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 المعنى ختصاراال

ACERWC  حقوق الطفل ورفاهيتهللجنة للخبراء األفريقية 

ACHPR 
AfCHPR 

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
AHRM  ة وإدارة الموارد البشريةياإلدارالشؤون 

AMISOM بعثة االتحاد األفريقي في الصومال 

AOC لجنة عمليات المراجعة 
APROB مجلس التعيين والترقية والتوظيف 

AU االتحاد األفريقي 

AUABC  التحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادامجلس 

AUC مفوضية االتحاد األفريقي 
AU-CLB القاعدة اللوجستية القارية لالتحاد األفريقي 

AUDA  تنمية للوكالة االتحاد األفريقي 
AU-FRR واللوائح المالية لالتحاد األفريقي النظم 

AU-IBAR مكتب االتحاد األفريقي للثروة الحيوانية 

AULO مكتب االتصال باالتحاد األفريقي 

AU-SRR االتحاد األفريقي عامليلوائح نظم و 

BDCP مكتب نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 

BOEA مجلس المراجعين الخارجيين 

BOEA  المراجعين الخارجيينمجلس 

CDC  األمراض والوقاية منها مكافحةمركز 

CP رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 

CRP برامج الحجز بالكمبيوتر 

DCP نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 
ECOSOCC المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

EU االتحاد األوروبي 

FINANCE دليل التمويل 

FRR القواعد واللوائح المالية لالتحاد األفريقي 
H.E. صاحب السعادة 

H.E. سعادة 
HQ مقرال 

HQ مقرال 
HR الموارد البشرية 
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اللجنة و للجنة الممثلين الدائمين، المراجعة التابعةمسائل لالفرعية  للجنةبين ااالجتماع المشترك تقرير 

لشؤون اإلدارية والمالية التابعة للجنة الممثلين واالميزانية على إلشراف العام والتنسيق لالفرعية 

 عن البيانات المالية المراجعةخمسة عشر اللمالية وزراء االدائمين، وخبراء لجنة 

 

 2022يونيو  24في  المنعقد

 مقدمة -أوال 

اللجنة الفرعية و للجنة الممثلين الدائمين، المراجعة التابعةمسائل لالفرعية  للجنةاالجتماع المشترك عُقد  .1

لشؤون اإلدارية والمالية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، وخبراء واالميزانية على إلشراف العام والتنسيق ل

)اجتماع افتراضي / عبر اإلنترنت( في  عن البيانات المالية المراجعةخمسة عشر اللمالية وزراء الجنة 

ألجهزة االتحاد  2021لعام  المراجعةالبيانات المالية  لبحث 2024يونيو  24في  ،أديس أبابا، إثيوبيا

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة و وكالة االتحاد األفريقي للتنميةو مفوضية االتحاد األفريقيريقي )األف

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان و االستشاري لمكافحة الفساد األفريقيمجلس االتحاد و بين األقران

المجلس االقتصادي واالجتماعي و األفريقيةمنطقة التجارة الحرة القارية و البرلمان األفريقيو والشعوب

( لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيتهو اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبو  والثقافي

 .10:30. بدأ االجتماع في الساعة للمفوضيةواللوائح المالية  النظممن  94 ةمع القاعد تمشيا

 الحضور -ثانيا

شارك في رئاسة االجتماع سعادة الدكتور محمد عمر جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا  .2

الدائم لدى االتحاد األفريقي، ورئيس اللجنة الفرعية لمسائل المراجعة التابعة للجنة الممثلين  لهامثوم

إلشراف والتنسيق لة الفرعية غانا ورئيس اللجن ةأماه سفير-الدائمين، وكذلك سعادة السيدة أما أدوما تووم

 لشؤون اإلدارية والمالية. حضر االجتماع ممثلون عن الدول األعضاء التالية:واالميزانية على العام 

 

 الجزائر (1

 بوتسوانا (2

 جمهورية أفريقيا الوسطى (3

 تشاد (4

 جزر القمر (5

 كوت ديفوار (6

 جيبوتي (7

 جمهورية الكونغو الديمقراطية (8

 مصر (9

 االستوائيةغينيا  (10

 أثيوبيا (11

 إريتريا (12

 الجابون (13

 غامبيا (14

 غانا (15

 ليسوتو (16

 ليبيريا (17

 مالوي (18

  موريشيوس (19

 المغرب (20

 نيجيريا (21

 الجمهورية الصحراوية (22

 السنغال (23

 جنوب أفريقيا (24

 تنزانيا (25

 توجو (26

 زامبيا (27

 زيمبابوي (28

 15الـ لجنة وزراء المالية خبراء  (29

 الكاميرون

 تشاد 15الـ لجنة وزراء المالية خبراء  (30

 مصر 15الـ لجنة وزراء المالية خبراء  (31

 غانا 15الـ لجنة وزراء المالية خبراء  (32

 المغرب 15الـ لجنة وزراء المالية خبراء  (33

جنوب  15الـ لجنة وزراء المالية خبراء  (34

أفريقيا
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 افتتاحية الكلمات -ثالثا 

المراجعة االجتماع ورحب بالرئيس المشارك وجميع األعضاء،  لمسائلافتتح رئيس اللجنة الفرعية  .3

وممثلي مفوضية االتحاد المفوضية ورئيس مجلس المراجعين الخارجيين وفريقه وكذلك نائب رئيس 

اللوائح المالية و نظماألفريقي وأعضاء االتحاد األفريقي األخرى في االجتماع المشترك الذي يتماشى مع 

للتنسيق واإلشراف االجتماع باالشتراك مع رئيس اللجنة الفرعية سيترأس  هأنبماع الجديدة. وأبلغ االجت

 .الميزانية والشؤون اإلدارية والمالية العام على

ليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية وتمنى لهن التوفيق. وذكر كذلك أن للزميالت ل وأعرب عن تقديره .4

 ليوجد لوال مساهمة العديد من النساء المتميزات والملتزمات. ما كانعالم الدبلوماسية 

بحضور المراجع العام التحاد جمهورية نيجيريا، ورئيس مجلس المراجعين الخارجيين لالتحاد  ورحب .5

األفريقي وفريقه، وعلى العمل الذي يقومون به، كما أعرب عن اعتذاره عن عدم كون االجتماع المشترك 

  .19حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد  تزايدبسبب مقررا،  كانكما  ،حضوريا

هو حجر الزاوية لوظائف الرقابة الداخلية في االتحاد وعين الدول مجلس المراجعين الخارجيين وذكر أن  .6

تحقيق المثل العليا لالتحاد بدرجة عالية من الشفافية وااللتزام ومراعاة معايير  إتاحةاألعضاء في 

 الدولية. المراجعة

نهم انتهوا حيث إوشكرهم على عملهم الشاق  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرخبراء  بحضورما أقر ك .7

األخير في المغرب مع المفوضية والدول األعضاء وأكد مجددًا أن خبرتهم وجهودهم  اجتماعهمللتو من 

 مفيدة للغاية.

مئات الصفحات  كانت تضمحيث  ضخمةكانت  ستكون موضع النقاشأشار كذلك إلى أن التقارير التي  .8

قبل تقديمها إلى لجنة  والتداول بشأنها على نحو فعال لفهمهاوأن الجلسة المشتركة لديها وقت محدود 

يوليو. كان ال بد من تأجيل االجتماعات المخطط في لمجلس التنفيذي االممثلين الدائمين مع اقتراب دورة 

 التقارير. لبحثيوم واحد ال يكفي واالجتماع بلها في وقت سابق وبدأت لجنة الممثلين الدائمين بالفعل 

الرئيس المشارك عن تقديره لرئيس مجلس المراجعين الخارجيين الذي سافر من نيجيريا إلى  تكما أعرب .9

تأجيل المتعلق بقتراح المع الرئيس المشارك على ا تباألعضاء واتفق تا رحبإثيوبيا لتقديم التقرير. كم

المداوالت الكاملة حول التقرير بسبب ضيق الوقت وضخامة التقارير وطلبت من أعضاء الجلسة 

 االقتراح. بحثالمشتركة 

 النظموفي هذا الصدد، تم التماس الرأي القانوني وأبلغ ممثل مكتب المستشار القانوني االجتماع بأن  .10

البيانات  بحثبالمجلس التنفيذي قيام ومايو  31االنتهاء من المراجعة بحلول  تنص علىالمالية واللوائح 

د حتى اآلن أي أثر قانوني جنبًا إلى جنب مع الميزانية. وأوضحت كذلك أنه ال يوج المراجعةالمالية 

 مجلس المراجعين الخارجيينالتي لوحظت طالما أن  مسائل المراجعةلتأجيل المداوالت التفصيلية بشأن 

 هو مطلوب. حسبمايقدم التقرير 

ألن الضوابط  مجلس المراجعين الخارجيينإلى أنهم يقدرون عمل  المفوضيةرئيس  ةأشار سعادة نائب .11

 مجلس المراجعين الخارجيينوالتوازنات تضيف الكثير من القيمة إلى االتحاد. وتابعت قائلة إن عمل 

الجيدة. المؤسسية للشفافية ويعزز الحوكمة  احاسم اعنصر مما يمثل واإلبالغ،اإلدارة المالية  يؤدي إلى

ؤول األول للرقابة على تنفيذ توصيات التزام مكتبها بصفته المس مجلس المراجعين الخارجيينوأكدت ل

 .المراجعة

اقتراح تأجيل المداوالت  ووافقوا علىأعرب األعضاء عن تقديرهم للعمل الذي قام به المجلس من جانبهم  .12

إلى وقت  مراجعتها جدًا وتحتاجوضخمة التفصيلية ألن التقارير التي يجب دراستها وفهمها كانت كثيرة 

 اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية. علىاألعضاء الزميالت  هنأكاف. كما 

القضايا التي أثيرت في التقرير مع السماح  وبحثتأجيل المداوالت التفصيلية  بشأنتم التوصل إلى توافق  .13

 .ةالمالي النظم واللوائحبتقديم التقارير وفقًا لمتطلبات  مجلس المراجعين الخارجيينل
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 جدول األعمالاعتماد  -رابعا 
مع إجراء مداوالت كاملة، تم اعتماد  وبحثهااستناداً إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت الستعراض التقارير  .14

أمر جدول األعمال للسماح بعرض التقارير بالكامل والحصول على تعليقات عامة بينما سيتم النظر في 

لوساكا في يوليو. وبناًء على ذلك، تم  بعد اجتماعات كل جهازلالمفصل تقرير الالمداوالت بشأن عقد 

 جدول األعمال على النحو المبين أدناه: اعتماد

 افتتاحية الكلمات (1

 اعتماد جدول األعمال؛ (2

 من قبل مجلس المراجعين الخارجيين؛ 2021لعام  المراجعةالبيانات المالية  بحث (3

  مجلس المراجعين الخارجيينعرض من 

 أعمال. ما يستجد من (4

 

 الخارجيين  المراجعينمجلس التي قام بمراجعتها  2021لعام البيانات المالية  بحث-خامسا 

 مجلس المراجعين الخارجيينعرض قدمه رئيس  (أ)
ورئيس االتحادية جمهورية نيجيريا لالمراجع العام  أدولفوس آجوجوالسيد دعا رئيس اللجنة الفرعية  .15

 عرضه.تقديم ى لإمجلس المراجعين الخارجيين لالتحاد األفريقي 

على الحفاظ على حياتنا حتى  العلي القديربالتعبير عن امتنانه هلل  مجلس المراجعين الخارجيينبدأ رئيس  .16

. وأعرب عن تقديره ألعضاء 2021لعام  المراجعةهذا الوقت المادي وعلى النجاح المسجل في دورة 

لجنة الممثلين الدائمين المحترمين، للشرف الممنوح له وللفريق لتقديم العرض نيابة عن أعضاء مجلس 

 وسياق خلفية، عنالمراجعين الخارجيين لالتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا. ثم قدم عرًضا موجًزا 

 ونطاق ،النظم واللوائح المالية في المبين النحو على الختصاصاتوا ، 2021 المالية السنة مراجعة

 المالية للسنة المراجعة وبرنامج ،تمت مراجعتها التي والمكاتب األجهزة ذلك في بما ،المراجعة ومنهجية

يات المراجعين ومسؤوليات اإلدارة ومسؤول للمراجعة الزمني والجدول ، المراجعة وأهداف ، 2021

الرئيسية ، والقواعد اإلجرائية لمجلس المراجعين  المراجعةالدولية، ونتائج  المراجعةاالمتثال للمعايير ،

 الموحد وأمانة مجلس المراجعين الخارجيين على النحو التالي المراجعةالخارجيين ، ودليل 

األعضاء أنه تم انتخابه باإلجماع كرئيس  المراجعين الخارجيينفي الخلفية، أبلغ رئيس مجلس  1.16

 24و 23 يوميمجلس الذي عقد لاالجتماع االفتراضي ل خالل 2021فبراير  23مجلس في لل

االنتهاء  وضمان 2020لعام البيانات المالية  مراجعةلرئاسة أُسندت إليه ول مهمة أل 2021فبراير 

مسائل لفي الوقت المناسب لتقديم التقارير إلى أعضاء اللجنة الفرعية  المراجعةمن عملية 

. وذكر النظم واللوائح الماليةمع  تمشيا 2021يونيو  8للجنة الممثلين الدائمين في التابعة المراجعة 

بإجراء  مؤسسة عليا للمراجعة( 11) ةعشر إحدى ت، قام2020لعام  للمراجعةكذلك أنه بالنسبة 

كدولة عضو من قبل  غينياومع ذلك، فإن تعليق  .االتحاد األفريقيأجهزة من ( 7ة )لسبع مراجعة

البيانات  مراجعةغينيا في للمراجعة في العليا المؤسسة االتحاد األفريقي أثر بالتالي على مشاركة 

على الرغم من االنخفاض  .2021ديسمبر  31المالية ألجهزة االتحاد األفريقي للسنة المنتهية في 

المشاركة، فقد ارتفع عدد أجهزة االتحاد األفريقي إلى عشرة  مؤسسات المراجعة العليافي عدد 

مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية واآللية األفريقية للمراجعة ( )10)

فحة الفساد والمحكمة األفريقية المتبادلة بين األقران ومجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكا

لحقوق اإلنسان والشعوب والبرلمان األفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والمجلس 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي و اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ولجنة الخبراء 

( مكاتب 7سبعة ) وتمت مراجعة، 2021المالية  الستة فياألفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته( 

مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في إقليمية ومؤسسات أخرى تابعة لالتحاد األفريقي )

المكتب األفريقي للثروة في الغوس ،  مجلس االتحاد األفريقي لألبحاث العلمية والفنية، أفريقيا
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، مكتب جنيف  دواالفي القاعدة اللوجستية القارية لالتحاد في نيروبي، مكتب بروكسل،  الحيوانية

 (الجامعة األفريقية ،

إلى متطلبات المادة  مجلس المراجعين الخارجيين، أشار رئيس 2021السنة المالية  مراجعةسياق  2.16

 .EX.CLالمجلس التنفيذي  ومقرريبشأن وظيفة المراجعة،  النظم واللوائح الماليةمن  77

/Dec.1027, (XXXII) و EX.CL. /Dec.916 (XXVIII)المراجعين الخارجيين بشأن تعيين مجلس 

رة(. وأشار أيًضا إلى دالمق المساهماتمن  1من المستوى  6التناوب اإلقليمي و  على أساس 5)

 ،2021نوفمبر  18الذي عقد في  عبر اإلنترنت اجتماعه خالل ،مجلس المراجعين الخارجيينأن 

لالتحاد األفريقي وأجهزته التي اختارها مجلس  2021للسنة المالية  المراجعة استراتيجية تبنىقد 

والقيود  19كوفيد خصوصية جائحة  إدراكالمراجعين الخارجيين لالتحاد األفريقي، مع 

المفروضة في بلدان مختلفة فيما يتعلق بالسفر. وبالتالي، تم السماح لألعضاء بإجراء عمليات 

 مجلس المراجعين الخارجيينإجراء تقييم المخاطر. بدأ  خاللوعن بعد  حضوريا المراجعة

ألجهزة االتحاد األفريقي في الفترة من  2021البيانات المالية لعام  مراجعةالمرحلة األولى من 

أبريل  15إلى  2022أبريل  4والمرحلة النهائية من  2022مارس  4إلى  2022فبراير  14

بما يتماشى مع  المراجعةمليات التنسيق المناسب لر المهنية وضمن التزم المجلس بمعايي. 2022

 26، في اجتماعه المنعقد في مجلس المراجعين الخارجيينمعايير المراجعة ذات الصلة. اعتمد 

( ، تقارير 2014واللوائح المالية ) النظممن  83وعبر الفيديو ووفقًا للمادة  حضوريا ،2022مايو 

 الخارجية. مجلس المراجعين الخارجيينرئيس  الذي قدمهة ورأي المراجع المراجعة

أن المراجعة أجريت وفقًا الختصاصات المراجعة  مجلس المراجعين الخارجيينكما ذكر رئيس  3.16

 واللوائح المالية لالتحاد األفريقي. النظم( من 1) 79المنصوص عليها في المادة 

وفيما يتعلق بنطاق ومنهجية المراجعة، أشار إلى أن المراجعة تضمنت فحص السجالت المالية لالتحاد  4.16

؛ مراجعة الضوابط الداخلية وبيئة الرقابة؛ 2021ديسمبر  31األفريقي للسنة المالية المنتهية في 

للحسابات بما بالنسبة عينات من المعامالت في جميع المكونات الحاسمة  أُِخذتوتقييم المخاطر. 

تنفيذ المعامالت  للتأكد من أنالمراجعة التفصيلية التي أجريت  وعملياتيتماشى مع تقييمات المخاطر 

العام.  للقطاع ةالدوليلمعايير المحاسبية اوواللوائح المالية لالتحاد األفريقي  النظممتطلبات ل وفقاتم 

حالة تنفيذ توصيات المراجعة السابقة من أجل تقييم  استعرضوأشار كذلك إلى أن فريق المراجعة 

. تم تقييم المراجعةالمخاطر في تقييم ما تم القيام به لتعزيز الضوابط. تم استخدام منهجية قائمة على 

عينات من المعامالت أْخذ ومستويات المعامالت، و اتالحساب وأرصدةالمخاطر على مستوى الكيان 

 83بناًء على المخاطر التي تم تقييمها. كما سلط الضوء على متطلبات المادة مفصل  ها بشكللفحص

( بشأن إبداء مجلس المراجعين الخارجيين رأي 2014لالتحاد األفريقي ) ةالمالي النظم واللوائحمن 

البيانات المالية لالتحاد. وأشار كذلك إلى أن التقرير الذي سيقدمه رئيس لجنة عمليات  فيمراجعة 

حالة توصيات  -إلى ثالثة أقسام هي:  سينقسم مجلس المراجعين الخارجيينالتابعة ل اجعةالمر

في العام السابق. ملخص لنتائج المراجعة الرئيسية؛ وملخص تقارير المراجعة )اآلراء(.  المراجعة

شأن ( ب2014لالتحاد األفريقي ) النظم واللوائح الماليةمن  83كما سلط الضوء على متطلبات المادة 

إبداء مجلس المراجعين الخارجيين رأي مراجعة بشأن البيانات المالية لالتحاد. وأشار كذلك إلى أن 

سيكون  مجلس المراجعين الخارجيينالتابعة ل المراجعةالتقرير الذي سيقدمه رئيس لجنة عمليات 

 المراجعةائج في العام السابق. ملخص لنت المراجعةحالة توصيات  -مقسًما إلى ثالثة أقسام هي: 

النظم من  83الرئيسية ؛ وملخص تقارير المراجعة )اآلراء(. كما سلط الضوء على متطلبات المادة 

( بشأن إبداء مجلس المراجعين الخارجيين رأي مراجعة 2014لالتحاد األفريقي ) واللوائح المالية

 المراجعةه رئيس لجنة عمليات بشأن البيانات المالية لالتحاد. وأشار كذلك إلى أن التقرير الذي سيقدم

 المراجعةحالة توصيات  -سيكون مقسًما إلى ثالثة أقسام هي:  مجلس المراجعين الخارجيينالتابعة ل

 في العام السابق. ملخص لنتائج المراجعة الرئيسية ؛ وملخص تقارير المراجعة )اآلراء(.
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االجتماع  مجلس المراجعين الخارجيين، أبلغ رئيس 2021للسنة المالية  المراجعةفيما يتعلق ببرنامج  5.16

 عبر اإلنترنتاجتماعه الذي عقد  خالل المراجعةبرنامج بنى مجلس المراجعين الخارجيين قد تأن ب

 وظائفمراجعة  مؤسسات المراجعة العلياى لأنه اُسنِدت إوأوضح  2021نوفمبر  18إلى  16من 

في الجدول  مبينأجهزة االتحاد األفريقي كما هو  وغيرها منمفوضية االتحاد األفريقي  ومكاتب

 أدناه.

 
تخصيص  المكونات / المكاتب اإلقليمية مؤسسة المراجعة العليا الرقم

 الموظفين

  مفوضية االتحاد األفريقي  

 والتعبئة واإلدارة الماليةالميزانية  -المالية  -المحاسبة -المكونات / المكتب  نيجيريا 1

العلمية  األبحاثولجنة   اأفريقيفي المراكز لمكافحة األمراض والوقاية منها -المكتب اإلقليمي 

 القارية، دواال ، الكاميرون ةقاعدة اللوجستيال، أبوجا، نيجيريا، ووالفنية

6 

تسليم التخطيط االستراتيجي لإلدارة، مديرية مكتب الرقابة الداخلية، -المكونات / المكتب  الجزائر 2

 مديرية الشراكات وتعبئة الموارد 
 مكتب بروكسل -المكتب اإلقليمي 

2 

 2 إدارة االستثمار-المكونات / المكتب  الكونغو 3

ليبيا والجهاز األعلى للرقابة  4

 المالية والمحاسبة تنزانيا

 2 السلم واألمن، مكاتب االتصال-المكونات / المكتب 

 1 نظام تكنولوجيا المعلومات مراجعة -المكونات / المكتب  مصر 5

 الموارد البشرية،-المكونات / المكتب  المغرب 6
 مكتب جنيف-المكتب اإلقليمي 

2 

 2 والبعثات ياتالمشتريات والسفر-المكونات / المكتب  ناميبيا 7

 السلم واألمن-المكونات / المكتب  تنزانيا 8

 األفريقية ةالجامعمعاهد -المكتب اإلقليمي 

3 

 20  المجموع 

  أجهزة االتحاد األفريقي  

 2 الفساد  لمكافحةاالستشاري مجلس لالتحاد األفريقي  الجزائر 1

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان محاكم االتحاد األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ) جنوب أفريقيا 2
 (والشعوب

3 

 4 نيباد(المن أجل تنمية أفريقيا )الشراكة الجديدة  مصر 3

 3 للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية األفريقية  أنغوال 4

 2 البرلمان األفريقي المغرب 5

 2 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  نيجيريا 6

 3 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  نيجيريا 7

 2 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  تنزانيا 8

 2 لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته مصر 9

( ، 2( ، الجزائر )6نيجيريا ) 10
( ، ليبيا 3( ، تنزانيا )2ناميبيا )

( 1( ، مصر )2( ، المغرب )2)
 (.2والكونغو )

 20 مفوضية االتحاد األفريقي

 43 المجموع  
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بأن الهدف من المراجعة السنوية هو إبداء رأي مستقل  المراجعين الخارجيين مجلسصرح رئيس  6.16

حول البيانات المالية التي أعدتها مفوضية االتحاد األفريقي وفقًا ألساس االستحقاق للمعايير المحاسبية 

 .المالية لالتحاد األفريقي للنظم واللوائحاالمتثال مدى الدولية للقطاع العام وتقييم 

الجدول ب التقيدأنه تم  مجلس المراجعين الخارجيين، أكد رئيس للمراجعةفيما يتعلق بالجدول الزمني  7.16

بدقة كما تم اعتماده، ومع ذلك، تم تعديل تاريخ االجتماع المشترك للجنة الفرعية  للمراجعةالزمني 

لخطة المعتمدة كما ل قدم الخطوط العريضة. ثم 2022يونيو  24للجنة الممثلين الدائمين إلى التابعة 

 في الجدول أقل. مبينهو 

 
 فترةال نشاطال الرقم

 2021نوفمبر  18-16 هواعتماد تهومناقش المراجعةاستراتيجية  مشروععرض  1

 2022فبراير  14 للمراجعةبداية المرحلة األولى  2

 2022مارس  4 مراجعةلل نهاية المرحلة األولى 3

 2022مارس  31 لألجهزة والبيانات المالية الموحدةتقديم البيانات المالية  4

 2022أبريل  4 للمراجعةبدء المرحلة النهائية  5

 2022أبريل  15 العمل الميداني -مراجعة للنهاية المرحلة النهائية  6

 2022مايو  13 تقديم تقرير المراجعة وخطاب اإلدارة 7

 2022مايو  24و  23 لجنة عمليات المراجعةاجتماع  8

 2022مايو  26 التقارير والموافقة عليها والتوقيع عليها لبحث مجلس المراجعين الخارجييناجتماع  9

 

كما هو مطلوب بموجب المعايير  المراجعينمسؤوليات  مجلس المراجعين الخارجيينأوضح رئيس  8.16

الدولية لمراجعة البيانات المالية. كما حدد مسؤوليات اإلدارة بشأن إعداد البيانات المالية وفقًا ألساس 

الضوابط الداخلية والحفاظ عليها ،  ووضعاالستحقاق للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، 

معلومات والوثائق وتقديم تأكيد مكتوب بشأن اإلقرارات وتزويد المراجعين بإمكانية الوصول إلى ال

 المراجعة.ب ما يتعلقفي مكتب المراجعين الخارجيينالمقدمة إلى 

الضوء  مجلس المراجعين الخارجيين، سلط رئيس للمراجعةفيما يتعلق باالمتثال للمعايير الدولية  9.16

. وأوضح أن هناك ما مجموعه ستة وثالثون المراجعةعلى بعض المعايير التي استرشدت بها عملية 

على  القائمة( لمراقبة الجودة. توفر هذه المعايير "1ومعيار واحد ) للمراجعة( معياًرا دوليًا 36)

وفقًا  المراجعةالمستقل وإجراء  للمراجعتحديد األهداف العامة ب ابدء ،للمراجعينالمبادئ" إرشادات 

لمعايير االحوكمة )شؤون الحاجة إلى التواصل مع المكلفين ب إلى(، 200) للمراجعةللمعايير الدولية 

(، 300لمعايير الدولية للمراجعة البيانات المالية )لتخطيط مراجعة و(،  260الدولية للمراجعة 

لمعايير ا(  320لمعايير الدولية للمراجعة ا) المراجعةتحديد األهمية النسبية في تخطيط وإجراء و

المراجعة، والتوجيه بشأن تكوين  خاللتم تحديدها يتقييم التحريفات التي و، 450الدولية للمراجعة 

(، على سبيل المثال ال 700لمعايير الدولية للمراجعة ارأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية ) 

 الحصر.

 -في الفئات التالية:  للمراجعةلنتائج الرئيسية موجزا ل مجلس المراجعين الخارجيينرئيس  قدم 10.16

 

 للموردينالمبالغة في المدفوعات المقدمة   1.10.16
٪ من إجمالي نفقات 2عملية المراجعة، حددت المراجعة األهمية النسبية بنسبة  خالل (1

 9،751،853.01مفوضية االتحاد األفريقي )بعد خصم اإلعانات المقدمة لألجهزة( البالغة 

ن ين ألف وثمانمائة وثالثة وخمسية وواحد وخمسدوالًرا أمريكيًا )تسعة ماليين وسبعمائ

 (.اواحد اسنتو دوالًرا

الحظ المجلس من خالل استعراض البيانات المالية والسجالت المالية األخرى، كما هو  (2

، أن هناك مبالغة في 14، إصدار المراجعة  5.1.14مذكور في تقرير اإلدارة ، الفقرة 
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ن ري)تسعة وعش اأمريكي ادوالر 29.438.165.10المدفوعات المقدمة للموردين بمبلغ 

وثمانية وثالثين ألفًا ومائة وخمسة وستين دوالًرا وعشرة سنتات(. وقد تم  مائةأربعو امليون

ما  اولكنه السلع سلمواقد قدموا بالفعل الخدمات /  الموردونهذه المعامالت وكان  إكمال

وعدلت البيانات  المراجعةكأصول متداولة. استعرضت اإلدارة نتائج  محتفظا بها تزال

دوالًرا أمريكيًا )سبعة وعشرون مليونًا  27،459،356.71 قيمتهالمالية عن طريق حساب 

وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثالثمائة وستة وخمسون دوالًرا، واحد وسبعون سنتًا(، 

 ن ألفًاي)مليون وتسعمائة وثمانية وسبع مريكياا أدوالر 1،978،808.39رصيد  مما يترك

 وتسع وثالثين سنتا( كأصول مداولة دوالرات يةوثمانمائة وثمان

رصيد التحريفات غير المصحح  بينالمراجعة  قارنتوبالتالي، عند تحديد رأي المراجعة،  (3

وثمانمائة ن ألفًا يدوالًرا أمريكيًا )مليون وتسعمائة وثمانية وسبع 1،978،808.39البالغ 

األهمية النسبية المحددة بالفعل عند ون سنتًا( يوثمانية دوالرات وتسعة وثالث

ن ألف وثمانمائة يدوالًرا أمريكيًا ) تسعة ماليين وسبعمائة وواحد وخمس 9،751،853.01

( والحظ أن الخطأ غير المصحح كان أقل من مجموعة واحدًا سنتًاون دوالًرا يوثالثة وخمس

 .مفوضية االتحاد األفريقيبية، ومن هنا كان سبب الحساب غير المؤهل لاألهمية النس

 

عدم االعتراف بالمزايا العينية / النفقات المتعلقة بمراكز مكافحة األمراض والوقاية   2.10.16

  منها في أفريقيا
أن  -وأبلغ  - 6المراجعة  مسألة،  6.1.6في الفقرة  مجلس المراجعين الخارجيينالحظ  (1

األفريقي لم تعترف بالمزايا العينية / النفقات المتعلقة بالشركاء المنفذين  مفوضية االتحاد

 ادوالر 78.220.149.00لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا والتي تبلغ 

 ن دوالًرا(.ين ألف ومائة وتسعة وأربعين وعشرين مليون ومائتي)ثمانية وسبع اأمريكي

مع إدارة مفوضية االتحاد األفريقي والمكلفين بالحوكمة بما يتماشى مع  المراجعوناجتمع  (2

معايير مكتوب ) بيانمن اإلدارة تقديم ، وطلبوا  260 معايير المراجعة الدوليةالمعيار 

( بشأن اإلجراءات المخطط لها لالعتراف بهذه النفقات في البيانات 580 المراجعة الدولية

 االجتماع ىالمالية وكيف ستضمن مفوضية االتحاد األفريقي الشفافية في استخدام الموارد. أد

المساعدة الفنية المقدمة من "، 45.6.1إلى قيام اإلدارة باإلفصاح عن المعاملة في المالحظة 

، "أفريقيافي مستقلين لدعم مركز لمكافحة األمراض والوقاية منها الين منفذالشركاء الخالل 

 في البيانات المالية لمفوضية االتحاد األفريقي.

وبالتالي ، من المهم أن تضمن الدول األعضاء اتخاذ اإلجراءات المناسبة في هذا الصدد، مع  (3

ز مكافحة األمراض في توفير الدعم الالزم في تصميم واعتماد السياسات التي ستساعد مرك

أفريقيا على تعبئة الموارد من خالل الجهات المانحة / الشركاء المنفذين وضمان الشفافية 

 المراجعةهذه النتيجة كجزء من أمور  إدراجوالمساءلة في استخدامها. وقيل أيًضا إنه تم 

 .701بما يتماشى مع معيار المراجعة الدولية  المراجعينالرئيسية في تقرير 

 الرقابة الداخليةفي نقاط ضعف   3.10.16
الرقابة في ثغرات الانتباه اإلدارة إلى بعض  المراجعونتقرير اإلدارة، لفت  استعراضعند  (1

 .بشأنهاالداخلية التي ستتطلب اتخاذ إجراء 

أن ضعف الرقابة الداخلية يمكن أن يزيد من مخاطر  مجلس المراجعين الخارجيينيدرك  (2

حتيال، ومن ثم أشار الخطأ أو االالتحريف الجوهري في التقرير المالي، سواء كان ذلك بسبب 

إلى تلك الثغرات في نظام الرقابة الداخلية كما هو موضح في خطابات اإلدارة التي تتطلب 

 . فيها النظرمن االجتماع المشترك 

مجلس الموحد، ذكر رئيس  المراجعةمجلس المراجعين الخارجيين ودليل  ءاتبقواعد إجرا فيما يتعلق11.16

أن المجلس يقوم بمراجعة قواعد إجراءات مجلس المراجعين الخارجيين  المراجعين الخارجيين
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رضه في وقت الحق من هذا العام على الدول عونأمل . لجنة عمليات المراجعة ءاتقواعد إجراو

من جهودنا لتعزيز وظائف  في إطار كجزءالسرعة  ناحعلى جوالموافقة عليه  بحثهااألعضاء. وطلب 

 المجلس التنفيذي  مقررالتي يؤديها مجلس المراجعين الخارجيين. كان هذا يتماشى مع  المراجعة

EX.CL/Dec.1057(XXXV)  يضعأن  مجلس المراجعين الخارجيينالذي ينص على أنه "يجب على 

في تقارير  هاوتدفقموحد للمعلومات  توفر شكلمعيارية ودليل إجراءات لضمان  مراجعةسياسة 

 أجهزة االتحاد األفريقي. " مراجعةالمراجعة عند 
الضوء  لخارجيينمجلس المراجعين افيما يتعلق بأمانة مجلس المراجعين الخارجيين، سلط رئيس 12.16

وسكرتيره( يقدمان الدعم لمراجعي  اتنفيذي اشخصين فقط )أمين التي تضمعلى تكوين األمانة 

طلب أن تواصل الدول األعضاء دعم استقاللية المجلس ي واستمر. المراجعةالحسابات خالل دورة 

من خالل ضمان تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية لعملية المراجعة. أيًضا، لضمان تعيين 

خاصة بعقد ربع سنوي ال في فئة الخدمات تصنيفهوعدم  كموظف نظاميألمين التنفيذي لسكرتير 

ت في تنفيذ والية المجلس ولن يتعرض استقالليته الصعوبا يجنّبأن  ذلك من شأنفقابل للتجديد. 

 للخطر.

وأعضاء لجنة عمليات  المراجعةعلى جهود أعضاء فريق  مجلس المراجعين الخارجيينأثنى رئيس  .17

 الختتاموأعرب عن تقديره لجهودهم لتفانيهم في العمل  مجلس المراجعين الخارجيينوأعضاء  المراجعة

( بنجاح. كما أعرب عن تقديره لألمين التنفيذي 2فترة عمله كرئيس لمجلس االتحاد األفريقي لمدة عامين )

 الخدمات ، وإدارة مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى لتوفيروسكرتيره

 وبعد العمل الميداني. وخاللللفرق قبل  ةوالدعم المطلوب ةاللوجستي

على أن مهام مراجعة التقارير  بأن يؤكد مجدداعرضه  مجلس المراجعين الخارجيينس واختتم رئي .18

نحن تنفيذ التقارير ألنه واجب  التأكد من بضرورةالمقدمة هي مهمة ضخمة للغاية، ال سيما فيما يتعلق 

 إلى سابق عهده لعب دورنا لضمان إعادة االتحاد األفريقين أن للشعب األفريقي وعلينا جميعًا مدينون به

 وتعزيزه لتحقيق أحالم اآلباء المؤسسين.

على العرض الذي قدمه، ثم دعا رئيس  مجلس المراجعين الخارجيينشكر رئيس اللجنة الفرعية رئيس  .19

إلى تقديم عرض مفصل حول القضايا  مجلس المراجعين الخارجيينالتابعة ل المراجعةلجنة عمليات 

 التحاد األفريقي.اجهزة أل 2021مالية لعام المذكورة في مراجعة البيانات ال

تسليط الضوء على حالة تنفيذ ب، السيد بنجامين أنجبو ، عرضه عمليات المراجعةرئيس لجنة  استهل .20

توصيات المراجعة السابقة، والنتائج الرئيسية وآراء المراجعة في البيانات المالية لكل جهاز تمت 

 مراجعته على النحو المبين أدناه.

 مفوضية االتحاد األفريقي  1.20
قدم رئيس لجنة عمليات المراجعة تقرير مفوضية االتحاد األفريقي في المجاالت والوظائف   1.1.20

  ها كما هو مبين في الفقرات أدناه.تمراجعالتي تم 

مما أثر على كفاءة تشغيل  منخفضة كانت وتيرة تنفيذ توصيات المراجعة للسنوات السابقة  2.1.20

، 2021ديسمبر  31حتى  المتبقية اتتوصيمن ال 103 أصلمن مفوضية االتحاد األفريقي. 

 (٪39) 40و ( قيد التنفيذ٪34) 35، منها 2021ديسمبر  31حتى  معلقة( ٪73) 75 لم تزل

 .غير منفذة

المقدرة من  المساهماتانخفاض كبير في  - المقررة للدول األعضاء انخفاض المساهمات  3.1.20

مليون دوالر  203.50مليون دوالر أمريكي المبلغ عنه في العام السابق إلى  246.96

ألنصبة تقدير اجدول  اعتمدالذي  1069المجلس التنفيذي  إلى مقرر ذلكيعزى كان  أمريكي.

ر مليون دوال 250أال يتجاوز المبلغ  ينص علىوالذي  2022-2020الجديد اعتباًرا من عام 

إلى أوضح مجلس المراجعين الخارجيين  تخفيف العبء على الدول األعضاء.بغية أمريكي 

ي ذزيادة االعتماد على أموال الشركاء اليؤدي إلى االنخفاض في المساهمات المقدرة  أن

 وأثر على تنفيذ الميزانية التشغيلية. 2021٪ اعتباًرا من عام 60 نسبة بلغ
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أوضح مجلس  - "التسوية المصرفيةالتي لم تتم تسويتها في "بيانات  البنود. عدد كبير من  4.1.20

 ماليين 8.89بندًا معلقًا لم تتم تسويته منذ فترة طويلة بقيمة  1765 أنالمراجعين الخارجيين 

بعضها في الجزء  تحدث دوالر أمريكي ولم يتم التحقيق فيها وتسويتها على مدار العام.

أشار كذلك إلى  رحيلها باستمرار حتى نهاية السنة المالية.ولكن تم ت 2021األول من عام 

وعدم اإلشراف على المسؤولين عن التسوية المصرفية  ما سبق يرجع إلى ضعف أن

 الضعفهذا كما أشار إلى أن  لعمليات التسوية المصرفية في نظام ساب. كليا التشغيل اآللي

األفريقي بسبب التأخير في الكشف صندوق مفوضية االتحاد ب إلحاق خسائرقد يؤدي إلى 

  عن االحتيال المحتمل.

هناك مدفوعات المجلس إلى  أشار – طويلة لم يتم تسديدها لمدة مدفوعات مقدمة للموردين.  5.1.20

سنة  بينتتراوح طويلة فترة وبقيت مستحقة ل ادوالر 36،429،450 بقيمةمقدمة للموردين 

متابعة غياب يُعزى إلى ذلك كان  تسليم بضائع.خدمة أو إنجاز بدون  اسنة أمريكي 13و واحدة

مفوضية االتحاد األفريقي لضمان تسليم السلع أو الخدمات المطلوبة وفقًا من للموردين كافية 

 لشروط العقد.

هناك  إلى أن أشار مجلس المراجعين الخارجيين – ة/ غير المعاد ةالشركاء الخامل أموال   6.1.20

دوالًرا  4،794،095الشركاء بأرصدة غير ُمعادة تصل إلى  أموالمن خاملة من حسابات  29

كانت ثالثة  ،الشركاء الخاملة حساباتمن  29من أصل ف .2021ديسمبر  31 حتىأمريكيًا 

 .2016و  2015منذ  خاملة( 3)

 

مفوضية االتحاد  تمسك - مفوضية االتحاد األفريقيل. عدد كبير من الحسابات المصرفية  7.1.20

منها خارج قارة  17 تقع ،2021ديسمبر  31 كما فيحسابًا مصرفيًا  128األفريقي حوالي 

 .  EX.CL/Dec.1057(XXXV) (9) .المجلس التنفيذي رقم  مقرر بخالف أحكامإفريقيا 

 

إلى قصور في إدارة الخزانة يعزى ما ورد أعاله أوضح مجلس المراجعين الخارجيين أن .  8.1.20

قد يؤدي االحتفاظ بعدد كبير من الحسابات . المجلس التنفيذي مقرروعدم االلتزام بتنفيذ 

بينما  مرتفعة، مصرفيةرسوم إلى المصرفية إلى عدم الكفاءة في إجراء التسوية المصرفية، و

لى حسابات قد يتعرض الرصيد في الحساب الخامل لالحتيال من خالل تحويل األموال إ

 شخصية.

أوضح مجلس المراجعين الخارجيين  - للموردين المقدمةالمدفوعات  المبالغة في تقدير قيمة  9.1.20

( من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع 76) 1أحكام المعيار ما تنص عليه عكس  على أنه

مة مدفوعات مقدفي شكل دوالًرا أمريكيًا  1 978 808.39العام ، تم االعتراف بمبلغ 

 أصوالباعتبارها ، المفوضيةإلى المتعلقة بها للموردين تم تسليم / تقديم قيمة السلع / الخدمات 

أبلغ مجلس المراجعين  صافي أصول االتحاد. في تقدير قيمة مما أدى إلى المبالغة ،متداولة

تطلب ت لتسويةا أنعلى تم تسوية الرصيد المتبقي تأنه س قد أوضحت اإلدارةالخارجيين أن 

ف ولضمان إصدار كش يتم إجراؤهاوالمتابعة المنتظمة  التسويةوأن عمليات  ،ميزانيةتوفر 

 دخول الخدمة وإشعارات استالم جيدة في الوقت المناسب.

كانت هناك ه أن - أوضح مجلس المراجعين الخارجيين - عدم استرداد سلف من الموظفين  10.1.20

مليون  1.73 مبلغ دوالر أمريكي ، منها مليون 2.35سلف غير مستردة من الموظفين بلغت 

وقد نتج هذا بشكل رئيسي عن عدم كفاية  ( مستحق ألكثر من عام.٪74دوالر أمريكي )

كذلك أن التأخير في استرداد  المجلسأبلغ  المتابعة والتأخير في الخصم من رواتب الموظفين

يقي التي كان يمكن األموال من الموظفين أدى إلى تقييد أموال مفوضية االتحاد األفر

 استخدامها لتمويل عمليات أخرى.
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 في أفريقيامركز مكافحة األمراض والوقاية منها   11.1.20
،  2021في عام أنه   أبلغ المجلس -كوفيد  تفشيعدم استخدام مساهمات الشركاء على الرغم من   (1

شريكًا  13دوالًرا أمريكيًا تبرع به  29.005.415على  اأفريقيفي حصل مركز مكافحة األمراض 

 لم يتم إنفاق المبلغ أعاله خالل العام. لتنفيذ أنشطة صحية مختلفة في جميع أنحاء القارة األفريقية.

مكافحة األمراض والوقاية منها حيث تم  لمركزعام في استخدام الميزانية  أيضا نقصكان هناك 

 ادوالر 107،137،469( من الرصيد المتاح البالغ ٪31) امريكيأ ادوالر 33،669،196إنفاق 

من  ،إلى عدة أسباب أساساعود ت األموالاستخدام  لةأن قأفاد المجلس أن المراجعين أُبلغوا ب .اأمريكي

عدد الموظفين؛ التحديات في طريقة تشغيل مركز مكافحة قلة بينها التأخير في عملية الموافقة؛ 

مفوضية االتحاد األفريقي  إداراتعلى  أساسافي أفريقيا الذي يعتمد نها والوقاية ماألمراض 

 ال تتناسب معراء شعمليات و)الموارد البشرية ، المالية، المشتريات( مما أدى إلى تأخير الصرف؛ 

 لمشتريات الطارئة.ا

 أن المجلس أوضح -(٪31مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا ) مركز ميزانيةء ضعف أدا (2

 109.512.746 تبلغ ، 2020المخصصات المرحلة من عام  هاإجمالي الميزانية المعتمدة، بما في

وعلى الرغم  دوالًرا أمريكيًا. 107.137.469 بقيمة األموال المتاحةكانت دوالًرا أمريكيًا ، في حين 

 بلغتإجمالي نفقات مع ٪ 31 كان بنسبةمن توافر األموال خالل العام، إال أن أداء الميزانية 

مكافحة  التي تحظى بهاأعاله على الرغم من األولوية حدث ما ورد  دوالًرا أمريكيًا. 33،669،196

. وهذا يثير مخاوف بشأن كفاءة وفعالية إدارة مفوضية االتحاد األفريقي في تحقيق 19كوفيد جائحة 

 أهدافها المحددة ومتابعة أهداف االتحاد األفريقي.

اف بالمزايا العينية / النفقات المتعلقة بالشركاء المنفذين ألفريقيا مركز مكافحة عدم االعتر  (3
دوالًرا أمريكيًا  78،220،149.00أنفق الشركاء المنفذون مبلغ  -األمراض والوقاية منها في أفريقيا 

السنة ليها من مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في إفريقيا في  لتنفيذ جميع الطلبات المتفق ع

النظام المالي لمفوضية  عبرأعاله لم تمر  المشار إليهااألموال أوضح المجلس أن  .2021المالية 

في المالحظة  األموالتم اإلفصاح عن  االتحاد األفريقي ولم يتم االعتراف بها في البيانات المالية.

شركاء منفذين مستقلين خالل المساعدة الفنية المقدمة من بعنوان الخاصة بالبيانات المالية،  45.6.1

 .لدعم المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها

 ، أبوجا ، نيجيرياوالفنيةالعلمية  للبحوث لجنة االتحاد األفريقي  12.1.20
بلغ أ -والفنيةالعلمية  للبحوث جنة االتحاد األفريقيللضعف مخصصات الميزانية للعمليات األساسية  (1

في  والفنيةالعلمية  للبحوث جنة االتحاد األفريقيلاالعتمادات المنقحة ل إجمالي ميزانيةالمجلس أن 

إجمالي النفقات  تبينما بلغ ،دوالًرا أمريكيًا 1،168،351.00ت بلغ 2021ديسمبر  31

بلغت إضافة إلى ذلك،  ٪.67دوالًرا أمريكيًا ، وهو ما يمثل تنفيذ الميزانية بنسبة  786،051.88

، وهو ما يمثل  اأمريكي ادوالر 1،109،293.00 العاملينعلقة بتكاليف مخصصات الميزانية المت

 59.058.00تم تخصيص الرصيد البالغ  .الدراسة٪ من إجمالي مخصصات الميزانية للسنة قيد 95

لم تكن هناك مخصصات في الميزانية  .يةالتشغيل للنفقات٪ من الميزانية 5وهو  اأمريكي ادوالر

 ، مما أعاق قدرة المفوضية على تنفيذ أي من وظائفها األساسية. 2021المالية للبرامج في السنة 

 

 الحيوانية، نيروبي ، كينيا للثروةالمكتب األفريقي   13.1.20
تمت الموافقة  - الحيوانية للثروةالمكتب األفريقي ضعف تنفيذ الميزانية للبرامج والمشاريع في   (1

لتنفيذ مشاريع وبرامج مختلفة في المكتب األفريقي  اأمريكي ادوالر 17،443،923.69على مبلغ 

ومع ذلك ، تم إنفاق مبلغ  .2021خالل السنة المالية  ،الحيوانية في نيروبي ، كينيا للثروة

٪ من إجمالي الميزانية المعتمدة، في تنفيذ 31يمثل  أي مادوالر أمريكي فقط ،  5،382،101.14

 خالل العام.  المشاريع
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( موظفين 7لم يتمكن سبعة )- الحيوانية للثروةالمكتب األفريقي  فيالسفر  وسلفسلف الُ  تسويةعدم  (2

دوالًرا أمريكيًا من إجمالي المبالغ الممنوحة  9،965.18السلف بالكامل بمبلغ  واحتساب تسويةمن 

ساب سلف السفر تحاو تسوية من( موظفون 5)يتمكن خمس أيًضا ، لم  .ةالمحدد الفترةلهم خالل 

وفقًا لما تتطلبه أحكام  ةالمحدد الفترةدوالًرا أمريكيًا الممنوحة لهم خالل  3،240.00مل بمبلغ بالكا

 اللوائح الحالية.

 

 دواال ، الكاميرون، االتحاد األفريقي القارية اللوجستية قاعدة  14.1.20
أبلغ مجلس المراجعين الخارجيين  – تفعيل هيكل القاعدة اللوجستية القارية وعدمالموظفين  عددقلة   (1

، الكاميرون ،)عشرة( ضباط ورجال يعملون في القاعدة اللوجستية القارية في دواال 10هناك أن 

، ونتيجة لذلك ، لم يتم إدراج أي منهم في كشوف الضباطساهمت بهؤالء الدول األعضاء وأن 

 مع إعالن مابوتو. تمشياالهيكل  عدم تفعيلكان سبب أبلغوا كذلك أن  مرتبات االتحاد األفريقي.

القاعدة اللوجستية مخزن عدم تركيب نظام إنذار الحريق ومعدات مكافحة الحرائق وإخمادها في  (2
نظام إنذار الحريق  يتم تركيبلم أبلغ مجلس المراجعين الخارجيين أنه  - لالتحاد األفريقي القارية

ومعدات مكافحة الحرائق وإخمادها في المستودعات )حيث تم تخزين المواد التي تبرعت بها 

مليون دوالر أمريكي( لتلبية احتياجات الوقاية من اندالع  30تقدر بنحو التي  الحكومة الصينية 

 الحرائق والسيطرة عليها.

دعمت  - لالتحاد األفريقي لقاعدة اللوجستية القاريةفي ا هادون استخدام شراء محطة لتنقية المياه  (3

الحكومة التركية االتحاد األفريقي لشراء وتركيب مجموعة من محطات تنقية المياه المعبأة في 

 222،910، بمبلغ  2017في دواال ، الكاميرون ، في عام  لالتحاد األفريقي القاعدة اللوجستية القارية

لم يتم استخدام المعدات و وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرة دوالرات(ثنين وان يدوالًرا أمريكيًا )مائت

 .2022في مارس  قبل المراجعةتحقق من الالمذكورة أعاله حتى وقت 

 

 مكتب الرقابة الداخلية  15.1.20
تم أنه  الخارجيينأبلغ مجلس المراجعين  - لمكتب الرقابة الداخليةالتنظيمي الجديد  الهيكلعدم تنفيذ  (1

 3مع فترة انتقالية مدتها  2019في عام  لمكتب الرقابة الداخليةالتنظيمي الجديد  الهيكلاعتماد 

. وأشارت اإلدارة إلى أنه سيتم 2022لم يتم تنفيذ ما ورد أعاله حتى فبراير ومع ذلك،  سنوات.

 وضع خارطة طريق للتنفيذ.

في  اختيارهاالتي تم  المواضيع نمن المحتمل أأبلغ مجلس المراجعين الخارجيين  - خطط التدريب (2

تكون كافية من حيث التحديث المستمر للمعرفة لن  على المراجعةتدريب لخطط السنوية السابقة لال

وتحسين كفاءة المراجعين لتحقيق أهداف إعادة الهيكلة الجديدة لمكتب المراجعة الداخلية، ال سيما 

 األداء والتحقيقات. مراجعةفي مجاالت 

 مكتب بروكسل  16.1.20
الخاص بمكتب بروكسل أن الحساب رقم  ميزان المراجعةكشف فحص  - المعامالت بين المكاتب (1

107603 " inter office - Brussels Office  برصيد دائن  2021ديسمبر  31في  عرضه" تم

 كونييجب أن  وهو من حسابات القبض، وبالتاليدوالًرا أمريكيًا،  56،757.37غير طبيعي قدره 

 يندرج باإلضافة إلى ذلك، يجب أال يحتفظ مكتب بروكسل بذمم مدينة على نفسه. .رصيد مدين له

الموحد لمفوضية االتحاد األفريقي، بينما يجب تحييد المعامالت  ميزان المراجعةالرصيد أعاله في 

 بين المكاتب ومفوضية االتحاد األفريقي.

 السلم واألمن 17.1.20
طن هناك موا -ؤدي إلى دفع مبالغ زائدة للبلدان المساهمة بقوات يقد ، مما ضعف الضوابط الداخلية (1

أدى  لبلدان المساهمة بقوات.اؤدي إلى دفع مبالغ زائدة إلى يي قد ذالضوابط الداخلية الفي ضعف 

خمسة إلى سبعة أشهر  لمدة القوائم االسمية أسماء جنود توفوافي سجالت  إلى أن ترد ما سبق ذكره
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، ولم يتم دفع رواتب واإلعاقةوالوفاة  القوائم االسميةمات غير متسقة في تقارير اإلبالغ عن معلوو، 

قاعدة بيانات متكاملة من مقر  غيابإلى  أساسايُعزى هذا الوضع الشاذ  ستة جنود في شهر الوفاة.

االتحاد األفريقي في الصومال بعثة قيام إلى الوحدات، وعدم االتحاد األفريقي في الصومال بعثة 

 .بشكل مالئم القوائم االسمية لبعثة االتحاد األفريقي بمراجعة

أبلغ مجلس  - ألوغندا في وحدة الشرطة المشكلة االزدواجية في رقم جواز السفر وتاريخ الميالد   (2

ألوغندا، الحظنا  لوحدة الشرطة المشكلة القوائم االسميةمراجعة أنه خالل المراجعين الخارجيين 

لوحظت مشكلة مماثلة  شرطة.ال اثنين من ضباطوازات السفر وتاريخ ميالد ازدواجية في أرقام ج

تحسين تحتاج إلى مفوضية االتحاد األفريقي بأن حيث أوصينا  2020عام لالسنة المالية مراجعة في 

أبلغ المراجعون المدفوعات لتجنب إمكانية الدفع غير المؤهل. إجراء مراجعة قوائم الرواتب قبل 

 اكتشاف التكرار وحلها. ألمكنمعالجة كشوف المرتبات في النظام،  تتم لو في رأيهم أنهالخارجيين 

 68أبلغ مجلس المراجعين الخارجيين أن ثمة  - الوفاة للمستحقينعن تعويضات الالتأخر في دفع  (3

بقيمة مستحقات  الذين لم يتلقوامن ذوي الحقوق على التوالي  2021في عام  56و 2020في عام 

ماليين دوالر  6.2تبلغ التعويضات المتأخرة  وقت المراجعة. حتىدوالر أمريكي  ماليين 6.2

وقبله  2019من  لسنوات السابقةلهم لغير المدفوع ذوي الحقوق تتبع قائمة . سبب ذلك أن أمريكي

االحتفاظ بقائمة  وعدمالوفاة عن تعويض لأمًرا صعبًا نظًرا لعدم وجود رمز حساب محدد ليُعتبر 

 لورثةمدفوعات السجل مناسب لتتبع حالة  ال يوجدإضافة إلى ذلك،  مستفيدين لتلك السنوات.ال

 في السنوات السابقة. المتوفين

تضمنت قائمة المخصصات الخاصة بحاالت اإلعاقة  - لذوي اإلعاقة المخصصاتقصور في قائمة  (4

 1.022.000 للمسؤولية بمقدارخدمة مكرًرا مع مخصصات  رقم   82التي تم تقديمها أثناء المراجعة 

في القائمة  عدم الدقةمما يشير إلى في سماء مختلفة أل واحدرقم خدمة  يٌستخدم دوالر أمريكي.

ممن جنديًا  21وقد حددت اإلدارة بالفعل  جارالفرز أبلغ مجلس المراجعين الخارجيين أن  المقدمة.

 .ريكيدوالر أم 261000قيمة إجمالية قدرها ب وضعهم يتم تعديلس

تأخير أنه كان ثمة أبلغ مجلس المراجعين الخارجيين  - التأخير في تسجيل المعامالت في نظام ساب (5

مما أدى إلى استخدام سعر  في نظام ساب ووحدة الشرطة المشكلةدل القوات بمعامالت في تسجيل 

مطلوب  المعامالت كما هوالذي جرت فيه شهر سعر اليل بدالً من تسجشهر الالسائد في الصرف 

وسياسة وإجراءات المحاسبة بمفوضية االتحاد  4بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

 .2016األفريقي لعام 

على الرغم من  البلدان المساهمة بقواتإلى وحدة الشرط المشكلة التأخير في دفع بدالت القوات و (6

مفوضية االتحاد األفريقي من االتحاد ، تلقت 2021فبراير وفي يناير  - وجود أموال في الحساب

دفع جميع االلتزامات المستحقة ، وهو مبلغ كان كافيا ليورو 132،709،048األوروبي ما مجموعه 

. يورو 84،056،549والتي بلغت  2021والقوات للفترة من يناير إلى يونيو  لوحدة الشرطة المشكلة

 .2021يسمبر تم دفع البدالت المذكورة أعاله بين شهري يوليو ود

 

 ةفريقياألجامعة ال  18.1.20
 :2014اعتماد الهيكل منذ  على الرغم منموظفًا في معاهد الجامعة األفريقية  11التأخير في تعيين  (1

وأنه األفريقية في الجامعة كانت ثمة تأخيرات في تعيين الموظفين أبلغ مجلس المراجعين الخارجيين أنه 

منصب رئيس الجامعة  المعنيةتشمل المناصب  أسباب موضوعية لتبرير التأخير في التعيين. إيرادلم يتم 

شغور نتيجة لأبلغ مجلس المراجعين الخارجيين أنه  القانونيين. والموظفينالماليين  والموظفينونائبه 

 اأمريكي ادوالر 1.235.238.31النفقات واإليرادات البالغة  قيد منالجامعة األفريقية  لم تتمكن، المناصب

 لمعهد الجامعة األفريقية للمياه والطاقة سابعلى التوالي في نظام  اأمريكي ادوالر 1.697.933.11و 

 المالي. الموظففي الجزائر بسبب غياب 
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 43 أنارجيين أبلغ مجلس المراجعين الخ -نتيجة لتخلي طالب عن دراساتهم  األموالفي خسارة  (2

. دوالراً أمريكياً  1 115 261 بقيمةاألموال في خسارة ، وقد أدى ذلك إلى عن الدراسةتخلوا  طالباً 

اإلجراءات المتعلقة بكيفية التعامل مع لم توثق األفريقية جامعة الأبلغ مجلس المراجعين الخارجيين أن 

أن العقد المبرم بين ضافة إلى ذلك، إ مارس متابعة خاصة به.يألن كل معهد  المنسحبينالطالب 

في حالة  تتكبدهاالتكلفة التي  تعويضا عنعلى الطالب  العقوبة المفروضةالجامعة والطالب ال يوضح 

 انسحابهم من الدراسة دون أسباب مبررة ومقبولة للمعهد وإدارة الجامعة.

تباينًا كبيًرا أبلغ المراجعون أنهم ال حظوا - المعارينللموظفين  التكميليةالبدالت عدم االتساق في دفع  (3

ره غير مناسب نظًرا نعتب ، وهو أمرمن معهد إلى آخر لنفس المنصب ةالمدفوع  البدالت التكميليةفي 

 ، كما هم مبين في الجدول أدناه:الجامعةألنهم جميعًا يقعون ضمن إدارة 

 
معهد الجامعة  المنصب

األفريقية لعلوم الحياة 

ر )دوالواألرض 
 أمريكي(

معهد الجامعة 
األفريقية للحوكمة 

واإلنسانيات والعلوم 
)دوالر  االجتماعية

 أمريكي(

معهد الجامعة 
األفريقية للمياه 

)دوالر  والطاقة
 أمريكي(

معهد الجامعة 
األفريقية للعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار 
 )دوالر أمريكي(

 850   450 المساعدة المالية

  800 590  موظف مالي

تكنولوجيا  موظف
المعلومات 

 واالتصاالت

400 490 400 550 

 900 900 990 800 لنائب المدير / المسجِّ 

 600 500 590 400 منسق البرنامج

 375 300 270 200 نوالسائق

الخطة أبلغ المراجعون أن  - لعلوم الفضاء في جنوب إفريقيا الجامعة األفريقيةتشغيل معهد في ر يتأخال (4

أن يتم تشغيل المعهد بحلول تتطلب  2023 - 2018 لمفوضية االتحاد األفريقي للفترةالمتوسطة األجل 

أبلغ  تم تشغيل المعهد.يكن قد ، لم  2022ومع ذلك ، حتى وقت المراجعة في أبريل . 2018عام 

ن االتحاد األفريقي سبب ذلك هو التأخير في توقيع مذكرة التفاهم بيإن المراجعون أيضا أنه قيل لهم 

قيد  الذين يستضيفهم المعهد ال يزالوالحكومة المضيفة حيث أن مسألة اإلعفاء الضريبي للموظفين 

 ادوالر 1،925،730.00لم يتم إنفاق الميزانية المخصصة للمعهد وقدرها نتيجة لذلك،  المناقشة.

مفوضية االتحاد في كان من الممكن تخصيصها ألنشطة أخرى  وقدلمدة ثالث سنوات  اأمريكي

 األفريقي.

أنه على الرغم من دفع  المراجعون الحظ - بدوام جزئيدفع أتعاب للموظفين المعارين كمحاضرين  (5

ن بيتنسيق البرامج المختلفة، فإن الموظفين المعارين يتلقون أيًضا أتعابًا تتراوح عن  تكميليةبدالت 

 ومراجعةدوالًرا أمريكيًا في الساعة للتدريس كمحاضرين بدوام جزئي  80ودوالًرا أمريكيًا  70

دوالًرا أمريكيًا  108367أنه تم دفع مبلغ إجمالي قدره  واكما لوحظ .عليها واإلشراف اتطروحاأل

أن مشاركة منسق البرنامج في التدريس اعتبر المراجعون  .2021للموظفين المعارين كأتعاب لعام 

تنسيق القيام بلجنة اختيار المحاضرين بدوام جزئي، و في عضوا، وكونه بدوام جزئيكمحاضر 

،  مزدوجؤدي إلى تضارب في المصالح ، ودفع تالمحاضرين بدوام جزئي في تدريس الطالب قد 

 باألهداف األساسية لإلدارة. ضرّ تو

 ة بمفوضية االتحاد األفريقيالمشتريات والبعثات الرسمي 19.1.20

وحدات األعمال المذكورة أعاله أن بعض أبلغ المراجعون - التخطيط والتقييم للمشتريات السنوية (1

االتجاه  كانأن هذا  لوحظالسنوية ، وقد  المشترياتللميزانية فيما يتعلق بخطط  اضعيف اتنفيذحققت 

 التي بلغت قيمتها٪ فقط من العقود 23 المفوضيةنفذت في هذا الصدد،  .ةالسابق ةالماليلسنة منذ ا
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مما يعني أن استراتيجية الشراء من وحدات األعمال طموحة للغاية  اأمريكي ادوالر 14،148،286

 بدأت،  2021نشاًطا مخطًطا موحدًا للمشتريات لعام  423 فمن أصلعالوة على ذلك ،  وغير واقعية.

 أنشطة فقط. 110 تنفيذ وحدة المشتريات أو وحدات األعمال في

 2021أن طلبات الشراء المفتوحة لعام  واالحظأبلغ المراجعون أنهم  - غير المنفذةأوامر الشراء  (2

العينة  لوحظ من دوالًرا أمريكيًا. 10،778،304 قيمتها ( بلغت2022فبراير  18)حتى يوم الجمعة 

، ولكن تصفية بالفعل الشراء قد تمبعض أوامر المتعلقة بالمختارة أن تسليم البضائع والخدمات 

 في النظام. لم تتحركاألرصدة 

 استعراضحظت المراجعة من ال-عدم تقديم مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا للفواتير  (3

بقيمة  لألغذيةدفعة مقدمة لليونيسف وبرنامج األمم المتحدة  إجراءسجالت المشتريات أنه تم 

لتوفير  04/12/2020دوالًرا أمريكيًا بتاريخ  4،603،350.83ا أمريكيًا ودوالرً  24،128،925.00

لم يزود مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا ومع ذلك،  .19 مواد مكافحة كوفيذ

لوحظ أيًضا  دوالًرا أمريكيًا من اليونيسف. 13،693،781.00 قيمتها المراجعين بفواتير يبلغ مجموع

– AWL -اد معدات الوقاية الشخصية في مستودع اليونيسف أن العباءات )من خالل فحص مو

CPH37701217 30في صالحيتها دوالًرا أمريكيًا ستنتهي  1،854،492.00( التي تبلغ قيمتها 

  .2022أبريل 

 إدارة االستثمار 20.1.20
مفوضية االتحاد األفريقي في مديرية العامة للليس  - إدارة استثمار األموالبشأن دليل إجراءات غياب  (1

تتم معالجة جميع العمليات، من االختيار . في هذا الصدد، إدارة استثمار األموالبشأن دليل إجراءات 

 إلجراءات.لوالتفاوض واتخاذ القرارات االستثمارية، دون الرجوع إلى دليل  النهائي األولي واالختيار

للشذوذ. على سبيل المثال: في  امصدريشكل  هذه الممارسةأن الخارجيين أبلغ مجلس المراجعين 

، استثمرت المديرية العامة للشؤون المالية في مفوضية االتحاد األفريقي رأسمااًل  08/12/2021

 بدون فوائد. ECOBANKفي  58،656،984.83قدره 

 األموالال تمتلك هيئات إدارة استثمار  -ستثمار الافي مجال ين تعدم وجود سياسة واستراتيجية جيد (2

 األموالنظام إدارة استثمار إن استراتيجية متماسكة ذات أهداف واضحة مصحوبة بمؤشرات قياس. 

لم تكن في هذا الصدد،  المعمول به ال يساهم بشكل فعال في إدارة استثمارات األموال بشكل أفضل.

استخدام الستثمار بطُلب من اإلدارة تعزيز نظام إدارة ا / تقييم لعقود االستثمار. رصدهناك آلية 

 مهنيين المطلوبين ووضع آلية شفافة وخاضعة للمساءلة في إدارة استثمار األموال.ال

 

 نظم تكنولوجيا المعلومات مراجعة  21.1.20
هو  الوثيقةتاريخ أن أبلغ مجلس المراجعين الخارجيين  - الوثائققبل تاريخ  سابفي  وثائق مسجلة (1

 الوثيقة في قيدهو التاريخ الذي تم فيه  التسجيلتاريخ  أنفي حين ، ةمادي وثيقةالتاريخ الموجود في 

وعليه،  .سابفي نظام  المعاملةدفتر األستاذ العام ، وتاريخ اإلدخال هو التاريخ الذي تم فيه إدخال 

نه كانت هناك إدخاالت لوحظ ومع ذلك ، . تاريخ التسجيلأقدم من تاريخ الوثائق  يكونينبغي أن 

 فيهذه المعامالت  قيديعني أنه تم  ذلكأوضح المجلس أن  .الوثائقأقدم من تواريخ  تسجيلبتواريخ 

 لتأكيد نقل الحقوق وااللتزامات. وثيقةدفتر األستاذ العام قبل استالم أي 

 المهامالفصل بين أن أوضح مجلس المراجعين الخارجيين  -ب ساعلى  المهامعدم كفاية الفصل بين  (2

 لتجنب تضارب المصالح. شخص واحدعلى معينة عدم تركيز الوظائف الحاسمة في عملية يضمن 

أن بعض المستخدمين لديهم مسؤوليات قد تؤدي إلى مخاطر تعريض المؤسسة  ومع ذلك، لوحظ

 إدخاالت ومعالجة البيانات.لحدوث أخطاء في 

 

 

 دارة الموارد البشريةإ  22.1.20
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على أنه ال  33.4تنص المادة  - لعقود قصيرة األجلتخضع لها االعاملين التي لوائح نظم عدم التقيد ب (1

 3دون االنفصال عن االتحاد لمدة ال تقل عن واحدة يجوز تجديد أي عقد قصير األجل أكثر من مرة 

 على أي توقع للتجديد التلقائي أو التحويل إلى أي نوع آخر منالعقد ينطوي ، وأنه ال يجوز أن أشهر

قصيرة األجل الحالية مع مفوضية الهذه األحكام في العقود ب التقيدع ذلك ، ال يتم وم التعيينات. أنواع

 عاملي لوائحمن  33.4قصيرة األجل تلقائيًا في انتهاك للبند الاالتحاد األفريقي. يتم تجديد العقود 

 90 أصلمرات من  5عقدًا أكثر من  70، تم تجديد  2021ديسمبر  31 حتى فياالتحاد األفريقي. 

 مرة 16 حتى 2004عقدًا قصير األجل. في الواقع، تم تجديد بعض العقود منذ عام 

في إطار متابعة  -ن موظفيللعدم كفاية الرقابة على اإلجراءات التشغيلية لمنح وتسديد سلف وقروض  (2

 عامليلوائح نظم وعدم االمتثال لقواعد معينة من  عن 2020لمالحظات الواردة في تقرير عام ا

الراتب مقدًما ، دفع حاد األفريقي التي تحكم منح سلف وقروض للموظفين )سلفة على الراتب ، واالت

أن إجراءات منح السلف مجلس المراجعين الخارجيين وسلف السفر، وقروض السيارات(، وجد 

من  الذي يلو كان كافيا لمّكن فيها التشغيل اآلليمستوى تدني بسبب  مالئمةوالقروض وسدادها غير 

التحقق من االمتثال لقواعد منح السلف والقروض والتأكد من سداد المبالغ الممنوحة في المواعيد 

 النهائية المنصوص عليها.

بشأن  2020مالحظة عام في إطار متابعة  - مبالغ كبيرة غير مسددة تظهر في حساب السلف األخرى (3

للسنة  أنه، بالنسبة ين الخارجيينمجلس المراجعتراكم مبالغ كبيرة في إطار السلف األخرى، الحظ 

سوية وضع بعض الموظفين المدينين فيما يتعلق بتلم يتم اتخاذ أي إجراء، ال سيما ، 2021المالية 

قدره  إجماليبمبلغ ودوالر أمريكي لعدة سنوات  100000مبالغ تصل إلى بلالتحاد األفريقي 

 دوالًرا أمريكيًا. 729.693.62

الحظ  - رواتب الموظفين على المدى القصير ضمنغير صحيح بشكل اليومي  عاشةبدل اإل تسجيل (4

 ضمن( تم تحميلها خطأ DSA 505001أن نفقات بدل اإلقامة اليومي )مجلس المراجعين الخارجيين 

 بقيمةاألجل"   ةقصيرالاتب ورال" 501009من الحساب  الجانب المدين فيقصيرة األجل، الرواتب ال

دوالرات أمريكية في اليوم  10قدره  اهذه المدفوعات تعويضتمثل  .اأمريكي ادوالر 6،566،278.28

الذين تم تدريبهم ونشرهم في الدول األعضاء لدعم  يةالمجتمع ةالصحفي مجال لعاملين من ا واحدلكل 

االختبار. ال تتوافق هذه المصروفات مع المبالغ المدفوعة لموظفي عمليات و مخالطي المرضىتتبع 

وبالتالي ال يمكن إدراجها في الحساب  ،عقود قصيرة األجل الذين تربطهم باالتحاداالتحاد األفريقي 

 األجل". ةقصيرالاتب ورال" 501009

 

 مكتب جنيف 23.1.20
 مكتب جنيف ودفتر األستاذ العام فيمفوضية االتحاد األفريقي دفتر األستاذ العام في بين  االختالفات (1

الذي أرسله مكتب جنيف إلى مفوضية االتحاد األفريقي والذي  دفتر األستاذتُظهر المقارنة بين  -

 الفرق التالي كما هو مذكور في الجدول أدناه. المراجعأرسله إلى 

 
من إلى مفوضية االتحاد األفريقي  المرسل دفتر األستاذ العام

 مكتب جنيف قبل

 من قبل مكتب جنيف المراجعإلى دفتر األستاذ العام المرسل 

دفتر حساب 

 األستاذ

دفتر اسم حساب 

 األستاذ العام

المبلغ بالعملة 

 المحلية

دفتر حساب 

 األستاذ

اسم حساب 

 األستاذ العام

المبلغ )بالدوالر 

 األمريكي(

بين  المعامالت 107600

مكتب  - المكاتب

 جنيف

-55, 277.37 107600 62, 238.90 6961.53 

 

 االختالفات بين ميزان المراجعة ودفتر األستاذ العام  24.1.20
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لوحظ أبلغ مجلس المراجعين الخارجيين أنه  - بين ميزان المراجعة ودفتر األستاذ العام االختالفات (1

الواردة في دفتر األستاذ  المبالغأن مبالغ حسابات ميزان المراجعة )بالدوالر األمريكي( تختلف عن 

 في دفتر األستاذ العام. تسجيل المعامالتساب الفروق على أساس تحاالعام. تم 

 

 مفوضية االتحاد األفريقي لمراجعةالنسبية  األهمية  25.1.20

األهمية النسبية  واحددأبلغ المراجعون الخارجيون أنهم  - المشروطاألهمية النسبية وأساس الرأي غير  (1

ت ي تمذ، وال في البدايةدوالًرا أمريكيًا  9،544،453.56لمراجعة من حيث القيمة بمبلغ التخطيط 

دوالًرا أمريكيًا بعد تعديل البيانات المالية لمفوضية االتحاد  9،751،853.01 فيما بعد حليصب مراجعته

 487.592.650.55٪ من إجمالي المصروفات البالغة 2تم تحديد ذلك من خالل احتساب  األفريقي.

دوالًرا أمريكيًا ، "اإلعانات المقدمة لألجهزة".  55.023.4467.20دوالًرا أمريكيًا ، بعد خصم مبلغ 

تها أو أهمية نسبية بطبيعلها في االعتبار القضايا التي قد تكون مجلس المراجعين الخارجيين  كما أخذ

 سياقها.

تم تحديد األهمية النسبية في سياق األخطاء مجلس المراجعين الخارجيين االجتماع  بأنه أبلغ  (2

في  المبالغةدوالًرا أمريكيًا ) 1،978،808.39التي تبلغ  المدعومةوالتحريفات واألرصدة غير 

للخدمات / السلع المقدمة / المسلمة بالفعل( التي لوحظت أثناء  -المدفوعات المسبقة للموردين 

المحدد دوالًرا أمريكيًا  9،751،853.01المراجعة ، والتي كانت أقل من مستوى األهمية النسبية البالغ 

 .للمراجعة

المسألة لفت االنتباه إلى  ن أنهون الخارجيوالمراجعأبلغ  -على المسائل األساسية التركيز  26.1.20

لفت . بهذا األمر فيما يتعلق يتغيرلم  ولكن رأيهم  والمعدات والمنشآتلممتلكات باالمتعلقة 

المتعلقة ، "العقارات قيد التقاضي" ،16.3االنتباه إلى المالحظة مجلس المراجعين الخارجيين 

أن بعض العقارات الموجودة في البيانات المالية لمفوضية االتحاد األفريقي التي تشير إلى ب

قطعة دوالًرا أمريكيًا ) 24،099،517.00إيكوي، الغوس ، نيجيريا ، بقيمة إجمالية قدرها 

دوالًرا أمريكيًا(  145،479.00 -والمباني  ،دوالًرا أمريكيًا 23،954،038.00 -األرض 

لمفوضية االتحاد  ةالمالي اتقيد التقاضي في تاريخ التقرير ، وتم إدراج الممتلكات في البيانهي 

 األفريقي كممتلكات ومنشآت ومعدات. 

إلى اتفاقات البلد المضيف القائمة. أيًضا ، يوضح االنتباه مجلس المراجعين الخارجيين لفت   27.1.20

البيانات المالية لمفوضية االتحاد ب المتعلقة، "العقارات التي لم يتم تقييمها"، 16.4المالحظة 

( عقارات لم يتم تقييمها بسبب نقص الوثائق واالتفاقيات ذات 6) األفريقي أن إجمالي ستة

 الصلة.

ُ مجلس المراجعين الخارجيين في رأي  28.1.20 من جميع الجوانب  عادل،البيانات المالية بشكل ظهر ، ت

المالي لمفوضية االتحاد األفريقي كما ورد في تقريرها السنوي والبيانات  الجوهرية ، المركز  

في المنتهية وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة  2021ديسمبر  31تهية في المالية للسنة المن

 ذلك الوقت. وفقًا ألساس االستحقاق للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

الوضع المالي العام لمفوضية االتحاد أن  - االستنتاج العام أيضاالمراجعين الخارجيين  قدم  29.1.20

تم استهالك الميزانية العادية بالكامل أنه  سليًما.ال يزال  2021ديسمبر  31األفريقي كما في 

تحتاج إلى مواصلة تعزيز العمليات اإلدارة وأن  ٪.93 نسبته بأداء 2021تقريبًا في عام 

 واالستثمار والموارد البشرية.األساسية في المالية والميزانية وإدارة النقد 

 :البرلمان األفريقي 2.20
 اتتوصيمن  19من أصل  3أنه تم تنفيذ باألعضاء  المراجعةأبلغ رئيس لجنة عمليات   1.2.20

 .ما زالت غير منفذة 6 أنقيد التنفيذ وهي  10أن و السابقة،مراجعة ال

باكتشاف احتيالية على حساب  ذلك تميز - داعمة وثائقالمعامالت النقدية المنفذة بدون  2.2.20

. تتألف هذه العمليات من دفع نفقات غير حقيقية، ال للبرلمان"المصروفات النثرية" التابع 
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من أجل تحديد  ةداخلي مراجعة البرلمان األفريقي، نفذت إدارة ذلك. بعد وثائق داعمةتبررها 

 واتساق عمليات االحتيال التي تم الكشف عنها. حجم

 75000رصيد المصروفات النثرية عتبة قد تجاوز  - للقواعد المتعلقة بإدارة النقد عدم االمتثال  3.2.20

 ، وذلكدليل السياسة واإلجراءات المحاسبية لالتحاد األفريقي في المسموح بهادوالر أمريكي 

 .لعدة أشهر. تجاوز رصيد حساب المصروفات النثرية ضعف الحد األدنى طوال شهر يونيو 

بإجراء جرد مادي  البرلمان األفريقيلم يقم  - المادي من األصول الثابتة عدم إجراء التحقق  4.2.20

ألصوله الثابتة على النحو المنصوص عليه في دليل السياسات واإلجراءات المحاسبية لالتحاد 

األفريقي وفي سياسة الممتلكات والمنشآت والمعدات ، لضمان دقة واكتمال ووجود األصول 

 سجل األصول. في مقيّدالثابتة كما هو 

الحد ب البرلمان األفريقي يتقيدلم  - عدم االمتثال لعتبة رسملة األصول الثابتة واالعتراف بها 5.2.20

والمعدات واالعتراف بها كأصول غير  والمنشآتلرسملة الممتلكات  المنصوص عليهاألدنى 

ابتة التي تزيد متداولة. في الواقع ، تنص السياسة التي تحكم األصول الثابتة على أن األصول الث

دوالر أمريكي يتم االعتراف بها كأصول غير متداولة. ومع ذلك ، فقد تمت  3000قيمتها عن 

دوالر  3000رسملة مشتريات معدات تكنولوجيا المعلومات ومعدات االتصاالت بمبلغ يقل عن 

 يالبرلمان األفريق، أجرت إدارة ةمراجععقب هذه الأمريكي ضمن األصول غير المتداولة. 

 التعديالت الالزمة على البيانات المالية.

على  - عدم االمتثال لقواعد استالم األصول الثابتة المنصوص عليها في لوائح االتحاد األفريقي 6.2.20

 موظفدليل السياسات واإلجراءات المحاسبية في االتحاد األفريقي ، استلم ما ينص عليه عكس 

أجهزة الكمبيوتر المحمولة المشتراة. عالوة  ،المخازنبدالً من إدارة ، تكنولوجيا المعلومات

مذكرة استالم البضائع بشكل منهجي عند استالم  صدارإب البرلمان األفريقيم قوعلى ذلك، ال ي

 مشترياته.

وظيفة  75 أصلوظيفة شاغرة من  22ال تزال - الوظائف الشاغرة التي لم يتم شغلها بعد  7.2.20

 ٪ من الوظائف المعتمدة.  30ثل حوالي معتمدة لهيكل البرلمان، وهو ما يم

، تُظهر البيانات المالية المنفصلة بشكل عادل  همرأيأبلغ رئيس لجنة عمليات المراجعة أنه في   8.2.20

، 2021ديسمبر  31فريقي كما في اإل، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي لبرلمان 

مع المعايير المحاسبية الدولية  تمشياه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ءوأدا

 واللوائح المالية لالتحاد األفريقي. النظمللقطاع العام ومتطلبات 

 

 

 

 

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  3.20
ديسمبر  31 حتى في توصية تم تقديمها 17 أصلمن لخارجيين أنه االحظ مجلس المراجعين  1.3.20

قيد التنفيذ بينما لم يتم تنفيذ توصية  ة( توصي٪24) 4 و توصية،( ٪71) 12، تم تنفيذ 2020

 ( ٪6واحدة )

بالًغا )قضية(  215 ونالمراجع الحظ - عدم فعالية الفصل في قضايا حقوق اإلنسان المعلقة 2.3.20

، في حين أن سنتينمن  أكثر٪ 32في غضون عامين،  البالغات٪ من 16أمام اللجنة،  معلفة

تلقته  البت فيه وقدلم يتم  بالغمثال على ذلك هو  خمس سنوات. تجاوزت البالغات٪ من 52

 .2004اللجنة منذ عام 

من تقريري األنشطة لوحظ  -عدم تعاون الدول األعضاء بشأن مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان  3.3.20

عين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، في الفترة المجمّ الخمسين والحادي والخمسين 

قلق  ات( خطاب29. وقد تم إرسال تسعة وعشرين )2021ديسمبر  5إلى  2020ديسمبر  4من 
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( من الدول األطراف بشأن مزاعم مختلفة النتهاكات 22عشرين )اثنتين وإلى  ةعاجل اتونداء

٪( بينما لم يتم تلقي 13.64 ما يمثل نسبةفقط ) ( دول أطراف3ثالث ) وردّتحقوق اإلنسان، 

 ٪(.86.36 نسبة( دولة )19أي رد من تسع عشرة )

عقب  2020فبراير  1في  منذ أن أصبح المنصب شاغرا - مين الفنياألالتأخير في تعيين   4.3.20

فترة التعيين باإلنابة  انتهت . لقدنائب أمين باإلنابةرئيس االتحاد األفريقي  ، عينتقاعد شاغله

 إعالن رسمي.وما زال المنصب شاغرا وتتواصل اإلنابة دون أي  2021أكتوبر  31في 

أن مبلغ  ت المراجعةالحظ - األمثل على النحواستخدام منحة االتحاد األوروبي عدم  5.3.20

وأنه تم إنفاق  2021دوالًرا أمريكيًا قد تم إدراجه في الميزانية للسنة المالية  629،566.33

 ٪ من تنفيذ الميزانية.51دوالًرا أمريكيًا، وهو ما يمثل  324،110.61

عدم وجود متابعة  - مناسب في محاولة االحتيالعلى الوجه المتابعة والتحقيق العدم وجود   6.3.20

أن اللجنة رصدت أحد المتسللين  المراجعةت الحظ –والتحقيق المناسب في محاولة االحتيال 

 اهذه الشركةالدولية لتدفع له  MHS ع شركةأثناء اتصاالتها عبر البريد اإللكتروني م

رق حساًبا وساطة التأمين. قدم المختفي  مقابل خدماتها االستشاريةدوالًرا أمريكيًا  49،527.68

وتم رصده من قبل الوحدة المالية. لم يتم التحقيق في هذا لفهم  لتلقي المدفوعاتمصرفيًا وهميًا 

 السبب الجذري.

مقرر يخول  -المجلس التنفيذي بشأن تعيين الموظفين من قبل المفوضية  مقررالتأخير في تنفيذ   7.3.20

اللجنة  2020أكتوبر الصادر في  Ex. CL. Dec / 1097 (XXXVII)المجلس التنفيذي 

مهمين لتحقيق هدف اللجنة.  ةبرتغاليالو ةعربيتحريرين بالتعيين موظفين قانونيين ومترجمين 

 .2021لم يتم ذلك حتى نهاية عام 

، تُظهر البيانات المالية بشكل عادل ، من جميع الجوانب  المراجعين الخارجيينفي رأي مجلس   8.3.20

الجوهرية ، الوضع المالي للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب كما ورد في تقريرها 

النقدية  هاوتدفقات ةماليها الأداءو 2021ديسمبر  31السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية في 

 وفقًا ألساس االستحقاق للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية   4.20
 .فليس لديها توصيات مراجعة سابقة اجديد امنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية جهازباعتبار  1.4.20

عدم االعتراف بمساهمة الحكومة المضيفة في دفاتر حسابات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  2.4.20

المعايير  فيلم يتم االعتراف بالممتلكات التي تبرعت بها الحكومة المضيفة على النحو المطلوب  -

د األفريقي ، مما والمعدات في االتحا والمنشآتالمحاسبية الدولية للقطاع العام وسياسة الممتلكات 

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.لوالمعدات   والمنشآتالممتلكات  قيمةأدى إلى التقليل من 

( 1) 5المادة  بخالف ما نصت عليه -للمكاتب  حيزعدم االمتثال التفاقية البلد المضيف بشأن توفير   3.4.20

( طوابق فقط من مبنى مرتفع مكون من خمسة 4أربعة ) ُخصصت لألمانةمن اتفاقية البلد المضيف، 

عملية التوظيف في المرحلة الثانية . ومع لمكاتب، في أي وقت من األوقاتيواء ا( طابقًا إل15عشر )

 المكاتب الحالية غير كافية. هناك نقص صارخ في حيزكون يسموظفين إضافيين، تعيين التي بدأت ل

من جميع النواحي  عادل،البيانات المالية بشكل  تُظهر، الخارجيينمجلس المراجعين في رأي   4.4.20

 ،كما ورد في تقريرها السنوي ،المركز المالي لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية المادية،

للسنة المنتهية  يةالنقد هاتدفقاتوها المالي ءوأدا 2021ديسمبر  31والبيانات المالية للسنة المنتهية في 

 .وفقًا ألساس االستحقاق للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لتاريخ،ابذلك 

 حقوق الطفل ورفاهيته لاألفريقية لخبراء الجنة  5.20
 ككيان منفصل. اهمراجعجهاز جديد وهذه هي المرة األولى التي يتم فيها الهذا   1.5.20
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األفريقية لحقوق الطفل لجنة الخبراء رواتب موظفي أمانة مفوضية االتحاد األفريقي  تدفع  2.5.20

المصروفات المدرجة في بيان األداء المالي، وتم تعيين  تدخل فيال هي و 2021لعام  ورفاهيته

 الربح الرئيسي. لمصدرميزانية الرواتب 

 اخرى مسائل

 

 تحكمال تزال اللجنة غير مستقلة تماًما عن إدارة االتحاد األفريقي ، ومن مظاهر ذلك: عدم وجود   3.5.20

مثل  ،وتسويتها من االتحاد األفريقي إدارتها تمت، والمصروفات التي سابة على نظام للجن كامل

قصيرة األجل التي لم يتم تسجيلها في من ذوي العقود البعض تكاليف الموظفين ورواتب الموظفين 

وبسبب عدد الموظفين المحدود ، كان  .الهيكل التنظيمي للجنةعدم اكتمال المالية، و اللجنة بيانات

 مديرو اللجنة يعتبرون مسؤولين عن الحوكمة.

البيانات المالية بشكل عادل، من جميع الجوانب  تُظهر الخارجيين،مجلس المراجعين في رأي   

كما ورد في تقريرها  ،حقوق الطفل ورفاهيتهللخبراء األفريقية االجوهرية، المركز المالي للجنة 

النقدية للسنة  هاالمالي وتدفقات اهءوأدا 2021ديسمبر  31والبيانات المالية للسنة المنتهية في  ،السنوي

 وفقًا ألساس االستحقاق للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. التاريخ،المنتهية بذلك 

 لتنمية لالتحاد األفريقي اوكالة  6.20

ديسمبر  31حتى  معلقةتوصية  27من بين ، النيباد-وكالة االتحاد األفريقي للتنميةبفيما يتعلق   1.6.20

قيد التنفيذ هي ( ٪44.5) 12و  2021ديسمبر  31حتى  منها معلقة( ٪48) 13ال تزال  ،2021

 (.٪7.5) 2 لم يتم تنفيذ بينما

 اإلعاشةدوالر أمريكي كبدل  132000دفعت نيباد عن طريق الخطأ، حوالي  -اليومي  عاشةبدل اإل  2.6.20

دوالر أمريكي في عام  50000و - 2021دوالر أمريكي في عام  82000للموظفين )يومي ال

 ( لمهام تمت داخل نفس المدينة )جوهانسبرج(.2019

نيباد ، التأكيدات سريعة ومباشرة من بنوك  مكتب المراجعين الخارجيينلم يتلق  -النقد وما يعادله   3.6.20

 العام.تأكيدات مختلفة لرصيد نهاية  4مما أدى إلى تقديم 

تستخدم اسمها القديم في بعض  النيباد ال تزال –لنيباد لاالسم القانوني  -لتنمية لالتحاد األفريقي اوكالة   4.6.20

ن لم يتم والمراجعولم يتلق و اإلنمائيينشركاء الالحسابات المصرفية وفي بعض العقود الجديدة مع 

 قانونية لتغيير االسم.الجراءات اإلتوضح  التي وثائقال

 2021ديسمبر  31بلغ رصيد ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبض في  -ضريبة القيمة المضافة   5.6.20

. دوالر أمريكي 192000 بنحومخصص لها قد تم رصد ودوالر أمريكي،  475000حوالي 

 دوالر أمريكي. 417000باإلضافة إلى ذلك، بلغت األرصدة على مدى عام أو أكثر حوالي 

يوجد فرق بين رصيد الحسابات المصرفية للمشروع ورصيد  -ل المؤجل صندوق الشريك والدخ  6.6.20

مليون دوالر أمريكي. ولم تقدم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا  1.5الدخل المؤجل بحوالي 

تسوية مفصلة وواضحة مع مستندات داعمة التي توضح أسباب هذا االختالف فيما يتعلق بالمتابعة 

 لى صحة الرصيد.والرقابة والتأكيد ع

 

االتحاد  لنظم ولوائحنيباد اللم تمتثل  -)المصروفات النثرية(  المبالغ المدفوعة مقدمانظام محاسبة   7.6.20

 سلفة( للموظفين.الاألفريقي بشأن تسوية السلف الممنوحة )

نيباد لقواعد االتحاد األفريقي فيما يتعلق بفتح اللم تمتثل  - سابالسجالت المالية وتاريخ إغالق   8.6.20

الفترات المحاسبية وتسجيلها وترحيلها وإغالقها في نظام ساب. باإلضافة إلى ذلك ، لم يكن نظام ساب 

لم يتم تسجيل  ذلك،للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا مرتبطاً باالتحاد األفريقي. عالوة على 

 ولم يتم تسجيل أصولها ومخزونها في نظام ساب. رى،أخنيباد في بلدان المكاتب 

 عادل،رأيًا غير متحفظ. في رأيهم، تعرض البيانات المالية بشكل  مجلس المراجعين الخارجيينأعطى   9.6.20

 المركز المالي لوكالة التنمية األفريقية  الجوهرية،من جميع الجوانب 



22 Page 

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  7.20
 لم يكن لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي توصيات مراجعة سابقة. جديد،كجهاز   1.7.20

مبنى كابولونجا حيث أنفق المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  لترميمتكلفة إضافية غير مبررة   2.7.20

على حكومة زامبيا  خصصته لهدوالًرا أمريكيًا خالل العام قيد المراجعة لتجديد مكتب  236،448

مليون دوالر أمريكي واستناداً إلى مذكرة المساعدة الموقعة  2حوالي  الترميمأساس مؤقت. بلغت تكلفة 

. الترميمبين حكومة زامبيا وفريق التقييم الفني لالتحاد األفريقي ، التزمت حكومة زامبيا بإجراء هذا 

ي بدخول المبنى عندما كان ينفق لم يُسمح للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقاف ذلك،باإلضافة إلى 

 المبلغ.

أنفقت إدارة المجلس االقتصادي  -اليومي للبعثات المختلفة  اإلعاشةانتهاك سياسة السفر بشأن دفع بدل   3.7.20

مختلفة خالفًا  أماكنفي  للقيام بمهامألف دوالر أمريكي  460واالجتماعي والثقافي ما يقرب من 

واللوائح  والنظم،  2019 البعثات،رية لالتحاد األفريقي بشأن للتوجيهات الواردة في السياسة اإلدا

الصادرة عن اليومي  اإلعاشةبدل بشأن األمم المتحدة إرشادات و 2014 لعامالمالية لالتحاد األفريقي 

تضمنت واجتماعا تم عقدها خارج لوساكا  11 أصلمهمة واحدة من ثمة لجنة الخدمة المدنية الدولية. 

من أمانة المجلس االقتصادي  10 كان من بينهم مشارًكا ، 27 هحضر، تشيسامبا، زامبيااجتماًعا في 

 .واالجتماعي والثقافي.

اليومي  اإلعاشةعن استخدام أسعار بدل  نتيجةدوالًرا أمريكيًا  65191المدفوعات غير المبررة البالغة   4.7.20

. دوالًرا أمريكيًا 65191 نفقة قدرها تكبدت أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي -الخاصة 

دوالًرا أمريكيًا  65191 بلغتإضافية تكاليف  تكبدت أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

لمشاركين مختلفين في اجتماعات المجلس للعديد من االيومي الخاصة  اإلعاشةمعدالت بدل  لدفع نتيجة

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي دون مبرر

الحظت مراجعة إدارة  -بطء وتيرة التوظيف في المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي   5.7.20

الموارد البشرية الوتيرة البطيئة في تعيين الموظفين في المجلس االقتصادي واالجتماعي 

. 2019العمل باستقاللية منذ عام  يباشرقد بدأ بالفعل على الرغم من أن الجهاز والثقافي 

كان في خدمة المجلس االقتصادي واالجتماعي ،  2022في وقت المراجعة ، فبراير  وحتى

 .موظفا 34المطلوبين البالغ عددهم  الموظفين مالك موظفًا من أصل 14والثقافي 

مجلس إلى أن البيانات المالية المنفصلة، في رأي  لجنة عمليات المراجعةأشار رئيس . 6.7.20

المركز المالي  الجوهرية،من جميع النواحي  عادل،بشكل  تُظهر الخارجيين،المراجعين 

ه ءوأدا ،2021ديسمبر  31للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي في 

المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع 

 لوائح المالية لالتحاد األفريقي.وال النظمالعام ومتطلبات 

 بين األقران المتبادلةمراجعة األفريقية لللية اآل 8.20
توصية مراجعة للسنة  12 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانكان لدى   1.8.20

( قيد التنفيذ، مع عدم وجود توصية مراجعة ٪75) 9( و ٪25منها ) 3، تم تنفيذ الماضية

 معلقة.

اآللية دوالًرا أمريكيًا ، وهو مبلغ دفعه إلى  189.427 بقيمةكان هناك تقدير أقل لإليرادات   2.8.20

في عام الممولة  الوكالة األلمانية للتعاون الدولي األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

2021. 

ودًا قد )أ( من الئحة موظفي االتحاد األفريقي حيث تبين أن عق 4إساءة استخدام المادة   3.8.20

مسؤولي االتحاد من تصنيفات أبرمت مع بعض المسؤولين ال تتناسب مع أي تصنيف 

 األفريقي.
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مخالفة في تجديد العقد حيث تبين أن االستشاريين كانوا يؤدون أعمااًل روتينية ألكثر من   4.8.20

لدليل التوظيف في االتحاد األفريقي الذي ينص على أن "االستشارة ستكون  خالفاأشهر  6

 أشهر" وأن "االستشارة يجب أال تركز على وظائف روتينية " 6لمدة ال تتجاوز 

 متحفظ،غير  مراجعةاألعضاء أن الرأي المقدم كان رأي  مجلس المراجعين الخارجيينأبلغ   5.8.20

واردة في خطاب اإلدارة مع مالحظات  المراجعةفي حين أن تفاصيل نتائج وتوصيات 

 رئيسية تم إبرازها أعاله لعناية االجتماع المشترك للجان الفرعية.

 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  9.20
 الماضي،توصية مراجعة للعام  13لمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لصدرت   1.9.20

 ( قيد التنفيذ.٪24) 3( و ٪76منها ) 10تم تنفيذ 

 

 .2021لم يتم إجراء تقييم للمخاطر للسنة المالية   2.9.20

الشؤون الضريبية للموردين األجانب )أي ضريبة القيمة المضافة( لم يتم تأكيدها والمطالبة   3.9.20

 بها.

 لم يتم الحصول على عروض أسعار لشراء خدمات الترجمة اللغوية.  4.9.20

، مما يشير إلى تقسيم المشتريات لتجنب ينناث طلب داخلي واحد ألمري شراء تم استخدام  5.9.20

 عملية تقديم العطاءات.

 ال تزال قيد االستخدام بقيم صفرية.وتم تسجيل األصول في حالة جيدة   6.9.20

الصادر في المجلس التنفيذي  يخالف مقررللقضاة الجدد والمعاد تعيينهم بما  أتعابيتم دفع   7.9.20

 .2019يامي لعام ن

 معتمدة من قبل مقدم الطلب. التعليم بدلاستمارة طلب   8.9.20

تُظهر البيانات األعضاء أن البيانات المالية، في رأيهم ،  المراجعةأبلغ رئيس لجنة عمليات   9.9.20

المالية بشكل عادل ، من جميع الجوانب الجوهرية ، المركز المالي للمحكمة األفريقية لحقوق 

 31تقريرها السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية في اإلنسان والشعوب كما ورد في 

النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وفقًا ألساس  هاودفقات ماليءها الأداو 2021ديسمبر 

 االستحقاق للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

 

 مكافحة الفساد لاالستشاري التحاد األفريقي امجلس 10.20
توصية مراجعة للسنة  24الفساد  لمكافحةلمجلس االستشاري لالتحاد األفريقي ل صدرت  1.10.20

( لم يتم ٪4) وتوصية واحدة( قيد التنفيذ ٪58) 14( ، و ٪38منها ) 9تم تنفيذ  الماضية،

 تنفيذها.

 األفريقيمجلس االتحاد ، اعتمد المجلس التنفيذي الهيكل التنظيمي ل 2017في نوفمبر   2.10.20

( ، بهدف تعزيز EX.CL Dec.996 (XXXII) Rev.1 المقرر) االستشاري لمكافحة الفساد

 هذا الهيكل. إنشاءقدرة المجلس. ومع ذلك ، لم يتم 

أقل من  االستشاري لمكافحة الفساد األفريقيمجلس االتحاد كان معدل تنفيذ الميزانية ل  3.10.20

احتياجاتها الحقيقية بسبب عدم كفاية  المجلس٪. عالوة على ذلك ، ال تعكس ميزانية 50

 تقديرات نفقات الميزانية.

يتم استرداد العديد من السلف الممنوحة للموظفين الواردة في البيانات المالية بمبلغ إجمالي قدره  مل .4.10.20

االستشاري  األفريقيمجلس االتحاد من قبل  2016إلى  2013دوالًرا أمريكيًا بتاريخ  9020.82

 ألسباب مختلفة لمكافحة الفساد

دوالر  116.000"ضريبة القيمة المضافة المستحقة" من  107501حساب الذمم المدينة  عارتف .5.10.20

دوالر أمريكي أو  54.000بزيادة قدرها  أمريكي،دوالر  170.000إلى  2018أمريكي في عام 
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تقديم مطالبات فعالة في الوقت  عدمتابعة والمضعف هو نتيجة  الوضع٪ في ثالث سنوات. هذا 47

 المناسب إلى سلطات الضرائب التنزانية السترداد ضريبة القيمة المضافة.

غير مشفوع  مراجعةاألعضاء أن الرأي المقدم كان رأي  مجلس المراجعين الخارجيينأبلغ . 6.10.20

فقد سلط  اإلدارة،واردة في خطاب  المراجعةبتحفظات. في حين أن تفاصيل نتائج وتوصيات 

اللجنة  لعنايةالضوء على المالحظات الرئيسية المذكورة أعاله  مجلس المراجعين الخارجيين

 الفرعية المشتركة.

 

 البيان المالي الموحد لالتحاد األفريقي 11.20
تُظهر أن رأي البيانات المالية الموحدة المرفقة باألعضاء  عمليات المراجعةأبلغ رئيس لجنة   1.11.20

مجلس لالبيانات المالية المنفصلة بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية ، الوضع المالي 

ه المالي وتدفقاته ء، وأدا 2021ديسمبر  31كما في  الفساد لمكافحةالتحاد األفريقي االستشاري ا

 النظمعام ومتطلبات في ذلك الوقت وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع الالمنتهية النقدية للسنة 

 .واللوائح المالية لالتحاد األفريقي

 تعليقات / مداوالت األعضاء)ب( 

 بعد العرض ، أدلى أعضاء االجتماع المشترك بتعليقات وطلبوا توضيحات على النحو الموجز أدناه:  .21

 2021مخاوف بشأن الجزء األكبر من التقارير الخاصة بمراجعة الحسابات لعام  ثار األعضاءأ 1.21

 اقترح تأجيل المداوالت.، . وبالتاليإلى مزيد من الوقت يحتاجلتداول بشأنها إن ا حيث إنها

مجلس المراجعين بالتقارير التي قدمها  اواإلحاطة علم اقترح األعضاء كذلك أنه يمكن االعتراف  2.21

 .2022مزيد من القراءة والمناقشة في أكتوبر ب وتناوله الخارجيين

إذا كان من المقبول إرسال التقرير إلى المجلس التنفيذي ثم مناقشته بشأن ما األعضاء توضيًحا  طلب  3.21

 بالتفصيل الحقًا من قبل األعضاء.

من  واإلى القضايا الخطيرة في التقارير الخاصة ببعض األجهزة وطلب عضاءاألومع ذلك ، أشار   4.21

لمالحظات وتقديم تقرير رئيس المفوضية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ جميع التوصيات وا

 إلى لجنة الممثلين الدائمين قبل القمة القادمة.

قدم أن ت تنص على اللوائح المالية لالتحاد األفريقيو النظم تإذا كان عمااألعضاء أيًضا  استفسركما   5.21

من مكتب المستشار  وطلبوا 2023التقارير إلى المجلس التنفيذي في فبراير لجنة الممثلين الدائمين 

 القانوني تقديم رأي قانوني.

مجلس بالفعل  وقعهااألعضاء توضيًحا بشأن ما إذا كان ينبغي نشر البيانات المالية التي  طلب  6.21

 يتم إجراء مداوالت شاملة حول التقارير. قبل أنأم ال ،  المراجعين الخارجيين

وبالتالي  تغيَّرلن  المراجعين الخارجيينمجلس أشار األعضاء أيًضا إلى أن النتائج التي قدمها   7.21

 .مجلس المراجعين الخارجيينيجب نشر البيانات المالية الموقعة من قبل 

 الردود)ج( 

 -ردودًا وتوضيحات على النحو الملخص أدناه:  قدمت مفوضة االتحاد األفريقي .22

أنه على الرغم من أن الرئيس بصفته مسؤول المحاسبة هو  نائب رئيس المفوضيةأوضح سعادة   1.22

يجب أن يكون رؤساء أجهزة االتحاد األفريقي والمسؤول عن اإلدارة المالية العامة والمساءلة، 

تنفيذ توصيات المراجعة والضوابط الداخلية  ويضمنوناألخرى أيًضا مسؤولين بشكل مباشر 

 الفعالة.

المالية لالتحاد األفريقي، يتم  النظم واللوائحمن  101وفقًا للمادة  ،أنهمكتب المستشار القانوني ب ردّ  2.22

 خالل بحثالمجلس التنفيذي  ويعتمدها عام،مايو من كل  31االنتهاء من المراجعة المالية بحلول 

 الميزانية.

مع  تمشيااعتماد البيانات المالية الموقعة ونشرها  ضرورةإلى أيضا المستشار القانوني مكتب  شارأ  3.22

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
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 االستنتاجات والتوصيات)د( 

بناًء على المداوالت والردود التي تم إجراؤها، أحاط االجتماع المشترك علماً بالتقرير ووافق على  .23

 .2022مواصلة بحثه خالل النصف الثاني من عام 

 والتوصيات على النحو التالي:قدمت الجلسة المشتركة أيضا االستنتاجات  .24

 المراجعةيجب على رئيس المفوضية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ جميع مالحظات   1.24

وكذلك تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية  مجلس المراجعين الخارجيينوالتوصيات الصادرة عن 

 في إدارة موارد االتحاد.

االجتماع  خالل ،لجنة الممثلين الدائمينل التابعةالمختصة لجان الفرعية أن تقوم الينبغي   2.24

 2021إجراء المداوالت التفصيلية حول البيانات المالية لعام ، ب2022المشترك في أكتوبر 

 خطاب اإلدارة وحول مجلس المراجعين الخارجيين ومراجعة تي راجعها ال

واللوائح  النظممع  تمضياالموقعة  البيانات المالية المراجعةينبغي أن ينشر رئيس المفوضية   3.24

 المالية لالتحاد األفريقي ومعايير المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

ذات من خالل اللجان الفرعية  ،رئيس المفوضية إلى لجنة الممثلين الدائمين أن يقدميجب  4.24

االجتماع  خالل ينمجلس المراجعين الخارجيعن حالة تنفيذ مالحظات وتوصيات  اتقريرالصلة، 

 المشترك.

 أعمال أخرى ما يستجد من سادسا.
 .الثالثة والنصف بعد الظهرالساعة  الجلسة في رفعتم و، لم يتم إثارة أي بند تحت ما يستجد من أعمال .25
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 مشروع مقرر

 المالية المراجعة لالتحاد األفريقي البياناتبشأن 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 EX.CL/1357(XLI)الوثيقة. 
 

 المجلس التنفيذي؛ إن  
بتقرير الجلسة المشتركة للجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بمسائل المراجعة  يحيط علما .1

واللجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية واإلدارية والخبراء الفنيين 

 للجنة وزراء المالية الخمسة عشر.

بمواصلة بحثه خالل النصف الثاني  ،ا الفرعية ذات الصلةمن خالل لجانه ،لجنة الممثلين الدائمين يكلف .2

 ، وتقديم نتائجه إلى الدورة القادمة للمجلس التنفيذي.2022من عام 

من مفوضية االتحاد األفريقي أن تقوم، في غضون ذلك، بنشر البيانات المالية المراجعة والموقعة يطلب  .3

لبيانات الموحدة على موقع االتحاد األفريقي على ألجهزة االتحاد األفريقي، بما في ذلك ا 2021لعام 

 اإلنترنت بما يتماشى مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ المالحظات والتوصيات المقدمة من برئيس المفوضية يكل ف  .4

لجنة من خالل لمجلس التنفيذي لدورة القادمة لالخارجيين وتقديم تقرير إلى ا مراجعي الحسابات مجلس

 لجانها الفرعية ذات الصلة.والممثلين الدائمين 
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