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 قائمة المختصرات

 

AU االتحاد األفريقي 
AHRM  الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةمديرية 

ACERWC اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته 
AUC مفوضية االتحاد األفريقي 

AMERT األداة األفريقية للرصد والتقييم 
BCP مكتب الرئيس 

CIDO مديرية المواطنين األفريقيين والمهجر 
DCP االتحاد األفريقي نائب رئيس مفوضية 
DEA إدارة الشؤون االقتصادية 

DHRST إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا 
DREA إدارة االقتصاد الريفي والزراعة 

DSA إدارة الشؤون االقتصادية 
DTI إدارة التجارة والصناعة 

FRR النظم واللوائح المالية 
H.E. المعالي الفخامة/ السعادة/ صاحب 

IBAR المكتب األفريقي للثروة الحيوانية 
IED إدارة البنية التحتية والطاقة 

MED مديرية الخدمات الطبية 
MIS قسم نظم معلومات اإلدارة 
OIA مكتب المراجعة الداخلية للحسابات 

OLC مكتب المستشار القانوني 
OSC لجنة االستخبارات واألمن 
PRC لجنة الممثلين الدائمين 

PBFA  البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةمديرية 
PRO خدمات المراسم 
PSD إدارة السلم واألمن 

SPPMERM  التخطيط االستراتيجي للسياسات والرصد والتقييم وتعبئة المواردمديرية 
 

 الفترة منتقرير اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين لمسائل مراجعة الحسابات المنعقدة في 

 9102ديسمبر  أغسطس إلى

 

 أوال. مقدمة

 0في  مراجعة الحساباتمسائل ل للجنة الممثلين الدائمينعقدت الدورات الخمس للجنة الفرعية  .1

في ، 0202يناير  15، و0212ديسمبر  5و 4 ويومي ،نوفمبر 01و  ،أكتوبر 11و  8و  ،أغسطس

للجنة ة مكوسا، سفيرة ناميبيا ورئيسة اللجنة الفرعي ندينيالوإميليا  السيدةأديس أبابا، إثيوبيا، برئاسة 

 .مراجعة الحساباتمسائل ل الممثلين الدائمين

 

 للجنة الممثلين الدائمينللجنة الفرعية أعضاء اثانيا. 

 لمسائل مراجعة الحسابات التابعة للجنة الممثلين الدائمين:للجنة الفرعية فيما يلي قائمة أعضاء ا .0
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 تشاد .1

 ديفواركوت  .0

 الكاميرون .1

 امبياج .4

 غينيا .5

 ابونجال .6

 مالوي .7

 مالي .8

 موريتانيا .2

 موريشيوس .12

 المغرب .11

 ناميبيا .10

 سيشيل .11

 جنوب السودان .14

 زيمبابوي .15

 

 ليحل محل مصر في اللجنة الفرعية  0212عيّن إقليم شمال أفريقيا المغرب في نوفمبر  .1
 

 ثالثا. جدول األعمال وبرنامج العمل
 

 :التاليالعمل برنامج الملخصة في وناقشت بنود جدول األعمال  اجتمعت الدول األعضاء .4

 التاريخ بنود جدول األعمال التي تمت مناقشتها

أغسطس  20 بحث اختصاصات المراجعة القضائية لحسابات مفوضية االتحاد األفريقي .1

0212 

 0212أغسطس  0مراجعة الحسابات لالجتماع المنعقد في اللجنة الفرعية عن اعتماد مشروع تقرير  .0

 0218بحث تقرير المراجعة الداخلية للحسابات عن إدارة صندوق السالم لالتحاد األفريقي للفترة من مارس  .1

 0212أبريل  –

البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة عن التحليل المفصل لحسابات الصندوق مديرية بحث تقرير  .4

 التي لم تعد ذات صلةالخاص مع مقترحات عملية بشأن تلك الحسابات 

 0212أكتوبر  28

 

 

 

 

 الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية عن وقف الدفع المزدوج لبدل السكن. مديرية بحث تقرير .1

 النظر األولي في تقارير أجهزة االتحاد األفريقي األخرى عن توصيات المراجعة المعلقة .0

 0212أكتوبر  11

 

 0212أكتوبر  11لالجتماع المنعقد في  عن مراجعة الحساباتاللجنة الفرعية اعتماد مشروع تقرير  .1

بحث تقرير المراجعة الداخلية للحسابات عن أداء ميزانية مفوضية االتحاد األفريقي في النصف األول لسنة  .0

0212 

 0212نوفمبر  01

الموظفين المسؤولين عن بحث تقرير مفوضية االتحاد اإلفريقي عن العقوبات واإلجراءات المتخذة ضد  .1

 المخالفات وعدم االمتثال لنظم ولوائح االتحاد األفريقي.

 مع تقريرين مؤجلين. 0212أكتوبر  8اعتماد مشروع تقرير اللجنة الفرعية لالجتماع المنعقد في  .0

 بحث تقرير مراجعة الحسابات عن صندوق السالم المعاد تنشيطه 

  لميزانية والمالية والمحاسبة عن الصناديق الخاصةلبرمجة وإعداد ال المستكمل تقريرالبحث 

 0212نوفمبر  01اعتماد مشروع تقرير اللجنة الفرعية لالجتماع المنعقد في  .1

 بحث تقرير المصفوفة المتعلقة بتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات )من المراجعتين الداخلية والخارجية( .4

 داخل االتحاد األفريقي.في المؤسسة مخاطر التنفيذ إدارة  عنبحث مشروع التقرير  .5

ديسمبر  5/ 4

0212 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة اللجنة الفرعيةرابعا. 
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 لحسابات وأداء مفوضية االتحاد األفريقي القانونيةألف. بحث اختصاصات المراجعة 

قد خالل اجتماع اللجنة الفرعية المنع قام مدير مكتب المراجعة الداخلية للحسابات بعرض االختصاصات .5

 :التاليةتعليقات الأعضاء اللجنة الفرعية أبدى  بعد العرض،و. 0212أغسطس  0في 

 وواليته. ة للحساباتالداخلي المراجعةيقوم به مكتب  عمااقترح األعضاء إدراج ديباجة  (1

 EX.CL/Dec. 1057(XXXV)المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي  مقرر نسخاقترح األعضاء  (0

، EX.CL/Dec.1069(XXXV) والمقرر ،واألداءللحسابات مستقلة ال القانونيةمراجعة البشأن 

 .االختصاصاتحرفيًا وإدراجها في وثيقة 

سمعة حسنة،  وذ ،خبرة وذ ،جيدًاتأهيال اقترح أعضاء اللجنة الفرعية استخدام مصطلح "مؤهل  (1

 .فحسب "خبرةالومستقل" بدالً من "

وحظي اقتراحات مكتوبة إلى المدير لزيادة األهداف وتعزيزها،  تقديماألعضاء اقترح بعض  (4

 ن.يأعضاء اللجنة الفرعية اآلخر المقترح بدعم

 .0218إلى ديسمبر  0210من يناير هي السنوات المالية وافق األعضاء على أن تكون الفترة  (5

في مقر مفوضية االتحاد األفريقي وفي أي مكان  مراجعة الحساباتاقترح األعضاء أن يتم إجراء  (6

ند عستخدام األدوات التكنولوجية ، بما في ذلك ااالستشاريينالخبراء آخر حسب الضرورة من قبل 

 .الضرورة

أن يعمل  واقترحوا ،واألداءللحسابات مستقلة ال القانونيةمراجعة التداول األعضاء حول كيفية تمويل  (7

لتوصل ل البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةمديرية للحسابات مع مكتب المراجعة الداخلية 

بعد  تاكطلب في الميزانية التكميلية. يمكن مراجعة التقدير تقديمهاينبغي و ةمعقول اتإلى تقدير

 الشركة الناجحة. تعيين

 في الختام، قدمت اللجنة الفرعية التوصيات التالية: .6

 مفوضية االتحاد األفريقيوأداء لحسابات  القانونيةمراجعة للاالختصاصات المقترحة  تاعتمد (0

 .تتعديالبال رهنا

البرمجة وإعداد الميزانية  مديريةأن يعمل مكتب المراجعة الداخلية للحسابات مع  تاقترح (9

كطلب عاجل في الميزانية  تقديمهاينبغي و ةمعقول اتلتوصل إلى تقديرل والمالية والمحاسبة

 .9102خالل بحث الميزانية التكميلية في سبتمبر  التكميلية

 

 الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية عن وقف الدفع المزدوج لبدل السكنمديرية باء. بحث تقرير 

 لمفوضيةاعن التدابير التي اتخذتها  العرضبالنيابة الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية قدم مدير  .7

، الزوج. عقب العرض إعالة المزدوج لبدل السكن والتكاليف األخرى ذات الصلة مثل بدل الدفعبشأن 

 :التاليةتوضيحات الأعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا  أبدى

ن لم يكالشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية مديرية أن التقرير المقدم من إلى األعضاء  أشار (1

 العاملين في االتحاد األفريقي. همأقارب عنجميع الموظفين  يصرحكامالً حيث لم 

مكتب المراجعة الداخلية للحسابات ولم  من قبل كان من المفروض اعتمادهكان التقرير ردًا إداريًا  (0

 .ذلكالقيام بيتم 
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من إجمالي  %42قصيرة )بعقود  العاملين الكثير مناتب رواألعضاء معرفة سبب دفع  طلب (1

الوظائف الشاغرة المدرجة في الميزانية وما إذا كان مخصصات الموظفين غير النظاميين( من 

 واللوائح المالية لالتحاد األفريقي. النظمهذا يتماشى مع 

 األموال المستردة إليها. دفعأراد األعضاء معرفة الحسابات التي سيتم  (4

قف ومثل  عن أقاربهم يصرحونترح األعضاء فرض بعض العقوبات على الموظفين الذين ال اق (5

 .المهام الذهاب فيالراتب أو منعهم من  دفع

أغسطس  11في نهائي بالفعل منذ آخر موعد  فرضهااألعضاء معرفة العقوبات التي تم  طلب (6

 .البياناتلتقديم  0212

لزوج ألن ا إعالة الموظفين المحليين على بدل حصولحول سبب ات كما طلب األعضاء إيضاح (7

 الدخل عند االنتقال إلى بلد آخر. خسارةعن  األزواجهذا البدل يُقصد به عادة تعويض 

 الرأي القانوني. الستالمأراد األعضاء معرفة ما إذا كان هناك موعد نهائي  (8

 فريقي.االتحاد األ فيبالفعل  انتهت خدمتهممعرفة ما سيحدث للموظفين الذين أيضا األعضاء  طلب (2
 

 :التاليةفي الفقرات  الملخصةتوضيحات القدمت المفوضية  .8

 الردود التالية: باإلنابةالشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية مدير قدم  (أ

من مجموع الموظفين غير النظاميين الذين يتلقون أجورهم من الوظائف  %42فيما يتعلق بنسبة  (1

مرور بالمتزايدة مفوضية االتحاد األفريقي  واليةالشاغرة المدرجة في الميزانية، كان هذا بسبب 

إلى استخدام وظائف قديمة في هيكل مابوتو لتمويل الوظائف ذات الصلة  المفوضيةالوقت ولجأت 

د ولكن القواع ه لم يتم اتباعفي الهيكل. تدرك مفوضية االتحاد األفريقي أن مدرجة التي لم تكن

 هذه المشكلة. معالجةأن الموافقة على الهيكل الجديد قيد النظر حالياً ستساعد في  تتوقع

ردي فالمزدوج، سيتم تحديد ذلك على أساس  الدفعب المعنيينبالنسبة لفترة االسترداد للموظفين  (0

 الممكنة. السدادتحديد فترة  في وظفين المعنيينوسيتم إشراك الم

هذه لالبدل  ععدم دف ولوائح العاملينحدد نظم تالزوج للموظفين المحليين، لم إعالة فيما يتعلق ببدل  (1

 الفئة من الموظفين.

عمل الدولي، ، وفقًا لقانون الالبياناتالرواتب للموظفين الذين لم يقدموا بعد دفع  بوقففيما يتعلق  (4

 .الراتبدفع  وقف للمفوضيةال يمكن 

، تم تعليق البيانات عن حللتصريلموظفين الذين لم يمتثلوا بعد بشأن افيما يتعلق بالتدابير المتخذة  (5

 فردية عن طريقعبر رسائل  فرديعلى أساس  همدفع متأخرات الرواتب للموظفين وتم إشراك

 اتخاذ تدابير تأديبية ضد الموظفين الذين لن يمتثلوا. المفوضيةا تدرس البريد اإللكتروني. كم

أن  بالنيابةير مدالاالتحاد األفريقي، أوضح  فيبالفعل  انتهت خدمتهمفيما يتعلق بالموظفين الذين  (6

 .التي قدموها البياناتبناًء على  قيد الخدمةهذه العملية كانت تركز على الموظفين 

أيًضا على أن مكتب المراجعة الداخلية للحسابات لم للحسابات رد مدير مكتب المراجعة الداخلية  (ب

استردادها من الموظفين، على الرغم من أنه قدم المشورة أيًضا إلى  التي سيتماألرقام  على يصادق

المحدد  لنحوبشأن بعض الموظفين المعنيين على ا الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةمديرية 

 متأخرات الرواتب.الحسابات المتعلقة بأثناء مراجعة 

ة عن الناتج الوفوراتإلى أن  البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة بالنيابةكما أشار مدير  (ج

 .ةبديل اتاالحتياطي وستكون متاحة الستخدام صندوقالمزدوجة ستنعكس في  دفع البدالتإيقاف 
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لى كل حالة ع مسألة الدفع المزدوج يقوم بدراسة مكتبالأن  مستشار القانونيمكتب الأجاب ممثل  (د

 الذي نشأ بالجانلتحديد  ين،الموظفومفوضية االتحاد اإلفريقي  ين،جانبال في كال يبحثحدة، وكان 

 الخطأ. كانحيث  نظم ولوائح العاملينمن  11وسيتم تنفيذ البند  ،الخطأ منه

حساسة وأن اإلدارة ملتزمة بحل  المسألةفي مكتب نائب الرئيس إلى أن  مدير الديوانأشار نائب  (ه

 والموظفين. المفوضيةالقضية مع مراعاة مصالح كل من 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان االتحاد األفريقي الممثلة في االجتماع وهي  أجهزةأشارت  (و

ألفريقي االستشاري لمكافحة مجلس االتحاد او البرلمان األفريقي،)لجنة بانجول(، و والشعوب

عل من بالف تطلب افي أجهزتها وأنه لدفع المزدوجاإلى أنه لم يتم تحديد حاالت النيباد، و، ادفالس

أيضا ا إلى أنه اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانالموظفين ملء االستمارات. أشارت 

إلى  ن المسألةعوتقديم تقرير  الوضع سيتم تحديد يها،بناًء علو ،بياناتهمستطلب من الموظفين تقديم 

 مفوضية االتحاد األفريقي.

 في الختام، قدمت اللجنة الفرعية التوصيات التالية: .2

المسائل المالية ب ذات الصلةيجب التحقق من جميع ردود اإلدارة بشأن شواغل الدول األعضاء  (0

 .ة للحساباتالداخلي المراجعةمكتب  عن طريق ،التي يتم تقديمها إلى الدول األعضاء

يقدموا تصاريح بأزواجهم وأفراد يجب على المفوضية فرض عقوبات على الموظفين الذين لم  (9

منع الموظفين المعنيين من  تالعقوباشمل تالعاملين في االتحاد األفريقي. وعائالتهم اآلخرين 

 .هممتأخرات رواتب دفع وقفباإلضافة إلى  بمهامالقيام 

 تردادعلى طرائق اسالموظفين الذين حصلوا على دفع مزدوج للبدل  مع المفوضية تتفقينبغي أن  (3

 .لذلك، ويجب تحديد موعد نهائي األموال

 عن التدابير المتخذة إلى اللجنة الفرعية. اتقرير أن تقدم المفوضية على (4

 

 9102جيم. بحث التقرير عن أداء الميزانية للفترة من يناير إلى يونيو 

 

 داء ميزانية مفوضية االتحاد األفريقي للفترة منأل قدم مدير مكتب المراجعة الداخلية للحسابات تحليال .12

 :لتاليةاتوضيحات الأعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا  أبدى. عقب العرض، 0212يناير إلى يونيو 

بالفعل تم  هميزانية ألنبعض بنود اللدفع أن تلمفوضية ا ية التي تمكنيفالكاألعضاء معرفة  طلب (1

 .0212الميزانية المعتمدة في يونيو  استنفاد

 .فقط ميزانية تكميلية في الحاالت العاجلة للغاية إعداداألعضاء أنه ينبغي  الحظ (0

 إعداد ميزانيات االتحاد األفريقي. عندالتضخم في االعتبار، تم أخذ األعضاء معرفة ما إذا  طلب (1

 إعدادالميزانية بشكل عام، ما يحدث من البداية إلى نهاية  إعداداألعضاء معرفة عملية  طلب (4

 الميزانية.

مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية كون تاقترح األعضاء أنه في المستقبل، ينبغي أن  (5

إطارية  تاين المبلغ المطلوب. في حالة وجود اتفاقععند خفض مبلغ الميزانية  حريصة والمحاسبة

يض الميزانية، ويجب أال يتم تخف إعدادعملية  خاللفي االعتبار  اتيي أن تؤخذ االتفاقحالية، ينبغ

 .والتي يمكن التنبؤ بهاالميزانية على التكاليف المعروفة 
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ريدة تسمية ف لبرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةمديرية الاألعضاء معرفة ما إذا كان  طلب (6

 الميزانية لألنشطة المحددة. إعدادفي عملية 

مان في العمليات لض ومراجعة أولية للحساباتاألعضاء معرفة ما إذا كانت هناك تدابير رقابة  طلب (7

 .الدفعالمناسبة قبل  عمليات التحققإجراء 

أبرز األعضاء أن اإلنفاق الزائد على بعض بنود الميزانية يرجع بشكل رئيسي إلى سوء التخطيط  (8

 .تهمعالج ينبغي وهو أمر

لحصول على رأي مكتب المستشار القانوني بشأن العقوبات التي طلب ااقترح األعضاء أنه ينبغي  (2

 موافقة.الحصول على التي غيرت األنشطة دون  اتفي اإلدار األوضاع لمعالجة فرضهايتعين 

 

 :التاليةفي الفقرات  الواردةتوضيحات القدمت المفوضية  .11

 الميزانية والمالية والمحاسبة بالنيابة كاآلتي:كان رد مدير البرمجة وإعداد  (أ

الموافقة على الميزانية وفقًا  الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةمديرية طلبت  (1

 لمفوضيةلالحالية التي ال يمكن  يةتفاقية اإلطاراالواستندت بعض الطلبات إلى  ،لالحتياجات

 الميزانية بسبب السقوف والقواعد الذهبية. خفضتجنبها. مع ذلك، تم 

، كان هذا 0212يونيو  12فيما يتعلق ببنود الميزانية التشغيلية التي استُنفدت تقريبًا بحلول  (0

. وفقًا للقاعدة الذهبية، تم تخفيض الميزانية 0212 لسنة المعتمدةميزانية ال تخفيضبسبب 

فاض في بنود الميزانية المحددة مثل تكلفة . وكان هناك انخ%12بنسبة  0212 لسنةالتشغيلية 

 نةسالموظفين وتكاليف الصيانة. تم طلب ميزانية تكميلية لتغطية تكاليف الفترات المتبقية من 

0212. 

، كان هناك تجميد لتعيين الموظفين لفترات قصيرة وزيادة في تعيين التوظيفبعد تنفيذ وقف  (1

 الموظفين النظاميين.

أيًضا أن سبب انخفاض معدل  اإلدارية وإدارة الموارد البشريةالشؤون مديرية  تأوضح (4

سبب كان ب الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية مديرية تحتالتنفيذ في بعض البرامج 

 ؤثر سلبًا على العمليات.ي مماأموال الشركاء  اإلفراج عنالتأخر في 

موظفي بالتكاليف المتعلقة  حساب ، كان علىالطبية واإلغاثة المؤقتة بالمساعدة فيما يتعلق (5

 األمراض.مكافحة األفريقي لمركز الاإلغاثة الطبية المعينين على أساس الحاجة من قبل 

حارس أمن إضافي للمساعدة  02موافقة على ال تمتفيما يتعلق بتكلفة موظفي األمن المؤقتين،  (6

تتم الموافقة على باإلضافة إلى الحراس المنصوص عليهم في هيكل مابوتو. مع ذلك، لم 

 التكاليف ذات الصلة في الميزانية على الرغم من تقديم الطلب في الوقت المناسب.

عداد بإ الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةمديرية ، تقوم غير المقيمينبالنسبة لبدل  (7

فقة على ذلك لم تتم الموا غير أنه. مابوتوتكلفة الموظفين بناًء على هيكل  -الميزانية التشغيلية 

جمع ب تقوم مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةالسياسة.  أجهزة صنعمن قبل 

ميزانية االتحاد بناًء على مبدأ السقف، ولهذا السبب لم تتم الموافقة على الميزانية التشغيلية 

، تم ر المقيمغيبدل ما يتعلق بفيالمطلوبة لتكلفة الموظفين في نواكشوط. على وجه الخصوص 

 هذه ، عندما تكونالشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةمديرية  الذي طلبتهتخفيض المبلغ 

 تكاليف الموظفين الثابتة. هي

، 0218 سنةلفيما يتعلق بالمساعدة المؤقتة، تم اقتراح بنود الميزانية على أساس معدل التنفيذ  (8

 السقف. في حدودكون تعلى هذه البنود ل يضتخفم إجراء ت أخرى،ومرة 
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، بناًء على التنفيذ الفعلي السابق. مع ذلك ا، تم اقتراحهما يتعلق بساعات العمل اإلضافيةفي (2

بحلول ذلك الوقت تم بالفعل اعتماد ميزانية و 0217تغيير في األسعار في منتصف عام  حدث

ه حددت، تمت الموافقة على نفس الرقم بسبب السقف الذي 0212. مرة أخرى في عام 0218

الشؤون اإلدارية وإدارة مديرية و ،البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةمديرية أساًسا 

 .0212و  0218من  بطلب ميزانية تكميلية في كل ةملزم الموارد البشرية

خدام تشغيلية باستالميزانية البإعداد  مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةقوم ت (12

أنها الطريقة الواقعية  ونرى ملؤها، التي ينبغيالذي يشمل الوظائف الشاغرة  مابوتوهيكل 

 الموارد البشريةمديرية الشؤون اإلدارية وإدارة تجدر اإلشارة إلى أن وإلعداد الميزانية. 

من أجل إنشاء طريقة  البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةمديرية تعمل عن كثب مع 

 مقبولة وواقعية إلعداد الميزانية.

 كان رد مدير البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة بالنيابة كاآلتي: (ب

البرمجة يرية في مدفي هذه العملية،  للحساباتوالمراجعة األولية فيما يتعلق بالتدابير الرقابية  (1

جميع المعامالت  التحقق منتضمن  تصديقللوحدة  وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة

 .الدفعقبل  والتصديق عليها

جودها. و البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة بالنيابة، أكد مدير ةبالتسميفيما يتعلق  (0

كل ، وهذا يشلكل نشاط التكاليفحددة. تم حساب المشاريع هناك نواتج وأنشطة مفي محاسبة 

تقوم  ،السنةأسس الميزانية التي يتم تقديمها إلى الدول األعضاء للموافقة عليها. في نهاية 

رموز موازنة فريدة تُعطى  بإنتاج البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةمديرية 

ميزانية. يتم التحكم في الميزانية آليا للمختلفة  الإلدارات المعنية مع إعطاء كل إدارة رموز

 البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةمديرية تقوم حيث  السابويتم ذلك من خالل 

 د.النشاط المحدد المعتمللتأكد من وجود رموز الميزانية وأن النفقات تتعلق ببالتصديقات 

وافر ت البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةمديرية نفقات، تؤكد الشكل من أشكال لكل  (1

لحصول ااإلدارات  تطلبإذا كان هناك نشاط جديد، واألموال ورموز الميزانية للنشاط المحدد. 

ط دون ال يمكن تقديم أي نشاو. يةللنظم واللوائح المالوفقًا  لجنة الممثلين الدائمينعلى موافقة 

 .عليه لجنة الممثلين الدائمينموافقة 

البرمجة وإعداد الميزانية والمالية مديرية عمل كل من تلمعالجة مسألة سوء التخطيط،  (4

معا لضمان وضع الميزانية  الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةمديرية و والمحاسبة

 .0202 لسنة دةالمعتمميزانية البالنسبة لتكاليف الموظفين في  السيما في المستقبل،المناسبة 
 

 قدمت اللجنة الفرعية االستنتاجات والتوصيات التالية: .10

 واللوائح المالية بالنظميجب أن تفرض المفوضية عقوبات على الموظفين الذين ال يلتزمون  (0

 .الميزانيةلالتحاد األفريقي المتعلقة بتنفيذ 

في  ةالمالي تعزيز وحدة الرقابة البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة مديريةيجب على  (9

 الهيكل الجديد من أجل تجنب تكرر نقاط الضعف المماثلة في المستقبل.

 نبها.للتكاليف التي ال يمكن تج يةلميزانية التشغيللعملية التخطيط  المفوضيةينبغي أن تعزز  (3
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 – 9102ية للحسابات عن صندوق السالم المعاد تنشيطه للفترة مارس دال. بحث تقرير المراجعة الداخل

 9102أبريل 

لتي أبداها ، مشيرا إلى أنه عقب المالحظات االعرضقدم مدير مكتب المراجعة الداخلية للحسابات  .11

لتقرير ا استكمالتم و، انخرط مكتب الرئيس في القضايا الواردة في التقرير. أعضاء اللجنة الفرعية

، وفقًا للمصفوفة 0212نوفمبر  02في  مراجعة الحساباتإجراء متابعة أخرى لتنفيذ توصيات وأيًضا 

 المقدمة.

 :التاليةتوضيحات الأعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا  أبدىعقب العرض،  .14

صندوق  من حساب أمريكي دوالر  1,687,761.32مبلغ دفع األعضاء معرفة سبب معاملة  طلب (1

 اكتشافه. منالمشرفون  لم يتمكنعلى أنه خطأ بشري وكيف   Eco السالم في بنك

 .ما إذا خضعت لفحص دقيقاألعضاء معرفة ما إذا كانت التسويات الشهرية قد تمت و طلب (0

الرقابة الداخلية وتنعكس بشكل  نظمأشار األعضاء إلى أن مثل هذه الحاالت تظهر نقاط ضعف في  (1

 .البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة سيء على مديرية

 أمريكيا دوالًرا 1,687,761.32به وقدره  المأذونالدفع غير  ه ال يمكن اعتباركما ذكر األعضاء أن (4

 خطأ بشريًا.،  Eco صندوق السالم في بنك من حساب

 :التاليةتوضيحات ال المفوضيةقدمت  .15

أربعة إلى خمسة بمر تأي مدفوعات،  اإلفراج عنقبل أن يتم  -هناك ضوابط على المدفوعات  (1

 أشخاص في عملية الدفع بما في ذلك وحدة التصديق.

 1,687,761.32دفع قدره يتمثل في خطأ من اكتشاف  تعلى أساس شهري وتمّكن التسوياتتتم  (0

 ، مما أدى إلى استرداد األموال المستخدمة.أمريكيا دوالًرا

ولكن تم إجراؤها لتجنب الرسوم المصرفية غير الضرورية  المعاملة التي تمت مقصودةلم تكن  (1

 على تحويل األموال من حسابات مصرفية أخرى موجودة في بلدان أخرى.

 في الختام، قدمت اللجنة الفرعية التوصيات التالية: .16

 أمريكيا دوالًرا 1,687,761.32تأديبية( على الموظفين الذين أذنوا بدفع عقوبات )تدابير فرض  (0

 .اذلك خطأ بشري اعتبارألنه ال يمكن   Eco صندوق السالم في بنك بمن حسا

م والقس في مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة التصديقيجب تعزيز وحدة  (9

 الذي يقوم بإجراء التسويات للكشف عن مثل هذه الحاالت قبل حدوث أي ضرر.

 

 البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة عن حسابات الصناديق الخاصة مديرية هاء. بحث تقرير

بذة تقديم ن، مع العرضمن مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة المحاسبة  ةمدير تقدم .17

دفتر األستاذ العام وأرصدة الحسابات الساب لكل من أرصدة  وإظهارتاريخ وأهداف كل صندوق،  عن

ألكثر  كانت خاملةالصناديق الخاصة التي حسابات . كما قدمت قائمة 0212يوليو  11المصرفية في 

والتي كانت بحاجة إلى موافقة ليتم إغالقها  0212يوليو  11 حتىمن خمس سنوات مع وجود أرصدة 

 واللوائح المالية لالتحاد األفريقي. للنظموفقًا 

 :التاليةتوضيحات الأعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا  أبدىقب العرض، ع .18
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ات إلغالق الحساب ةالمناسب تقديم المبرراتإجراء تحليل شامل مع  عدم سببمعرفة األعضاء  طلب (1

 السنوات المعنية. فيالمصرفية بدالً من مجرد النظر 

استشارة اإلدارات المختصة لتحديد المستوى الذي تم  تاستفسر األعضاء كذلك عما إذا كان قد تم (0

، ولماذا لم يقدم مكتب المراجعة الداخلية للحسابات الصناديقأهداف إنشاء هذه  بلوغتحقيقه في 

 تعليقًا على إغالق الحسابات.

عبر تقريبا دوالًرا أمريكيًا  19,994.50 بقيمةلماذا كانت أرصدة البنوك معرفة األعضاء  طلبكما  (1

 أعلى. دفتر األستاذ العامالصناديق بينما كانت أرصدة 

ب لصناديق الخاصة باستخدام النسللميزانية التخصيص في بنود اتساءل األعضاء عن سبب عدم  (4

 .المجلس التنفيذي مقرراتشياً مع االمئوية المطلوبة من المساهمات الواردة تم

عقارات االتحاد  حيازةباستخدام صندوق األعضاء تزويدهم بقائمة الممتلكات المكتسبة  طلب (5

 .األفريقي

عليق ت إعدادلألرصدة ثم للحسابات األعضاء معرفة سبب تأكيد مكتب المراجعة الداخلية  طلبكما  (6

 .ودفتر األستاذ العامالبنك أرصدة على عدم االتفاق على الفرق بين 

 

البرمجة وإعداد الميزانية والمالية  من خالل ممثل كل من مديريةتوضيحات ال المفوضيةقدمت  .12

لى عوالمحاسبة ومديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية ومكتب المراجعة الداخلية للحسابابت 

 :النحو التالي

دوالر  02.222بسبب عدم كفاية التمويل المقدم من مساهمات الدول األعضاء، تم تخصيص  (1

. تظهر لقيد التشغي الحسابات إلبقاءتم إيداعه في مختلف الحسابات المصرفية ولكل منها أمريكي 

 دوالًرا أمريكيًا بسبب الرسوم المصرفية. 12،224.52هذه الحسابات اآلن 

ن أللتشاور مع اإلدارات التنفيذية بش مستعدة مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة (0

عة مكتب المراجمن سيُطلب أيًضا ، اللجنة الفرعية ما طلبتهنحو تحليل الحسابات الخاملة على 

 مراجعة المعلومات قبل إعادة تقديمها للنظر فيها.للحسابات الداخلية 

ة حيازأي عقار يتم شراؤه من خالل صندوق  سيحتاجو ،كان مبنى واشنطن هو آخر عقار تم شراؤه (1

 فريقي إلى موافقة الدول األعضاء.عقارات االتحاد األ

 يوافقم وبيانات البنك، لكنه ل دفتر األستاذ العاممن كل من للحسابات تحقق مكتب المراجعة الداخلية  (4

ض أن تكون هي نفسها إذا تم التخصيص كما وعلى االختالفات بين الرصيدين، ألنه كان من المفر

 هو مطلوب.

 التوصيات التالية: الفرعيةفي الختام، قدمت اللجنة  .02

مس ة ألكثر من خلالتي كانت خامبما فيها تلك يجب إجراء التحليل المفصل على جميع الصناديق  (0

سنوات بناًء على تحقيق األهداف بالتشاور مع اإلدارات ذات الصلة قبل إغالقها لتحديد ما إذا لم 

لحسابات وتقديمه إلى مكتب المراجعة الداخلية ل من قبل التحليلتعد ذات صلة. يجب مراجعة 

 .9191مايو  30اللجنة الفرعية للنظر فيه بحلول 

المجلس التنفيذي في تخصيص األموال لجميع الصناديق  بمقرراتينبغي أن تلتزم المفوضية  (9

المساهمات الواردة من الدول األعضاء سنويًا بما  منالخاصة باستخدام النسب المئوية المعنية 

 نوية.يتماشى مع الميزانيات الس
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كس عتن حتىاألرصدة في البنك  اتساق لضمان ةالمستخدم ةالمحاسبي اإلجراءاتمراجعة  ينبغي (3

 الخاصة. للصناديقاألرصدة في دفتر األستاذ العام 

 

ن المتخذة ضد الموظفين المسؤولين ع والتدابيرواو. بحث تقرير مفوضية االتحاد األفريقي عن العقوبات 

 المخالفات وعدم االمتثال لنظم ولوائح االتحاد األفريقي

. وأشار تحديث التقرير أن تم يناير بعد 15ديسمبر و 5ضمن هذا القسم في  عرضمدير الديوان قدم  .01

حليًا ككل. وأشار كذلك إلى أنه كان تقريًرا مر والمفوضية المفوضية رئيسإلى أن التقرير يُقدم نيابة عن 

سام ثالثة أق فيقدم التقرير وحيث ال يزال العمل مستمًرا مع بعض العمليات التي ال تزال جارية. 

 :هيرئيسية 

 .وإنشاء و/أو تعزيز هياكل إداريةلسياسات لالعامة بيئة الالتدابير المتخذة لمعالجة  (أ

الفات مخءة استخدام الموارد وعن إسا مسؤوليتهم ثبتتفرض عقوبات محددة على الموظفين الذين  (ب

في  نفيذقيد التولوائح االتحاد اإلفريقي، وكذلك اإلجراءات اإلدارية و / أو التأديبية  نظملوانتهاكات 

 مراحل مختلفة من عملية تسوية المنازعات.

يات ، باإلضافة إلى توصإدارة الموارد البشرية والمالية في المفوضيةدور الرقابة الذي تضطلع به  (ج

 هيئات االتحاد األخرى  علىمفوضية االتحاد األفريقي  التي تمارسهالزيادة تعزيز الرقابة 

 :لتاليةاتوضيحات التعليقات وطلبوا الأعضاء اللجنة الفرعية  أبدى، 0212ديسمبر  5في  عقب العرض .00

ا ، وإطارً دة المتخذة وليس البيانات العامةالمحدلتدابير لون مخطًطا أشار األعضاء إلى أنهم يريد (1

 .التدابيرزمنيًا لتنفيذ هذه 

أراد األعضاء أن تكون التوصيات المتعلقة بدور رئيس المفوضية في اإلشراف على رؤساء أجهزة  (0

 االتحاد األفريقي األخرى واضحة كي تنظر فيها اللجنة الفرعية.

لمجلس ا لمقرروفقًا  النتائج " وليس إدارةالعقوباتاألعضاء إعادة صياغة عنوان التقرير " طلبكما  (1

 التنفيذي.

 ( بأكمله وفقًا لتعليقات األعضاء.0أشار األعضاء إلى ضرورة إعادة صياغة وتحسين القسم ) (4

انتهت الذي الموظفون  حصل عليهاسبب عدم وجود ضامن للقروض التي تساءل األعضاء عن  (5

 االتحاد. في متهمخد

 قانونية بحيث ال يمكن الطعن المفروضةتكون العقوبات  ه يجب أنأن المفوضيةكما حذر األعضاء  (6

 االتحاد. واإلساءة إلى سمعةالتدابير في 

 التي تم تحديدهااألعضاء معرفة الثغرات  طلب، ولوائح االتحاد األفريقي نظمعند مراجعة  (7

 والتعديالت المقترحة.

األعضاء دمج النقاط الرئيسية الواردة في تقرير نائب الرئيس بشأن التدابير التي اتخذها  طلبكما  (8

 معلومات شاملة وموحدة. للحصول علىمع تقرير الرئيس  ،مكتبه

يناير  2إلى اللجنة الفرعية في  مستكمل، وتقديم اتقرير شكل التقرير تحسيناألعضاء كذلك  طلب (2

0202. 

 قات أعضاء اللجنة الفرعية.على تعلي المفوضيةوافقت  .01

 في الختام، قدمت اللجنة الفرعية التوصيات التالية: .04



Audit S/Cttee/Rpt/12.19 
Page 11 

 

 

 

التقرير الذي يشير إلى التدابير المحددة المتخذة في كل حالة من  المفوضيةينبغي أن تراجع  (0

ا اإلطار الزمني لتنفيذ التدابير المتعلقة بالقضاي وبيان ،السلوك بموجب القسم الثاني إساءةحاالت 

 المعلقة.

ينبغي أن تقدم المفوضية توصيات محددة حول كيفية تعزيز دور رئيس المفوضية لضمان االمتثال  (9

 ولوائح االتحاد األفريقي. لنظم

 اقتراحوولوائح االتحاد األفريقي  نظمفي  التي تم تحديدهاينبغي أن تشير المفوضية إلى الثغرات  (3

 الثغرات.تلك تعديالت لمعالجة ال

 يجب أن يتضمن التقرير أيًضا نقاًطا أساسية من عرض نائب الرئيس. (4

ي ف مراجعة الحساباتمسائل لينبغي إعادة تقديم التقرير المعدل لتنظر فيه اللجنة الفرعية  (5

 .9191يناير  2عقد في االجتماع الذي سي  

أعضاء اللجنة  أبدى، الذي تم تحديثهحول التقرير  0202يناير  15عقب العرض الذي تم تقديمه في  .05

 على النحو الموجز أدناه: واستفساراتالفرعية تعليقات 

ول مدلو لألجهزةتوضيحات بشأن االستقالل الوظيفي والقانوني  وضيةالمفطلب األعضاء من  (1

 التي تم فرضها. مصطلح "الفصل" المستخدم في العقوبات

ين جميع التدابير المتخذة والتدابير التي يتع لتنفيذهياكل كافية أسئلة عما إذا  ُوجدت أيضا طرحوا  (0

 اتخاذها.

حل دائًما ضمن إنشاء اللجان ألنها ال ت عندتوخي الحذر  إلى ضرورةاألعضاء المفوضية  نبّه (1

إنتاجية و تشغيليةوسائل أكثر  وإيجاداللجان  ترشيد للمفوضية، ينبغي . وبدالً من ذلكالمشكالت

 الداخلية. الرقابةلتعزيز 

 ضرورة تزويدهاوحثوا على  ةالداخلي المراجعةعلى مقترحات لجنة أيضا وافق األعضاء  (4

 والمحاسبة. المراجعة مسائلمهنيين يفهمون  وعلى أن تضم بصالحيات قوية

ف الحوكمة في مختل التي تعنى بمسائل الحظ األعضاء أيًضا أن هناك العديد من الوثائق المعتمدة (5

سبب التحديات في هيكل حوكمة االتحاد األفريقي، حيث يشعر  ورأوا أن ذلك قد يكون، األجهزة

ارة الموارد بإد فيما يتعلقرؤساء بعض األجهزة أنهم مستقلون عن رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 

 المالية والبشرية.

م مكتب المستشار القانوني المشورة الكافية قبل الموافقة على قدي لما ذا لمتساءل األعضاء أيًضا   (6

تحاد ولوائح اال نظموثائق الحوكمة الخاصة بأجهزة االتحاد اإلفريقي المختلفة لضمان االتساق مع 

 متطلبات الحوكمة.غيرها من اإلفريقي الحالية و

 استخدام محكمة العدل األفريقية كمحكمة استئناف بدالً من إنشاء هياكل جديدة. فكرةاألعضاء  طرح (7

 .المقرربالكامل في  مدرجة نلم تكرأى األعضاء أن توصيات اللجنة بشأن الجزاءات  (8

، وتساءلوا أيًضا عن سبب مماثلةالجرائم العلى  العقوبات إزاء اختالف انشغاالتاألعضاء  أبدى (2

 .مراتباتهم وال يعملونوظفين يتقاضون ملفقط توجيه تحذيرات 

في وموظ ليمسؤو بخصوصتغيير العقلية  بغيةالعمل زيادة  ضرورةإلى  أيضا أشار األعضاء (12

 االتحاد األفريقي. بنظم ولوائحالداخلية وااللتزام  لرقابةا فيما يتعلق بمسائلاالتحاد 
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يوًما من االجتماع السابق،  02في غضون  تسوية بعض القضاياأنه كان ينبغي إلى األعضاء  أشار (11

كن انقضاء الفترة، ولماذا كانت مشكلة الس بعدفي التقرير  كما كان الوضعوتساءلوا عن سبب بقاء 

 المراجعة الداخلية. معالمزدوج مرة أخرى 

 ، قدمت اللجنة الفرعية التوصيات التالية:في الختام .06

 التقرير ليعكس محتوى التقرير. موضوع فيبإعادة النظر  إلى المفوضية تعليماترت صدأ (0

 القانونية. النظم األساسيةالقانوني ضمان مراجعة ومواءمة جميع  المستشارينبغي لمكتب  (9

يما فرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي  تحت إشرافأنهم  األجهزةجميع رؤساء  رفينبغي أن يع (3

تب المستشار القانوني توضيح هذا إدارة الموارد المالية والبشرية، وينبغي لمك بمسائل يتعلق

 األمر وإبالغهم به.

يجب على المفوضية ضمان اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة في العقوبات التي ت فرض على   (4

ولوائح االتحاد األفريقي، بعد وانتهاكات لنظم الموظفين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب مخالفات 

 اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة؛

صالحياته القانونية واإلدارية التخاذ  ممارسةينبغي لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي مواصلة  (5

 ؛سوء السلوك في االتحاد تصرفاتميع لتصدي لجبغية اإجراءات قوية 

وليو بحلول ي التي هي قيد النظر القضاياجميع تسوية االنتهاء من  المفوضيةينبغي أن تضمن  (6

 ؛9191

إمكانية إنشاء آلية استئناف للنظر في  عن 9191يجب أن تقدم المفوضية تقريًرا بحلول يوليو  (7

 ؛اد األفريقيلمحكمة اإلدارية لالتحمن قبل ا التي تم البت فيهاالقضايا 

 .يهاوفقا للنتيجة التي تم التوصل إليشمل جميع القضايا لالمتعلق بهذا القسم  المقرريجب مراجعة  (2

قرير عن المصفوفة المتعلقة بتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات )من المراجعة الداخلية زاي. بحث الت

 والخارجية للحسابات(

العرض. وأشارت إلى أنه كان تقريًرا موحدًا عن  ة للحساباتالداخلي المراجعةمكتب  ةمدير تقدم .07

 مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين تقريريبشأن كل من  0212أكتوبر  11 حتىمتابعة التوصيات 

 عتهاالتي تمت مراجلبيانات المالية عن ااستنادًا إلى المصفوفة التي سبق أن قدمتها األجهزة المعنية 

إلى الربع األول  0216من  ة للحساباتالداخلي المراجعة، و تقارير مكتب 0218إلى  0216 للسنوات

توصية بشأن  1127، كانت هناك 0212أكتوبر  11 عموما حتىكذلك إلى أنه  . وأشارت0212من 

 800، نفذت اإلدارة . من بين هذه التوصياتللحسابات كل من تقارير المراجعة الداخلية والخارجية

 .(%1) ةتوصي 41(، في حين لم تنفذ %14) توصية 444( وأحرزت تقدما في تنفيذ 61%)

 :التاليةتوضيحات الأعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا  أبدىعقب العرض،  .08

 بعد. 0216األعضاء معرفة سبب عدم تنفيذ توصيات  طلب (1

 مكتب المستشار القانوني.ل سبب وجود توصيات معلقةاألعضاء معرفة  طلب (0

وأسباب  0216الجدول الزمني للتوصيات المعلقة منذ عام  نه كان ينبغي عرضأشار األعضاء إلى أ (1

 األعضاء. اعدم التنفيذ بشكل منفصل لكي ينظر فيه
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األعضاء معرفة ما إذا كانت هناك أي تحسينات في معدل التنفيذ، مع مراعاة التدابير  طلبكما  (4

 .المفوضيةالتي اتخذتها 

 :التاليةتوضيحات القدمت المفوضية  .02

، الستضافةاكانت القضايا الموجهة إلى مكتب المستشار القانوني تتعلق بشكل رئيسي باتفاقيات  (1

 متابعتها. يجريوالتي 

فضة بالنظر إلى النسبة المئوية المنخ مراجعة الحساباتهناك تحسينات كبيرة في تنفيذ توصيات  (0

 لتلك التي لم تنفذ.

ات القرار المتطلبات التي تقتضيها في التي لم تنفذ 0216لتوصيات سنة السبب الرئيسي يكمن  (1

المالية  موظفي الشؤون( من 0) وظفينمالتي تحتاج إلى أكثر من  المهامية مثل الفصل بين اتالسياس

السياسة المتعلقة بفصل األدوار بين األمانة  ومقررات أجهزة صنع، السابفي تنفيذ  يةواإلدار

 والمسؤولين المنتخبين لألجهزة.

 في الختام، قدمت اللجنة الفرعية التوصيات التالية: .12

ابات الحسمراجعة منفصلة لتوصيات  مصفوفةللحسابات إعداد مكتب المراجعة الداخلية ل ينبغي (0

 وأن يقدم أسبابًا لعدم التنفيذ.غير المنفذة 

أن و المراجعةمراقبة تنفيذ جميع توصيات للحسابات يجب أن يواصل مكتب المراجعة الداخلية  (9

 للنظر فيها. مراجعة الحساباتمسائل ليقدم نتائجها إلى اللجنة الفرعية 

 

 داخل االتحاد األفريقي تنفيذ إدارة المخاطر في المؤسسةعن حاء. بحث مشروع التقرير 

قدمت و .في مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة وحدة التصديق ةرئيس العرض تقدم .11

واللوائح  النظم( من 1) 68التقرير إلى اللجنة الفرعية بما يتماشى مع الدور المنوط بها بموجب المادة 

 لحساباتمراجعة امسائل ل للجنة الممثلين الدائميناللجنة الفرعية تتعامل على أن " المالية التي تنص

 ."مسائل إدارة المخاطرأيًضا 

 :التاليةتوضيحات التعليقات وطلبوا الأعضاء اللجنة الفرعية  أبدىعقب العرض،  .10

 ،المؤسسةفي األعضاء معرفة سبب عدم وجود موظفين مبتدئين في لجنة إدارة المخاطر  طلب (1

 وأشاروا أيًضا إلى أن المدير العام في الهيكل الجديد يجب أن يكون عضواً في لجنة إدارة المخاطر.

 .في المؤسسةإدارة المخاطر األعضاء معرفة الدعم المطلوب من اللجنة الفرعية لتنفيذ  طلب (0

وا عما إذا واستفسر ةالمؤسسفي مخاطر الوجود هيكل لتنفيذ إدارة  ضرورةأشار األعضاء إلى  (1

 كان موجودًا بالفعل في الهيكل المقترح لمفوضية االتحاد األفريقي.

 .والتصديقاألعضاء عن العالقة بين هذه الوحدة والوظائف األخرى مثل التخطيط  استفسر (4

حتح  ةالمؤسسفي مخاطر الإدارة وظيفة  باإلمكان وضع األعضاء أيًضا معرفة ما إذا كان طلب (5

 .للحسابات ةالداخلي لمراجعةا

البرمجة وإعداد الميزانية  هي ،ثالث مديريات فقطوردّ  فهم سبب معرفةاألعضاء كذلك  طلب (6

 ،مكتب المراجعة الداخلية للحساباتو الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةو والمالية والمحاسبة

 .بشكل إيجابي ةالمؤسسفي مخاطر الإدارة  مسائلعلى 

 :التاليةتوضيحات القدمت المفوضية  .11
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بالفعل إلى وحدة اإلصالح إلدراجه في الهيكل  ةالمؤسسفي مخاطر الإدارة تم تقديم هيكل وحدة  (1

 أن الوحدة وضعت تحت وظيفة الجودة واالمتثال. توأوضح ،الجديد المقترح

مسائل ل للجنة الممثلين الدائمينبإبالغ اللجنة الفرعية  ةالمؤسسفي مخاطر الستقوم وحدة إدارة  (0

 ،مخاطرهذه الحدة المخاطر الرئيسية والتدابير التي يتم اتخاذها للتخفيف من ب مراجعة الحسابات

 وبالتالي يحتاج األعضاء إلى فهم دورهم في اإلشراف على إدارة المخاطر.

 البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة مديريةمن أجل  ةالمؤسسفي مخاطر الإدارة ليست  (1

 ،فحسب الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشريةمديرية و المراجعة الداخلية للحساباتمكتب و

الكثير من التوعية في جميع أنحاء االتحاد األفريقي  وتطلبت ،ولكن لالتحاد اإلفريقي بكامله

 وأجهزته.

 الداخليةمراجعة الحسابات يجب أن تكون و ،إدارة المخاطر هي واحدة من ثالثة خطوط للدفاع (4

، وبالتالي ال يمكن أن تكون الوحدة تحت مكتب المخاطر إدارةتضمن  لكيمستقلة عن هذه الوظيفة 

المراجعة الداخلية للحسابات وال يمكن أن يكون مدير مكتب المراجعة الداخلية للحسابات عضواً 

 في اللجنة.

 

 في الختام، قدمت اللجنة الفرعية التوصيات التالية: .14

ل لمسائ للجنة الممثلين الدائمينألعضاء اللجنة الفرعية  خلوةتنظيم  وضيةالمفيجب على  (0

 دورهم اإلشرافي. لتعزيز ةالمؤسسفي مخاطر الإدارة  حول مراجعة الحسابات

 جنة الممثلين الدائمينللجنة الفرعية  بانتظام معلومات مستكملة تقديم المفوضيةيجب على  (9

 في االتحاد األفريقي. ةالمؤسسفي مخاطر الإدارة  تفعيل عن لمسائل مراجعة الحسابات

 

 سا. مالحظات ختاميةخام

 للمداوالت البناءة والتعليقات التي أبدتها جميع الوفود. االلجنة الفرعية عن تقديره ةرئيس تأعرب .15

تمنت و ،السنةاللجنة الفرعية على مدار  عملبعلى التزامهم  المفوضيةشكرت كذلك أعضاء وممثلي  .16

 يسافرون خالل موسم األعياد.س للذينسعيدة ورحلة آمنة  ةلهم جميعاً عطل
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 مراجعة بشأن مسائل ال مقرر

 ………/.DOC.EX.CLالوثيقة 

 ،المجلس التنفيذيإن 

التوصيات  جيز يو، للجنة الممثلين الدائمين المعنية بمسائل المراجعة يحيط علما بالتقرير الموحد للجنة الفرعية  .1

 .الواردة فيه

 

 مفوضية االتحاد األفريقي األداء في مراجعة و القانونية المراجعةحول صالحيات 

 للمراجعة مستقلةة شرك استخداملتنسيق الممثلين الدائمين المعنية بمسائل المراجعة  للجنةباللجنة الفرعية  يشيد .2

 .القانونية

للجنة االدائمين عن طريق  الممثلينوتقديم تقريرها إلى لجنة  بالمراجعةتعجيل ال ضمانمن المفوضية  يطلب .3

 .2222مايو  31بحلول  مراجعةسائل المب معنيةلاالفرعية 

 

  بدل السكنعن وقف المدفوعات المزدوجة ل إدارة الموارد البشرية تقريرحول 

 .2212لوقف دفع بدل السكن المزدوج في أغسطس مفوضية ال اي اتخذتهتالات باإلجراء يحيط علما .4

 

 :القيام بما يلي من المفوضية يطلب .5

 التي يتم تقديمها إلى الدولوالمسائل المالية حول التأكد من أن جميع ردود اإلدارة بشأن شواغل الدول األعضاء  أ(

 .ةالداخليمراجعة األعضاء يتم التصديق عليها بواسطة مكتب ال

قرارها إولوائح االتحاد اإلفريقي وكذلك أي توجيهات تم نظم الذين ال يتبعون عاملين ب( فرض عقوبات على ال

 أو أي أقارب آخرين منعن األزواج يعلنوا الذين لم عاملون لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية ، بما في ذلك ال

منع المعنيين من القيام بمهام ، وعاملين في االتحاد األفريقي. يجب أن تشمل العقوبات منع ال ونعملأسرهم ي

 ل.خالل فترة عدم االمتثاتخصهم نع دفع أي متأخرات أو الترقيات ، وم في مرتباتهم  الزيادات التدريجية

 ةمزدوجمدفوعات طرق االسترداد من الموظفين الذين حصلوا على إعداد على  2222ج( العمل بحلول مارس 

معنية إلى اللجنة الفرعية الفي هذا الشأن ( وتقديم تقرير ة للبدالت )بما في ذلك أولئك الذين غادروا المنظم

 .ة مراجعبمسائل ال

الذين ء العاملين إزاكل ثالثة أشهر عن التدابير المتخذة مراجعة تقرير إلى اللجنة الفرعية المعنية بمسائل التقديم د( 

 .ولوائح االتحاد األفريقينظم ينتهكون 
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، وصندوق السالم  9102 يونيو -تقارير المراجعة الداخلية للحسابات عن أداء الميزانية للفترة من ينايرحول 

 9102أبريل  - 9102المعاد تجديده للفترة من مارس 

 :القيام بما يلي  من المفوضيةيطلب   .6

، يزانيةلمواللوائح المالية لالتحاد األفريقي المتعلقة بتنفيذ انظم يلتزموا بال الذين لم عاملين فرض عقوبات على ال ( أ

 من حسابأمريكيا دوالًرا  1 662 261.32الذين أذنوا بمعالجة المدفوعات البالغة  عاملون بما في ذلك ال

 .بشري كخطأ  ألنه لم يتم تصنيفها بنك إيكولدى صندوق السالم 

ديم معلومات لتكاليف التي ال يمكن تجنبها ، من خالل تقفيما يتعلق با يةميزانية التشغيللتعزيز عملية التخطيط ل ب(

 .التكاليف المقدرة باستخدام متطلبات التكاليف الفعليةمفصلة عن 

تعزيز وحدة إصدار الشهادات )الرقابة المالية( والقسم الذي يتناول عمليات التسوية لضمان الكشف عن  ج(

األخطاء التي حدثت في معالجة المدفوعات قبل حدوث أي ضرر ، وتجنب تكرار مواطن الضعف المماثلة 

 في المستقبل.

 

 عن حسابات الصناديق الخاصةمديرية البرمجة وإعداد الميزانية والشؤون المالية والمحاسبة  تقريرحول 

 :القيام بما يلي  من المفوضيةيطلب   .2

ناًء ألكثر من خمس سنوات بلة إعداد تحليل مفصل لجميع الصناديق الخاصة بما في ذلك تلك التي كانت خام ( أ

اإلدارات ذات الصلة قبل إغالقها لتحديد ما إذا كانت لم تعد ذات صلة على تحقيق األهداف بالتشاور مع 

بحثها لمراجعة إلى اللجنة الفرعية المعنية بمسائل التقديمها و ةالداخليمراجعة ومراجعتها من قبل مكتب ال

 .2222مايو  31بحلول 

دام ناديق الخاصة باستخقررات المجلس التنفيذي ذات الصلة في تخصيص األموال لجميع الصمااللتزام ب ب(

 .ميزانيات السنويةللوفقا على المساهمات الواردة من الدول األعضاء سنويًا ختلفة النسب المئوية الم

 في دفتر األستاذ العامالواردة  تعكس األرصدةو متطابقةالتأكد من أن األرصدة في الحسابات المصرفية  ج (

 .دوري نحو على المراجعة  م تقرير إلى اللجنة الفرعية المعنية بمسائل يتقدوالخاصة صناديق لل

 

 والخارجية( تنفيذ توصيات المراجعة )من المراجعات الداخليةالمصفوفة عن  تقريرحول 

 :القيام بما يلي  من المفوضيةيطلب   .6

المعلقة منذ فترة طويلة مع يعد مصفوفة منفصلة لتوصيات المراجعة  ةالداخليالمراجعة التأكد من أن مكتب  أ(

 .أسباب واضحة لعدم التنفيذ

 نتائجلاالتأكد من أن مكتب المراجعة الداخلية للحسابات يواصل مراقبة تنفيذ جميع توصيات المراجعة وتقديم  ب(

 .مراجعة لبحثها إلى اللجنة الفرعية المعنية بمسائل ال
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 داخل االتحاد األفريقي تقرير عن تنفيذ إدارة مخاطر المشاريعالمشروع حول 

 .دارة المخاطرإلمشروع التقرير ، ويأسف للتأخير في تنفيذ سياسة علي بالمفوضية  يشيد .2

لجاري اتفعيل وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر ، مع األخذ في االعتبار اإلصالح بالمفوضية اإلسراع  يناشد .12

 .التحاد األفريقيفي ا

صفة للجنة الممثلين الدائمين المعنية بمسائل المراجعة بللجنة الفرعية االقيام بإطالع  يناشد المفوضية أيضا .11

 .في االتحاد األفريقي شاريع إدارة مخاطر المتفعيل حول مسائل المراجعة على دورية 

 ،للجنة الممثلين الدائمين المعنية بمسائل المراجعة ألعضاء اللجنة الفرعية خلوة المفوضية تنظيم يناشد  .12

 ، وذلك لتعزيز دورهم الرقابي. ات يتعلق بإدارة المخاطر في المؤسسال سيما فيما 

 

تحاد مفوضية اال ضطلع به رئيسيإدارة العواقب ودور الرقابة الذي عن  االتحاد األفريقيمفوضية تقرير حول 

 التحاد األفريقي ل األخرىألجهزة ابخصوص أداء األفريقي في االتحاد 

الصادر  / .1252EX.CL (XXX) المجلسمن مقرر  42الفقرة بتقرير الرئيس عن تنفيذ  يحيط علما .13

 .2212( للمجلس التنفيذي المنعقدة في نيامي ، النيجر في يوليو 35الدورة العادية الخامسة والثالثين )عن 

نظم لات هاكوانتالذين ثبتت إدانتهم بارتكاب مخالفات عاملين بالعقوبات المفروضة على ال يحيط علما   .14

 االتحاد األفريقي ، بعد اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة ؛ولوائح 

وية القانونية واإلدارية التخاذ إجراءات قم سلطاته رئيس مفوضية االتحاد األفريقي بمواصلة استخدا يكلف .15

إزاء للتصدي لجميع أعمال سوء السلوك في االتحاد بهدف ضمان إدارة العواقب وعدم التسامح مطلقًا 

 .لوائح االتحاد األفريقينظم ولنتهاكات االالمخالفات و

ديم القانونية الواجبة ، وتقاإلجراءات بعد اتخاذ باإلسراع بعملية معالجة الحاالت المعلقة المفوضية يوجه  .16

 ؛ 2222بحلول يوليو  في هذا الشأن تقرير

ريقي فأجهزة االتحاد األ  إجراءات القانونية وقواعد الصكوك من مكتب المستشار القانوني فحص  يطلب .12

لالتحاد األفريقي ، وإسداء المشورة األخرى  وتحديد مجاالت عدم االتساق أو التضارب مع الصكوك القانونية

 .المناسبة إذا لزم فريقي بشأن التعديالت االتحاد األات سياسأجهزة صنع لى إ

نة لجمن اللجنة الفرعية المعنية باإلشراف العام والميزانية والشؤون المالية واإلدارية من خالل يطلب  .16

 .قرر حسب االقتضاءمالموافقة على الميزانية الالزمة لتنفيذ هذا الالممثلين الدائمين 

تفعيل محكمة العدل التابعة لالتحاد عن  2222المفوضية تقديم تقرير بحلول شهر يوليو عام من يطلب  .12

والتي تم تفويضها للنظر في الطعون المقدمة من المحكمة اإلدارية لالتحاد األفريقي ، وكذلك إنشاء آلية 

 .استئناف مؤقتة

يو / العادية للمجلس التنفيذي في يونخالل الدورة مقرر من المفوضية تقديم تقرير عن تنفيذ هذا اليطلب  .22

 .2222يوليو 
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 مشروع مقرر للمؤتمر

 إدارة العواقب والدور الرقابي لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي
 االتحاد حول أداء األجهزة األخرى لالتحاد األفريقيداخل 

 
 :إن المؤتمر

الصادر EX.CL. /DEC. 1057 (xxxv)من مقرر المجلس  42بتقرير الرئيس عن تنفيذ الفقرة  يحيط علما -1

 .2212( للمجلس التنفيذي المنعقدة في نيامي، النيجر، في يوليو 35عن الدورة العادية الخامسة والثالثين )

بالعقوبات بما فيها اإلقالة والفصل من الخدمة التي تتخذ ضد الموظفين المتهمين بمخالفات  علمايحيط  -2

 وانتهاكات لنظم ولوائح االتحاد األفريقي وذلك بعد اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة.

تخاذ إجراءات رئيس مفوضية االتحاد األفريقي باالستمرار في استخدام سلطاته القانونية واإلدارية ال يكلف -3

قوية للتصدي لكافة األعمال المتسمة بسوء السلوك في االتحاد بما في ذلك تلك المرتكبة من قبل رؤساء 

أجهزة أو مؤسسات من أجل ضمان إدارة العواقب وعدم التسامح إزاء المخالفات واالنتهاكات لنظم ولوائح 

 االتحاد األفريقي.

لصكوك القانونية وقواعد اإلجراءات الخاصة بأجهزة االتحاد مكتب المستشار القانوني بدراسة ا يوجه -4

األفريقي، وتحديد مجاالت عدم االتساق والتعارض مع الصكوك القانونية األخرى لالتحاد األفريقي، 

 وتقديم النصح ألجهزة صنع السياسات لالتحاد األفريقي بخصوص التعديالت المناسبة إذا لزم.

ق اإلنسان والشعوب بتلقي وحل أي طعن في أحكام المحكمة اإلدارية لالتحاد للمحكمة األفريقية لحقو يأذن -5

 األفريقي، على أساس مؤقت حتى يتم التفعيل الكامل لمحكمة العدل لالتحاد.

عن تفعيل محكمة العدل لالتحاد المكلفة ببحث  2222من المفوضية تقديم تقرير بحلول يوليو  يطلب -6

 ارية لالتحاد األفريقي.الطعون الواردة من المحكمة اإلد

 .2222من المفوضية تقديم تقرير عن تنفيذ هذا المقرر إلى المجلس التنفيذي بحلول يوليو  يطلب -2
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