضاء هيئة المكتب ورؤساء  الموثقةألدلة ا بناء على (9

مختلف اللجان/ الكتل، سادت الجلسة  العامة فوضى بعد إعالن اسمي المرشحين االثنين، أي السيد 

يتوصل توالي. لم )مالوي( والسيد غالي هارو )تشاد( ككاتب ونائب للكاتب على ال افيبيا هراو

تصويت، ال برفع األيدي أو باالقتراع  يجر أيولم  على ظروف العمليةتوافق إلى  أعضاء البرلمان

من قواعد  52و  56اإللكتروني أو باالقتراع السري على النحو المنصوص عليه في المادتين 

 .اإلجراءات

 

ونائب الكاتب الجديد للبرلمان على  والسيد غالي ماسا هارو، الكاتب الجديد اراوهأدى السيد فيبيا  (0

اثنين من أعضاء  اعتراضعلى الرغم من ، 9107التوالي، اليمين أمام هيئة المكتب في أغسطس 

 .عضوا في البرلمان 90 اقدمه قيد النظر عريضةهيئة المكتب الخمسة، استناداً إلى أن هناك 

 

 آخر بطريقة غير مشروعة وتوظيفالدعاء المتعلق بفصل عامل ا 8.1

 

 ((0للمناقشات )م  قضية السيد نجيكوا سيماكاندو )المحرر السابق (أ

 

 عقب إعادةلمنصب لترشح  عندماسيماكاندو يشغل منصب رئيس محرر المناقشات  كان السيد (0

اإلعالن عنه. خالل المقابلة واالختبار التحريري، حل المرتبة األولى في مجمل عملية التوظيف، 

 .للمنصببتعيينه  والترقية والتوظيفمجلس التعيين ولكن لم يوص 

   

عدم اهتمامه المزعوم سيماكاندو بسبب " السيد بتعيين مجلس التعيين والترقية والتوظيف لم يوصِّ  (9

أنه  أظهر والذي ،السيدة هونتونجي المشرفة عليهالذي قدمته  . وقد دعم ذلك التقريرُ وسوء أدائه بعمله

غير أن السيدة ”.  9117العامة منذ  البرلمان جلساتمحاضر ونشر أي تقرير عن  بإصدارلم يقم 

قائلة مجلس التعيين والترقية والتوظيف،  دت هذه االدعاءات الواردة في تقريرليزيت هونتونجي فن  

عن السيد سيماكاندو،  مجلس التعيين والترقية والتوظيف بشكل قاطع إنها لم تكتب أبداً أي تقرير إلى

 .أدائه جيدتقييم ن إثانياً، و

 

 ،ومع ذلك، ورد في خطاب الفصل الذي وقعه كاتب البرلمان باإلنابة آنذاك، السيد يوسوفا جوبي (0

لمنصب محرر المناقشات. وبناء على ذلك، سيتم  شاركت فيهافي المقابالت التي  تنجحأنك لم "

". وبالتالي، فإن مضمون خطاب الفصل ن خدمة البرلمان األفريقي عند انتهاء عقدك الحاليمفصلك 

 مجلس التعيين والترقية والتوظيف. تقريرما ورد في ال يتفق مع 
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سنوات من الخدمة كعامل نظامي  01إن فصل السيد نجيكوا سيماكاندو من البرلمان األفريقي بعد  (1

 .وال يستند إلى أي حقائق موثقة ةغير قانونيممارسة  عتبري

 

 وظيفة أمين الصندوق(بتعيينه ل تتم التوصيةرو )لم قضية السيد جيمس أودي (ب

 

د حل المرتبة ق(. و5أمين الصندوق )خ ع أ السيد جيمس أوديرو هو موظف داخلي ترشح لوظيفة (0

مجلس التعيين والترقية  األولى في مجمل المقابلة ولكن لم يحصل على المنصب. وجاء في تقرير

"السيد جيمس أوديرو ، وهو مرشح داخلي، حل المركز األول. غير أن نائب الكاتب والتوظيف أن 

المسؤول عن قسم الشؤون المالية قال إن تصرف جيمس في العمل في منصبه الحالي كسائق لم يكن 

دليل على التأخر في العمل، هي بمثابة مرضيا بالنسبة له. ويحتوي ملفه على استفسارات وتحذيرات 

 .” واجباته بصورة مرضية أداءوالتقاعس في  والعصيان،

   

لغرض  حيث إنها أُطل قت مسببة للضررومع ذلك، لم تكن هذه االدعاءات مدعومة بأدلة، وكانت  (9

. لقد اجيد أدائه كانهذا المنصب على الرغم من أن تقييم  منالسيد أودرو  حرمانضمان  هومحدد 

وإنما  ،ة والتوظيف قرارا دون اتباع أي إجراء تأديبيكان من الخطأ أن يتخذ مجلس التعيين والترقي

 .ولم تستند إلى أي أدلة السيد جوب صدرت عنادعاءات أساس على 

                     

  ((0السيد نيكتور مبيليما )لم يوص بتعيينه كموظف التوثيق )م قضية (ج

 

لشغل التوثيق. وقد تقدم بطلب  لشؤونإن السيد نيكتور مبيليما هو مرشح داخلي يعمل حاليا كمساعد  (0

لم يتم النظر مجلس التعيين والترقية والتوظيف أنه "  تقرير (. وجاء في0)م منصب موظف التوثيق

عنه بأن  قيلنيكتور مبيليما الذي جاء في المرتبة الثالثة حيث  إمكانية عرض الوظيفة للسيدفي 

مجلس التعيين والترقية  ". أوصىوحدة التوثيق في سلس على نحو عمل التماًما بسير  خل  تصرفه يُ 

والتوظيف بأن يعيَّن في المنصب مرشح خارجي جاء في المرتبة الثانية في مجمل عملية التوظيف 

 .عرض التعيينعن قبول المرشح الخارجي الذي حل المرتبة األولى  عدل  بعد أن

   

لم تثبت صحة االدعاءات التي تم التذرع بها إلقصاء السيد مبليما عن منصب مسؤول التوثيق إذ لم  (9

دفاع عن نفسه وفقاً الإخطاره. وثانياً، لم تُت ح له فرصة المتمثلة في تأديبية الجراءات اإليتم اتخاذ 

 .للوائح ونظم العاملين

 (0م  -ون المكتبة والتوثيق قضية السيدة مويويتا سيومي، )ترشحت لمنصب موظف لشؤ (د

 

تم تلم   (P3)لشؤون المكتبة والتوثيق ال يوجد دليل يثبت أن عملية التوظيف لمنصب موظف كبير  (0

 .بالتوظيفوفقاً للسياسة / المبادئ التوجيهية المتعلقة 

 

  قضية السيد تيبوجو محلونجو )أمين الصندوق السابق في البرلمان( (ه
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لونجو الذي هتيبوجو م "العامل الداخلي السيدمجلس التعيين والترقية والتوظيف إلى أن  خلص تقرير (0

[ مع وجود فرق 76البرلمان حل المرتبة الرابعة ]درجة  يشغل حاليا منصب أمين الصندوق في

ح أعضاء اللجنةلكن بينه وبين المرتبة األولى.  %6نسبته   ،الفرق في النقاط على حساب وا،رج 

ومعرفته  ،البرلمان من أوائل المنخرطين في خدمة، وكونه بالمؤسسةتقييمه اإليجابي ومعرفته 

ذخرا واعتبروه ، وتفانيه في عمله بما يتجاوز نداء الواجب ،برمجية سابمجال  ومهاراته العميقة في

 رئيس بتعيينه في هذا المنصب، ولكن مجلس التعيين والترقية والتوظيف . أوصى أعضاء"للمؤسسة

تعيين مرشح خارجي دولي على حساب موظف داخلي محلي.  قرر ج،دان البرلمان، سعادة  انكودو

التوجيه المنصوص عليه  البرلمان في هذا الصدد، لم يتبع رئيس .البرلمان وبالتالي، تم إنهاء عقده مع

للعاملين الداخليين الذين عطي األولوية يي ذمن لوائح ونظم عاملي االتحاد األفريقي ال 92.5في المادة 

 .تيجتازون مقابال

 

 ((0من منصب موظف البروتوكول )م الذي ُحرمكينيدي اميانا )قضية السيد  (و

"بالنسبة لهذا المنصب، تأهل مرشحان للحصول خلص تقرير المقابلة الموجه إلى الرئيس إلى أنه  (0

غير  ."(%60.01) إيسيسيما ( والسيد ندي%76.92السيد كينيدي اميانا ) اعلى تعيين محتمل. وهم

سنوات بصفات مختلفة، بما في ذلك في  01لمدة  البرلمان عمل في ،كمرشح داخلي ،اميانا أن السيد

عينه بدال من تعيين مرشح خارجي على يأن  البرلمان كان ينبغي لرئيسوخدمات البروتوكول، 

 .حساب المرشح الداخلي

 

لقانونية الواجبة " بشأن قضايا سوء سلوك االدعاء المتعلق بعدم تطبيق "اإلجراءات ا (ز

ً للمادة 52 والمادة)ب(  09 الالئحةالعاملين )  52 المادة"مجلس التأديب" و 57( وفقا

 ؛لوائح ونظم االتحاد األفريقيالمنصوص عليهما في "اإلجراء التأديبي" 

 

جيمس أوديرو  السيدكل من قرارا بشأن االدعاءات المتعلقة ب مجلس التعيين والترقية والتوظيف اتخذ  (0

 ولم تطبَّق بشأنهامدعومة باألدلة  االدعاءات لم تكن. نجيكوا سيماكاندو والسيد نيكتور مبيليما والسيد

"اإلجراءات القانونية" الضرورية المتمثلة في إبالغ العامل بهذه االدعاءات، كما لم تُت ح لهم فرصة 

المذكورة. وهذا انتهاك "للحق في اإلجراءات القانونية  لدفاع عن أنفسهم أو التعليق على االدعاءاتا

من لوائح ونظم  52و  57 والمادتين)ب(  09الواجبة" على النحو المنصوص عليه في المادة 

 .العاملين

 

 :النجاح ةمن عالم % 01عاملين حصلوا على ما يقل عن  بتوظيفاالدعاء المتعلق  1.1

 

، أجريت مقابلة لثالثة مرشحين من بينهم السيدة جوزيان  (1منصب كاتب أول مساعد )مبخصوص  (0

من الدرجات. ثانياً، جاء في المذكرة الموجهة إلى سعادة  %57.17 حصلت علىواوا دهب التي 

لم تحصل على درجة الماجستير المطلوبة للمنصب". وخلص التقرير  ةالمرشحالرئيس أمادي أن "

، ال يعتبر أي من المرشحين مؤهاًل ألن يُنظر في إمكانية أعالهالمذكورة  الدرجاتإلى أنه "بناء على 

ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة بإعادة اإلعالن عن الوظيفة. ومع  توليه منصب كاتب أول مساعد".

 .المنصب لتوليذلك، عين الرئيس أمادي السيدة جوزيان واوا دهب 
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ثالثة مرشحين  اختير، فقد  (1)م والمخازنلمنصب كبير موظفي المشتريات والسفرات بالنسبة أما  (9

مويندو  ماكاني رودين السيد، أحدهما شارك اثنان فقط في العمليةبينما  ،في القائمة المختصرة

، لم تحريريوبناًء على الدرحات التي منحتها لجنة المقابلة الشفوية ونتائج االختبار ال .مايينجو

، حيث سجل السيد مايينجو %61 تعادل أو تفوقعلى درجات االثنين يحصل أي من المرشحين 

السيد مايينجو درجة لم تكن لدى ، إضافة إلى ذلك. %56.00المرشح اآلخر سجل و 50.51%

على الرغم من النتائج السيئة، عين الرئيس نكدو دانج السيد رودين والماجستير المطلوبة للمنصب. 

 .%61أقل من  مع درجاتمايينجو 

 

، فقد اختير ثالثة مرشحين في القائمة المختصرة، من بينهم (9)م الكاتب المساعدفيما يتعلق بمنصب  (0

، بمن فيهم %61لكن لم يحصل أحد من المرشحين الثالثة على   .بو مدين محمد المين أحمد السيد

 . وعلى الرغم من النتائج السيئة، فإن الرئيس%57.91السيد محمد األمين أحمد الذي حصل على 

 .%61ن السيد محمد األمين أحمد بدرجة أقل من ي نكدو دانج ع

 

( انتهاكًا للوائح ونظم العاملين %61)أي  تقل عن درجات النجاح يعتبر تعيين عاملن سجلوا عالمة (1

 .لالتحاد األفريقي

 

 ادعاءات أخرى ذات صلة  1.1

 

 األداء السليم للبرلمانب تُضر   يد عى أنهاالمسائل اإلدارية التي   (أ

ئة المكتب في كثير من األحيان كفريق ألن الرئيس يتخذ بعض القرارات يوه البرلمان ال يعمل رئيس (0

إلى دعوة فقط  يتلقون أعضاء المكتب فإن ،دون التشاور مع هيئة المكتب. وفي بعض األحيان

الذي أقيم في ياوندي،  البرلمان مثل مؤتمر،  نالبرلما حضور المناسبات الرسمية التي ينظمها

 .9107أغسطس  الكاميرون في

   

اختيار وتعيين أمور أساسا  ويتولى في اإلدارة اليومية لشؤون المؤسسة. البرلمان يشارك رئيس (9

 .األشخاص الذين يسافرون في مهام رسمية، األمر الذي يعتبر تدخال في مسؤوليات كاتب البرلمان

 

إلى هيئة  األفريقي  باألداء السليم للبرلمان كجهاز. يحتاج البرلمان ل  خثمة تحديات في مجال القيادة ت (0

بمزيد أداء فريق اإلدارة العليا  ويكون باستطاعتهم رصد يؤدون مهامهم بفعاليةمكتب وكاتب / كتبة 

 .بغية وضع التركيز على النتائجوالتجرد من العاطفية مهنية من ال

 

 مجلس التعيين والترقية والتوظيف بعض أعضاءقبل إفشاء معلومات سرية من  (ب

 

والعاملين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى  مجلس التعيين والترقية والتوظيف م بعض أعضاءدقأ  (0

إلى علمهم في  توثائق وحقائق سرية تناهواإلبالغ أو اإلفصاح عن معلومات على معلومات سرية 
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البرلمان  عملسير بر ضختصة، األمر الذي يُ إطار قيامهم بواجباتهم الرسمية دون إذن من السلطة الم

من لوائح ونظم العاملين، وهو سلوك سيئ بموجب القاعدة  0-5انتهاكًا للمادة  ذلك د  ع  يُ و  بسالسة.

52. 

 

 التوصيات   

عملية تقصي الحقائق، قدم مكتب المراجعة الداخلية  في إطاراستنادا إلى االستنتاجات التي تم التحقق منها  .5

 :. وهي على النحو الموجز أدناهللبحثتوصيات 

   

 االتحاد األفريقي في التوظيف (أ)

 

سعيا لضمان االتساق في تطبيق لوائح ونظم العاملين وسياسة التعيين وغيرها من السياسات  (0

عملية التوظيف في فيها تتمركز الجهة التي مفوضية االتحاد األفريقي تكون اإلدارية، ينبغي أن 

ضمان من أجل  المختصةاالتحاد. وينبغي أن تتولى المفوضية تنسيق ذلك بالتعاون مع األجهزة 

 .التنفيذ الفعال والسليم للوائح والنظم والسياسات

   

بتعيين خبير استشاري لتنسيق عملية  جهزةالضرورة القصوى أن يقوم أحد األ تتطلبعندما  (9

ستشاري المذكور تحت إشراف اإلدارة المسؤولة عن الموارد البشرية التوظيف، يجب أن يعمل اال

 .في مفوضية االتحاد اإلفريقي

 

 البرلمان يجب أن يتأكد الكاتب ورئيس قسم الموارد البشرية في ،اإلعالن عن المناصب الشاغرة عند (0

  يجب أنال الشاغر، وفي إعالن المنصب بوضوح  الناقصة التمثيلأسماء البلدان / األقاليم  من أن ترد

ج في القائمة المختصرة   .ن للمناصبون المؤهلوالمرشحإال يُدر 

 

المرشحين المعتمدين الذين باالحتفاظ بسجل صحيح من مفوضية االتحاد اإلفريقي  تتأكدينبغي أن  (1

 األمر الذي؛ عند االقتضاءالتعيين في وقت الحق  ، وذلك ألغراضنجحوا خالل عملية التوظيف

 .وقت والمواردوفر الي

 

لمرشحين ى الإ"رسائل التأسف"  من توجيهالبرلمان األفريقي واألجهزة األخرى  يتأكدينبغي أن  (5

 .ذلكبيجب إخطار من تم إدراجهم في القائمة كما الذين لم ينجحوا في عملية التوظيف، 

 

 البرلمانفي كاتب ونائب كاتب  توظيف (ب)

 

 التامااللتزام من المكتب البرلمان وهيئة  رئيس يتأكدكاتب ونواب للكاتب، ينبغي أن  توظيف عند (0

توظيف المطبقة في االتحاد األفريقي، البلوائح ونظم العاملين وسياسة التوظيف وغيرها من سياسات 

 .مع مراعاة قضايا الشفافية والمساءلة
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المكتب من البرلمان وهيئة  ينبغي أن يتأكد رئيس ،كاتب في البرلمانللكاتب ونواب  عند توظيف (9

قتراح ال)و( بشأن ا 07 المادةحكام الجوهرية، ألفي جميع األوقات  ،صحيحوالتنفيذ التطبيق ال

بشأن  52 المادةباب المناقشة، وفقرات  بإقفالبشأن اقتراح  17 والمادةكاتب/ نائب كاتب، بتوظيف 

 طريقة التصويت مطب قة والتصويت 

 

 تعيين عاملين آخرين في البرلمان األفريقي  (ج)

 

البرلمان من إنصاف بعض في كاتب الو مجلس التعيين والترقية والتوظيفو ينبغي أن يتأكد الرئيس (0

العاملين من الجور المرتكب خالل عملية التوظيف، وذلك برد حقوقهم إليهم على الفور. والعاملون 

( 1(، السيد نيكتور مبيليما، )0( السيد جيمس أوديرو )9و، )( السيد نجيكوا سيماناند0المعنيون هم: )

 .( السيد تيبوجو مهونغو5السيد كينيدي إيمانا، )

 

وكاتب  مجلس التعيين والترقية والتوظيفالبرلمان و ينبغي أن يتأكد رئيس ،المرشحين توظيفعند  (9

 من نظم ولوائح العاملين 5-92 المادةاألولوية للعاملين الداخليين وفقا ألحكام  من إعطاءالبرلمان 

 

 القضايا اإلدارية في البرلمان (د)

 

واجبات لواضح التحديد ال البرلمان، من بالتعاون مع كاتب البرلمان، يجب أن تتأكد هيئة مكتب (0

ضمان بيئة عمل و البرلمان تجنب النزاعات والتوتر داخلبغية الرئيس والكاتب  كل منومسؤوليات 

 .سلسة

 

 إنشاء مجلس تأديب (ه)

 

وفقا لألحكام ذات  ومالئمإنشاء مجلس تأديب فعال من والكاتب في البرلمان  الرئيس يتأكدينبغي أن  (0

 .الصلة في لوائح ونظم العاملين

 

 اإلفصاح عن المعلومات السرية (و)

 

بحفظ يوقعون شهادة  مجلس التعيين والترقية والتوظيف أن أعضاءمن  البرلمان كاتب يتأكدينبغي أن  (0

 .مجلساجتماع للسرية خالل كل ال
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 التقدير

تقديره لكل من رئيس البرلمان األفريقي، هيئة المكتب، أعضاء  يعرب عنيود مكتب المراجعة الداخلية أن  

فريق به البرلمان، العاملين واإلدارة في كل من البرلمان األفريقي ومفوضية االتحاد األفريقي لما حظي 

 التعاون والمساعدة خالل القيام بمهمة تقصي الحقائق.التحقيق لمكتب المراجعة الداخلية من 

 

 

 ---------------------------------- نهاية التقرير ------------------------------
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 مشروع
   مراجعةال مسائل مقرر بشأن

 EX.CL/1077(XXXIII)ii الوثيقة
 

 التنفيذي، المجلسإن 

ً  يحيط .1  التوصياتيجيز و ،التابعة للجنة الممثلين الدائمين مراجعةال مسائلل الفرعية اللجنة بتقرير علما

 فيه؛ الواردة

 مسائلل الفرعية اللجنة أثارتها التيمسائل ال معالجة إلى األفريقي االتحاد أجهزةالمفوضية و يدعو .2

 يلي: ما ذلك في بما ،الدائمينالتابعة للجنة الممثلين  مراجعةال

 الكامل التنفيذ على الصلة ذات األفريقي االتحاد مفوضيةومكاتب  إدارات تعمل أنضرورة  (1)

 .2117 عام ميزانية أداءعن  مراجعةال تقرير في الواردة للتوصيات

 القصور أوجه لمعالجةتم وضعها  التي اآلليات األفريقي االتحاد مفوضية تعزز أنضرورة  (2)

 .للميزانية الضعيف األداء في
 التوصيات تنفيذب أيًضا األفريقي االتحاد مفوضيةمكاتب و إدارات جميعضرورة أن تقوم  (3)

 .المختلفة المراجعة تقارير في الواردة

والذي ءاتها إجرا قواعد في مقترحال تغييرال اإلفريقي االتحادأجهزة  جميعضرورة أن تقدم  (4)

 للموافقة عليه. التنفيذي المجلسإلى  مالية آثارتترتب عليه 

 الفصل األخرى اإلفريقي االتحاد وأجهزة فريقياأل االتحاد مفوضية تضمنضرورة أن  (5)

 حول األمانات رؤساءفي وجه  المنتخبين المسؤولين ومسؤوليات أدوار بين والوضوح

 .والتشغيلية اإلدارية المسائل

 اللجنة اجتماعات حضور األفريقي االتحاد مفوضية فيذات الصلة  اإلداراتلطلب من ا (6)

 .األعضاء وشواغل أسئلةللرد على  الفرعية

 الداعمة الوثائق جميع األفريقي االتحاد مفوضيةمكاتب و إدارات جميعضرورة أن توفر  (7)

 .حسب االقتضاء ،مراجعةال عملية خالل لالستعراض والتحقق المطلوبة

 وضمان بمتابعة، الرئيس نائب مكتب، عن طريق األفريقي االتحاد مفوضية تقوم أنضرورة  (8)
 .األفريقي االتحاد وأجهزة مكاتب جميعفي  يالمحاسبنظام "ساب"  تطبيق

 اللجنة أعضاء لتمكين يةتدريبدورة  بتنظيم األفريقي االتحاد مفوضية تقومضرورة أن  (9)

 تقارير في عادةالتي تُستخدم  األساسيةالمراجعة /المحاسبة مصطلحات فهم من الفرعية

 .المالية والتقارير المراجعة

ومكافحته  الفساد لمنع األفريقي االتحاد اتفاقيةفي  األطراف الدول إلى توصية تقديمضرورة  (11)

 االستشاري المعني بالفساد إلى المجلس االستشاري المجلس اسم تغييرإمكانية  في للنظر

 .الفساد مكافحةل

في الوقت  المستخدمة غير لتذاكرتسوية ا لضمان فعاال نظاماالمفوضية  تضع أنضرورة  (11)

 وعالوة. مبكر وقت في الطيران شركات من المبالغ استردادالمطالبة ب من للتمكين المناسب

لتحديد  الفرعية اللجنة على وعرضه التذاكر مسألةعن  خاص تقرير إعداد ينبغي ذلك، على
 والمبالغوالتسويات التي تم القيام بها  المعنيين الموظفين/واإلدارات المعنية الطيران شركات

 .الطيران شركات منغير المستردة 
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مفوضية االتحاد األفريقي  في البشرية الموارد شأناستعراضات مراجعة ب إجراء ضرورة (12)
 .البرنامجية الميزانية أداء تدني سبب لتحديد

العالقة  المراجعة توصيات جميع تنفيذ رصد الداخلية المراجعة مكتبضرورة أن يواصل  (13)

 .االقتضاء حسب تقرير تقديمو

 
 مسائلل الفرعية اللجنة تقارير لتقاسم وآلية طريقة وضع إلى األفريقي االتحاد مفوضية أيضا يدعو .3

 .والمالية اإلدارية المسائلالميزانية و على العام إلشرافللتنسيق وا الفرعية اللجنةمع  مراجعةال

 .2119 يناير في اإلفريقي االتحاد قمة خالل قررمال هذا تنفيذعن  تقرير تقديم المفوضية من يطلب .4
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 مشروع

 اإلفريقي لبرلمانالتوظيف ل عمليات في التحقيق تقرير بشأن مقرر
 EX.CL/1077(XXXIII)ii الوثيقة

 

 التنفيذيإن المجلس 

في  األخيرة التعيينات بشأن تحقيق إجراء طلب الذي  EX.CL.979 / (XXX)المقرر يستحضر  .1

 ؛البرلمان األفريقي

ً  يحيط .2  فيه؛ الواردة التوصيات يعتمدو الداخلية المراجعة مكتبأعده  الذي التحقيق بتقرير علما

البرلمان  في التوظيف عملية بشأن التحقيق تقرير في أثيرت التي المخالفات إزاء قلقه عن عربي .3

 األفريقي؛

 يكلفوباطلة و الغية المطلوبة فريقياأل االتحادونظم  قواعد اتباع دون جرت التي التعييناتأن  علني .4

 قرر؛مال هذا لتنفيذ الالزمة اإلجراءات باتخاذاألفريقي والبرلمان األفريقي  االتحاد مفوضية

 وتأهلوا التوظيف عملية بنجاح اجتازوا الذين( 5) الخمسة المرشحينبتعيين  البرلمان األفريقييكلف  .5

 .اإلفريقي االتحاد لقواعد ونظم وفقا ،للمناصب

 الواردة األخرى التوصيات جميع وتنفيذ معالجة البرلمان األفريقيواألفريقي  االتحاد مفوضية يناشد  .6

 .لذلك تبعا ،2119 يناير األفريقي في االتحاد قمة إلى تقرير وتقديم التحقيق تقريرفي 

 داخل البشرية الموارد توظيف عملياتمراجعات ل إجراء الداخلية المراجعة مكتب من كذلك يطلب  .7

 التنفيذي المجلس إلى تقرير وتقديم األفريقي االتحادأجهزة  وجميع مكاتبهاو اإلفريقي االتحاد مفوضية
 .2121 يناير قمة في
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