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 الوصف المختصر

AHRM مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية 
AMISOM بعثة االتحاد األفريقي في السودان 

APROB  التعيين والترقية والتوظيفلجنة 
AU  األفريقياالتحاد 

AU-FRR النظم واللوائح المالية لالتحاد األفريقي 
AU-IBAR مكتب االتحاد األفريقي للثروة الحيوانية 
AU-SRR  نظم ولوائح عاملي االتحاد األفريقي 

AUC مفوضية االتحاد األفريقي 
AULO مكتب االتصال لالتحاد األفريقي 
BDCP  األفريقيمكتب نائب رئيس مفوضية االتحاد 
BOEA مجلس المراجعين الخارجيين 

BCP مكتب رئيس المفوضية 
CP رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 

CRP نظم الحجز بالكومبيوتر 
DCP نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 
H.E. )سعادة السيد )السيدة  
HQ المقر 
HR الموارد البشرية  

JFA ترتيب التمويل المشترك 
MM إدارة المواد 
OIA مكتب المراجعة الداخلية للحسابات 
OLC مكتب المستشار القانوني  

 PBFA  والمحاسبة ةمديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالي 
PSC مجلس السلم واألمن 
PRC  لجنة الممثلين الدائمين 
PWC برايس ووترهاوس كوبرز 
TOR االختصاصات 
USD الدوالر األمريكي 
VAT ضريبة القيمة المضافة  

 

للجنة الممثلين  لمسائل المراجعة التابعة الفرعيةنة تقرير االجتماع المشترك للج مشروع

لشؤون اإلدارية على الميزانية واإلشراف العام للتنسيق وا اللجنة الفرعيةوالدائمين 

 الخمسة عشروزراء المالية والمالية التابعة للجنة الممثلين الدائمين وخبراء لجنة 

  2020ديسمبر  8نوفمبر و 27المنعقد في 
 

 مقدمة أوال.

اللجنة وللجنة الممثلين الدائمين  لمسائل المراجعة التابعة الفرعيةنة ُعقد االجتماع المشترك للج .1

لشؤون اإلدارية والمالية التابعة للجنة الممثلين على الميزانية واإلشراف العام للتنسيق وا الفرعية

عبر اإلنترنت( في أديس /بطريقة افتراضيةالخمسة عشر )وزراء المالية الدائمين وخبراء لجنة 

 .11:55 الـ . بدأ االجتماع في الساعة2020ديسمبر  8نوفمبر و  27في  ،أبابا، إثيوبيا
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 الحضور ثانيا.

، سفيرة جمهورية ناميبيا ورئيسة إميليا ندينيالو مكوسا السيدة ماع سعادةشارك في رئاسة االجت .2

سفيرة غانا  أمواه السيدة أما أدوما تووم ةسعادة السيدواللجنة الفرعية لمسائل مراجعة الحسابات 

الشؤون اإلدارية على الميزانية وإلشراف العام للتنسيق وا والنائب األول لرئيس اللجنة الفرعية

 االجتماع ممثلون عن الدول األعضاء التالية:والمالية. حضر 

 الجزائر .1

 أنغوال .2

 بوتسوانا .3

 بوركينا فاسو .4

 بوروندي .5

 الكاميرون .6

 تشاد .7

 جزر القمر .8

 الكونغو .9

جمهورية الكونغو  .10

 الديمقراطية

 مصر .11

 إريتريا .12

 أثيوبيا .13

 الجابون .14

 غانا .15

 غينيا .16

 كينيا .17

 ليسوتو .18

 ليبيريا .19

 ليبيا .20

 مدغشقر .21

 مالوي .22

 مالي .23

 موريتانيا .24

 موريشيوس .25

 المغرب .26

 موزمبيق .27

 ناميبيا .28

 نيجيريا .29

 الديموقراطية الصحراويةالعربية الجمهورية  .30

 السنغال .31

 سيشيل .32

 جنوب أفريقيا .33

 جنوب السودان .34

 السودان .35

 توجو .36

 أوغندا .37

 زامبيا .38

 زمبابوي .39

 الجزائر -لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  .40

 مصر -لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  .41

 المغرب -لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  .42

 غانا -لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  .43

 جنوب -لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  .44

 إفريقيا

 لجنة خبراء التعيين العشرةرئيس  .45

 افتتاحية كلمات ثالثا.

شركة بجميع األعضاء وفريق  تاللجنة الفرعية لشؤون المراجعة االجتماع ورحب ةرئيس تافتتح .3

 مفوضية االتحاد األفريقي في االجتماع المشترك. كما أبلغتبرايس ووترهاوس كوبرز وممثلي 

على إلشراف العام للتنسيق وا اللجنة الفرعية ةرئيسة االجتماع مع شترك في رئاستسها أنالحضور 

 الشؤون اإلدارية والمالية.الميزانية و

 المراجعة( المالحظات التالية:لشؤون )اللجنة الفرعية  ةالرئيست أبد .4

 EX.CL/Dec.1057 (XXV)رقم  المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي يقررموفقًا ل 1.4

باالستعانة  مفوضية االتحاد األفريقيكليف ، تم تEX.CL/Dec.1069 (XXV)و

 مفوضية االتحاد األفريقيإلجراء مراجعة قانونية لحسابات مستقلة مراجعة خدمات شركة ب

، حصلت شركة برايس ووترهاوس كوبرز على 2019ديسمبر  27. في ومراجعة أدائها

 .ئهاداألمفوضية االتحاد األفريقي ومراجعة حسابات ل ةمستقلمراجعة قانونية عقد إلجراء 
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سوء حاالت و/ أو  التجاوزاتفي تحقيق قانوني إجراء المراجعة كان الغرض الرئيسي من     2.4

اصة في مفوضية االتحاد األفريقي خ لمواردملة المحت دارةاإلاستخدام و / أو سوء 

 المجاالت التالية:

 الممارسات المالية والمحاسبية (أ

 تعيين الموظفين وعملية تجديد العقود (ب

 المشتريات والسفر ممارسات (ج

 إدارة "التكاليف اإلدارية" للمشاريع الممولة من الشركاء (د

 والشركاءالدول األعضاء أموال إدارة  (ه

 .1993عام  المنشأ فيإدارة صندوق االتحاد األفريقي للسالم  (و

برايس ووترهاوس كوبرز شركة أيًضا االجتماع أنه كان من المفترض أن يقدم فريق  ةالرئيس تأبلغ .5

، لكن ذلك لم يكن ممكنًا بسبب تحديات 2020مايو  30تماع المشترك بحلول التقرير النهائي إلى االج

برايس شركة فريق كان التقرير جاهًزا وكان بشكل أساسي. فيروس كورونا المستجد جائحة 

 .مستعدا لتقديمه لوال الظروف الخاصة بالجائحةووترهاوس كوبرز 

 اعتماد جدول األعمال رابعا.

 جدول األعمال على النحو المبين أدناه: تم اعتماد  .6

 افتتاحية كلمات (1

 اعتماد جدول األعمال؛ (2

مفوضية حسابات ل " عن المراجعة القانونيةبرايس ووترهاوس كوبرزة "شركتقرير بحث  (3

 2018ديسمبر  31إلى  2012يناير  1للفترة من  ومراجعة أدائها االتحاد األفريقي

 ما يستجد من أعمال (4

حسابات ل : عن المراجعة القانونيةبرايس ووترهاوس كوبرزشركة "تقرير بحث  .خامسا  

ديسمبر  31إلى  2012يناير  1للفترة من  ومراجعة أدائها مفوضية االتحاد األفريقي

2018 

 برايس ووترهاوس كوبرزشركة فريق مقدم من عرض   (1)

السيد جورج ويرو النقاط البارزة الرئيسية لتقرير  بقيادة" قدم فريق برايس ووترهاوس كوبرز .7

، على النحو الملخص 2018إلى ديسمبر  2012ومراجعة األداء للفترة من يناير مراجعة القانونية ال

 أدناه: 

 مقدمة. ألف

، تم التعاقد مع شركة برايس EX.CL/Dec.1069 (XXV)رقم المجلس التنفيذي مقرر تمشيا مع  .8

 ومراجعة ألدائها مفوضية االتحاد األفريقيمراجعة قانونية لحسابات ووترهاوس كوبرز إلجراء 

 أدناه:جاالت المذكورة الضوابط الداخلية في الم المحتملة وتقييمهدف تحديد المخالفات ب

 الممارسات المالية والمحاسبية 1.8

 عملية تعيين الموظفين وتجديد العقود 2.8
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 ممارسات الشراء والسفر 3.8

 إدارة "التكاليف اإلدارية" للمشاريع الممولة من الشركاء 4.8

 والشركاء وإدارة أموال الدول 5.8

 .1993المنشأ في إدارة صندوق االتحاد األفريقي للسالم  6.8

 النهج الذي اتبعه فريق برايس ووترهاوس كوبرز ما يلي: شمل .9

 مفوضية االتحاد األفريقيل يتنظيمالهيكل الفهم  1.9

 والشواغل التي أدت إليها المراجعةهداف أفهم  2.9

 لمراجعةالمحددة التي أدت إلى اشواغل خطة العمل في ضوء تفاصيل المراجعة  3.9

 دارةوهياكل اإل SAPالعمليات الرئيسية ونظام المتعلقة بتقييم الضوابط الداخلية  4.9

 مقابالت مع الموظفين لتقدير مجاالت المخاطر 5.9

 البيانات وتحديد المعامالت المستهدفة تحليل 6.9

 االختبار األولي للمعامالت المحددة 7.9

 لتقييم المسؤولياتخطوات التحقيق التفصيلية  8.9

 وما إلى ذلك.المراجعة القانونية الحاسوبية التحقيق اإلضافي مثل  نطاقتقييم  9.9

 ةن التوصيات بشأن بيئة الرقابالتحقق م 10.9

 الخسارة وتقديرها. ييمتق 9.10

 ما يلي: لعمليةأثناء اتمت مواجهتها شملت بعض القيود التي  .10

العمل الميداني إلى المعنية ببرايس ووترهاوس كوبرز إلى إعادة فرقها شركة اضطرت  1.10

 مرض فيروس كورنا المستجد الوطن بسبب تحديات

 التحديات.ما ينطوي عليه ذلك من كل  ولذلك تم إجراء جزء كبير من المراجعة عن بُعد مع 2.10

متاحين في مفوضية االتحاد األفريقي موظفو يكن ، لم مرض كورونا المستجد ظًرا لتحدياتن 3.10

 بعض األحيان للرد على طلبات المعلومات.

 الوصول إلى صندوقي بريد ونظام التوظيف اإللكتروني.تُمنح صالحية لم  4.10

 .الشركة لغرض فحصها كمبيوتر محمول واحد لفريقتتم إتاحة جهاز لم  5.10

بعض األشخاص / الموظفين المعنيين إما غادروا أو نُقلوا إلى وظائف أخرى أو ال يمكنهم  6.10

 تذكر تفاصيل محددة.

. برايس ووترهاوس كوبرزحظات الرئيسية التي قدمتها شركة تلخص الفقرات أدناه النتائج والمال .11

 بهذا التقرير. التوصياتوقد أُرفقت 

 ملخص النتائج المتعلقة بالتوظيف وتجديد عقود الموظفين. اءب

العدد التراكمي للموظفين خالل الفترة قيد االستعراض  إلى أن برايس ووترهاوس كوبرزأشار فريق  .12

خالل موظفًا  1,863تم تعيين . من ذوي العقود القصيرة األجل منهم %71 ،موظفًا 3,328 قد بلغ

بلغ ، 2018ديسمبر  31. في %( منهم من ذوي العقود القصيرة المدى83)ستعراض الفترة قيد اال

من ذوي العقود القصيرة  (%65)موظفا  1249منهم موظفًا  1,919العدد اإلجمالي للموظفين 

من ملفات الموظفين وتم تعيين  112. تم استعراض النظاميين من الموظفين (%35) 670المدى و

 موظفا خالل الفترة قيد االستعراض. 67

 ما يلي: مفوضية االتحاد األفريقيأظهر استعراض نظام الحصص في  .13
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فقط، يوضح الجدول  النظاميين المهنيينلموظفين ص الخاصة باحصأخذا في االعتبار ال 1.13

  :القائمة وفي أسفلهافي أعلى أدناه البلدان الثالثة 

 الحصص التي تم شغلها الموظفون النظاميون المهنيون الحصة المخصصة البلد

 100% 13 13 الكاميرون

 100% 11 11 بوركينا فاسو

 92% 11 12 أوغندا

 
 0% 0 8 الصومال

 0% 0 8 جزر القمر

 0% 0 8 ساو تومي وبرينسيبي

 0% 0 8 غينيا بيساو

النظاميين جميع موظفي الفئة المهنية )أي الموظفين الحصص الخاصة بأخذا في االعتبار  2.13

في أعلى القائمة وفي دول أدناه البلدان الثالثة ، يوضح الجاألجل( ةقصيروذوي العقود ال

 :أسفلها

جميع الموظفين من الفئة  الحصة المخصصة البلد

 المهنية

 الحصص التي تم شغلها

 500% 115 23 أثيوبيا

 342% 41 12 أوغندا

 315% 41 13 الكاميرون

  
 %9 1 11 ناميبيا

 %2 1 45 المغرب

 %0 0 8 غينيا بيساو

 د:واستعراض عملية التوظيف وتجديد العقالمنبثقة عن  لمالحظات الرئيسيةفيما يلي ملخص ل .14

 قصيرة األجلالإساءة استخدام محتملة للعقود  1.14

 ،ذوي العقود القصيرة األجلمن من الموظفين  % 65ان ك 2018ديسمبر  31 حتى .أ

مرة واحدة على بما يتجاوز المدة  ةمحددمن ذوي العقود الموظفًا  382تم تجديد عقود  .ب

 ،عدد التجديدات المسموح به بموجب لوائح ونظم العاملين األقل

عرضة موظفون الذين تعتمد وظائفهم على "حسن النية"/"المحاباة" يمكن أن يكون ال .ج

 .اتالقرارعند اتخاذ يكونون موضوعيين بسهولة وقد ال  للخطر

 عملية التوظيف مفارقات 2.14

 لمقابلة،ن المدعوين للمرشحيقانونية ل غير تصفيةائم وق .أ

 لوظائف،وا لتلك اتقدمأن يتمت مقابلتهم وتعيينهم دون  مرشحون .ب

 ،ةغير تنافسي تعيينات .ج
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 عدم تعيين أفضل مرشح، .د

 ألف دوالر أمريكي. 330مفوضية على غرار غرامات/تعويضات تدفعها ال .ه

 التقاعد بعد خدمةمواصلة الد/والعق المفارقات في عملية تجديد 3.14

 ،لوائح ونظم العاملين تجديد العقود تلقائيًا خالفًا لمتطلبات .أ

 المدة بعد الفترة المسموح بها، ةمحددالد وتجديد العق .ب

 ،انفصالقصيرة األجل بدون التجديد العقود  .ج

 ،غير قانوني بشكلالخاصة  اتتجديد عقود الخدم .د

على الرغم من مفوضية االتحاد األفريقي موظفًا عملوا في  212 هناك أنلوحظ  .ه

 عاًما خالل الفترة قيد االستعراض. 62تجاوزهم 

 /الموظفين ذوي الصلة الت الموظفينعدم التحقق من مؤه 4.14

 الموظفين الذين لهم قرابة أسرية /مؤهالت الموظفين عدم التحقق من  .أ

 مفوضية االتحاد األفريقييعملون في القرابة األسرية من الموظفين ذوي  119كان  .ب

 تقييم وترقية الموظفينفي  المفارقات 5.14

 تقييم األداء من قبل موظفين مبتدئين .أ

من ذوي موظفين  دون اتباع اإلجراءات مثل تعيين لشغل مناصب باإلنابةتعيينات  .ب

 العقود القصيرة األجل

 دون اتباع اإلجراءاتتأكيد وترقية الموظفين  .ج

 ألف دوالر أمريكي( 102) الزوجة بشكل غير قانوني/الزوجمنح بدالت  .د

ألف دوالر  536) مفوضية االتحاد األفريقيفي الزوجين بدل سكن مزدوج بسبب عمل  .ه

 ،أمريكي(

 وبدالت الموظفين.أجور  المفارقات في .و

 ممارسات المشتريات والسفر بشأنملخص النتائج جيم  

 من استعراضنا لوظيفة المشتريات ما يلي:المنبثقة تضمنت المالحظات الرئيسية  .15

 :نقص الموظفين (1)

 %63، حيث لم يتم شغل سفر بالموظفين على النحو المطلوبالمشتريات والتي لم يتم تزويد وحد .16

 .2018ديسمبر حتى  في هيكل مابوتو المنصوص عليهامن الوظائف 

 عمليات وأنظمة غير فعالة: (2)

المشتريات االستراتيجية على بدال من بشكل عام على المشتريات المخصصة  المفوضيةاعتمدت  .17

نظام التدفق غير الورقي مزيًجا من المفوضية  النحو المنصوص عليه في دليل المشتريات. تستخدم

 على سبيل المثال، تمفأمًرا شاقًا. اليدوي مما يجعل تتبع االمتثال وقياس الكفاءة والفعالية والنظام 

نظام خارج  االستعراض من قيد فترةالرسمية خالل مهام مليون دوالر أمريكي في  55 صرف

SAP. 

 عدم االمتثال وانهيار الضوابط: (3)
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مليون دوالر أمريكي في عام  3.2حاالت بقيمة  110- مهلة طويلة والخدماتسلع تسليم ال يستغرق .18

مليون دوالر أمريكي في  18منذ فترة طويلة تصل إلى  عالقة. هناك أيًضا مدفوعات مسبقة 2018

نهاية المطاف.  فيمن هذا المبلغ  مليون دوالر أمريكي 1.5حيث اقترح شطب  2018ديسمبر  31

 .النظم واللوائح الماليةقة تمشيا مع أحكام على بعض المدفوعات المسب اآلمر بالصرفلم يوافق 

 

 

 السلع والخدمات:لسوء احتمال التعرض  (4)

 غير قانونية أيضا. لجان التقييمإن تشكيلة بقائمة موردين مؤهلين مسبقًا. مفوضية ال تحتفظ ال .19

 :المعامالت غير النظامية المحتملة (5)

استشاريين ليس لخبراء مشكوك فيها حيث تم استعراض سير ذاتية منح الدرجات لتقييم/امعايير  .20

مليون دوالر  1.6بقيمة هناك أيضا شكوك في تسليم مواد تم شراؤها . المعني لديهم خبرة في المجال

لمفوضين حيث الكهرباء ل أمريكي من العينة التي تمت مراجعتها. ومن األمثلة على ذلك مولدات

منها فقط. كان هناك  3مولدات ولكن تم تسليم  5ريقي المبلغ الكامل مقابل دفعت مفوضية االتحاد األف

الجهة التي تم هو  هحيث لم يكن المدفوع لمليون دوالر أمريكي  2.2بقيمة  محتملإنفاق عابر أيًضا 

 .التعاقد معها

 تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات (6)

التي مراجعة ات الواردة من تقارير الذ التوصيلم ير فريق برايس ووترهاوس كوبرز أدلة على تنفي .21

لموظفين الذين ثبتت مسؤوليتهم ضد اأجراها مكتب المراجعة الداخلية بشأن اإلجراءات اإلدارية 

 .عنيينفي المشتريات وحظر الموردين الم عن مخالفات

 السفر ما يلي: وظيفةتضمنت المالحظات الرئيسية من استعراض  .22

 السفر:عدم وجود نظام مناسب إلدارة  (7)

إدارة  وحدةكييف عتمد على تفإنها توحدة السفر إلى نظام مناسب إلدارة السفر وبدالً من ذلك تفتقر  .23

 ستالم ومعالجة طلبات شراء تذاكر الطيران:ال SAP نظام فيالمواد 

النظام غير قادر على تتبع االمتثال لإلرشادات المختلفة في سياسة السفر على سبيل المثال  1.23

 التذكرة وما إلى ذلكوالمهلة الزمنية إلصدار السفر أيام سفر الموظفين ودرجة 

 قارير لمتابعة عمليات االسترداد تإصدار النظام تتبع استخدام التذاكر وبالتالي ال يستطيع  2.23

 برنامجي مثلاإللكترونية حجز الأنظمة برامج  دمجه فيلنظام أو ال يمكن ربط ا 3.23

Amadeus  وSABER  يتم وعليهالنظام ومقارنة تكاليف التذاكر.  القائم علىللتقييم ،

 خارج النظام؛ إجراء هذا التحليل

ال يملك النظام القدرة على تتبع التكاليف األخرى المتعلقة بالسفر مثل الغرامات وترقية  4.23

 وتغيير المسار وما إلى ذلك. المسار

 تأخر مهلة طلبات السفر (8)
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. على النحو الواجبأيام بدال من تقديمها قبل السفر بخمسة م طلبات السفر في تاريخ السفر يتقديتم  .24

تحليل الفاقد من % وفقا ل22نسبة إلى ارتفاع تكاليف التذاكر بيؤدي التأخير في تقديم طلبات السفر 

مليون دوالر أمريكي خالل الفترة  23 اقدره ةمحتملالذي يؤدي إلى خسارة األمر قبل وحدة السفر. 

 قيد المراجعة.

 للخطوط الجوية اإلثيوبية مقارنة بشركات الطيران األخرىالمفرط االستخدام  (9)

ريقي بما في ذلك لمفوضية االتحاد األف السفر تقديم خدماتعلى لخطوط الجوية اإلثيوبية ا تهيمن .25

تنتهي في محاور الخطوط الجوية األفريقية األخرى التي لديها عقود إطارية سارية. /الطرق التي تنشأ

 303، أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف بمقدار نيروبي -مسار أديس أبابا للعلى سبيل المثال، بالنسبة 

 علىأن شركات الطيران األخرى أرخص في المتوسط  يبدواألف دوالر أمريكي في المتوسط. و

 .للمفوضية التاريخية التكاليف تحليل على بناءً  المعنية تالمسارا

 مالحظات أخرى حول إدارة السفر (10)

حالة تم  29في  المساراتلم يتم تزويد فريق برايس ووترهاوس كوبرز بأدلة على مقارنة تكلفة  .26

من وقتهم في  %52و %20 موظفًا يبدو أنهم قضوا ما بين 30ناك ه. لغرض االستعراضاختيارها 

يوم  84السفر وهو سياسة مهام رسمية. وهذا يعني أنهم تجاوزوا الحد األقصى المنصوص عليه في 

 عمل.

ومن ثم أدى . العنصر القابل لالستردادحديد كانت هناك قيمة عالية للتذاكر غير المستخدمة دون ت .27

 .%50ذلك إلى معدالت استرداد منخفضة تقل عن 

 الممارسات المالية والمحاسبيةبشأن ملخص النتائج ال. د

المالية والمحاسبة )وكذلك الشؤون استعراض وظيفة المنبثقة عن  تضمنت المالحظات الرئيسية .28

SAP:ما يلي ) 

 SAP نظام االستخدام والضوابط داخل (1)

. يةالتمثيلالمكاتب جميع المكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال وفي بالكامل  SAPنظام شغيل لم يتم ت .29

وظفين في المكاتب اإلقليمية من الصعب تصميم ضوابط للفصل بين الواجبات للم حدودجعل العدد الم

تنفيذها بشكل أكثر فاعلية نبغي الرئيسية التي يلم تكن العمليات وفضال عن ذلك، المطلوبة في النظام. 

ارة المنح وإدموال من األمثلة على ذلك إدارة األو آلية تماما. SAP نظام وكفاءة من خالل

 وإدارة السفر والمشتريات.لف المصرفية وإدارة السمراسالت وال

في الحاالت التي لم يتم فيها استخدام الوحدات الالزمة بما فيه الكفاية  SAP استخدام نظاميتم لم  .30

بشكل كاٍف، ومن األمثلة على ذلك: التدخالت اليدوية في معالجة كشوف المرتبات وتوحيد البيانات 

 في نهاية العام الذي تم يدويًا. المالية

 ، ومن األمثلة على ذلك:SAPكانت هناك ثغرات في إدارة الوصول إلى نظام  .31

 مستخدًما لديهم حقوق وصول غير متوقعة وحساسة إلى بيئة اإلنتاج. تم إلغاء  44 هناك يبدو أن

 .2017هذه الحقوق في عام 

 بين الواجبات. غير الكافي حاالت الفصل 

 ات المستخدمين الخاملة والمكررة.حاالت حساب 
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 وإدارة البنوك يةالفجوات في النقد (2)

حساباً. كما كان هناك إفراط في الحجز  308كان هناك عدد كبير من الحسابات المصرفية بلغ  .32

ألف دوالر أمريكي في عام  135، على سبيل المثال فوعات عن طريق المصروفات النثريةوالمد

 التعرض لالحتيال.احتمال العبء اإلداري و. أدى ذلك إلى ارتفاع 2017

 واحتمال تقديم بيانات مالية كاذبةعدم االمتثال  (3)

كانت هناك حاالت لسوء تصنيف النقدية كاستثمارات قصيرة األجل بسبب "الضغط" لالعتراف  .33

ى باالستثمارات في البيانات المالية. كما تم اإلبالغ عن المبالغ المستحقة القبض من األجهزة األخر

. يةالتمثيلالمكاتب تم تسويتها مع المكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال وت. كانت هناك أرصدة لم يةكنقد

 أدى ذلك إلى أخطاء في البيانات المالية.

 والشركاءالدول األعضاء أموال إدارة  (4)

مليون  22إيرادات، لم يتم االعتراف بها ككاء التي مشاريع الشر عائدات التكاليف اإلدارية منبلغت  .34

يتعارض مصرفية بما والصناديق الخاصة في حسابات كاء الشر صناديقدوالر أمريكي. تم دمج 

بشكل سيئ حيث  الشركاءصناديق إدارة  تمتالشركاء في بعض األحيان. الموقعة مع ات تفاقاالمع 

ا الحسابات بم مختلففيما بين بشكل غير متسق تم إغالقها ة لحسابات شركاء خامكانت هناك 

ماليين دوالر  8حويل تمويل مسبق وتمويل مشترك وت لوحظالمالية. النظم واللوائح يتعارض مع 

دون  إلى الصندوق العام وصندوق السالم الشركاء مؤهلة من مشاريعالنفقات غير من الأمريكي 

 اتباع اإلجراءات الالزمة.

 األفريقي إدارة صندوق السالم التابع لالتحادالخاصة بملخص النتائج . اءهـ

 تضمنت المالحظات الرئيسية من استعراض إدارة صندوق السالم ما يلي: .35

 على إدارة صندوق السالمرقابة ضعف ال (1)

مجلس  مليون دوالر أمريكي على صندوق السالم خارج إطار الميزانية وبدون موافقة 28تم تحميل  .36

في عمل م واللوائح المالية للنظ . ويرجع ذلك إلى: )أ( عدم االمتثال لألحكام الرئيسيةالسلم واألمن

يتم  لم )ج( بشكل غير قانونيصندوق السالم )ب( تحميل النفقات عن طريق إنشاء رموز ميزانية 

 صندوقسالم على تتعلق بالأنشطة نفقات حميل )د( ت معامالتعلى بعض الموافقة الرئيس التماس 

 .إدارة السلم واألمنحقائق من قبل )هـ( احتمال تحريف ال السالم دون اتباع اإلجراءات الالزمة

 على صندوق السالم دون الحصول على موافقة مسبقة مليون دوالر أمريكي 28مبلغ تم تحميل  .37

 16,025,617بمبلغ  ( المصروفات المحملة مباشرة على صندوق السالم1)على النحو  التالي: 

مكاتب االتصال  لصالحمشتركة ترتيبات التمويل ال ( مساهمة صندوق السالم في2)دوالرا أمريكيا 

( النفقات غير المؤهلة والمبالغ المستردة 3)ا أمريكي ادوالر 10,234,171بمبلغ  ياألفريقلالتحاد 

 .دوالرا أمريكيا 2,506,716بمبلغ  للشركاء

 التناقضات بين رصيد صندوق السالم والرصيد النقدي ذي الصلة (2)

 42 إلى  2018ديسمبر  31من التسوية التي قمنا بها حتى رصيد صندوق السالم المتوقع يصل  .38

مليون دوالر أمريكي. ومع ذلك، فإن الرصيد النقدي المعلن عنه في الحسابات المصرفية لصندوق 

مليون دوالر أمريكي. ويعزى  36ماليين دوالر أمريكي، مما يظهر فرقًا قدره  6السالم ال يتجاوز 

رصيد و مليون دوالر أمريكي 21بمبلغ  خارج إطار االعتماداتء الفرق إلى مساهمة الدول األعضا
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بقيمة  رصيد لم تتم تسويتهدوالر أمريكي ومليون  15نقدي لم يتم تحصيله من الحساب العام بقيمة 

 .اأمريكي ادوالر 116,651

 لصندوق السالم ةخاطئ اعتمادات (3)

مليون دوالر أمريكي نتيجة سوء  21البالغة  خارج إطار االعتماداتكانت مساهمة الدول األعضاء  .39

إلى ميزانية مفوضية االتحاد  للحساب حيث استندت النسبة المئويةة الماليم واللوائح تفسير أحكام النظ

 األفريقي بدالً من ميزانية االتحاد.

 في الصومال سمية لقوات بعثة االتحاد األفريقيفي القوائم اإل التناقضات (4)

سمية لقوات بعثة االتحاد األفريقي في الصومال مستمدة من استعراضنا للقوائم اإلالمالحظات التفيد  .40

التي قام بها مجلس مراجعي الحسابات  مراجعة الالتي لوحظت خالل  التناقضاتفي أعقاب 

)ب( عدم موثوقية القوائم مرتين القوات تكاليف ع احتمال دف)أ( بما يلي  2016الخارجيين في عام 

للبلدان سمية لبعثة االتحاد األفريقي في الصومال )ج( احتمال دفع مبالغ زائدة من بدالت القوات اإل

د( إمكانية دفع مدفوعات لقوات غادرت بالفعل بعثة االتحاد األفريقي في الصومال المساهمة بقوات )

 مسددةعات )د( ظهور قوات في القوائم االسمية بعد إصدار إخطارات الوفاة الرسمية )هـ( مدفو

 في عداد المفقودين. مقوات  بعد ستة أشهر من إعالنهفراد أل

 مليون 1.6 والبالغ صندوق السالم المعاد تنشيطه (5)

مليون دوالر أمريكي من صندوق السالم المعاد تنشيطه عن  1.6كشف التحقيق في مدفوعات بقيمة  .41

 المدفوعات التالية:

حقوق اإلنسان في بوروندي وتحويالت  يرواتب مراقبك مليون دوالر أمريكي 1.42مبلغ  1.41

كان ينبغي تمويله باستخدام  التحاد األفريقي في بوروندي التابع ل تصال االإلى مكتب 

 األموال المقدمة من االتحاد األوروبي؛

بوروندي كان ينبغي تمويله  في حوارالدفع السلف لبعثة لدوالر أمريكي ألف  181مبلغ  2.41

 باستخدام األموال المقدمة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛

لوجستي كان من المفترض التمرين في إطار ال سلفلدفع الألف دوالر أمريكي  87.62مبلغ  3.41

 الدعم الدنماركي، صندوق تمويله من األموال المقدمة من

 التنفيذيالفريق  اجتماعات ت في إطار تكاليف الرحالألف دوالر أمريكي لسداد  1.65مبلغ  4.41

 ألمانيا.والمدعوم من لالتحاد األفريقي رفيع  المستوى  التابع 

مليون دوالر أمريكي من الحساب المصرفي لصندوق  1.6اإلنفاق البالغ  فيكشف مزيد من التحقيق  .42

 السالم المعاد تنشيطه عما يلي:

دون ركاء ت الدول األعضاء في تمويل مشاريع الشلمساهماالقانوني   االستخدام غير 1.42

 السياسة، صنع موافقة أجهزة

 تحريف الحقائق في التفسيرات المقدمة إلى الرئيس، 2.42

الخاصة  معامالتال جرتكان التمويل متاًحا )في حسابات مصرفية أخرى( للمشاريع التي  3.42

 ،ا من صندوق السالم المعاد تنشيطههب

تم من الحساب إلدارة التحويل  أنأُفيد يق "الخطأ" ولكن لم يتم تحويل األموال عن طر 4.42

 الصرف؛التعرض لتقلبات أسعار مخاطر 

 الشركاء.المبرمة مع عقود في نهاية التحويل األموال إلى حسابات مصرفية غير محددة  5.42
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 )ب( تعليقات/مداوالت األعضاء

 على النحو الموجز أدناه:التمسوا إيضاحات أعضاء االجتماع المشترك تعليقات وقدم  العرض،عقب  .43

لمراجعتين ونتائج االمراجعة القانونية أراد األعضاء معرفة االختالفات الرئيسية بين نتائج  1.43

استعراضها بالفعل من قبل المشمولة بالمراجعة والتي تم  خالل الفترة ةوالخارجي ةالداخلي

 ؟لمسائل المراجعةاللجنة الفرعية 

ها رفة ما إذا كان هناك أي اختالس لألموال من قبل موظفين وما مقدارأراد األعضاء مع 2.43

 .االختالساألنشطة التي تتعلق بها؟ ينبغي تقديم قائمة شاملة بجميع حاالت  وما هي

من بعثات حفظ السالم قد  %100األعضاء معرفة ما إذا كان الشركاء الذين مولوا  طلب 3.43

لماذا لم تساءلوا عالوة على ذلك، وتي قدموها. أعربوا عن تحفظات بشأن إدارة األموال ال

 من نفقات صندوق السالم. اجزءرغم كونها تم مراجعة بعض بعثات حفظ السالم ت

لتدابير التصحيحية التي ااألعضاء معرفة سبب عدم مراعاة استنتاجات المراجعة طلب  4.43

 نظام، مثل الداخلية والخارجية تينيات المراجععقب عمل اتخذتها مفوضية االتحاد األفريقي

SAP مفوضية االتحاد األفريقي. المستخدم فعال من قبل 

 قيادةبوضوح مسؤولية المراجعة القانونية  األعضاء معرفة سبب عدم ذكر تقرير طلب 5.43

بشأن جوانب معينة في حين أن القرار النهائي (  مفوضية االتحاد األفريقي )الرئيس ونائبه

 ما.يقع على عاتقه

األعضاء معرفة مسؤولية مفوضية االتحاد األفريقي في حاالت الدفع المزدوج للبدالت طلب  6.43

وما إذا كانت المفوضية ملزمة باسترداد المبالغ من الموظفين الذين استفادوا من هذه 

 .الرئيسياألعضاء معرفة المسؤول  طلبالبدالت؟ 

ت موافقة على النفقاالحية  الص مجلس السلم واألمنلدى األعضاء معرفة ما إذا كان  طلب 7.43

بهذا  في االتحاد المعنيةإمكانية تكليف األجهزة وحتى لو كانت تتعلق بأنشطة السلم واألمن 

 .الجانب

سبب ذكر الموظفين المسؤولين عن المخالفات في بعض أجزاء معرفة األعضاء طلب   8.43

اإلدارات بل األخرى  ذكر الموظفين المعنيين في األقسام المراجعة القانونية وعدم تقرير 

 فقط.

مليون  1.5الذي يكلف  SAPاألعضاء توضيح سبب عدم استخدام المفوضية لنظام طلب  9.43

 دوالر أمريكي استخداًما كامالً.

الذي يتناول مراجعة القانونية في الجزء  عضو )أعضاء( إجراء تصحيح في تقرير الطلب  10.43

بشكل غير صحيح في التقرير على اسم الجمهورية الصحراوية. تمت اإلشارة إلى البالد 

 أنها "الصحراء الغربية".

مسألة هيمنة الخطوط مراجعة القانونية سبب إثارة تقرير ال معرفةعضو )أعضاء( طلب  11.43

الجوية اإلثيوبية على تذاكر الطيران. ال ينبغي أن تكون الهيمنة مصدر قلق طالما يتم االلتزام 

 .وأقلها تكلفةالطرق  أقصر ستخدامبسياسة السفر في االتحاد األفريقي، أي ا

 برايس ووترهاوس كوبرزشركة )ج( الردود والتوضيحات من فريق 

ألعضاء وكذلك األسئلة اإلضافية التي أعدتها سلفا ا رد فريق برايس ووترهاوس كوبرز على األسئلة .44

 األخرى التي أثيرت خالل االجتماع. تلخص الفقرات الواردة أدناه الردود المقدمة:
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فيما يتعلق بمسألة تصنيف القضايا إلى وظائف، أشار فريق برايس ووترهاوس كوبرز إلى أن  .45

واألجزاء المتعلقة الوظائف المدرجة في كل من التقرير المفصل وإلى التقرير قد ُصنف بالفعل 

 التوصيات.ب

 يلي: فيما يتعلق بمسألة المنهجية ومصادر المعلومات، ردت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بما .46

)المنهجية والعمل المنجز( بالتفصيل المنهجية ومصادر المعلومات  اءيغطي الفصل ب 1.46

 .الفريق واجهتها في سياق عملتمت موالقيود التي 

 للنتائج. الى مصادر المعلومات المحددة في التقرير في مناقشتهت أيضا إأشار 2.46

برايس ووترهاوس كوبرز إلى ، أشارت شركة SAPفيما يتعلق بمسألة االستخدام المحدود لنظام  .47

 ما يلي:

هو البطء في التكيف مع  SAPنظام من وجهة نظرهم، فإن سبب التنفيذ غير المكتمل ل 1.47

 األساليب الجديدة واعتمادها والتخلي عن استخدام طرق الموافقة اليدوية الموجودة سابقًا.

شراء إعداد أوامر ال على غرار أساليب العمل اليدوية القديمة وقبولهاما لم يتوقف العمل ب 2.47

بضرورة نوصي ، لن يتم اعتماد أساليب عمل جديدة بسهولة. لذلك، سفرال اتأو تقديم طلب

 .SAPنظام عن طريق  جميع الموافقاتإجراء و اليدوية لموافقةأساليب اإيقاف 

كوبرز شركة برايس ووترهاوس المراجعة التي قامت بها فيما يتعلق باالختالفات الرئيسية بين نتائج  .48

 الداخلية والخارجية، ذكروا ما يلي:تين ونتائج المراجع

ت المراجعة القانونية ومراجعة ، كان(كذلك الختصاصاتوفقا لمن المهم مالحظة أنه ) 1.48

 .التي استرشدتا بها أيضا الداخلية والخارجيةالمراجعة نتائج عمليات األداء قد اقتضتهما 

 ةالداخلي مراجعة. في حين أن المراجعةال عمليات مختلف ومع ذلك، تختلف أهداف وعمق 2.48

في سياق اختبار الضوابط الداخلية في ذلك قد تم بعض األمور، إال أن  تكون قد حددتربما 

العادل تقديم في سياق اختبار ما إذا كانت تؤثر على النظر فيها الخارجي سيراجع حين أن الم

 للبيانات المالية لالتحاد.

ا ت وصفً القضايا بمزيد من العمق وقدمفي  ومراجعة األداء  نظرت المراجعة القانونية 3.48

بعض المشكالت  علىفي بعض الحاالت وصادقت للممارسات الخاطئة المحتملة  اتفصيلي

مشاكل أخرى  في حاالتوأبرزت إنفاق صندوق السالم على غرار  التي تم اإلبالغ عنها

 أكثر/أعمق.

قمنا بتسليط الضوء على معلومات ، غير أننا ل، لم تتم تغطية بعض المجاالت من قب  ومع ذلك 4.48

جديدة مثل تسوية صندوق السالم ومراجعة أداء وحدات المشتريات والسفر واستخدام 

 في المشاريع الممولة من الشركاء. ةاإلداري اإليرادات

 في نقطة مرجعية واحدة.شاغل هناك أيًضا قيمة في دمج جميع الم 5.48

موظفي مفوضية االتحاد األفريقي، ذكرت شركة برايس بخصوص اختالس األموال من قبل  .49

حاالت سرقة محددة ولكنها أشارت إلى حاالت مختلفة ربما تكون ا لم تكشف ووترهاوس كوبرز أنه

لخسائر محتملة. ومن األمثلة على ذلك شراء المولدات كما هو مفصل في  المفوضيةقد عّرضت 

 التقرير ودفع البدالت المزدوجة للموظفين.

بعثات حفظ السالم، ذكرت لشركاء ومراجعة تحفظات من ال يما يتعلق بمسألة ما إذا كان هناكوف .50

 ما يلي: ركة برايس ووترهاوس كوبرزش
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ا هأشاروا إلى أن الشركاء قد أشاروا دائًما إلى النفقات التي اعتبروها مشكوكًا فيها واستردو 1.50

دوالر أمريكي في صندوق  (2ي )إنفاق  مليونمناقشة مثال على ذلك هو والمن المفوضية. 

 السالم في عرضهم للتكاليف المحملة على صندوق السالم.

 باستثناءمراجعة نفقات صندوق السالم في برايس ووترهاوس كوبرز شركة مهمة  تمثل 2.50

 بمراجعة نفقات بعثة االتحاد األفريقي في الصومالت قام. فقد ت الممولة من الشركاءالبعثا

 في مراجعة سابقة. وردتقد  المسألةألن  فقط

برايس ووترهاوس كوبرز قد أخذت في الحسبان التدابير  شركة حول ما إذا كانت استنتاجات تقرير .51

الداخلية والخارجية، تين التصحيحية التي اتخذتها مفوضية االتحاد األفريقي عقب عمليات المراجع

 على النحو التالي:الشركة أجابت 

التي ختصاصات اللوفقًا  2018-2012شملت الفترة  عةبدأوا باإلشارة إلى أن المراج 1.51

، استندت تقاريرهم إلى المالحظات على وعليهمفوضية االتحاد األفريقي. ضعتها 

 المعامالت التي تمت خالل هذه الفترة.

ابير تدمفوضية قدر اإلمكان الحاالت التي اتخذت فيها الأخذوا في االعتبار ومع ذلك،  2.51

 SAP نظام لم يتم تنفيذ وحدات ،على سبيل المثال. فاجعةتصحيحية في مجاالت المر

لخزانة وإدارة المخاطر في الفترة قيد االستعراض ولكن تم تنفيذها في عام الخاصة با

إلى أن مراجعتهم مقصورة على مفوضية االتحاد األفريقي ومكاتبها أشاروا . كما 2019

 في جميع المكاتب.م تشغيلها لم يت SAP نظام اإلقليمية / التمثيلية حيث وجدوا أن

 شركة على النحو التالي:الالعليا، ردت لقيادة يشير بوضوح إلى مسؤوليات اما إذا كان التقرير حول  .52

 استعراضحيثما أمكن، تم تسليط الضوء والتساؤل على أدوار الرئيس ونائب الرئيس في  1.52

شركة  ة التي قدمتهاوشملت األمثلالمعامالت المحددة المشكوك فيها والموافقة عليها. 

يقع ذلك ضمن برايس ووترهاوس كوبرز تعيين الموظفين وتجديد عقود الموظفين حيث 

 .المسؤولية المباشرة للقيادة العليا

 بمبلغمؤهلة نفقات غير سداد على كان نائب الرئيس  السابق قد وافق ، عالوة على ذلك 2.52

 ورد في التقرير.وذلك أمر دوالر أمريكي للشركاء من صندوق السالم  (2ي )مليون

ردت شركة فيما يتعلق بمسؤولية مفوضية االتحاد األفريقي في حاالت الدفع المزدوج للبدالت،  .53

 برايس ووترهاوس كوبرز على النحو التالي:

مديرية الشؤون اإلدارية تتحمل المسؤولية كل من مفوضية االتحاد األفريقي وتحديداً  1.53

 .المعنيينوالموظفين الموارد البشرية  إدارةو

في حين أن هناك حاالت لم يكشف فيها موظفون عن عالقاتهم الزوجية مما أدى إلى  2.53

مديرية الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد  البشرية  المدفوعات المزدوجة الملحوظة، يبدو أن

 لم تضع اآلليات المناسبة لإلبالغ عن مثل هذه الحاالت.

ت حتى لو كانت تتعلق الموافقة على النفقااألمن يتمتع بصالحية مجلس السلم و إذا كان حول ما .54

 على النحو التالي:الشركة  م واألمن، ردتبأنشطة السل

وافق على كل من ميزانية مجلس السلم واألمن ي على أنالنظم واللوائح المالية نص ت 1.54

 .هنفقاتوصندوق السالم 

 المعنية عقبألجهزة االتحاد األخرى ينبغي ترك الموافقة على النفقات وجيه. هل إنه سؤال  2.54

للنظم المراجعة المستمرة إطار في نبغي الرد على هذا السؤال ي. الموافقة على الميزانية

 واللوائح المالية.
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لوحدات / المكاتب المسؤولة عن المخالفات وليس أسماء الموظفين ابشأن سبب تحديد التقرير أحياناً  .55

 النحو التالي:شركة على الالمعنيين، أجابت 

 يغطي التقرير كالً من المسؤولية المؤسسية ومسؤوليات مسئولين محددين عند االقتضاء. 1.55

وافقوا الموظفين الذين أسماء دون  في بعض الحاالت، كانت الوثائق المقدمة تحمل توقيعات 2.55

ذكرنا )برايس ووترهاوس  ،على بعض المعامالت المشكوك فيها. في مثل هذه الحاالت

 االعتماد. موظفرتبة كوبرز( 

 ردت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بأنه، هيمنة الخطوط الجوية اإلثيوبية فيما يتعلق بمسألة  .56

 المهم استعراضها واإلبالغ عنها وفقاً لذلك.كا من للقلق،  مدعاةالمسألة قد أثيرت كمسألة نظرا ألن 

المذكورة باسم "الصحراء الغربية"،  اسم الجمهورية الصحراويةالخطأ الوارد في فيما يتعلق بمسألة  .57

اعتذرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز عن الخطأ وأشارت إلى أنها حصلت على هذا االسم من 

 .في إطار المراجعةقدمتها مفوضية االتحاد األفريقي الملفات / الوثائق التي 

 )د( االستنتاجات والتوصيات

االجتماع المشترك التقرير وقدم االستنتاجات / ، اعتمد الواردةبناًء على المداوالت والردود  .58

 التوصيات التالية:

المراجعة وافق األعضاء على جميع توصيات تقرير برايس ووترهاوس كوبرز بشأن  1.58

بهذا  ةمرفقالالتوصيات )مصفوفة جميع  فيعى نحو ما وردت ومراجعة األداء القانونية 

لى جميع المستويات إلى تنفيذ جميع  ويدعو قيادة مفوضية االتحاد األفريقي ع التقرير(

 التوصيات

بأن يتخذ رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إجراءات وفق ا لتوصيات أيضا أوصى األعضاء  2.58

اجتماع المجلس التنفيذي في  إلى  اقدم تقريريتقرير برايس ووترهاوس كوبرز و

. وأوصى 2022في يناير / فبراير  المقرر عقدها المؤتمر في قمتهو 2021يونيو/يوليو 

اإلجراءات جداول  عناألعضاء كذلك بأن يتضمن تقرير رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 

 إلجراءات.لواضحة مواعيد  نهائية زمنية 

مراجعة القانونية لشركة تقرير الضرورة عدم تغيير أو تعديل أصر األعضاء أيض ا على  3.58

 التوصيات الواردة فيه.برايس ووترهاوس كوبرز وكذلك 

 ما يستجد من أعمال  .اسادس

ديسمبر  8يوم من  14:00الـ الساعةفي  االجتماعرفع  تمبما أنه لم تثَر أي مسألة في إطار هذا البند،  .59

2020. 

 المرفق:

حسابات لعن المراجعة القانونية التوصيات المستمدة من تقرير برايس ووترهاوس كوبرز  جميع

  أدائهامفوضية االتحاد األفريقي ومراجعة 
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 مشروع مقرر بشأن المراجعة القانونية المستقلة

 لحسابات مفوضية االتحاد األفريقي ومراجعة أدائها

 EX.CL/1244(XXXVIII)  الوثيقة
 

 المجلس التنفيذي،إن 

للتنسيق مراجعة الحسابات واللجنة الفرعية للجنة الفرعية لمسائل بتقرير االجتماع المشترك  يحيط علما .1

وخبراء  التابعتين للجنة الممثلين الدائمين الشؤون اإلدارية والماليةعلى الميزانية واإلشراف العام و

 لتوصيات الواردة فيه.ا يؤيدوخمسة عشر وزراء المالية ال لجنة

 للمجلس والثالثين الخامسة العادية الدورةالصادر عن  EX.CL/Dec.1057(XXXV)المقرر  يستحضر .2

مراجعة قانونية  بإجراء توجيًها أصدر والذي النيجر، نيامي، في 2019 يوليو في المنعقدة التنفيذي

 ؛مستقلة ومراجعة أداء

 ؛المستقلة األداء ومراجعة المراجعة القانونية إليها توصلت التي النتائج إزاء قلقه بالغ عن يعرب .3

 :إلى ضمان ما يليمفوضية االتحاد األفريقي يوعز  .4

 ضد ،لوائح ونظم العاملين مع يتماشى بما فورية، تأديبية إجراءات المفوضية رئيس يتخذأن  (أ

 باعتبارهم "برايس ووترهاوس كوبرز"  شركةتقرير  في الذين وردت أسماؤهم  الموظفين

 .االتحاد ولوائحنظم  انتهاك عن مسؤولين

"برايس ووترهاوس كوبرز" عن المراجعة  شركةتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير  (ب

 في بما التأخير، من مزيد دون ،أدائها ومراجعةالقانونية لحسابات مفوضية االتحاد األفريقي 

 ولوائح نظم لمختلف االمتثال وعدم المخالفات بسبب الموظفين على المحتملة العقوبات ذلك

 .فريقياأل االتحاد

برايس ووترهاوس ات شركة "تنفيذ توصيعن أن يتضمن تقرير رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  (ج

 جداول زمنية واضحة ومواعيد نهائية لإلجراءات المتخذة/التي يتعين اتخاذها. "كوبرز

 األخرى األفريقي االتحاد أجهزة شمللي المستقلة األداء مراجعةالقانونية و مراجعةوسيع نطاق الت (د

 .2020 إلى 2014 من الفترةويغطي 

 تغطيها لم التي الموظفين ملفات لتغطية شاملة مراجعة بإجراء المراجعة الداخلية مكتب يقوم أن (ه

 .ملفًا 112 سوى شملت لم المراجعة القانونية عينة أن حيث ،كوبرز ووترهاوس برايس شركة

التوصيات إلى المجلس التنفيذي خالل يقدم رئيس مفوضية االتحاد األفريقي تقريًرا عن تنفيذ أن  (و

 .2021يونيو/يوليو  المقرر عقدها في العاديةته دور

مفوضية االتحاد  يدعوو  EX.CL/Dec.1031(XXXIV)من مقرر المجلس التنفيذي رقم  32الفقرة يستحضر  .5

 األفريقياالتحاد عاملي ولوائح  بنظماألفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى إلى التقيد الصارم 
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واللوائح والنظم المالية والسياسات اإلدارية والمبادئ التوجيهية ومقررات أجهزة صنع السياسة األخرى 

 أو/  و عقوباتحيث أن عدم االمتثال لذلك سيؤدي إلى فرض  استخدام وإدارة موارد االتحادعند 

 .المسؤولين والموظفين اإلدارة ضد تأديبية إجراءات

 من يتجزأ ال جزًءا تشكل "كوبرز ووترهاوس برايسشركة " تقرير في الواردة التوصيات أن يقرر .6

 .لفعليا تنفيذها ضمان على المعنية األطراف جميع كذلك يحثو المقرر هذا
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