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 الحسابات مراجعة مسائلالمعنية  بللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين اأنشطة  عن تقرير

 2020 ديسمبرخالل الفترة من يونيو إلى 
 مقدمةأوال: 

 ويوني 16 الحسابات أياممراجعة  مسائلالمعنية  ب مثلين الدائميناللجنة الفرعية للجنة الم دوراتُعقدت  .1

يليا ندينيالو إمة أديس أبابا، إثيوبيا، برئاسة سعادة السفيرفي افتراضيا  2020 ديسمبر 17و ويوني 19و

ممثلين لجنة الل التابعة  الحسابات مراجعة مسائللمكوسا، سفيرة ناميبيا ورئيسة اللجنة الفرعية 

 الدائمين.
 

 ثانيا: الحضور

مسائل ة  بالمعنياألعضاء التالية في اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين الدول  يناالجتماع حضر .2

 :الحسابات مراجعة
 الكاميرون (1
 امبياج (2
 غينيا (3
 ابونجال (4
 مالي (5
 موريتانيا (6
 موريشيوس (7
 المغرب (8
 ناميبيا (9
 سيشل (10
 جنوب السودان (11
 مبابوييز (12
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 ثالثًا. جدول األعمال وبرنامج العمل

 
 اجتمع األعضاء وناقشوا بنود جدول األعمال على النحو الموجز في برنامج العمل أدناه: .3

 

  التاريخ جدول األعمال التي تمت مناقشتهابنود 

يناير  لفترة منل مفوضية االتحاد األفريقيأداء ميزانية عن التقرير الداخلي بحث  .1

 .2019إلى ديسمبر 

 .2019 ةلسن للحسابات المراجعة الداخليةأنشطة  عن تقريرالبحث   .2

لعملية التوظيف في مفوضية االتحاد  للحسابات تقرير المراجعة الداخليةبحث  .3

 .2019إلى يونيو  2016للفترة من يناير  األفريقي

 .من أمانة مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين لالتحاد األفريقي إحاطة   .4

 2019المالية لعام  بياناتالمراجعة  حول  (أ

 تعيين مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين الجديدحول  (ب

 2020من مايو إلى أغسطس  للفترة اللجنة الفرعيةمشروع برنامج عمل   .5

 2020يونيو  16

 

 

 

 

 

 

 

للفترة  مرتباتللتحقق من متأخرات ال للحسابات داخليةتقرير المراجعة ال بحث  .1

 ؛2015-2017

تقرير التحليل حول   مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة منإحاطة   .2

 .الخاصةالتفصيلي لجميع الصناديق 

 2020يونيو  19

 

 

 

 2020ديسمبر  17 بحث تقرير الصناديق الخاصة الخاملة لالتحاد األفريقي .1

 
 أنشطة اللجنة الفرعية:رابعا: 

 2019أداء الميزانية للفترة من يناير إلى ديسمبر  للحسابات عنتقرير المراجعة الداخلية بحث  –ألف

ن أداء عللحسابات  المراجعة الداخليةتقرير حول عرًضا  للحساباتمكتب المراجعة الداخلية  مديرقدم  .4

أعضاء  قدم. وعقب العرض، 2019لى ديسمبر ميزانية مفوضية االتحاد األفريقي للفترة من يناير إ

 اللجنة الفرعية تعليقات على النحو الموجز أدناه:

أعربوا ية كان ضئيال للغاية، وأعرب األعضاء عن قلقهم من أن التحسن في تنفيذ الميزانية البرنامج (1

ن معرفة سبب عدم تضمي عربوا عن رغبتهم فيأ كمال نواتج المشروع. كماإأيضا عن قلقهم بشأن 

 تقارير تنفيذ الميزانية ألجهزة االتحاد األفريقي األخرى في التقرير.
يع عليها توقأشار األعضاء إلى وجود الكثير من الصكوك والبروتوكوالت القانونية التي لم يتم ال (2

طلبوا معرفة الدور الذي قام به مكتب المستشار  ،والتي تؤثر سلبا على تنفيذ البرامج. ومن ثم

عرفة م عن رغبتهم في األعضاءأعرب ق على الصكوك القانونية. كما القانوني في تعزيز التصدي

ديق والتوقيع لتصما يقوم به مكتب المستشار القانوني لضمان عمل اللجنة الفنية المتخصصة بشأن ا

 على الصكوك القانونية.
 2010منذ عام معدل التنفيذ  مسألة انخفاضورود تقرير عن  عن قلقهم من كذلك أعرب األعضاء  (3

عدد  على سبيل المثال ال يكفي انخفاضفنفس األسباب التي ال تكفي، تم االستمرار في تقديم و

توضيح  تقديم اجعة الداخلية للحساباتمكتب المرالموظفين لتفسير هذا الوضع، وبالتالي طلب 

 بشأن التحدي الرئيسي.
حاد مفوضية االتكانت  أعرب األعضاء أيضا عن قلقهم من أنه قبل الموافقة على الميزانية كل عام، (4

ي مفوضية اآلن عن عدم تلقالتأكيدات بأن األموال قد تم تأمينها. ومع ذلك، أبلغت  تقدم األفريقي

يح توض مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةمن لب طُ تمويل لبعض األنشطة. و

 .األمر هذا
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معهد لمعرفة سبب عدم إدراج التمويل من حكومة كينيا  أيضا عن رغبتهم في األعضاءعرب أ (5

 واالبتكار في الميزانية المعتمدة.ا التكنولوجيوللعلوم األفريقية  جامعةال
معرفة سبب عدم تقديم  عن رغبتهم في األعضاء عرباإلدارية، أعلق بقضية المحكمة فيما يت (6

ية مفوضالعلى طلب المحكمة، قبل إصدار الحكم ضد  بناءً  اي مبرراتهمفوضية االتحاد األفريق

 مما أدى إلى دفع مبلغ كبير.
ارية عندما مفوضية إعداد تقرير عن قضية المحكمة اإلدال ُطلب من هأشار األعضاء أيضا إلى أن (7

التقرير قدم ي مالقضية، ولكن ل على الميزانية بمناقشة إلشراف العاموا لتنسيقل اللجنة الفرعيةت قام

 .ذلك توضيحمفوضية الحتى اآلن. وقد ُطلب من 
مفوضية لضمان مساءلة المعرفة التدابير التي اتخذتها  كذلك عن رغبتهم في األعضاء عربأ  (8

 .ألموالهم لحكم المحكمة اإلدارية ورد في خسارةال األفراد المسؤولين عن القضايا التي أدت إلى
 

 وفي الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .5

 تنفيذ الميزانية ألجهزة عن تقاريرال مكتب المراجعة الداخلية للحسابات أن يقدم أيضا ينبغي  (1
 أداء ميزانية مفوضية االتحاد األفريقي.مراجعة عن  تقريرالاالتحاد األفريقي األخرى إلى جانب 

مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية من خالل  ،مفوضية االتحاد اإلفريقيلينبغي   (2
إعادة ترتيب أولويات برامجها لكي تتماشى مع األولويات المتغيرة للشركاء  ،والمحاسبة

الممولين لتجنب عذر عدم توفر األموال. وفي هذا الصدد، ال ينبغي إدراج أي نشاط في الميزانية 
 تمويل.ضمان ال المعتمدة بدون

رصد ياسات والمديرية التخطيط االستراتيجي للسمفوضية االتحاد اإلفريقي من خالل لينبغي   (3
حديد األسباب الرئيسية وراء عدم قيام بعض الشركاء أن تدرس وتحقق لت والتقييم وتعبئة الموارد

 .عن ذلك وتقديم تقريرهم، دووعحسب  بتقديم األموال إلى مفوضية االتحاد األفريقي
ب مكتمن ينبغي إثبات المساءلة عن الخسارة الناتجة عن قضية المحكمة اإلدارية. لذلك، يُطلب   (4

 ا اللجنةسابقً  هإعداد تقرير مفصل عن قضية المحكمة اإلدارية كما طلبت المستشار القانوني
 العام وتقديمه في أقرب وقت ممكن. شرافإلللتنسيق واالفرعية 

ح اآلثار بوضو يبيّن وأن ينبغي أن يقدم فريق إدارة الموارد البشرية المشورة باستمرار للرئيس  (5
قرارات التعيين في المنظمة، ال سيما عندما يقوم الرئيس بإجراء تغييرات  عن  التي قد تترتب

 على التوصيات الصادرة عن آلية إدارة الموارد البشرية.
في المستوى األخير من تعيين الموظفين سد أي ثغرات  ضمن مكتب المستشار القانونييجب أن ي  (6

ة من أجهزة االتحاد األفريقي األخرى من قبل رئيس مفوضية االتحاد األفريقي أو أي سلطة مختص
 االتحاد األفريقي. عامليولوائح  نظمفي المراجعة المستمرة ل

 
 .2019لعام  للحسابات أنشطة المراجعة الداخلية عن تقريربحث ال -باء

المراجعة الداخلية عن أنشطة  تقريرال حول عرضا  مكتب المراجعة الداخلية للحساباتقدم مدير  .6

لى ع ت. وعقب العرض، قدم أعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا توضيحا2019 للحسابات لعام

 النحو الموجز أدناه:

مكتب أنشطة  عن تقريرالفي  المختصراتأعرب األعضاء عن قلقهم بشأن استخدام بعض  (1

 .يقيمعيار االتحاد األفرتعتبر  المختصرات وتساءلوا عما إذا كانت هذه المراجعة الداخلية للحسابات
 ونديجسد النتائج فقط  مكتب المراجعة الداخلية للحساباتأنشطة  عن تقريرالالحظ األعضاء أن  (2

 تعليقات( اإلدارة.) التوصيات وردود
ضمينهما في لم يتم تبنك زينيت اللذين  مصرفيين لدىالحسابين توضيحات بشأن ال األعضاءطلب  (3

 اة واألرض.لعلوم الحي ةفريقياألجامعة الالسجالت المالية لمعهد 
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قي للثروة لمكتب األفريللموظف المالي ل لمطالبات التعليمية االحتياليةا استفسر األعضاء عن حالة (4

كان أحد الموقعين هو  حيث لمدرسة حيث تم سداد الدفعات مباشرة إلى حساب مصرفي الحيوانية

تي تم األعضاء معرفة التدابير ال طلبلمكتب األفريقي للثروة الحيوانية. كما لالمالي  وظفنفس الم

 اتخاذها السترداد المبالغ.
دوالًرا  4،392,64 بقيمة حاسوبا محموال طلب األعضاء توضيحات بشأن شراء لجنة بانجول (5

 في سجل األصول الثابتة. باهظ الثمن ولم يتم تسجيلهذي يعتبر والأمريكيًا 
ستمرار اإلبالغ عن مسألة ضريبة القيمة استفسر األعضاء عن المشكلة الحقيقية التي أدت إلى ا (6

المضافة المستحقة في تقارير مراجعة حسابات العديد من مكاتب االتحاد األفريقي من سنة إلى 

 أخرى.
بشأن قائمة التحقيقات المكتملة حيث يفتقر التقرير إلى معلومات  قلقهمأعرب األعضاء أيضا عن  (7

، وإحصاءات الحاالت كإجراء تصحيحيسيتم اتخاذها  التي عن اإلجراءات اإلدارية المتخذة و/ أو

 ومدى التصرف في توصيات المراجعة من قبل اإلدارة.
اية، باعتبارها عامة للغ نشطةاأل عن تقريرالالتوصيات الواردة في بشأن  همقلقعن  األعضاءعرب أ (8

ت اتنفيذ توصي وضع  حولوأشاروا كذلك إلى أنه كان ينبغي أن يتضمن التقرير إحصاءات 

 المراجعة السابقة حتى تتمكن اللجنة الفرعية من معرفة مستوى اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة.
الة وكوي من قبل ات الباهظة الستئجار الهاتف الخلأعرب األعضاء أيضا عن قلقهم بشأن النفق (9

 سداد المبالغ.ارا بشأن استفسوقدموا االتحاد األفريقي للتنمية/ النيباد 
األعضاء كذلك عن حالة اإلجراءات اإلدارية بشأن مسألة التذاكر غير المستخدمة، والتي استفسر  (10

 تم اإلبالغ عنها في التقارير السابقة.

 
 وفي الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .7

مثل فيها معلومات إضافية يجب أن يتضمن الملخص الخاص باألنشطة التي تم التحقيق  (1
شد كي تستر ات الخاصة بتنفيذ التوصيات واإلجراءات المتخذة/ أو التي سيتم اتخاذهاءاإلحصا

 المثارة. المسائل  اإلدارة بشأن تاللجنة الفرعية حول تدخالبها 
لى استناًدا إ المختصرات دائًما قائمة مكتب المراجعة الداخلية للحساباتيجب أن تتضمن تقارير  (2

 ريقي لتعزيز الفهم المشترك األفضل بين أعضاء اللجنة الفرعية.معايير االتحاد اإلف
 

ناير ة االتحاد األفريقي من يمفوضيعملية التعيين في عن  للحسابات تقرير المراجعة الداخليةبحث  -جيم

 2019إلى يونيو  2016
 

وظيف عملية الت عن تقرير المراجعة الداخلية للحسابات مكتب المراجعة الداخلية للحساباتقدم مدير  .8

. وعقب العرض، قدم أعضاء اللجنة 2019 وإلى يوني 2016في مفوضية االتحاد األفريقي، من يناير 

 على النحو الموجز أدناه: تالفرعية تعليقات وطلبوا توضيحا

نظام  لى إساءة استخدامع دلردة في التقرير مثيرة للقلق وتأثار األعضاء مخاوف من أن النتائج الوا (1

تقرير مع ال تقاسممكتب المراجعة الداخلية للحسابات على . وحثوا العليا سلطةقبل ال من التوظيف

لجنة التوظيف العشرة(  هاوس وأعضاء برايس ووترشركة الشرعيين المستقلين ) راجعينالم

 في عملهم. إلدماجه
الجة كيفية معأشار األعضاء إلى أن التقرير يحتوي على العديد من المعلومات الهامة وتساءلوا عن  (2

 المصنفة على أنها مرضية. الشؤون اإلدارية وإدارة الموارد البشرية مديرية ردود 
، حيث يمكن لمرشحيناعدم التحقق من شهادات إلى  وعزا األعضاء عدم الكفاءة في المنظمة (3

غير مؤهلين. وحثوا على التحقق من شهادات جميع الموظفين غير مناسبين وتوظيف مرشحين 

 من أن يتم ذلك عند مستوى التوظيف األولي.والتأكد 
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 الشؤون اإلدارية الطريقة التي نُقل بها المدير السابق إلدارة على أعرب األعضاء عن عدم رضاهم  (4

حل  وتعويض م أيام اإلجازة معرفة سبب سداد مدفوعات  طلبوانيباد والالموارد البشرية إلى وإدارة 

 .الموظف ذااإلشعار لهمهلة 
عضاء بأنه إذا لم يتم تعيين رئيس وحدة التوظيف بشكل صحيح، فلن يتمكن الموظفون األاحتّج  (5

 )رئيس الموارد البشرية( من التعامل مع أعمال التوظيف بشكل صحيح.
يم للحسابات بتقدمكتب المراجعة الداخلية معرفة سبب عدم قيام  عن رغبتهم في األعضاء عربأ (6

ابق على السالديوان  لموظفين وكذلك حصول رئيسب لغير المناس توصيات أقوى بشأن التوظيف

 .1مد في رتبة المفوضين بدالً من درجةمرتب 
أنه إذا لم تكن هناك سياسة معتمدة بشأن التوظيف، فكيف يمكن قلقهم من أعرب األعضاء عن  (7

 حماية المنظمة في حاالت التقاضي.
ين أن ناقًصا بشكل فادح، في ح البعض البلدان تمثيتمثيل األعضاء أيًضا معرفة السبب في طلب  (8

 ً  أخرى ممثلة بشكل زائد )فوق الحصة(. بلدانا

 
 اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت االستنتاجات والتوصيات التالية: .9

 األفريقي مفوضية االتحادتقرير التوظيف في  مكتب المراجعة الداخلية للحسابات يتقاسم ينبغي أن  (1
لجنة التوظيف  وكذلك)شركة برايس ووتر هاوس  مع فريق المراجعين الشرعيين المستقلين

 في عملهم حسب االقتضاء.  إلدماجه العشرة(
المذكورة في  غير المناسبةصحيح جميع عمليات التوظيف التأكد من ت مفوضيةيُطلب من ال (2

لمتبعة وفًقا ا غير المناسبةظفون بسبب عمليات التوظيف التقرير، وكذلك تلك التي يستأنفها المو
 لذلك من أجل الشفافية وتجنب التكاليف للمنظمة.

  ضمان استرداد المدفوعات غير السليمة التي تم دفعها إلى المدير السابق المفوضية  ب منطليُ  (3
لجديدة من أجل الموارد البشرية عند التحويل إلى الشراكة ا لمديرية الشؤون اإلدارية وإدارة

 تنمية أفريقيا.
يُطلب من المفوضية ضمان مراجعة عقود الموظفين في االتحاد بأكمله بهدف اإلشارة إلى أن  (4

 عقد العمل بين الموظفين والنقابة، وليس خاًصا بأي جهاز.
التحقق من شهادات الموظفين واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند  مفوضيةيُطلب من ال (5

 الضرورة.
 ولوائح االتحاد األفريقي. لنظمن ينتهكمساءلة الم من ن المفوضية التأكديُطلب م (6
التحاد األفريقي في أقرب وقت ممكن لسياسة التوظيف  استكماليُطلب من المفوضية ضمان  (7

 ات.في هذه السياسفجوات  وضمان عدم وجود
 

 مجلس مراجعي الحسابات الخارجيينإحاطة أمانة  -الد
م معلومات لتقدي الخارجيين لالتحاد األفريقي إحاطة الحسابات لمجلس مراجعيقدم األمين التنفيذي  .10

تعيين المراجعين الخارجيين و( 2) ؛2019 لعام ( المراجعة الخارجية لحسابات1جانبين، هما: ) حول

 .2020/2021 لعامينل
 
 وفي الختام، أحاطت اللجنة الفرعية علما باإلحاطة وقدمت التوصيات التالية: .11
ضمان بذل الجهود الالزمة حتى يتم  مجلس مراجعي الحسابات الخارجيينطلبت من أمانة  (1

 خالل اجتماع المجلس التنفيذي المقبل. مجلس مراجعي الحسابات الخارجيينتعيين أعضاء 
 

طلبت من المفوضية تقديم توصية إلى لجنة الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي بتأجيل عرض  (2
إلى تاريخ الحق بعد االنتهاء من المراجعة والموافقة عليها خالل  2019ة لعام البيانات المالي

 .2021قمة يناير/ فبراير 
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 2017-2015تقرير المراجعة الداخلية للحسابات بشأن التحقق من متأخرات المرتبات للفترة  بحث -ءها

مشيراً إلى أن مراجعة التحقق قد تمت وفقاً  مكتب المراجعة الداخلية للحساباتقدم العرض مدير  .12

 ويوليالصادر في نيامي، النيجر في  EX.CL/DEC.1057 (XXXV)لمقرر المجلس التنفيذي 

المتأخرات في  مراجعةب مكتب المراجعة الداخلية للحساباتيجب أن يقوم " أنه والذي طلب 2019

اجعة تمت على أساس التحقق من البيانات المرتبات قبل سداد هذه المتأخرات". وأشارت إلى أن المر

الرقم  اعتماد لكل موظف، وأنه تم تصحيح جميع األخطاء التي تمت مالحظتها قبل ٪100بنسبة 

النهائي. وعقب العرض، أبدى أعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا توضيحات على النحو الموجز 

 أدناه:
األخطاء التي تم إبرازها بشأن المبلغ الذي وافق طلب األعضاء معرفة التدابير المتخذة لتصحيح  (1

 عليه المجلس التنفيذي.
 عاملي ولوائح نظمالمتخذة بشأن أي انتهاكات ل األعضاء أيًضا معرفة اآلثار واإلجراءات طلب (2

 واللوائح المالية لالتحاد األفريقي. نظمو/ أو ال االتحاد األفريقي
للحسابات مخوالً للتحقق مكتب المراجعة الداخلية  أعرب األعضاء عن مخاوفهم بشأن ما إذا كان (3

 من مبلغ يختلف عن المبلغ األولي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي.
لها آثار مالية وقانونية وطلبوا المشورة القانونية باعتبار  لمرتباتأن متأخرات اأشار األعضاء إلى  (4

ة ما معرفوطلبوا . األولي عتمادفي اال ردالوا أن المبلغ الذي تم التحقق منه كان أكبر من المبلغ

 بل.في حالة ظهور مشاكل قانونية في المستقاألخطاء عن  ينمسؤولمعاقبة اليجب فعله فيما يتعلق ب
ثلين بالتالي إلى لجنة الممتقديمها ، وعهاطلب األعضاء أيًضا معرفة المبالغ الفعلية التي يجب دف (5

فيروس  جائحة هو عام خاص بسبب  2020عام  الدائمين للحصول على موافقة مشروطة ألن

 ، وبمجرد توفر األموال، يمكن دفع الرصيد أو العجز حسب االقتضاء.19-كورونا 
الميزانية والمالية والمحاسبة إبالغ اللجنة الفرعية إعداد كما طلب األعضاء من مديرية البرمجة و (6

ً لتأكيد ما إذا كانت الميزانية  مرتباتفع المتأخرات المستحقة على البمصادر األموال لد وأيضا

 التكميلية قد تم تقديمها بالفعل للنظر فيها.
مكتب المستشار القانوني تقديم توضيحات حول سبب إدراج الموظفين  من  أيضا طلب األعضاء (7

 كما هو موضح في ردود اإلدارة في التقرير. لمرتباتفي دفع متأخرات ابعقود الخدمة الخاصة 
لتجنب و مرتباتت األخرى في أرقام متأخرات الالمزيد من التوضيح بشأن التغييرا طلب األعضاء (8

مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية المزيد من التغييرات، طلبوا من الموارد البشرية و

 االتصال بجميع األجهزة إذا كان هناك أي حذف في المبالغ التي تم التحقق منها. والمحاسبة
عضاء من المفوضية إعطاء األولوية لمصادر التمويل الداخلية وخاصة في الوضع كما طلب األ (9

 مساهماتها.لوفاء به الدول األعضاء تحديات في االحالي حيث تواج
ط الضوء عليه بوضوح كما أثار األعضاء مخاوف من أن المبلغ المستحق الفعلي لم يسلّ  (10

لداخلية مكتب المراجعة ار في التقرير للسماح لفي التقرير وتساءلوا عما إذا كان يمكن تأجيل النظ

 والموارد البشرية بالموافقة على المبلغ النهائي. للحسابات
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 وفي الختام، اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير وقدمت التوصيات التالية: .13
 كما يلي: مرتباتالمتأخرات في ت بإصالح العجز أوص (1

  ة والمعتمدة(مصادق)الفجوة بين المبالغ ال اأمريكي ادوالر 1.096.039.28    (1)
 دوالًرا أمريكيًا )مبلغ عقود الخدمة الخاصة الواجب دفعها بعد الرأي القانوني(. 196,653.15 (2)

 
 196,653.15 باإلضافة إلى دوالرا أمريكيا 1.096.039.28األرقام المذكورة أعاله ) حسب (2

 بما قيمته المستحقة مرتباتمتأخرات الجمالي الرصيد على إ ، يقدر(دوالرا أمريكيا
 .أمريكيا دوالًرا 1،292،692.43

 .2020عام من إعادة تخصيص المدخرات الداخلية من ميزانية  مرتباتالات متأخر يجب تمويل (3
إعداد تقرير شامل عن جميع  مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةُطلب من  (4

 المجاالت التي ستستمد منها الوفورات.
دارة مفوضية االتحاد األفريقي تنفيذ توصيات المراجعة الواردة في التقرير لتعزيز اإلدارة إلينبغي  (5

 الفعالة لسجالت الموظفين.
 

يع تحليل التفصيلي لجمبشأن تقرير ال مديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةإحاطة  –واو

 الصناديق الخاصة
ر . واستشهد بمتطلبات مقرباإلنابة البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةمدير قدم العرض  .14

وأطلع االجتماع على التقدم المحرز حتى اآلن. وأشار كذلك  EX.CL/Dec.1073المجلس التنفيذي 

من إعداد التقرير ألن اإلدارات المعنية لم تقدم بعد المعلومات المطلوبة بشأن  المديرية لم تتمّكنإلى أن 

أعضاء اللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا  قدم، تحقيق األهداف في مختلف الصناديق. وعقب العرض

 توضيحات على النحو الموجز أدناه:
 
قدم بالنيابة أن ي ية والمحاسبةالبرمجة وإعداد الميزانية والماللمدير أنه كان ينبغي برد األعضاء  (1

حتى دة رصاألتحليالً مفصالً لجميع الصناديق الخاصة وكذلك الحسابات الخاملة التي تشير إلى 

 نة بشأنها.اللجتتداول 
ة وإعداد مديرية البرمج بينما األعضاء إيضاًحا حول سبب قيام اإلدارات المنفذة بتقديم تقرير  طلب (2

 -هي اإلدارة المسؤولة عن إدارة األموال وفقًا ألحكام االتحاد األفريقي بةالميزانية والمالية والمحاس

 في إطار الصناديق الخاصة. النظم واللوائح المالية
أعرب األعضاء عن قلقهم من أن الحسابات الخاملة لم يتم إغالقها بعد، وأشاروا إلى أن اللجنة  (3

 لحسابات الخاملة حسب االقتضاء.الفرعية كانت تنتظر صدور تقرير للموافقة على إغالق ا
 بحث تقرير الصناديق الخاصة الخاملة لالتحاد األفريقي -زاي

 ررمقطلبات  واستذكرالعرض  بالنيابة البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةقدم مدير  .15

مديرية . وأشار إلى أن 2020الصادر في فبراير  EX.CL/Dec.1073 (XXVI)المجلس التنفيذي 

 من اإلدارات ذات ،من خالل مكتب نائب الرئيس البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة طلبت،

ويرجع  ،تلق سوى ردود قليلةتلم  ارر المجلس التنفيذي، لكنهلمق الالزمة وفقاالمعلومات  تقديمالصلة 

 الصناديق قد غادرواه هذ عالجوان الذين يالمدير وأنّ  ،وقتًا طويالً  تاستغرق اأنهإلى  اأساسذلك 

( صناديق خاصة لالتحاد 7ت سبعة )، ظلّ 2020أغسطس  31المنظمة. وأشار كذلك إلى أنه حتى 

رفيع ال الفريق -الدول األعضاء  -ما يلي:  وشملت( سنوات. 5لمدة تزيد عن خمس ) خاملةاألفريقي 

اقتناء مباني مكتب  ؛صندوق التضامن ات؛الحكومواالتحاد مقترح العمل على  والوزاري؛ المستوى

؛ مساهمات اإلغاثة من لبعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة إفريقيةماني تواشنطن؛ الصندوق االئ

 عتسمصادر التمويل البديلة. لذلك ب المعنيرفيع المستوى ال والفريقالقرن األفريقي؛ في مجاعة ال
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على إغالق الصناديق. بعد العرض، أبدى أعضاء  مفوضية االتحاد األفريقي للحصول على الموافقة

 :التاليةتوضيحات الاللجنة الفرعية تعليقات وطلبوا 

األعضاء الحصول على قائمة اإلدارات المعنية، وخاصة تلك التي لم تستجب وفقًا لتوجيهات  طلب (1

 .نائب الرئيس
 رة أخرى.مراجعة األرقام بشأن األرصدة الحالية م ضرورةأشار األعضاء أيضا إلى  (2
ية، واألرصدة المصرفالعام األعضاء توضيحات بشأن االختالفات بين أرصدة دفتر األستاذ  طلب (3

 إغالقها. يجريالتي  األرصدةومعرفة 
 وأشار األعضاء إلى أنه يجب القيام بالمزيد من العمل قبل اتخاذ قرار إغالق أرصدة الحسابات. (4

 

 وقدمت التوصيات التالية:بالتقرير طت اللجنة الفرعية علماً في الختام، أحا .16
ة بمزيد من العمل بشأن أرصدالقيام  لمديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبةينبغي   (1

 .الصناديق االختالفات في الصناديق وتسوية
إلى جميع اإلدارات المعنية لتوفير المعلومات  شديدة توجيهات إصدار نائب الرئيسيجب على  (2

 هذه الصناديق الخاصة. منحول إنجازات البرامج المنفذة  المطلوبة
من اإلدارات  المستلمةموجزة المعلومات اليجب أن يتضمن التقرير المقدم إلى اللجنة الفرعية  (3

تستجيب، كما يجب  الالصناديق الخاصة، ويجب توبيخ اإلدارات التي  منحول تنفيذ البرامج 

 ذكرها في التقرير.
 تقريرفي ال وينبغي أيًضا اإلشارة ،مراجعة التقرير ة للحساباتالداخلي المراجعةمكتب على  يجب (4

في البيانات المالية لعام بمراجعتها الخارجيين  الحسابات مجلس مراجعي قامإلى األرصدة التي 

إعادة تقديم التقرير إلى اللجنة الفرعية خالل اجتماعها المقبل في يناير  كما ينبغي. 2019

2021. 
التقرير عن الصناديق الخاصة لالتحاد  تعميمغي لمكتب المراجعة الداخلية للحسابات إعادة ينب (5

 األفريقي على أعضاء اللجنة الفرعية.
 

 الكلمة الختامية :خامسا
أعضاء  جميعقدمها  للمداوالت والتعليقات البناءة التي االلجنة الفرعية عن تقديره ةرئيس تأعرب .17

 الوفود.
الل خ لعمل اللجنة الفرعية المستمر همدعمو التزامهمعلى  مكذلك أعضاء اللجنة وممثليه تشكرو .18

 .وتمنت للجميع عطلة سعيدة وآمنة 2020عام 
 



 اللجنة الفرعية لمسائل المراجعة

 التابعة للجنة الممثلين الدائمين 

 2021يناير  15

 أديس أبابا، إثيوبيا
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 مشروع مقرر بشأن مسائل المراجعة

 إن المجلس التنفيذي،

 لدائمينا الممثلين للجنةالتابعة  المراجعة مسائلل الفرعية اللجنةعن أنشطة  تقريرالب علما يحيط .1

 .فيه الواردة التوصيات يؤيدو

 2019 ديسمبر إلى يناير من للفترة الميزانية المراجعة الداخلية عن أداء تقرير بشأن

 لمفوضية إلى القيام بما يلي: يوعز ا .2

 تجنبو الممولين للشركاء المتغيرة األولويات مع تتماشىحتى  برامجها أولويات ترتيب إعادة (أ

 .المعتمدة الميزانية في الممولة غير البرامج/األنشطة إدراج

 هدت بهاالتي تع األموال بتحويل الشركاء بعض قيام عدم وراء الرئيسية األسباب بحث وتحديد (ب

 للجنةا عن طريق الدائمين الممثلين لجنة إلى تقرير وتقديممفوضية االتحاد األفريقي  إلى

 .2021 مايو 31 بحلول المراجعة مسائلل الفرعية

نبا ج األخرى األفريقي االتحاد أجهزة ميزانية أداء عن الداخلية المراجعة تقارير تقديمضمان  (ج

 .األفريقي االتحاد مفوضية تقرير معإلى جنب 

 دالييي مختار لسيدالخاصة با اإلدارية المحكمة قضية عن الناتجة الخسارة عن المساءلةضمان  (د

يزانية على الم العام إلشرافللتنسيق وا الفرعية اللجنةالذي طلب  المفصل التقرير وتقديم

 .إعداده القانوني المستشار مكتب منوالشؤون اإلدارية والمالية 

 لرئيسا يقوم عندما سيما ال، الموظفين تعيين على المترتبة باآلثار المفوضية رئيس إخطار (ه

 .والتوظيف والترقيات التعييناتاإلشراف على  مجلس توصيات على تغييرات بإجراء

ملية من ع ةاألخير المرحلة في ثغرات أيللمفوضية سد  القانوني المستشار مكتب يضمن أن (و

 جهزةأ في مختصة سلطة أي أو األفريقي االتحاد مفوضية رئيس قبل من الموظفين تعيين

 .األفريقي االتحادللوائح ونظم عاملي  الجارية المراجعة في األخرى األفريقي االتحاد
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 إلى 2016 يناير من األفريقي االتحاد مفوضية في التوظيف المراجعة الداخلية عن عملية تقرير بشأن

 2019 يونيو

 :يلي بماإلى القيام  المفوضية يوعز .3

 ها منالمطعون في تلك وكذلك التقرير في المذكورة الخاطئة التعيينات جميع ضمان تصحيح (أ

المنظمة  بيوتجن لشفافيةالمناسبة ألغراض ا توظيفال عملياتاتباع  عدم بسبب الموظفين قبل

 .هاتكاليفتحمل 

ية لمديرية الشؤون اإلدار السابق لمديربصورة غير مشروعة ل المبالغ المدفوعة استرداد ضمان (ب

 .نيبادوإدارة الموارد البشرية أثناء نقله إلى ال

 عقد أن إلى اإلشارة بهدف األفريقي االتحاد أجهزة جميع في الموظفين عقود مراجعة ضمان (ج

 .جهاز بأي خاًصا وليس واالتحاد الموظفين بينهو  العمل

عند اكتشاف  المناسبة التصحيحية اإلجراءات واتخاذ الموظفين شهادات جميع من التحقق (د

 . األفريقي االتحادن لوائح ونظم نتهكوي الذين الموظفينمساءلة و أعمال غير الئقة

سد  من أجل ممكن وقت أقرب في األفريقي االتحاد في التوظيف سياسةوضع  ضمان استكمال (ه

 .التوظيف عمليات في الثغرات

مراجعة  حول الخارجيين اإلحاطة المقدمة من أمانة مجلس االتحاد األفريقي لمراجعي الحسابات بشأن

 2019 لعام المالية البيانات

المرتبطة  التحديات بسبب 2019 لعام المالية في مراجعة البيانات الحاصل بالتأخير علما يحيط .4

 .19بجائحة كوفيد 

 عةمراجالستكمال  المتاحة العمل وسائل استخدام على الخارجيينالحسابات  مراجعي مجلس يحث .5

 .2019 لعام المالية البيانات

قبل  من الدائمين الممثلين لجنة إلى 2019 لعام المالية البيانات ضمان تقديم المفوضية من يطلب .6

 المالية البيانات على الموافقةللسماح ب 2021 مارس 31 بحلول المراجعة مسائلل الفرعية اللجنة

 .2021 يوليو/يونيو في التنفيذي المجلس اجتماع خالل

 2017-2015 متأخرات الرواتب للفترةمن تقرير المراجعة الداخلية عن التحقق  بشأن

أمريكيا والموزع  دوالراً  1,292,692.43 والبالغ المرتبات متأخرات في القائم العجز على يوافق .7

 :التالي النحو على

  (عيلهلغين المعتمد والمصدق )الفجوة بين المب اأمريكي ادوالر 1.096.039.28 (أ

الرأي  حسب الخاصة الواجب دفعها اتدوالًرا أمريكيًا )مبلغ عقود الخدم 196,653.15 (ب

 القانوني(.

 :يلي بماإلى القيام  المفوضية يوعز .8
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 دةالمعتم الميزانيةبنود  جميع في الداخلية المدخرات تخصيص إعادة عن شامل تقرير إعداد (أ

 .الرواتب متأخرات من المستحق المبلغ منها يُسحبس التي ،2021 لعام

 عزيزلت الرواتب متأخراتعن  الداخلية المراجعة تقرير في الواردة المراجعة توصيات تنفيذ (ب

 .الموظفين لسجالت الفعالة اإلدارة

 األفريقي حادلالت الخاملة الخاصة والصناديق الخاصة الصناديق لجميع التفصيلي عن التحليل تقرير بشأن

 ؛2020 فبراير في الصادر EX.CL/Dec.1073 (XXVI) التنفيذي المجلسمقرر  يستحضر .9

 :يليإلى القيام بما  المفوضيةيوعز  .10

 تقديمب المعنية اإلدارات جميع وتكليف الخاملة الحسابات تسويةل العمل من بمزيداالضطالع  (أ

 .الخاصة الصناديق هذه إطار في البرامج تنفيذ عن مفصلة معلومات

 تللحسابا الحالية األرصدة عنضمان أن تقدم مكتب المراجعة الداخلية تقرير مدقق مفصال  (ب

 راجعتهام تمت التي األرصدة أيًضا تعكس أننبغي ي والتي تسويتها تمت التي الخاصة الخاملة

 مارس 31 بحلول وذلك 2019 لعام المالية البيانات في الخارجيين المراجعين مجلس قبل من

2021. 
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