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  مراجعة الحساباتمسائل لاللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين  عن أنشطةتقرير 

 2222إلى يناير  2222للفترة من نوفمبر 

 

 مقدمة -أوال 

 2021ديسمبر  9في  الحساباتلمسائل مراجعة للجنة الممثلين الدائمين ُعيدت جلسات اللجنة الفرعية  .1
في أديس أبابا، إثيوبيا، برئاسة سعادة السفير محمد  افتراضيا 2022يناير  11و 2021ديسمبر  11و

فرعية رئيس اللجنة الو االتحاد األفرييي،  لدىعمر جاد، سفير جمهورية مصر العربية والممثل الدائم 
 .الحساباتللجنة الممثلين الدائمين لمسائل مراجعة 

ا محدثا لمهام جدوال زمني تطلب ،للجنة الفرعيةارئيس بصفته  ،مكتبههيئة أبلغ الرئيس األعضاء أن  .2
المجلس التنفيذي  ميرراتمن خالل الحسابات مراجعة لمختلف عمليات  الموكلة الحساباتمراجعة 

بالكامل  رراتالميمعظم  لتنفيذ عن سعادتهألعضاء ل وأعرب. الميرراتالمختلفة للتأكد من تنفيذ هذه 
أنه سيتم تعميم الجدول الزمني على األعضاء حيث ذكر و  ،بينما ال يزال عدد قليل منها قيد التنفيذ

 إلى لجنة الممثلين الدائمين. لتيديم معلومات األنشطةسيتم إرفاقه أيًضا بتيرير 

 

 المشاركة -ثانيا 

 مسائلل اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين فياالجتماعات األعضاء التالية أسماؤهم  شارك في .3
 :الحساباتمراجعة 

 الجزائر .1
 الكاميرون .2
 تشاد .3
 جزر اليمر .4
 مصر .1
 الغابون .6
 غامبيا .1
 ليسوتو .8
 مالوي .9
 موريشيوس .10
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 سيشل .11
 زامبيا .12
 جدول األعمال وبرنامج العمل  –ثالثا 

 اجتمع األعضاء وناقشوا بنود جدول األعمال على النحو الموجز في برنامج العمل أدناه: .4
 التاريخ بنود جدول األعمال التي تمت مناقشتها

مهورية لج المستحية الدفع المبالغحول مراجعة  ة للحساباتالداخلي للمراجعةالتيرير الخاص  بحث .1
 السنغال.

مديرية و  يةالرقابة الداخلالخاصة الخاملة من مكتب  الصناديقتيارير التحليل التفصيلي لجميع  بحث .2
 الشؤون المالية.

 2021ديسمبر  9

جمهورية ل المستحية الدفع المبالغ استعراضحول للحسابات لمراجعة الداخلية لالخاص تيرير ال بحث .1
 أوغندا.

من  -أشهر  6 لفترةتيرير مكتب الرقابة الداخلية عن أداء ميزانية مفوضية االتحاد األفرييي  بحث .2
 .2021يناير إلى يونيو 

 وصندوقيصندوق االحتياطي والصناديق الخاصة، العن الرقابة الداخلية تيارير مكتب  بحث .3
 الصيانة ورأس المال العامل

 
 2021ديسمبر  11
 

 2022يناير  11 .أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي حولمكتب الرقابة الداخلية تيرير تحييق  بحث .1

 

 أنشطة اللجنة الفرعية: –رابعا 

 المبالغ المستحقة الدفع استعراض حول ة للحساباتالداخلي للمراجعةالتقرير الخاص  بحث -ألف 
 لجمهورية السنغال.

بشأن حسابات اللمراجعة الخاص تيرير المكتب الرقابة الداخلية بمفوضية االتحاد األفرييي  ةمدير  تقدم .1
مفوضية  سلترالجمهورية السنغال. وأشارت إلى أن جمهورية السنغال الدفع المستحية  المبالغاستعراض 

لمتابعة الديون المستحية مباشرة لحكومة السنغال وكذلك للمواطنين السنغاليين المتوفين االتحاد األفرييي 
ومؤسسات االتحاد األفرييي األخرى. وأبلغت االجتماع أن  مفوضية االتحاد األفريييالذين عملوا في 

 .2020المبلغ المستحق مباشرة للحكومة بالكامل في فبراير مفوضية االتحاد األفرييي سددت 

 :ةالتالي المشاغلأعضاء اللجنة الفرعية  أبدىبعد تيديم التيرير،  .6

 طلبدوالر أمريكي التي كانت مستحية لحكومة السنغال،  ,1,574,990فيما يتعلق بيضية  (1
األعضاء معرفة اآلليات التي تم وضعها لتبسيط عملية سداد المبالغ المستحية للدول األعضاء بما 
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بيوات لحل بعض  المساهمةيذي بشأن إشراك الدول األعضاء المجلس التنف ميرريتماشى مع 
 المشاكل.

ة والتاريخية مركز الدراسات اللغويل)الرئيس السابق  نديانغنيل األمتعة الشخصية للسيد  قضية بشأن (2
بعيد قصير األجل(، أكد األعضاء على الموظف  ،في نيامي، النيجر عن طريق التراث المنيول

تحق غير مس. لذلك، ال يمكن دفع أي بدل ولوائح عاملي االتحاد األفرييينظم التييد ب ضرورة
 للموظفين، ويجب ذكر ذلك بوضوح في عيد العمل.

دياي )الذي الراحل محمد عبد اهلل نالعريف ب الخاصةلمستفيدين لوفاة الفيما يتعلق بيضية مطالبة  (3
بما أنهم ال يندرجون األعضاء معرفة كيفية تغطية اليوات  طلب(، 2001تم نشره في دارفور في 

 تأمين الموظفين. بوليصة في

المعهد األفريقي للتعليم من أجل المسألة المتعلية بموظفي شأن ب (4

 رتباتم، استفسر األعضاء عن خيار مفوضية االتحاد األفرييي تولي مسؤولية دفع التنمية
رة المسؤولية عن الفت لتحمالتحاد األفرييي ل لماذا ينبغيموظفي المعهد. كما تساءل األعضاء 

 بعد في االتحاد األفرييي. معتمدة فيها هذه المنظمة تكنالتي لم 

د لي نيان )موظف سابق في االتحاس ولعبد لراحللعييد اللعييد لوفاة القضية تعويض  بشأن (1
األفرييي في جمهورية الكونغو الديميراطية(، أصر األعضاء على أن المطالبة يجب أن تتم من 
خالل شركة التأمين )ينبغي أن يكون هذا هو الخيار األول(. إذا كانت المشكلة تتعلق بعدم توفر 

اعدة بسفارة جمهورية السنغال للمس االتصال مفوضية االتحاد األفريييشهادة الوفاة، فيجب على 
 في تيديم شهادة الوفاة.

ل لموظفين في المعهد األفرييي لتأهيالم يكن هناك أي تعلييات من األعضاء حول مسألة متأخرات  (6
 والتي تمت تسويتها بالفعل. األشخاص ذوي اإلعاقة،
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 في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .7

لجمهورية السنغال، تمت  امستحقي كان ذالدوالر أمريكي  2،،،2،974مبلغ بفيما يتعلق  (2
التوصية بضرورة أن تضمن مفوضية االتحاد األفريقي في جميع األوقات وجود مشاركة كافية 

عات المدفو  تسديدالبلدان المساهمة بقوات بشأن القضايا المتعلقة بقواتها، ويجب  من جانب
 في الوقت المناسب. مالمستحقة له

المسألة المتعلقة بمبلغ نقل األمتعة الشخصية المستحق للسيد نيانغ، وافقت اللجنة الفرعية شأن ب (2
 قصيرة قودبعلسيد نيانغ ألن الموظفين لدفع البعدم إمكانية  الرقابة الداخليةعلى توصية مكتب 

إدارة الموارد مديرية على يجب كان ن للحصول على هذا البدل. مع ذلك، وغير مؤهل األجل
محددة الو  األجل قصيرة بعقودلموظفين ا ستحقاتمب فيما يتعلقعقود العمل  توضيحالبشرية 

 الخدمة. تسوية نهاية، بما في ذلك األجل

الراحل محمد عبد اهلل ندياي، أيدت اللجنة الفرعية  يفر العوفيما يتعلق بمسألة تعويض عائلة  (3
 التوصية بتعويضه وفًقا لذلك.

المعهد األفريقي للتعليم من فيما يتعلق بمسألة المبالغ المستحقة لموظفي  (4

، تمت التوصية بضرورة تقديم معلومات إضافية إلى اللجنة الفرعية حول أجل التنمية
المعهد األفريقي للتعليم من أجل االتحاد األفريقي متأخرات  دفعشرعية 

سابقة خاطئة. عالوة على ذلك، ينبغي أن تحسب مديرية  الوقوع فيلتجنب  التنمية
المعهد المالية كامل الديون المستحقة لجميع الموظفين والدائنين في الشؤون 

المتأخرات غير المسددة  وتقديم تفاصيل األفريقي للتعليم من أجل التنمية
ملة تقديم توصيات كا بغية لبحثهاوتقديمها إلى اللجنة الفرعية  ،من مساهمات الدول األعضاء

المعهد األفريقي للتعليم إلى لجنة الممثلين الدائمين بشأن جميع مستحقات 

لمساعدة على ا مديرية الشؤون المالية. حثت اللجنة الفرعية كذلك من أجل التنمية
المعهد األفريقي للتعليم الدول األعضاء في  اتمساهم متأخراتفي متابعة 

 .من أجل التنمية

باع لي نيان، أوصت اللجنة الفرعية باتس وللعقيد الراحل عبدلق بمسألة تعويض وفاة فيما يتعل (9
األول للتعويض من خالل التأمين. في هذا الصدد، يجب على اإلدارات ذات )الخيار( المسار 

الصلة االتصال بسفارة جمهورية السنغال للحصول على شهادة الوفاة، ثم االتصال بشركة 
 (إدارة الشؤون السياسية والسلم واألمنلمطالبة. يجب على اإلدارة المختصة )تقديم االتأمين ل

 تقديم تقرير إلى اللجنة الفرعية عن نتائج هذه المشاورات.
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تسوية جميع المتأخرات في الوقت المناسب  ضرورةكما أوصت اللجنة الفرعية بوضع آلية لضمان  (6
 األفريقي، لتجنب الدعاوى القضائية.أو دمجها في االتحاد ما بمجرد إغالق منظمة 

المالية ن مديرية الشؤو)تقارير  الخاملةتقارير التحليل التفصيلي لجميع الصناديق الخاصة  بحث -باء 
 (.مكتب الرقابة الداخليةو 

وأن  ،لماليةا الشؤون عرض وذكر أن التيرير الرئيسي كان من مديريةال الرقابة الداخليةقدم مدير مكتب  .8
 .ى صحتهاالتصديق عل ىه جر هو التحيق من األرقام الواردة في التيرير وأن الرقابة الداخليةدور مكتب 

لتشاور المالية وأبلغ االجتماع أنه بعد قرار ا الشؤون مديرية تيريربالنيابة المالية  الشؤون كما قدم مدير .9
قامت المديرية بالمتابعة. مع ذلك، لم ترد أي معلومات حيث ردت اإلدارات  ،مع اإلدارات حول المشاريع

 ولوا إدارةتالعثور على معلومات عن المشاريع المعنية بسبب مغادرة الموظفين اليدامى الذين  تعذرب
وطلبوا من الدول األعضاء الموافية على طلب إغالق الحسابات الخاملة بما يتماشى مع  ،المشاريع
 التحاد األفرييي.ل واللوائح الماليةالنظم 

 :التاليةتوضيحات العيب العرض، أبدى أعضاء اللجنة الفرعية تعلييات وطلبوا  .10

بين دفتر األستاذ واألرصدة المصرفية للصناديق.  االختالفاتبشأن  تطلب األعضاء توضيحا (1
 األعضاء معرفة سبب االختالفات. طلبعلى وجه الخصوص، 

لضمان استخدام األموال المتعهد بها لألغراض  اتخاذهااألعضاء معرفة التدابير التي تم  طلب (2
 .المحددة لها

مكانية تحويلاألعضاء معرفة المبلغ الموجود في الصندوق االحتياطي  طلب (3 ير هذه األموال غ وا 
 ،واالنتعاش االقتصادي ،الصحة التي تشملالمستخدمة إلى البرامج األساسية األخرى لالتحاد، 

 وتغير المناخ.

 ( منبالصناديقأعرب األعضاء عن قليهم إزاء عدم وجود ردود )معلومات عن المشاريع الخاصة  (4
ذاكرة مؤسسية معززة في المنظمة، وحثوا  عدم وجود يه ةالرئيسي النيطةأن  وأشاروا إلىاإلدارات، 

مكين استرجاع هذه المعلومات عند لت في األرشيف المعلومات بشكل صحيح حفظعلى ضرورة 
 .إليها الحاجة

اصة ضرورة إغالق الصناديق الخشأن تيديم آرائها ب الرقابة الداخليةطلب األعضاء من مديرة مكتب  (1
 المالية. الشؤون الخاملة على النحو الذي طلبته مديرية
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 في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .22

( من 6) ،2توصي اللجنة الفرعية بإغالق الصناديق الخاصة الخاملة بما يتماشى مع المادة  (2
ة لمدة لامخ الصناديقالمالية لالتحاد األفريقي التي تنص على أنه "إذا ظلت هذه  واللوائح النظم

لتي تنشأ ا التسويات. تصنف "من دفاتر الحسابات ويجوز غلقهاتحليلها  تم( سنوات، ي9خمس )
 صندوق االحتياطي".العلى أنها إيرادات متنوعة وتقيد في  الصناديقبعد إغالق هذه 

يجب أن تقدم مفوضية االتحاد األفريقي تقارير دورية إلى لجنة الممثلين الدائمين والمجلس  (2
 النظم واللوائح المالية( من 7) 26التنفيذي عن جميع الصناديق الخاصة بما يتماشى مع المادة 

التحاد األفريقي التي تنص على أن "يقوم موظف المحاسبة بإعداد وتقديم تقارير عن هذه ل
، يهعلالصناديق الخاصة إلى لجنة الممثلين الدائمين وفي كل اجتماع للمجلس التنفيذي". و 

ينبغي أن تتضمن التقارير الخاصة بإغالق المشاريع معلومات عن اإلنجازات والتحديات التي 
 ناديق.تواجه الص

لرقمية ا نظمهايجب أن تعزز مفوضية االتحاد األفريقي آليات الذاكرة المؤسسية من خالل ترقية  (3
 والصناديقة الخاص بالصناديقبما في ذلك تلك المتعلقة  ،بحيث يتم االحتفاظ بجميع تقارير اإلدارة

قرير وتقديم ت لهم،الموظفين المرخص قبل  العودة إليها منفي بوابات مركزية لسهولة  ،األخرى
 .2222يوليو  /يونيو في المجلس التنفيذيجتماع رطة طريق الامرحلي مع خ

عند إقفال جميع  مراجعة الحساباتيجب أن تضمن مفوضية االتحاد األفريقي إجراء عمليات  (4
 لصناديق. يجب إجراء مزيدا إغالقعند رصدة األ المشاريع لتقييم تحقيق األهداف والتحقق من 

قبل إغالق الصناديق الخاملة بما يتماشى مع قواعد االتحاد  مراجعة الحساباتمن عمليات 
 المعيارية.األفريقي والممارسات المحاسبية 

بشأن مراجعة المدفوعات المستحقة لجمهورية  للحسابات للمراجعة الداخليةالتقرير الخاص  بحث -جيم 
 أوغندا

االجتماع  توأبلغ للحسابات للمراجعة الداخليةالتيرير الخاص  الرقابة الداخليةمكتب  ةمدير  تقدم .12
 10,629,754.40تعليان بالمبالغ المستحية لجمهورية أوغندا؛ )أ( مطالبة بمبلغ ي استنتاجينأن هناك 

في بعثة  رهانشالتي تم لتسديد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات التابعة لحكومة أوغندا  أمريكيدوالر 
دوالر  1,564,579ومطالبة أخرى بشأن الرصيد غير المسدد البالغ  ،االتحاد األفرييي في الصومال

 المعدات. لم يتم دفع المبالغ المستحية بعد.ب واألضرار التي لحيت ئرخساالعن  أمريكي

 :التاليةتوضيحات العيب العرض، أبدى أعضاء اللجنة الفرعية تعلييات وطلبوا  .13
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 لم تكن حاضرة في االجتماعات اليضاياهذه ب المعنيةمن أن الدول األعضاء  مشاغلاألعضاء  أبدى (1
لتيارير، مثل هذه ا بحثواقترحوا أنه في المستيبل، ينبغي دعوة الدول األعضاء المعنية كلما تم 

بداء مشاغلهموذلك لتمكينهم من تيديم توضيحات   أيًضا. وا 

على الحاجة إلى  وشددوا اليضاياجمع األموال لمثل هذه  ذرتع عن سببكما تساءل األعضاء  (2
 إعطاء األولوية للدفع للدول األعضاء من وفورات الميزانية أو من مصادر أخرى.

 محددةو أشار األعضاء أيًضا إلى أن الردود كانت عامة وطلبوا الحصول على خطة سداد مفصلة  (3
 حول كيفية الوفاء بهذه الديون المستحية لجمهورية أوغندا. إدارة الشؤون السياسية والسلم واألمنمن 

 اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت االستنتاجات والتوصيات التالية: .24

 مراجعة الحساباتمسائل لينبغي دعوة الدول األعضاء المعنية إلى اجتماعات اللجنة الفرعية  (2
 مثل هذه التقارير للحصول على توضيحات منها. بحثكلما تم 

ون الدي لتسديد( إعطاء األولوية إدارة الشؤون السياسية والسلم واألمنيجب على المفوضية ) (2
المستحقة للدول األعضاء من مدخرات الميزانية أو من مصادر أخرى حيث تتوفر األموال في 

 إطار بعثة االتحاد األفريقي في الصومال.

األموال دون مزيد من التأخير وأن تنفذ  يجادإإلى مفوضية االتحاد األفريقي  تسعىيجب أن  (3
المعني  القسمقوم يوينبغي أن  ،EX.CL/Dec.1057 (XXXV)المجلس التنفيذي  مقرر
 نتضمتمفصلة  عمليةبإعداد وتقديم خطة سداد  إدارة الشؤون السياسية والسلم واألمنداخل 

قة الديون المستح بشأن، مع تحديد المبالغ المتاحة في كل مصدر، لبحثهامصادر محددة لألموال 
 ألوغندا.

يما تلك المجلس التنفيذي، الس مقرراتنفيذ بت التعجيليجب على مفوضية االتحاد األفريقي دائًما  (4
 لدول األعضاء.ل مستحقةعليها التزامات مالية تترتب التي 

يجب أن تضع مفوضية االتحاد األفريقي نظاًما فعااًل للتحقق المبكر من مطالبات القوات  (9
والتعويض عن المعدات العسكرية التي تنشرها الدول األعضاء لضمان تعويضهم أو دفع 

 .المناسبمستحقاتهم في الوقت 

 -أشهر  6 لفترةبحث تقرير مكتب الرقابة الداخلية عن أداء ميزانية مفوضية االتحاد األفريقي  -دال 
 2222من يناير إلى يونيو 

من  %26إلى أن معدل التنفيذ اإلجمالي بلغ  ةالعرض مشير مكتب الرقابة الداخلية  ةمدير  تقدم .11
من إجمالي  %40من األموال المتاحة. بلغ معدل تنفيذ الميزانية التشغيلية  %34إجمالي الميزانية و
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 من %11معدل تنفيذ ميزانية البرامج  في حين بلغ ،األموال المفرج عنها من %41و المنيحةالميزانية 
 2020 المسجل في %34األموال المتاحة، وهو أقل بكثير من  من %26إجمالي ميزانية البرامج و

 معدل التنفيذ إال أن، %64لبرامج بلغ لعن نفس الفترة. كما أبلغت االجتماع أن معدل تحصيل األموال 
من  %18. كما أبلغت االجتماع بأنه لم تكن هناك مخرجات مكتملة على الرغم من أن كان منخفضا

( من المخرجات %33) 110األنشطة المتعلية بـ  ه تعذر استعراضالنواتج بدأت ولكنها لم تكتمل، وأن
/ ة/ مديريإدارة 13من قبل  اآللية األفرييية للرصد والتيييم واإلبالغمشروًعا ألنها لم تيدم في  24لـ 

وتأخر  ،التي قدمتها اإلدارات هي نيص اليدرات البشريةضعف التنفيذ . كانت األسباب قسم/ ةوحد
 .19-فيروس كوروناالتحديات الناجمة عن جائحة  فضال عن ،التمويل والمشتريات

 :التاليةتوضيحات البعد العرض، أبدى أعضاء اللجنة الفرعية تعلييات وطلبوا  .16

لى األعضاء إ مشاغلمعدل التنفيذ المنخفض وحثوا على إبالغ  من انشغالهمأعرب األعضاء عن  (1
 .لميزانيةل معدالت التنفيذ المنخفضة للغايةلاعتباًرا خاًصا  المفوضية، لضمان أن تولي نائب الرئيس

 معرفة سبب عدم إعادة فرض وطلبواأعرب األعضاء أيًضا عن قليهم بشأن عدم تيديم التيارير  (2
على  الغاآللية األفرييية للرصد والتيييم واإلبالمديرين الذين ال ييدمون التيارير في  علىالعيوبات 

 مطلوب؛ال النحو

أن مشاركة اإلدارة في اجتماع اللجنة الفرعية كانت ضئيلة للغاية حيث لم  إلى األعضاء أشاركما  (3
 من الموظفين المبتدئين من مختلف اإلدارات. أغلبهم كان يحضر االجتماعات أحد أو

أثار األعضاء مخاوف بشأن معدالت التنفيذ المنخفضة وأكدوا على وجود ميزانيات واقعية تتماشى  (4
 ؛الميزانيةإعداد  ةيد البشرية المتاحة كجزء من فعالمع التمويل الميدر والموار 

وأشار األعضاء إلى أن هناك حاجة إلى وجود حد أدنى للتنفيذ، وذلك لمنع اإلدارات من تيديم  (1
 ميترحات ميزانية عالية؛

تنفيذ  ورةضر على  وألّحواالمجلس التنفيذي  ميرراتأثار األعضاء أيًضا مخاوف بشأن عدم تنفيذ  (6
الالحية األخرى بشأن  الميرراتوجميع  EX.CL/Dec 815 (XXX)المجلس التنفيذي  ميرر

عداد الميزانيةالتخطيط   تحاد.االوأداء الميزانية من قبل جميع أجهزة  وا 

أعرب األعضاء عن مخاوفهم بشأن عدم تنفيذ برامج التعاون العربي اإلفرييي وطالبوا بوضع آليات  (1
 البرامج خارج اليمة اإلفرييية العربية.أخرى للموافية على مثل هذه 
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 في الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .27

بشأن  EX.CL/Dec 815 (XXX) ءًا بالمقرربدالمجلس التنفيذي  مقرراتيجب تنفيذ جميع  (2
عداد الميزانيةالتخطيط الفعال  ويجب إعادة فرض العقوبات على المديرين/ اإلدارات  ،هاوتنفيذ وا 

 .اآللية األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغالتي ال تقدم تقارير في 

د، ويجب تنفيذها. في هذا الصد مهمة الرقابة الداخليةجميع التوصيات الواردة في تقرير مكتب  (2
 ينبغي على مفوضية االتحاد األفريقي:

ى وينبغي السعي للحصول عل المعلنةإشراك الشركاء ذوي التمويل المنخفض مقارنًة بالتعهدات  (أ
 التزامات قوية من الشركاء قبل إدراج البرامج في مقترحات الميزانية؛

يكل الوظائف في اله شغلفعاليتها في إمكانية السياسة حول مدى  صنع تقديم طلب إلى أجهزة (ب
عمل بعض اإلدارات التي تحتاج إلى المزيد من  يتعطلالجديد على جميع المستويات حتى ال 

 لمستويات اإلدارية؛با الدنيا مقارنةالموظفين في المستويات 

قية لآللية األفريالسنوية عمل الإطار يمكنه تجميع اإلدارات لتقليل األنشطة في خطة ب الخروج (ج
المتاحة  راتالقدتالئم المتطلبات والشروط السنوية بما يتماشى مع كي ل والتقييم واإلبالغ للرصد

 والموارد األخرى؛

ة النظام الحالي للمساوا بشأنوضع آليات فعالة بشأن التخصيص ربع السنوي لألموال وليس  (د
 دون مراعاة تكلفة وحجم البرامج التي يتعين على اإلدارات تنفيذها؛ صفي الحص

ي فلتعزيز فاعلية وكفاءة النظام.  اآللية األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغ نظام عمل علىال (ه
مديرية  ، فيجب علىللعمل ةمناسب اآللية األفريقية للرصد والتقييم واإلبالغعد ت، إذا لم المقابل

التقييم و  والرصدللتخطيط  نظام السابالمشروع في  نموذجالشؤون المالية التفكير في استخدام 
 واإلبالغ عن أداء المشاريع، أو البحث عن أي نظام مناسب آخر.

بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية، يجب إيجاد طرق بديلة العتماد خطة عملها  (و
 ية.العرب -بدعم من الدول األعضاء، في حالة حدوث مزيد من التأخير في عقد القمة األفريقية 

 وضعو لمعدل التنفيذ، وذلك لمنع اإلدارات من تقديم مقترحات ميزانية عالية  يجب وضع حد أدنى (3
 ألةالمسميزانيات واقعية بناًء على الموارد البشرية والمالية المتاحة، وأوصت بضرورة عرض 

 المالية واإلدارية.المسائل الميزانية و  علىاإلشراف العام للتنسيق و على اللجنة الفرعية 

ريقي ، يجب على مفوضية االتحاد األفسنتينبما أن القمة األفريقية العربية لم تنعقد منذ أكثر من  (4
دارية المالية واإلالمسائل الميزانية و  علىاإلشراف العام للتنسيق و أن تقدم إلى اللجنة الفرعية 
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 – بيةالدول العر  الوفد الدائم لالتحاد األفريقي لدى جامعة برامجب المتعلقةخطة تنفيذ البرنامج 
 .برامج القمة مستقباللما يعتزم عرضه  فضال عن مشروع 2222لعام  جامعة الدول العربية

الممثلين  اللجنة الفرعية للجنة أنشطةينبغي إرفاق تقرير أداء الميزانية والتقارير األخرى بتقرير  (9
 الدائمين.

 االحتياطي والصناديق الخاصةصندوق البشأن  مكتب الرقابة الداخليةتقرير  بحث -هاء 

 الضوء على النتائج الرئيسية. ةمسلطمكتب الرقابة الداخلية التيرير  ةقدم مدير  .18

 :التاليةتوضيحات البعد العرض، أبدى أعضاء اللجنة الفرعية تعلييات وطلبوا  .19

 خاصةو  الحسابات في تيرير مراجعة الواردةأعرب األعضاء عن قليهم بشأن نتائج المراجعة الهامة  (1
الجة ، وأشاروا إلى أنه ينبغي معذات الصلةمع األرصدة المصرفية  غير المتطابيةأرصدة الحسابات 

 اليضايا التي أثيرت في التيرير على وجه السرعة.

 التحسين" ال يتطابق مع تبشأن "مجاال الرقابة الداخليةأشار األعضاء أيًضا إلى أن رأي مكتب  (2
 التيرير ألنه بدا ضعيًفا وغير قوي.الواردة في  الهامةالنتائج 

وصيات ت بشأنإدارة االتحاد األفرييي تعلييات اإلدارة  عدم تيديمبشأن  قليهم نعاألعضاء  أعرب (3
ائبة نقيادة مفوضية االتحاد األفرييي، وخاصة  ضرورة توليأشاروا إلى  لذلك، الحساباتمراجعة 
عية ولجنة التيارير من قبل اللجنة الفر  بحثقبل الحسابات مسؤولية الرد على نتائج مراجعة  الرئيس،

 الممثلين الدائمين.

بعض الردود التي قدمتها اإلدارة ألنها لم تكن واضحة ولم  نوعيةبشأن  مشاغلكما أثار األعضاء  (4
 .الحسابات تتناول قضايا مراجعة

في  لمهاما فيمديري مفوضية االتحاد األفرييي التييد بالفصل  ضمانشدد األعضاء على أهمية  (1
 جميع األوقات.

ام نظ فضال عنالمفيودة  الفواتيرخاصة للنظر في  بإجراء مراجعة حساباتأوصى األعضاء  (6
 بالكامل لتحديد السبب الجذري لهذه الثغرات. التعبئة

 في الختام، أحاطت اللجنة الفرعية علما بالتقرير وقدمت التوصيات التالية: .22

وينبغي تنفيذها. في هذا الصدد، يجب على إدارة مفوضية  هامة الرقابة العامةتوصيات مكتب  (2
 :القيام بما يلي االتحاد األفريقي
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اد االتحلممتلكات إلى صندوق قتناء ااالتحاد األفريقي ال صندقمن  %3تحويل نسبة  ضمان (أ
 .Ex.Cl.877 (XXVII)المجلس التنفيذي  مقررصيانة بما يتماشى مع للاألفريقي 

تطابق أرصدة الصناديق مع األرصدة المصرفية المخصصة ذات الصلة وفًقا لإلدارة  ضمان (ب
 المالية الفعالة المطلوبة.

 االستهالك؛ فيالخاطئة التي تم إجراؤها  التدويناتلتصحيح  يةعمليات عكسب القيام (ج

قبل استخدام األموال في  مجلس السلم واألمنالحصول على الموافقات من الرئيس و  ضمان (د
 ؛صندوق السالم

 ؛الشؤون المالية في جميع األوقاتمديرية التأكد من مراعاة الفصل بين المهام في  (ه

 ؛لمراجعتها مكتب الرقابة الداخليةالمفقودة إلى  الوثائقيجب تقديم جميع  (و

وال  ،مراجعة الحساباتيجب أن تقدم إدارة االتحاد األفريقي دائًما تعليقات اإلدارة على نتائج  (2
 اللجنة الفرعية ولجنة الممثلين الدائمين. لتبحثهينبغي تقديم أي تقرير بدون ردود اإلدارة 

الكامل ب التعبئةنظام  فضال عنالمفقودة  الفواتيرخاصة للنظر في  إجراء مراجعة حساباتيجب  (3
 .لتحديد السبب الجذري لهذه الثغرات

 الصيانة ورأس المال العامل صندوقيبشأن  الداخليةمكتب الرقابة تقرير  بحث -واو 

أرصدة  كرمع ذعلى النتائج الرئيسية،  الضوء ةمسلطمكتب الرقابة الداخلية التيرير  ةمدير  تقدم .21
والحسابات المصرفية الخاصة برأس المال العامل  دفتر األستاذ العامالمعتمدة في كل من  الصناديق

 .2021أكتوبر  31لصيانة في لالتحاد األفرييي الالتحاد األفرييي وصندوق 

 :التاليةتوضيحات البعد العرض، أبدى أعضاء اللجنة الفرعية تعلييات وطلبوا  .22

 أعرب األعضاء عن قليهم العميق إزاء عدم توافر ردود اإلدارة في التيرير. (1

م الودائع التي لم تت المرة األولى التي يتم فيها اإلبالغ عن األعضاء معرفة ما إذا كانت طلب (2
 أم أنه تم اإلبالغ عنها مسبًيا. 2020و 2019تسويتها لعامي 

صيانة ال صندوقالتسويات الشهرية في حساب ب الييام تعذر األعضاء أيًضا معرفة ما إذا طلب (3
 للييام بذلك. السنةلتجنب انتظار نهاية 

شيف وطلبوا توضيحات من أعرب األعضاء عن قليهم العميق بشأن الوثائق المفيودة من األر  (4
 المالية.الشؤون مديرية 

 في الختام، أحاطت اللجنة الفرعية علما بالتقرير وقدمت التوصيات التالية: .23
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 .الحسابات ينبغي أن تضمن المفوضية تقديم ردود اإلدارة على جميع تقارير مراجعة (2

، مسؤولية الرد على نائبة الرئيسيجب أن تتحمل قيادة مفوضية االتحاد األفريقي، وخاصة  (2
أكيد على للت نيابة عن اللجنة الفرعيةمذكرة شفوية الرئيس وأن يرسل  ،مراجعة الحساباتنتائج 

)يمكن تغيير هذا إلى أن يقوم الرئيس  .الحسابات أهمية تعليقات اإلدارة على تقارير مراجعة
ائب نالردود ألن الرئيس أبلغ  فضال عنمستوى الحضور والمشاركة  بشأن نائب الرئيسبإبالغ 
 جتماع(االشخصًيا في  الرئيس

ينبغي إلدارة مفوضية االتحاد األفريقي أن تضمن إجراء التسويات الشهرية ألرصدة الصناديق  (3
 بحيث تعكس المبالغ الصحيحة.

 لتحديد السبب الجذري. حفوظاتمالالمفقودة ونظام  لوثائقل مراجعة حساباتيجب إجراء  (4

مشروع التوثيق الرقمي حتى تكون الوثائق متاحة على بالشؤون المالية  مديرية تعجليجب أن  (9
 اإلنترنت.

رير اللجنة تقا تقديم قبل متاحةليشمل الردود إذا كانت  الرقابة الداخليةيمكن تعديل تقرير مكتب  (6
 الفرعية إلى لجنة الممثلين الدائمين.

لصيانة لاالتحاد األفريقي  وصندوقي، واالحتياطيالعام  بالصندوقينيجب إرفاق التقارير الخاصة  (7
 ورأس المال العامل، بتقرير أنشطة اللجنة الفرعية المقدم إلى لجنة الممثلين الدائمين.

بشأن أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي  لتحقيقل مكتب الرقابة الداخليةتقرير  بحث -خامسا 
 والثقافي

 تيرير التحييق.مكتب الرقابة الداخلية  ةمدير  تقدم .24

 .EX.CL/Decالمجلس التنفيذي  لميررأبلغت االجتماع أن التحييق تم وفًيا و  .21

1115(XXXVIII)  ( التي طلبت "من المفوضية إجراء 2) 3بشأن الفيرة  2021الصادر في فبراير
 عامةعضاء الجمعية الألفي االنتهاكات المزعومة  ،المختصةالمفوضية من قبل إدارة  ،تحييق مستيل

التحاد ل والسلوكاألخالقيات الحالية والمستيبلية لمدونة لمجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي ل
العيوبات المناسبة من خالل مكتب رئيس المفوضية". وأبلغت االجتماع فرض "، والتوصية باألفرييي

عشرين وأجرى تسعة و  في سياق عملية التحييق الوثائق ذات الصلةأن فريق التحييق راجع مختلف 
يق لتحييق. استخدم الفر ل الخاضعينفي ذلك  نبم ،( ميابلة مسجلة مع من تم تحديدهم كشهود29)

لمجلس ا اتءالمعمول بها بما في ذلك النظام األساسي وقواعد إجرالالتحاد األفرييي اليانونية  المعايير
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، لمراجعة الحسابات( 13اعي والثيافي. وقد اطلع على األهداف الثالثة عشر )االقتصادي واالجتم
 ( من االدعاءات على النحو المبين في التيرير.1والنهج المستخدم واألقسام السبعة )

 المديرأكد  ،لمجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافيابعض أفراد لفيما يتعلق بالبيان المشترك  .26
مع  التحييق. تم التحيق من نتائج الميابالت إلنجازالعمليات المهنية المطلوبة  ه تم اتباعألعضاء أنل

 المسائل الرئيسية فيط التي تؤثر على عملياتتم إدراج و الخاضعين للتحييق، الشهود بما في ذلك 
الجهاز في التيرير وليس كل المعلومات التي تم الحصول عليها خالل الميابالت. في هذا الصدد، لم 

المسائل التي لم تدعمها األدلة في تيرير التحييق. وأشارت إلى أن هذا كان من الممكن أن  إدراج يتم
 نالخاضعي، وخاصة لمجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافيايؤدي إلى رد فعل من بعض أفراد 

 لتحييق.ل

: التالية( 1االستنتاجات والنتائج والتوصيات في إطار كل من االدعاءات السبعة ) ةالمدير  تلخص .21
فته رئيس بص التضليل ومواصلةمزاعم بإلغاء تسجيل منظمة الرئيس السابق من قبل حكومة السودان 

إساءة استخدام السلطة من قبل أعضاء المجلس  ومزاعمالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي، 
ة المجلس أمانبتوقيع مذكرات تفاهم ملزمة وغير ملزمة دون المرور باالقتصادي واالجتماعي والثيافي 

االقتصادي واالجتماعي والثيافي ومكتب المستشار اليانوني، والجمعية العامة غير اليانونية المزعومة 
 األنشطة غير اليانونية المزعومة لبعضو  ،ادي واالجتماعي والثيافيوزعزعة استيرار المجلس االقتص

التعيين المزعوم ألشخاص للعمل نيابة عن المجلس و  ،أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي
األفعال غير الالئية المزعومة لبعض أعضاء المجلس االقتصادي و  ،االقتصادي واالجتماعي والثيافي

 لرئيس خارج اليارة.لواإلقامة المزعومة  ،يافيواالجتماعي والث

ييات نتائج التحي صدور المتطلبات اليانونية بعد إحاطة عنكما قدم مكتب المستشار اليانوني  .28
اإلحاطة األساس اليانوني لمنع أعضاء  ت. حددمراجعة الحساباتوالعمليات الالزمة لتنفيذ توصيات 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي من المشاركة في أنشطة االتحاد األفرييي بسبب انتهاك قواعد 
األحكام ذات الصلة فيما يتعلق بالطبيعة  ت؛ وحدد"مصطلح "العيوبات المناسبة تحددو االتحاد؛ 

للجنة الدائمة للعمل مع رئيس المجلس االقتصادي  الثمانيةاألعضاء أغلبية بالملزمة لما يسمى 
 واالجتماعي والثيافي.

 :التاليةتوضيحات البعد العرض، أبدى أعضاء اللجنة الفرعية تعلييات وطلبوا  .29

 فيما يتعلق بإحاطة مكتب المستشار اليانوني: .29.1
بإعطاء الجمعية العامة للمجلس االقتصادي  ةاليانوني اإلحاطةأحاط االجتماع علما باقتراح  (1

عالن وقف عضوية األفراد المتورطين وفًيا  في الدعوىاألولي  الطعنواالجتماعي والثيافي حق  وا 
 .للوائحه
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أحاط األعضاء علما باإلحاطة التي قدمها نائب رئيس المجلس وأمانة المجلس االقتصادي  (2
ض ر الميوّ الدو لجمعية العامة و لاإلداري  االنتصاف واالجتماعي والثيافي بشأن استنفاد جميع سبل

الجمعية  فشلتواستفسروا عن الخيارات المتاحة لفرض عيوبات إذا  ،بعض أعضاء اللجنة الدائمةل
 العامة في أداء مهامها وواليتها بشكل كامل فيما يتعلق بالمسائل المعنية؛

لالنتهاكات وعدم اتخاذ الجمعية العامة للمجلس أعرب األعضاء عن قليهم بشأن الطبيعة المتكررة  (3
االقتصادي واالجتماعي والثيافي إجراءات ضد أولئك الذين ُيزعم أنهم انتهكوا اليواعد اليانونية 

 لالتحاد؛

نصح مكتب المستشار اليانوني بأنه إذا فشلت الجمعية العامة في اتخاذ إجراءات، فإن الخيار  (4
المزيد اق إلحويتخذ اإلجراءات الالزمة لمنع  المسألةالتالي المتاح هو أن يتولى المجلس التنفيذي 

ر يالفور إلى أجل غعلى األفراد عمل من الضرر بسمعة االتحاد وأصوله، بما في ذلك تعليق 
ي ذلك اليانونية لالتحاد األفرييي بما ف المعاييرسوء سلوك ينتهك الذي يتبين ارتكابهم  ،مسمى

 التزوير. وأعمالانتهاك حيوق الملكية الفكرية لالتحاد األفرييي 

م كل منهم لمنعهلرئيس المفوضية مع الدول األعضاء  تواصلأكد األعضاء كذلك على ضرورة  (1
 المستيبلية لالتحاد.من المشاركة في األنشطة 

وضية، ، وأوصوا رئيس المفالرقابة الداخليةأقر األعضاء بخطورة االدعاءات الواردة في تيرير مكتب  (6
 ، بفرض عيوبات مناسبة على األفراد المعنيين على الفور؛111 ميرر المؤتمر رقمتماشيًا مع 

لبيان طرحها ا على نحو ماعلى االتحاد األفرييي المترتبة أثار األعضاء مسألة اآلثار اليانونية  (1
 المشترك ألعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي؛

يانونية شمل مسألة اآلثار التل ةاليانوني اإلحاطةطلب األعضاء من مكتب المستشار اليانوني تحديث  (8
 عية.بتيرير اللجنة الفر  نيإحاطة مكتب المستشار اليانو وطلبوا أن يتم إرفاق 

مرار الرئيس السابق من قبل حكومة السودان واست لمنظمةفيما يتعلق بمسألة إلغاء التسجيل المزعوم  .29.2
االقتصادي  الرئيس الحالي للمجلس بوصفهاي( غمن قبل الرئيس السابق )السيد أبوزر إلي التضليل

 واالجتماعي والثيافي:

باتخاذ  لديوانابضرورة قيام رئيس  الداخليةالرقابة األعضاء معرفة سبب توصية تيرير مكتب  طلب (1
م من ت تعيين أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي بما أنّ إلى أنه  واوأشار  ،اتإجراء
لمفوضة العيوبات بموجب السلطة ا فرضالرئيس أو نائب الرئيس على ، يجب رئيس المفوضيةقبل 

 ؛رئيس الديوانمن الرئيس وليس 
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عد حيث أن النظام األساسي واليوا بالنيابة رئيسالتعيين  صحةبشأن  اتاألعضاء توضيح طلب (2
 بهذا الشأن؛شيئا  اذكر ي لماإلجرائية 

 في التحيييات. مشاركااألعضاء معرفة ما إذا كان مكتب المستشار اليانوني  طلب (3

صادي أعضاء المجلس االقت حظروالحظ األعضاء أنه كان ينبغي التوصية بالعيوبات، بما في ذلك  (4
واالجتماعي والثيافي في المستيبل، بالنظر إلى خطورة اليضية. ومع ذلك، طلب رئيس اللجنة من 

 مكتب المستشار اليانوني تيديم رأي قانوني حول كيفية منع العضوية في المستيبل.

و العض فيدانما إذا كان إلغاء تسجيل المنظمة يعني قانوًنا  بشأن اتاألعضاء توضيح طلب (1
 الرئيس السابق منصبه. انعضويته في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي وفيدل

( أعضاء في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي ممن 8الحظ األعضاء أن هناك ثمانية ) (6
ن عملياته هي بأ ونال يزالون يرون أن الرئيس السابق ال يزال يشغل منصب رئيس المجلس ويعترف

. وأشاروا إلى هل ألداء مهام المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي بصفته رئيًسا ةاليانوني الوالية
بالغه الملّحةالحاجة   بشكل قاطع بأنه لم يعد الرئيس. ملييام االتحاد األفرييي بوقف ذلك وا 

فيما يتعلق بمسألة إساءة استخدام السلطة المزعوم من قبل أعضاء المجلس االقتصادي  .29.3
أمانة بواالجتماعي والثيافي من خالل التوقيع على مذكرات تفاهم ملزمة وغير ملزمة دون المرور 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي ومكتب المستشار اليانوني:
يكون رئيس المفوضية هو المسؤول عن تنفيذ العيوبات ضد شدد األعضاء على أنه ينبغي أن  (1

 أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي الذين يخضعون للتحييق.

التي يمكن فرضها على كل من األعضاء الحاليين  المحددةاألعضاء معرفة العيوبات  طلب (2
ي ارتكبوها، كات المختلفة التوالسابيين في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي بسبب االنتها

 ألعضاءا وطلبوا من مكتب المستشار اليانوني تيديم رأي قانوني حول كيفية صياغة العيوبات على
 .لم تنص على ذلكاليواعد اليانونية لالتحاد األفرييي ألن  فرديا

ن الدول األعضاء بأ تم إبالغاألعضاء معرفة ما إذا  طلبرئيس السابق، الفيما يتعلق بمسألة  (3
الرئيس السابق لم يعد عضًوا في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي، وبالتالي ال يمكنه 

 العمل كرئيس.

يضية الجمعية العامة غير اليانونية المزعومة وزعزعة استيرار المجلس االقتصادي ب فيما يتعلق .29.4
 واالجتماعي والثيافي:

الة دون غير فع نيابةالبلرئيس لميدمة لألعضاء بتيديم الدعم أشار األعضاء إلى أن النصيحة ال (1
 فرض عيوبات على األعضاء الذين يتجاهلونه حتى بعد انتخابه من قبل الجمعية العامة.
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(" 8) إلى "مجموعة األغلبية الثمانية ال ينفك يشير الرقابة الداخليةالحظ األعضاء أن تيرير مكتب  (2
ة لهؤالء األفراد ألن "مجموعة األغلبي الحييييةبأنه سيكون من المناسب ذكر األسماء  أفادوا وعليه

 هياكل المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي. منصوصا عليها فيالثمانية" ليس 

لرقابة اعيوبات محددة على الجناة في تيرير تحييق مكتب  فرضأثار األعضاء مخاوف بشأن عدم  (3
 .الداخلية

 ،افيالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثي وختمالرسمية  وراقاألفيما يتعلق بمسألة إساءة استخدام  .29.1
 (:ومات، والسيد مختارغوالتعيين غير اليانوني للسيدة إيفلين جو )السيد أبوزر، والسيد ن

يمكن أن يؤدي إلى أنشطة أو  للختممن أن االستخدام غير المبرر  انشغالهمأعرب األعضاء عن  (1
ما مالتزامات تتعارض مع العمليات والمعايير اليانونية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي، 

 حيوق الملكية الفكرية للمنظمة.ب يضر

الحظ األعضاء أن العيوبات ال ينبغي أن تنطبق فيط على األشخاص المتورطين كما هو مذكور  (2
ولكن جميع األعضاء الذين يشاركون في أنشطة مماثلة في  الداخليةالرقابة في تحييق مكتب 

 المستيبل.

يابة عن ن الرقابة الداخليةال يمكنه تنفيذ توصيات مكتب  الديوانشدد األعضاء على أن رئيس  (3
 رئيس المفوضية.

 .ةالرقابة الداخليتحديد العيوبات بشكل صريح في تيرير مكتب  ضرورةأكد األعضاء على  (4

رئيس من الوصول إلى ختم المجلس اليتمكن  أالّ  المالئماألعضاء توضيح ما إذا كان من  طلب (1
 االقتصادي واالجتماعي والثيافي.

فيما يتعلق بمسألة األنشطة غير اليانونية المزعومة في نيجيريا والتي تشمل التوقيع على مذكرات  .29.6
 صرف أعضاء المجلس االقتصاديتفاهم ملزمة وغير ملزمة، أثار األعضاء مخاوف بشأن كيفية ت

ن مواالجتماعي والثيافي بشكل غير قانوني نيابة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي 
فتح حسابات بنكية باسم المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي دون تفويض كما هو  خالل

 لالتحاد األفرييي. النظم واللوائح الماليةمذكور في 

سألة السلوك غير الالئق المزعوم من قبل الدكتور شيم أوتشودو بصفته عضًوا في فيما يتعلق بم .29.1
ي فيجب أن يحل رئيس المفوضية المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي، أكد األعضاء أنه 

، وينبغي الرقابة الداخليةفي توصيات مكتب  الديوانإلى رئيس  المواضع التي تمت اإلشارة فيها
 .الالزم فرضهامحددة العيوبات العلى مكتب المستشار اليانوني تيديم المشورة بشأن 
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رئيس خارج اليارة األفرييية، أفاد األعضاء بضرورة مراجعة للفيما يتعلق بمسألة اإلقامة المزعومة  .29.8
ذا كانت إتيرير الدراسة التي أجريت على المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي للتحيق مما 

 هناك أية توصيات بشأن هذه المسألة.

 

 في الختام، أحاطت اللجنة الفرعية علما بالتقرير وقدمت التوصيات التالية: .32

يجب على رئيس مفوضية االتحاد األفريقي التأكد من إلغاء أي أعمال يقوم بها أعضاء المجلس  (2
عام لرأي الاتضلل و تنتهك القواعد القانونية لالتحاد األفريقي  ،االقتصادي واالجتماعي والثقافي

مة من عا إشعاراتبإصدار  ،ض االتحاد األفريقي لمخاطر قانونية ومالية ومتعلقة بالسمعةوتعر  
 مكتب الرئيس من خالل مكتب المستشار القانوني؛

أصوله، معة االتحاد و المزيد من الضرر بس إلحاق ينبغي لرئيس المفوضية تسريع اإلجراءات لمنع (2
لألفراد الذين ثبت ارتكابهم سوء سلوك وخرق  مسمىإلى أجل غير بما في ذلك التعليق الفوري 

القانونية لالتحاد األفريقي بما في ذلك انتهاك حقوق الملكية الفكرية لالتحاد األفريقي  الفواعد
 التزوير؛ وأعمال

منع ل التي ينتمون إليهادول األعضاء الكما ُيطلب من رئيس المفوضية التواصل رسمًيا مع  (3
 ؛مستقبال التحادااألفراد المتورطين من المشاركة في األنشطة 

يجب على رئيس مفوضية االتحاد األفريقي تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في يونيو/ يوليو  (4
 ذينبشأن اإلجراءات المتخذة ضد أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ال 2222

 التقدم المحرز في عملية مراجعة الصكوك فضال عنانتهكوا القواعد القانونية لالتحاد األفريقي، 
 القانونية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

مراجعة النظام األساسي وقواعد توفر يجب على رئيس مفوضية االتحاد األفريقي التأكد من أن  (9
لمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي آلية محددة لتعيين أعضاء اللجنة الدائمة ا ءاتإجرا

 بالنيابة في حالة وجود منصب شاغر.للعمل 

جميع أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ملزمون بواجبهم وعليهم  (6
منتخب على النحو الواجب كرئيس واالعتراف بالرئيس الحالي على أنه  ءاتجرااإلقواعد احترام 

 سياسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي؛

رية درجة عالية من الس توخيتوجيه جميع أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلى  (7
 في أداء مهامهم وواجباتهم؛
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الثالثة مذكرات تفاهم المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مع األطراف  تكونيجب أن  (8
من قبل مكتب  تدقيقهاوأن يتم  االقتصادي واالجتماعي والثقافي أمانة المجلسبمبادرة من 

 باطلة؛و  الغيةأي مذكرة تفاهم موقعة خارج العمليات المطلوبة يجب إعالن و المستشار القانوني، 

األوراق و  الطوابعينبغي أن تكون أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي هي الوصي على  (،
واألختام ذات الصلة الخاصة بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وال ُيسمح ألي  الرسمية

رئيس، باستخدام العضو من أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، بما في ذلك 
 مثل هذه الوثائق دون إشراك األمانة.

جيريا بشأن تصرفات الدكتور تونجي أساولو ينبغي إرسال رسالة رسمية إلى البعثة الدائمة لني (22
بشكل غير قانوني نيابة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي  اوالسيد جون أوبا حيث تصرف

 والثقافي؛

ائمة البعثة الدبإجراء اتصال رسمي  ،من خالل مكتب المستشار القانوني ،ينبغي على الرئيس (22
 اتونجي أساولو والسيد جون أوبا حيث تصرفلنيجيريا في أديس أبابا بشأن تصرفات الدكتور 

 وطلب إغالق الحساب ،بشكل غير قانوني نيابة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي
لنظم ايتعارض مع  وهو ماالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي المصرفي المفتوح باسم 

 ؛واللوائح المالية لالتحاد األفريقي

ة االتحاد األفريقي اتخاذ اإلجراءات القانونية لمحاسبة أعضاء المجلس يجب على رئيس مفوضي   (22
االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذين فتحوا الحساب المصرفي بشكل غير قانوني باسم المجلس 

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي وفًقا للقوانين الوطنية لجمهورية نيجيريا االتحادية؛

التوافق  التحقيق لضمانالواردة في توصيات الحاد األفريقي مراجعة يجب على رئيس مفوضية االت (23
 مع نتائج الدراسة المتعمقة حول المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

ينبغي أن ينتهي المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي من وضع اللمسات األخيرة على إطار  (24
عملياتها حتى تتمكن من العمل بطريقة أكثر  عمل الفروع الوطنية في الدول األعضاء لتوجيه

وتعزيز منظمات المجتمع المدني والفروع الوطنية داخل الدول األعضاء من خالل بناء  ،احترافية
 .القدرات لجعلها أكثر فعالية وتعمل بطريقة مهنية

ر اينبغي أن يضيف مكتب المستشار القانوني فقرة في اإلحاطة القانونية لمعالجة قضايا اآلث (29
المذكورة في البيان المشترك الصادر عن بعض أعضاء المجلس االقتصادي  المترتبة القانونية

 واالجتماعي والثقافي؛
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والبيان المشترك لبعض أعضاء المجلس  ،كما طلب األعضاء أن يتم إرفاق تقرير التحقيق (26
ير بتقر  ،نيلمكتب المستشار القانو  واإلحاطة المستكملة ،االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 الذي سيتم تقديمه إلى لجنة الممثلين الدائمين. األنشطة

 مالحظات ختامية –سادسا 

 لدعم عمل اللجنة الفرعية. والمفوضيةأعرب رئيس اللجنة الفرعية عن تيديره لألعضاء  .31

ستوى م والتفاعل علوالمشاركة في جميع االجتماعات  االنضباطالرئيس األعضاء على  كما حثّ  .32
ي تيديم تيرير هللجنة الفرعية  الرقابيةمسؤولية الحيث إن  ،عاٍل لتسليط الضوء على النياط الرئيسية

 .الدول األعضاء من تمويلتليي البشأن إدارة موارد االتحاد بعد  لجنة الممثلين الدائمينإلى 
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 مقرر 
 المراجعة مسائلبشأن 

 إن المجلس التنفيذي؛

 يجيزو  بتيرير اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بمسائل المراجعة، يحيط علما .1
 التوصيات الواردة فيه.

 بشأن التقرير الخاص للمراجعة الداخلية 
 حول مراجعة المدفوعات المستحقة لجمهورية السنغال وجمهورية أوغندا

 EX.CL/Dec.1057 (XXXV)عن قليه بشأن عدم تنفيذ ميرر المجلس التنفيذي رقم  يعرب .2
 يما يتعلقفوضع تدابير للتعجيل بتنفيذ ميررات المجلس التنفيذي بمفوضية االتحاد األفرييي  ويكلف

 االلتزامات المالية المستحية للدول األعضاء لضمان تكريمهم في الوقت المحدد.ب

من مفوضية االتحاد األفرييي ضمان دعوة الدول األعضاء المعنية باليضايا التي تمت  يطلب .3
ات من لحضور هذه االجتماع ،مناقشتها من قبل اللجان الفرعية المختلفة للجنة الممثلين الدائمين

من اختصاصات اللجنة الفرعية  2. 1أجل تيديم مدخالتهم بشأن المعلومات المطلوبة وفًيا للفيرة 
 المعنية بمسائل المراجعة.

االتحاد األفرييي بوضع أنظمة فعالة للتحيق المبكر من مطالبات اليوات وتعويض  مفوضية يكلف .4
قت لضمان تعويضها ودفع مستحياتها في الو  بنشرها، الدول األعضاء قامتالمعدات العسكرية التي 

 .المحدد

بما  فهاويكلفي تيارير المراجعة  المطروحةمفوضية االتحاد األفرييي إلى معالجة اليضايا  يدعو .1
 -يلي: 

 لسنغال والمتوفين من مواطنيها:ل المستحيةفيما يتعلق بااللتزامات . 1.1
على أنه  ويجدد التأكيد EX.CL/Dec1057(XXXV)من الميرر  22الفيرة  يستحضر (1

ينبغي لمفوضية االتحاد األفرييي إشراك البلدان المساهمة بيوات بشكل كاف في اليضايا 
 المتعلية بيواتها، ويجب دفع مستحياتها في الوقت المناسب،

ل في عيود العم المستحياتيجب أن تضمن مفوضية االتحاد األفرييي الوضوح بشأن  (2
 واليصير، بما في ذلك حزم إنهاء الخدمة،للموظفين على المدى المحدد 
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ويطلب من مفوضية  EXCL/Dec.1126(XXXIX)( من الميرر9-43يستحضر الفيرة  (3
االتحاد األفرييي دفع المستحيات إلى العريف الرئيسي الراحل محمد عبد اهلل ندياي وأي 

يتم  ريييشرطة عسكرية أو مدنية أخرى تم إنياذها في إطار أي بعثات أخرى لالتحاد األف
 دفعها وفًيا لذلك دون مزيد من التأخير.

دفع بشأن شرعية قيام االتحاد األفرييي ب ،يجب تيديم معلومات إضافية إلى اللجنة الفرعية (4
 سبوقخطأ غير ملتجنب خلق  ،متأخرات موظفي المعهد األفرييي للتعليم من أجل التنمية

 األفرييي،قبل اعتماد المؤسسة من قبل االتحاد  حدث بما أن ذلك
يجب على مفوضية االتحاد األفرييي حساب الديون المستحية بالكامل لجميع الموظفين  (1

والدائنين في المعهد األفرييي للتعليم من أجل التنمية وتيديم توصيات إلى لجنة الممثلين 
 .2022الدائمين لبحثها بحلول مايو 

ة االتحاد األفرييي في متابعة متأخرات المساهمات من الدول يجب أن تساعد مفوضي (6
األعضاء في المعهد األفرييي للتعليم من أجل التنمية للتمكين من تسوية االلتزامات 

 المستحية للمؤسسة.
ع أول ميجب على مفوضية االتحاد األفرييي تعويض العييد الراحل عبدول سيلي نيان،  (1

التأمين عند الحصول على جميع المستندات المطلوبة )خيار( للتعويض من خالل  فرصة
بما في ذلك شهادة الوفاة من خالل سفارة جمهورية السنغال وتيديم تيرير إلى اللجنة الفرعية 

 .2022بشأن تنفيذ هذا الميرر إلى اجتماع المجلس التنفيذي في يونيو/ يوليو 
يجب على مفوضية االتحاد األفرييي أن تضع آليات لضمان أنه بمجرد إغالق منظمة أو  (8

اعتمادها في مؤسسات االتحاد األفرييي، يتم تحديد جميع متأخرات الموظفين وااللتزامات 
انونية تجاه الي التبعاتاألخرى المستحية ومراجعتها وتسويتها في الوقت المناسب لتجنب 

 االتحاد األفرييي.

 . فيما يتعلق بااللتزامات المستحية لجمهورية أوغندا:2.1
ويجدد التأكيد بأنه يجب على  EX.CL/Dec1057(XXXV)من  22يستحضر الفيرة  (1

مفوضية االتحاد األفرييي أن تعطي األولوية وتسدد المستحيات لجمهورية أوغندا دون أي 
تأخير إضافي من مدخرات الميزانية أو المصادر األخرى حيث تتوفر األموال في إطار 

 بعثة االتحاد األفرييي في الصومال.
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عداد وتيديم خطة سداد محددة إلى اللجنة الفرعية يجب أن تيوم مفوضية االتحاد األفرييي بإ
المعنية بمسائل المراجعة، بما في ذلك مصادر األموال للديون المستحية ألوغندا بحلول 

 .2022مايو 

 التحليل التفصيلي لجميع الصناديق الخاصة الخاملة عنبشأن التقرير 
ي تيرير ن تنفيذ اليضايا المطروحة فمفوضية االتحاد األفرييي إلى ضما ويدعوبالتيرير  يحيط علما .6

 بما يلي: ويكلفلتعزيز اإلدارة الفعالة للصناديق الخاصة  ،المراجعة وفيا لذلك
تيارير دورية إلى لجنة الممثلين الدائمين والمجلس  تيديمينبغي لمفوضية االتحاد األفرييي  (1

التنفيذي عن جميع الصناديق الخاصة بما يتماشى مع المواد ذات الصلة في النظم واللوائح 
المالية لالتحاد األفرييي، ينبغي أن تتضمن هذه التيارير معلومات عن اإلنجازات والتحديات 

 التي تواجه الصناديق،
االتحاد األفرييي آليات الذاكرة المؤسسية من خالل ترقية أنظمتها يجب أن تعزز مفوضية  (2

اديق الخاصة الصن عنبما في ذلك التيارير  ،جميع تيارير اإلدارةب االحتفاظالرقمية بحيث يتم 
، مصرح لهمالوالصناديق األخرى في بوابات مركزية لتسهيل الرجوع إليها من قبل المسؤولين 

 الفرعية بشأن التيدم المحرز في هذا الصدد.وتيديم تيرير إلى اللجنة 
مشاريع جميع ال استكماليجب أن تضمن مفوضية االتحاد األفرييي إجراء عمليات المراجعة عند  (3

لصناديق. يجب إجراء مزيد ا إغالقعند رصدة األحييق األهداف والتحيق من من أجل تيييم ت
يتماشى مع قواعد االتحاد األفرييي من عمليات المراجعة قبل إغالق الصناديق الخاملة بما 

 والممارسات المحاسبية الموحدة.
بما يتماشى مع النظم واللوائح المالية  ،( الخاملة1على إغالق الصناديق الخاصة السبعة ) يوافق .1

 لالتحاد األفرييي على النحو التالي:

 أرصدة دفتر األستاذ الوصف
 بالدوالر األمريكي 

 الحاليةاألرصدة البنكية 
 بالدوالر األمريكي

 19,994.50 823,530.69 لدول األعضاءل المستوى والوزاري الرفيع فريقال
 19,994.50 55,059.81 العمل على ميترح حكومة االتحاد

 3,189,907.43 19,994.50 (SF007) صندوق التضامن 
 19,994.50 90,959.68 اقتناء مباني مكاتب واشنطن
 19,994.50 15,000,000.00 الدعم الدولية بييادة أفرييية في ماليالصندوق االئتماني لبعثة 
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 - 2,729,646.70 مساهمات اإلغاثة في حاالت المجاعة في اليرن األفرييي
 19,994.50 209,350.00 اللجنة الرفيعة المستوى بشأن مصادر التمويل البديلة

 139,961.5 22,098,454.31 اإلجمالي

 تقرير مكتب الرقابة الداخلية بشأن 

 أشهر  6االتحاد األفريقي لمدة  مفوضيةعن أداء ميزانية 

 2222من يناير إلى يونيو -
ري مفوضية مدي ويدعو ،تطبيق البرامجانخفاض معدل عن قليه بشأن  ويعرببالتيرير  يحيط علما .8

 االتحاد األفرييي إلى ضمان تعزيز تنفيذ البرامج.
 ;EX.CL/Dec 815 (XXX) ؛ذات األرقام المرجعية لمجلس التنفيذيا ميرراتيستحضر  .9

EX.CL/Dec.1031 (XXXIV)  ؛11الفيرة (XXXV)1057 1069)ب و ح(؛  39 الفيرة 
(XXXV)  ؛ 12و 11و 10، الفيراتEX.CL/Dec.1071 (XXV)  ؛ 9الفيرة

EX.CL/Dec.1073 (XXVI)  ؛ والميرر 40الفيرةEX.CL/Dec.1097 (XXVII)  18الفيرة ،
 -على ما يلي:  ويجدد التأكيد

يجب على مفوضية االتحاد األفرييي اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز اآلليات الحالية لإلدارات  (1
تيديم تياريرها بانتظام في األداة األفرييية للرصد والتيييم واإلبالغ  لمن أجذات الصلة 

 خالل العام، يتعين على إدارة مفوضية االتحادالتي لم تنفذ وتحسين معدل تنفيذ البرامج 
مساءلة الموظفين في اإلدارات ذات الصلة والمسؤولين عن  االقتضاء،األفرييي، حسب 

 ضعف األداء، وفًيا لنظم ولوائح العاملين.
)ب(  39والفيرة  EX.CL/Dec.1073(XXXVI)( من الميرر 3) 66يستحضر الفيرة  (2

التي وجهت بإصدار الميزانية وتخصيصها  EX.CL/Dec.1057(XXXV)من الميرر 
بشكل متناسب مع األداء بما يتماشى مع اليواعد الذهبية لالتحاد األفرييي بشأن إعداد 

معدل تنفيذ الميزانية للسنوات الثالث السابية باإلضافة إلى معدل تنفيذ توصيات و الميزانية 
 المراجعة.

يجب أيًضا وضع الحد األدنى للتنفيذ وتيديمه للبحث من قبل اللجنة الفرعية للتنسيق  (3
واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية، وذلك لمنع اإلدارات من تيديم 
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ومواءمة ميترحات الميزانية بناء على اليدرات والموارد البشرية  مرتفعة ميزانيةبميترحات 
 المتاحة.

جب إشراك الشركاء ذوي التمويل المنخفض ميارنة بالتعهدات التي تم تيديمها في وقت ي (4
مبكر خالل سنة الميزانية، ويجب السعي للحصول على التزامات قوية من الشركاء قبل 
وضع البرامج في ميترحات الميزانية، وذلك لتجنب الميزانيات التي بها فجوات في التمويل 

 (، 2الذهبية رقم اثنين ) بما يتماشى مع الياعدة
يجب أن تعمل مفوضية االتحاد األفرييي على نظام األداة األفرييية للرصد والتيييم واإلبالغ 
ذا لم تعد األداة األفرييية للرصد والتيييم واإلبالغ مناسبة  لتعزيز فعالية وكفاءة النظام، وا 

م نموذج المشروع في في استخدا تشرع مديرية الشؤون الماليةلهذا الغرض، فيجب أن 
للتخطيط والرصد والتيييم واإلبالغ عن أداء المشاريع، أو البحث عن أي  SAP الساب

 نظام مناسب آخر.

يجب على مفوضية االتحاد األفرييي تطوير آليات فعالة بشأن التخصيص الربع السنوي  (1
عتبار في اال لألموال وليس على النظام الحالي اليائم على المساواة في الحصص دون األخذ

  تكلفة وحجم البرامج التي ستنفذها اإلدارات.
 EX.CL/Dec 1057 (XXXV)اليسم األول من ميرر المجلس التنفيذي رقم  يستحضر .10

من مفوضية االتحاد األفرييي تيديم طلب إلى أجهزة صنع السياسة  ويطلببشأن الخطة االنتيالية 
بشأن مدى فعاليتها في تنفيذ شغل المناصب في الهيكل الجديد على جميع المستويات، حتى ال 
تعيق عمل بعض اإلدارات التي تحتاج إلى موظفين أكثر في المستويات األدنى من المستويات 

 اإلدارية.
حاد األفرييي بالتعاون مع أمانة جامعة الدول العربية إليجاد طرق مفوضية االت يكلف أيضا .11

بديلة من أجل وضع خطة العمل بشأن الشراكة األفرييية العربية، في حالة حدوث مزيد من التأخير 
 في عيد اليمة األفرييية العربية.

رامج ب، مفوضية االتحاد األفرييي بتيديم خطة تنفيذ البرنامج ومشروع خطة اليكلف كذلك .12
عية جامعة الدول العربية لبحثها من قبل اللجنة الفر -المستيبلية لمديرية الشراكة لالتحاد األفرييي

 .2022للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية، بحلول مايو 
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 بشأن تقارير مكتب المراجعة الداخلية 
 وصناديق الصيانة ورأس المال العاملعن صندوق االحتياطي والصناديق الخاصة 

اإلدارة  فعالة في مفوضية االتحاد األفرييي إلى وضع أنظمة ويدعوبالتيرير،  يحيط علما .13
العامة والصناديق الخاصة األخرى بما يتماشى مع النظم  والصناديقق االحتياطي دو الرشيدة لصن

 أيضا بما يلي: ويكلفهاواللوائح المالية لالتحاد األفرييي، 

من صندوق اقتناء الممتلكات لالتحاد  ٪3يجب أن تضمن مفوضية االتحاد األفرييي تحويل نسبة  (1
قم لمجلس التنفيذي ر يرر اممع األفرييي إلى صندوق الصيانة لالتحاد األفرييي بما يتماشى 

Ex.Cl.877 (XXVII)، 
ع األرصدة م الصندوقيجب أن تضع مفوضية االتحاد األفرييي آليات فعالة لضمان تطابق أرصدة  (2

البنكية المخصصة ذات الصلة وفًيا لإلدارة المالية الفعالة المطلوبة وبما يتماشى مع ميرر المجلس 
 التنفيذي ذي الصلة.

 اجإدر في عمليات  التسجيلأنظمة فعالة للضوابط الداخلية لضمان اليضاء على أخطاء  وضع
ومفوض الشؤون السياسية والسلم واألمن قبل  رئيسالالمعامالت والحصول على الموافيات من 

 استخدام األموال في صندوق السالم.
يجب أن تضمن قيادة مفوضية االتحاد األفرييي من خالل مكتب نائب الرئيس مشاركة اإلدارة في  (3

ى المديرين/ نواب المديرين، وأن تيوم اإلدارة بالرد على جميع اجتماعات اللجنة الفرعية على مستو 
نتائج المراجعة، يجب أال ييدم مكتب المراجعة الداخلية أي تيرير ال يتضمن ردود اإلدارة لبحثه من 

 قبل اللجنة الفرعية.
في ما المتمثل في غياب الفواتير بو  ،ينبغي إجراء عملية مراجعة خاصة للنظر في التحدي المستمر (4

 ذلك نظام الملء واألرشفة بالكامل لتحديد السبب الجذري لهذه الثغرات،
ينبغي لإلدارة في مفوضية االتحاد األفرييي ضمان إجراء التسويات الشهرية ألرصدة الصناديق  (1

 بحيث تعكس المبالغ الصحيحة.
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ل الوثائق عيجب على إدارة مفوضية االتحاد األفرييي التعجيل بمشروع التوثيق الرقمي بحيث يج (6
 متاحة على اإلنترنت كلما دعت الحاجة إلى عمليات المراجعة.

 

 

 بشأن تقرير مكتب الرقابة الداخلية 
 أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي بشأنعن التحقيق 

 أعضاء المجلس ويدعوعن قليه بشأن اليضايا المثارة،  ويعرببالتيرير  يحيط علما .14
 االقتصادي واالجتماعي والثيافي للعمل ضمن أحكام اليواعد اليانونية لالتحاد األفرييي.

البالغ إزاء الطبيعة المتكررة لالنتهاكات وعدم اتخاذ الجمعية العامة للمجلس  يعرب عن قلقه .11
اعد اليانونية اليو  هاكقاموا بانتاالقتصادي واالجتماعي والثيافي إجراءات ضد أولئك الذين ُيزعم أنهم 

 لالتحاد.

اليانونية الميدمة من قبل مكتب المستشار اليانوني بشأن األساس  باإلفادة يحيط علما .16
اليانوني لفرض عيوبات على أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي الذين تبين في 
التيرير أنهم قاموا بانتهاك أحكام نظم ولوائح االتحاد األفرييي التي تتطلب االحتراف واألمانة والنزاهة 

 والثيافي.لسلوك كأعضاء في المجلس االقتصادي واالجتماعي وأعلى معايير ا

 EX.CL/Dec. 1115 (XXXVIII) ( من ميرر المجلس التنفيذي2) 3الفيرة  يستحضر .11

، التي طلبت "من المفوضية إجراء تحييق مستيل من قبل اإلدارة المختصة 2021الصادر في فبراير 
التابعة للمفوضية في االنتهاكات المزعومة الحالية والمستيبلية لمدونة االتحاد األفرييي لألخالقيات 

ية والتوص ،لمجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي"الجمعية العامة لوالسلوك من قبل أعضاء 
رقم المؤتمر  بالعيوبات المناسبة من خالل مكتب رئيس المفوضية وميرر

Assembly/AU/Dec.757(XXXIII)   والذي كلف المفوضية "...  2020الصادر في فبراير
مواصلة اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لجميع أعمال سوء السلوك في االتحاد األفرييي، واستخدام 

نع صنونية المالية واإلدارية على جميع  األجهزة والمؤسسات غير المعنية بالرقابية اليا اسلطته
السياسة في االتحاد، بما في ذلك البرلمان األفرييي والمحكمة األفرييية لحيوق اإلنسان والشعوب 

 ." واللجنة األفرييية لحيوق اإلنسان والشعوب والمسؤولين المنتخبين
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 -بما يلي:  رئيس مفوضية االتحاد األفرييي كلفي .18

ي أعمال من جانب أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي التصدي ألضمان  (1
األفرييي  ض االتحادتنتهك اليواعد اليانونية لالتحاد األفرييي والتي تضلل الجمهور وتعرّ 

لمفوضية اعامة من مكتب رئيس  إشعاراتبإصدار  وتمس بسمعته،للمخاطر اليانونية والمالية 
 خالل مكتب المستشار اليانوني؛من 

يق ، بما في ذلك؛ التعلد من الضرر بسمعة االتحاد وأصولهاإلجراءات لمنع المزيب التعجيل (2
ير اليانونية ايالفوري وغير المحدود لألفراد الذين ثبت ارتكابهم لسوء السلوك أو أي خرق للمع

 التزوير؛ عمالألالتحاد األفرييي و ية الفكرية ، بما في ذلك انتهاك حيوق الملكلالتحاد األفرييي
ة في األنشطة من المشاركلمنعهم ألفراد المتورطين لالتواصل مع الدول األعضاء زيادة  (3

 ؛المستيبلية لالتحاد
لمجلس التنفيذي عن اإلجراءات المتخذة ضد إلى ا 2022تيديم تيرير بحلول يونيو / يوليو  (4

ة لالتحاد اليواعد اليانوني قاموا بانتهاكالذين ادي واالجتماعي والثيافي أعضاء المجلس االقتص
تصادي س االقاألفرييي، باإلضافة إلى التيدم المحرز في مراجعة الصكوك اليانونية للمجل

 ؛واالجتماعي والثيافي
لشخصين ا سلوكية بشأن إرسال رسالة رسمية إلى البعثة الدائمة لجمهورية نيجيريا االتحاد (1

قانوني نيابة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي، وطلب اللذين تصرفا بشكل غير 
الجتماعي والثيافي بما إغالق الحساب المصرفي المفتوح باسم المجلس االقتصادي وا

التحاد األفرييي؛ ومواصلة اإلجراءات اليانونية للمساءلة ع النظم واللوائح المالية ليتعارض م
 ؛جيريا االتحاديةطنية لجمهورية نيوفًيا لليوانين الو 

 

 سمراجعة توصيات التحييق لضمان التوافق مع نتائج الدراسة المتعمية حول المجل (6
 ؛االقتصادي واالجتماعي والثيافي

لدول األعضاء وعامة الجمهور إلخطارهم بأسماء أعضاء مع اإجراء اتصاالت رسمية  (1
ير قانوني م تعيينهم بشكل غالمجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي واألفراد اآلخرين الذين ت

 للعمل نيابة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي إللغاء أعمالهم.
قواعد رام احتباالقتصادي واالجتماعي والثيافي  جميع أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس يوجه .19

 الرئيس بارهباعت، أنه منتخب على النحو الواجبعلى للمكتب واالعتراف بالرئيس الحالي  اءاتاإلجر 
 سياسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي.ال
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أن أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي هي الوصي الوحيد على  يؤكد من جديد .20
 بعدم السماح ألي ويوجه، الطوابع واألوراق ذات الرأسية واألختام ذات الصلة الخاصة بالمجلس

ذه ، باستخدام هرئيسال ن فيهمواالجتماعي والثيافي، بم س االقتصاديعضو من أعضاء المجل
 الرموز الرسمية لالتحاد واالحتفاظ بها.

جة ممارسة أعلى در بجميع أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي  أيضاً  يكلف .21
ال أداء اليمين عند استالم المهاممهم وواجباتهم كما هو محدد في من السرية في أداء مها سيتم ف، وا 

 تحميلهم المسؤولية.

 2011الصادر في يونيو  EX / CL 924 (XXVI) المجلس التنفيذييستحضر مقرر  .22
قتصادي المجلس اال كلفويقتصادي واالجتماعي والثيافي بشأن إنشاء الفروع الوطنية للمجلس اال

 األعضاء.الوطنية في الدول فروع للعمل الإطار إعداد  باستكمال ي والثيافيواالجتماع

لمجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي مع لأن مذكرات التفاهم  أيًضا من جديديؤكد  .23
قام و من قبل أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي تمت المبادرة فيها قد  ،األطراف الثالثة

يجب  ةوأن أي مذكرة تفاهم موقعة خارج العمليات المطلوب ،مكتب المستشار اليانوني بفحصها
 إعالنها الغية وباطلة.

افي. لمجلس االقتصادي واالجتماعي والثيمكتب ابانتخاب السيد دينيس كودي رئيساً ل يرحب .24
تزاماتهم بالأن يكونوا على دراية بجميع أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والثيافي  ويوجه
جتماعي للمجلس االقتصادي واالحسب األصول كرئيس سياسي المكتب  برئيسواالعتراف  اليانونية
 والثيافي.
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