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تقرير االجتماع الثالث لمجنة الفرعية
لمسائل المراجعة المنعقد يومي  6و 23يونيو 3125
أوالً :مقدمة:

ُ -1عقد االجتماع الثالث لمجنة الفرعية لمسائؿ المراجعة في أديس أبابا ،إثيكبيا في  5يكنيك
 2014ك 12يكنيك  .2014كبدأت جمسة  5يكنيك في الساعة  10:40صباحان ،كبدأت
جمسة  12يكنيك  2014في الساعة  8:45صباحا.

ثانياً :الحضور:

ئيس المجنة الفرعية لمسائؿ المراجعة ،سعادة السيد الزار ماكايات
 -2ترأس
َ
االجتماع ر ُ
سافكس ،سفير جميكرية الككنغك ،كحضره ممثمك الدكؿ األعضاء التالية:
 .1بكركينا فاسك
 .2تشاد
 .3الككنغك
 .4جميكرية الككنغك الديمقراطية
 .5إثيكبيا
 .6جامبيا
 .7غانا
 .8ليسكتك
 .9مكريتانيا
 .10ناميبيا
 .11سيشؿ
 .12جنكب أفريقيا
 .13تكجك
 .14تكنس
 .15تنزانيا
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ثالثاً :الكممة االفتتاحية:

 -3رحب رئيس المجنة الفرعية بجميع أعضاء المجنة ،كعاممي مفكضية االتحاد األفريقي
كأعضاء مجمس المراجعيف الخارجييف.
 -4في غياب رئيس المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي في  5يكنيك  ،2014قرر
المجتمعكف تأجيؿ المداكالت حكؿ بند جدكؿ األعماؿ الخاص بالمجمس االقتصادم
كاالجتماعي الثقافي ،حيث الحظ أعضاء المجنة الفرعية أف المكاضيع المثارة في التقرير
تعد ميمة جدان كتقتضي حضكر الرئيس لمرد عمى المسائؿ المثارة كبعد ذلؾ كمفت

المفكضية باتخاذ الترتيبات لعقد جمسة أخرل لمسماح لمرئيس المسؤكؿ عف المجمس
االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي بالمشاركة .كتـ الترتيب لمجمسة المقبمة التي عقدت في

 12يكنيك .2014
رابعاً :اعتماد جدول األعمال

قدـ رئيس المجنة جدكؿ األعماؿ الذم اعتمدتو المجنة الفرعية عمى النحك المشار إليو
ّ -5
أدناه:

أ) الكممة االفتتاحية
ب) اعتماد جدكؿ األعماؿ
ج) بحث تقرير مجمس المراجعيف الخارجييف عف المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي
(تـ تأجيؿ ىذا البند مف جدكؿ األعماؿ كتمت مناقشتو في  12يكنيك )2014
د) بحث تحميؿ تنفيذ ميزانية مفكضية االتحاد األفريقي لمعاـ المنصرـ في  31ديسمبر 2013
ق) ما يستجد مف أعماؿ
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خامساً :بحث تقرير مجمس المراجعين الخارجيين عن المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي
أ) العرض

 -6دعا رئيس المجنة الفرعية إلى تقديـ عركض مكجزة مف األطراؼ المعنية طالبا منيـ التركيز
عمى القضايا الحاسمة كما ينبغي عممو .في ىذا الصدد ،تـ تقديـ العركض مف رئيس المجمس
االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ،كمدير المجتمع المدني كالميجر األفريقي كمدير مجمس المراجعيف
الخارجييف لالتحاد األفريقي عمى النحك الكارد في الفقرات التالية:
العرض المقدم من رئيس المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي
 -7أعرب رئيس المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي عف الشكر لألعضاء كقدـ عرضا ركز
عمى القضايا الرئيسية التي تشمؿ مكضكع كصيغة تقرير الم ارجعة الذم أعده مجمس المراجعيف
الخارجييف لالتحاد األفريقي .كفي ىذا الصدد ،أكضح رئيس المجمس ما يمي:
() 1

مالحظات عامة

 -8تساءؿ رئيس المجمس عف مدل كفاءة مجمس المراجعيف الخارجييف لالتحاد األفريقي ،كخاصة
األعضاء الذيف قامكا بإجراء المراجعة ،كأضاؼ أف المراجعة بيا بعض العيكب كالتقرير غير
مكتمؿ كلـ تتـ معالجة معظـ القضايا الساخنة في المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي.
كما لـ يتـ إدراج المعمكمات كاإليضاحات المقدمة لمراجعي الحسابات في التقرير.
ُ -9ذكر أيضا أف المقرر

)Ex.CL/Dec 716(XXI

 Ex.CLالصادر في يكليك  2012طمب مف

لجنة الممثميف الدائميف كالمفكضية مراجعة المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي .كمع ذلؾ،

تـ تنظيـ أعماؿ المراجعة التي قامت بيا المفكضية كاستخدـ ليا المراجعكف الذيف يعممكف
بانتظاـ لمراجعة حسابات المفكضية .كىذا األمر يسيء إلى استقالؿ مراجعي الحسابات.
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( )2المسائؿ المالية
 .10ذكر الرئيس أيضا ،أف الجكانب المالية لعممية المراجعة تشكبيا شكائب .فالتقرير المذككر ال
يكرد كشكؼ الحسابات المقدمة عف المشتريات ،كأصكؿ المجمس االقتصادم كاالجتماعي
كالثقافي كليست ىناؾ أية مالحظات عف النظـ كالمكائح المالية .كيجب إلقاء المكـ في ىذه
اليفكات عمى المفكضية في تحديد مف ىـ المسؤكلكف عف نظـ اإلدارة المالية لممجمس
االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي.
 .11ذكر أيضا أف المنحة الفرنسية بقيمة  270،000يكرك تـ إنفاقيا عمى أنشطة مديرية المجتمع
المدني كالميجر األفريقي كألغراض ال تخص المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كلـ
تخصص ليا المكارد  .في ىذا الصدد ،لـ يتـ تقديـ الطمبات مف الحككمة الفرنسية في بياف
حسابات المكارد عف طريؽ المجتمع المدني كالميجر األفريقي ،مما يؤثر عمى الشراكة
اإلستراتيجية مع الحككمة الفرنسية.
 .12اعترض رئيس المجمس كذلؾ عمى تقرير مراجعي الحسابات بأنو لـ يقـ بتبرير 25،000
رضت الكثائؽ المؤيدة لصرؼ مبمغ  25،000دكالر أمريكي عمى مراجعي
دكالر أمريكي .كقد ُع َ
الحسابات أثناء عممية المراجعة ،مع ذلؾ كرد ذكرىا عمى أنيا أمكاؿ مفقكدة.
 .13ذكر أيضا أف المكارد المخصصة في الميزانية لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي
لتشغيؿ المكتب بمبمغ ( 50،000.00دكالر أمريكي سنكيا) لـ يتـ تحكيميا بالكامؿ إلى مكتبو
في ياكندم .كخصكصا مخصصات المكارد إلى مكتب رئيس المجمس .كأشار إلى أف ىذا
النقص في المكارد لـ يمنعو مف العمؿ حيث أنفؽ مف مكارده الشخصية لتمكيؿ بعض أنشطة
المكتب .كىذا التمكيؿ الشخصي المسبؽ لـ يتـ أبدا استرداده مف المفكضية.
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( )3المسائؿ اإلدارية كمسائؿ تعييف العامميف
كبير في العامميف كتـ
 .14أضاؼ أف مكتب المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي يشيد نقصا ا
شرح ىذه القضايا لمراجعي الحسابات كلكنيا لـ ترد أبدا في التقرير .ىناؾ اثناف مف عاممي
مديرية المجتمع المدني كالميجر األفريقي يعمالف أيضا في المجنة الدائمة مما يشكؿ تضاربا
في المصالح حيث يقكماف بخدمة مكتبيف .بالمقارنة مع ىيئات أخرل ،أشار إلى أف عدد عاممي
المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ال يكفي خصكصا بالنسبة لمكتب رئيس المجمس.
 .15ذكر رئيس المجمس أنو في الكقت الراىف تتعامؿ مديرية المجتمع المدني كالميجر األفريقي
مع جميع المسائؿ اإلدارية لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي إلى حد إرساؿ العامميف
في مياـ دكف أف تككف ليـ معرفة مناسبة لممسائؿ المتعمقة بالمجمس االقتصادم كاالجتماعي
كالثقافي  .كذلؾ ألف المجمس يفتقر إلى أمانتو الخاصة.
( )4المسائؿ المؤسسية
 .16ذكر الرئيس الحالي أف الرئيس السابؽ قد اشتكى أيضا مف ككف مديرية المجتمع المدني
كالميجر األفريقي تعمؿ كأمانة لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي .كمف أجؿ حؿ عدد
مف المسائؿ المؤسسية لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ،يكصي بأف تككف لممجمس
االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي أمانتو الخاصة بو.
العرض الذي قدمه مدير المجتمع المدني والمهجر األفريقي
 .17أعرب مدير المجتمع المدني كالميجر األفريقي عف شكره لرئيس المجمس االقتصادم
كاالجتماعي كالثقافي عمى العرض الذم قدمو ،كقدـ المدير عرضو عمى النحك التالي:
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 .18بدأ بتصحيح فكرة خاطئة قدميا الرئيس بشأف عدـ استقاللية مجمس مراجعي الحسابات
الخارجييف .فأكضح أف فريؽ مراجعي الحسابات قد تـ تشكيمو مف قبؿ لجاف المجمكعات
االقتصادية االقميمية ،ككاف مستمدا مف مجمس مراجعي الحسابات الخارجييف لالتحاد االفريقي
كىك ىيئة مستقمة عف االتحاد .حذر كذلؾ مف أف مثؿ ىذه االدعاءات في مجمس االتحاد
االفريقي لمراجعي الحسابات الخارجييف قد تمقي ظالال مف الشؾ عمى جميع عمميات المراجعة
السابقة التي أجراىا مجمس مراجعي الحسابات لالتحاد االفريقي.
 .19ذكر المدير أيضا أف مجمس مراجعي الحسابات الخارجييف أجرل المقابالت مع كؿ مف رئيس
المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كمديرية المجتمع المدني كالميجر األفريقي ،كحصؿ
عمى المعمكمات مف كال الجانبيف .في ىذا الصدد ،يعد ذلؾ عبارة عما حدث كيتـ تسجيؿ
الحقائؽ جيدا في التقرير ،كاف كانت ىناؾ بعض القضايا المثيرة لمجدؿ.
 20ثـ ّسمط مدير المجتمع المدني كالميجر األفريقي الضكء عمى القضايا التالية ردا عمى العرض
الذم قدمو الرئيس:
)1

فيما يتعمؽ بالمبمغ الذم قدره  25،000دكالر ،فإنو ال يزاؿ معمقا عمى الرئيس:
كالمفكضية غير راضية عف الكثائؽ الداعمة المقدمة ككاف الرئيس عمى عمـ بذلؾ.

)2

فيما يتعمؽ بالمنحة الفرنسية ،تـ احتساب جميع النفقات كتقديـ تقرير عنيا .كيتنافى
ادعاء الرئيس مع الحقائؽ عف كضع المنح الفرنسية.

 .21ذكر المدير أيضا أف المجتمع المدني كالميجر األفريقي ىك أمانة تطبؽ التكجييات كال تتخذ
الق اررات بالنيابة عف المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي .كما أشار إلى أف المكظؼ
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المسؤكؿ السابؽ لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ،البركفيسكر كانجارم ماتايي أشادت
بالمجتمع المدني كالميجر األفريقي لمعمؿ الذم أتقنو ،كتـ إدماج ذلؾ في تقريرىا.
 22أبرز مدير المجتمع المدني كالميجر األفريقي أخي ار ما يعتبره المشكمة الرئيسية لعمؿ المجمس
االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كاقترح طريؽ المضي قدما:
)1

تكمف المشكمة الرئيسية في النظاـ األساسي لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي،
كخصكصا معايير العضكية التي تتطمب ما ال يقؿ عف  ٪50مف التمكيؿ الداخمي.
كعميو ،كاف مف الصعب أف يتـ تشكيؿ عضكية المجمس االقتصادم كاالجتماعي
كالثقافي المطمكبة .كمف ثـ ،ىناؾ حاجة إلعادة النظر في النظاـ األساسي.

)2

يتمثؿ طريؽ المضي قدما في تشكيؿ مجمس اقتصادم كاجتماعي كثقافي مؤقت لمدة
سنتيف كالتعمـ مف التجربة ،كما يجرم في ىذه األثناء تنقيح النظاـ األساسي.

العرض الذي قدمه رئيس مجمس االتحاد االفريقي لمراجعي الحسابات الخارجيين
 .23شكرت رئيسة مجمس مراجعي الحسابات الخارجييف األعضاء كأشارت إلى أف تقرير مراجعة
الحسابات الخاص بيـ قد تـ تقديمو بالفعؿ إلى اجتماع لجنة الممثميف الدائميف ،كأنو يتضمف
بكضكح النتائج كالتكصيات .كذكرت أف مجمس االتحاد االفريقي لمراجعي الحسابات الخارجييف
يمكنو اغتناـ ىذه الفرصة ليكرر بعض القضايا كالتكصيات الرئيسية التي أثيرت في التقرير .في
ىذا الصدد ،أكدت رئيسة المجمس ما يمي:
( )1النظاـ األساسي كقكاعد إجراءات المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي
 .24أكدت رئيسة المجمس ضركرة استعراض النظاـ األساسي لممجمس االقتصادم كاالجتماعي
كالثقافي كتسخير مشاركة الميجر األفريقي.
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() 2

سير عمؿ مجمكعات المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي

 .25أشارت رئيسة المجمس إلى أف المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ال يعمؿ بعد بكامؿ
طاقتو ،فمف أصؿ  10مجمكعات لممجمس ما كانت تعمؿ سكل مجمكعتيف خالؿ الفترة قيد
االستعراض .كينبغي معالجة ىذه المسألة.
() 3

الترتيبات اإلدارية لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي

 .26أكدت رئيسة المجمس ضركرة كضكح الترتيبات اإلدارية  /مياـ المكظؼ المسؤكؿ .كىذا األمر
غير كاضح حاليا.
( )4تكعية األعضاء المسؤكليف لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي بنظـ كلكائح االتحاد
االفريقي
 .27أشارت رئيسة المجمس إلى أف المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ىك جياز استشارم،
ينبغي في إطار لكائح االتحاد األفريقي .في ىذا الصدد ،ينبغي تدريب عاممي المجمس
االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي عمى قكانيف االتحاد ،كخاصة معالجة المسائؿ المالية.
() 5

شغؿ منصب نائب رئيس المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي

 .28أشارت رئيسة المجمس إلى أف المنصب الشاغر لنائب رئيس المجمس االقتصادم كاالجتماعي
كالثقافي لـ يسبؽ أف تـ شغمو خالؿ الفترة قيد االستعراض .كعميو قد يؤثر ذلؾ عمى مشاركة
الميجر األفريقي كسير عمؿ المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي.
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ب) المداوالت
 .29عقب تقديـ العركض الثالثة ،أعطى رئيس المجنة الفرعية الكممة لألعضاء إلبداء التعميقات.
في المناقشة التي تمت ذلؾ أبدل األعضاء التعميقات كالمالحظات التالية:
أ) شكر األعضاء مجمس االتحاد االفريقي لمراجعي الحسابات خصكصا عمى التكصيات
العامة لتطمعو .كاقترح كذلؾ أف تككف التكصيات الكاردة في تقرير مراجعة الحسابات جيدة
التنظيـ لتمكيف مف التنفيذ السمس.
ب) أثار األعضاء مخاكؼ بشأف عالقة العمؿ غير السميمة بيف رئيس المجمس االقتصادم
كاالجتماعي كالثقافي كمدير المجتمع المدني كالميجر األفريقي .مما جعؿ عالقات العمؿ
بيف المكتبيف 'في حالة مف الفكضى كانت عالقة العمؿ المتضاربة قائمة لفترة طكيمة.
كأعرب األعضاء عف أسفيـ بأف ىذه العالقات ال تأخذ بالمنظمة إلى األماـ.
ج) أراد األعضاء أيضا إلى معرفة المسؤكؿ عف االضطالع بتعييف العامميف في مكتب المجمس
االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كالسبب عدـ كفاية مستكل التعييف.
د) أعرب األعضاء أيضا عف مخاكؼ بشأف إدارة األمكاؿ كسعكا إلى معرفة ما إذا كاف ىناؾ
أم سكء إدارة  /اختالس أك احتياؿ ،ككيؼ ينبغي معالجتو.
ق) أراد األعضاء أيضا معرفة مدل تطابؽ تعييف مراجعي الحسابات لمراجعة المجمس
االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي مع المقرر ) Ex.CL/Dec.716(XXIالصادر في يكليك
.2012
ك) تساءؿ األعضاء أيضا عما إذا كانت ىناؾ أحكاـ النظـ كالمكائح لالتحاد االفريقي
بخصكص التمكيؿ الشخصي أك التمكيؿ الشخصي المسبؽ ألنشطة المنظمة .كأرادك معرفة
المرة األخيرة التي حكلت فييا المفكضية األمكاؿ لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي.
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ز) الحظ األعضاء سكء التفاىـ

بيف المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كالمجتمع

المدني كالميجر األفريقي فيما يتعمؽ بالميجر األفريقي .فعمى سبيؿ المثاؿ ،في عاـ 2010
كانت ىناؾ قضايا تتعمؽ بالتخطيط الجتماع المؤتمر العاـ الذم لـ يعقد.
ح) أراد األعضاء أيضا معرفة ما إذا كاف الميجر يشكؿ جز ار مف المجمس االقتصادم
كاالجتماعي كالثقافي أـ ال
ط) الحظ األعضاء في تقرير المراجعة أف ىناؾ بعض الميزانيات لـ تستغؿ بالقدر الكافي
كأرادكا معرفة أسباب ذلؾ .أعرب األعضاء عف بالغ القمس إزاء إدارة كتنفيذ ميزانية
اإليككسكؾ كالمكتب المسؤكؿ عف االعتماد السنكم لميزانية اإليككسكؾ
م) طمب األعضاء تكضيح ما حدث لممبمغ الذم قيمتو  25،000دكالر أمريكي كالذم ال يزاؿ
معمقا كما ينبغي القياـ بو لممضي قدما كما ىك مصدر ىذا المبمغ أك ىك اإلطار الذم تـ
بمكجبو إعطاء ىذا المبمغ لمرئيس؟
ج) ردود المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ،ومديرية المجتمع المدني والمهجر األفريقي
والمفوضية
 .30بعد تقديـ العركض ،طمبت الرئيسة مف رئيس المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي،
كمجمس مراجعي الحسابات الخارجييف ،كالمفكضية تقديـ الردكد حسب االقتضاء .كتمخصت
الردكد فيما يمي:
رد رئيس المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 .31اعتذر الرئيس لألعضاء عف كيفية رد فعمو عمى تقرير مراجعة الحسابات كالتصكرات التي
ترتبت عمى مالحظاتو.
 32فيما يتعمؽ بالمسائؿ المالية :ذكر أنو مف المعتاد تخصيص ميزانية قدرىا  50،000دكالر
أمريكي لمكتبو .كلـ تستمـ أبدا تمؾ المكارد كلـ تتطرؽ ليا المراجعة.
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 .33فيما يتعمؽ بالميجر األفريقي ،أكضح الرئيس أنو منذ تكليو منصبو لـ تكف ىناؾ انتخابات
لمكتب الميجر األفريقي .كعميو ،ال يستطيع أف يقكؿ الكثير عف األنشطة في الميجر األفريقي.
 .34فيما يتعمؽ بالتكظيؼ :ذكر أف عاممي المجتمع المدني كالميجر األفريقي ىـ أيضا في خدمة
المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي مما أكجد سكء تفاىـ بيف المكتبيف كأثّر كذلؾ عمى

عممياتيما.

 .35فيما يتعمؽ باجتماع المؤتمر العاـ ،ذكر الرئيس أنو كاف قد تمت تكصيتو بأنو إذا حصؿ عمى
يمكف عقد االجتماع كقد فعؿ ذلؾ .كلكف ،قيؿ لو في كقت الحؽ أف المكارد
التكقيعات المطمكبة ُ
غير متكفرة لعقد االجتماع.
 36بخصكص المبمغ الذم قدره  25،000دكالر أمريكي :ذكر أف لديو الكثائؽ المتعمقة بيذا
المبمغ كلكنو لـ يخطر أبدا بأف ما قدمو لـ يكف كافيا إال خالؿ انعقاد ىذا االجتماع.
ردود مجمس االتحاد االفريقي لمراجعي الحسابات الخارجيين
 .37ذكرت رئيسة مجمس االتحاد االفريقي لمراجعي الحسابات الخارجييف أف المجمس االقتصادم
كاالجتماعي كالثقافي تتـ مراجعتو كؿ عاـ ،كحتى تاريخ ىذه المراجعة ،لـ يكف ىناؾ سكل
 25،000دكالر أمريكي ال يزاؿ معمقا بدكف حؿ مف قبؿ الرئيس.
 .38ذكرت كذلؾ أف كظائؼ األمانة ليست محددة بكضكح إلى حد ما ،كلـ يتمكف المراجعكف مف
إجراء تقييـ شامؿ لممياـ التي يجرم االضطالع بيا.
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 .39أكدت رئيسة مجمس االتحاد االفريقي لمراجعي الحسابات الخارجييف أيضا أنو ال يكجد ىناؾ
غش كال اختالس ألمكاؿ المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي لمفترة قيد المراجعة.
رد مدير مديرية البرمجة واعداد الميزانية والمالية والمحاسبة
 .40بدأ مدير البرمجة كاعداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة بالتكضيح أف مجمس االتحاد االفريقي
لمراجعي الحسابات الخارجييف تـ تشكيمو كفقان لمقررات المجمس التنفيذم .كشدد عمى أف إنشاء

مجمس ىك قضية إدارية ،كينبغي عدـ تكجيو االنتقاد إليو عمى كؿ حاؿ.

 .41فيما يتعمؽ باعتمادات ميزانية المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ،أشار مدير البرمجة
كاعداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة إلى نظـ االتحاد االفريقي التي تنص بكضكح عمى أف
االعتمادات المنتيية الصالحية يتـ كضعيا في احتياطيات المنظمة كاعادة إدراجيا في الميزانية
في السنة الالحقة إذا لزـ األمر.
 .42ذكر المدير أيضا أف المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ىك مثؿ أم جياز آخر غير
محاسب ذاتيا تدير المفكضية مكارده.
 .43أشار المدير إلى أف النظـ المالية لالتحاد االفريقي ال تسمح بنفقات غير مصرح بيا ،كينبغي
أال يتـ بالتالي التمكيؿ المسبؽ الفردم  /أك الشخصي لألنشطة إال بعد الحصكؿ عمى إذف
كتابي بذلؾ.
 .44فيما يتعمؽ بالمبمغ الذم قدره  25،000دكالر أمريكي ،أكد المدير أف الكثائؽ الداعمة المقدمة
لـ تكف تستكفي النظـ كالمكائح المالية لالتحاد االفريقي.
 .45فيما إذا كاف قد كقع احتياؿ ،ذكر المدير أنو ال تكجد حالة احتياؿ مبمغ عنيا .كىذا ما يؤكده
أيضا تقرير مجمس المراجعيف الخارجييف لالتحاد االفريقي .
د)

توصيات المجنة الفرعية

 .46أحاطت المجنة الفرعية عمما بالعركض الثالثة كقررت ما يمي:
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أ) أحاط األعضاء عمما بنتائج تقرير مجمس المراجعيف الخارجييف لالتحاد األفريقي بشأف عدـ
حدكث احتياؿ أك اختالس لألمكاؿ في أنشطة المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي لمفترة
قيد االستعراض.
ب) اعتماد التكصيات العامة التطمعية التي قدميا مجمس مراجعي الحسابات الخارجييف لالتحاد
االفريقي عمى النحك الكارد في التقرير .كعالكة عمى ذلؾ ،فإنو ُينصح لمجمس مراجعي
الحسابات الخارجييف لالتحاد االفريقي بييكمة تكصياتو لتسييؿ التنفيذ (تـ القياـ بذلؾ كما كرد
في الممحؽ  1المرفؽ طيو)
ج) إجراء عممية تحقؽ لتكضيح المجاالت الرمادية التي الحظتيا الفرعية المجنة عمى النحك المبيف
أدناه:
 )1األمكاؿ الشخصية التي صرفيا الرئيس لتمكيؿ أنشطة اإليككسكؾ مسبقا كمبالغ الميزانية
السنكية ) (50000المخصص لإليككسكؾ
)2
)3

مبمغ  25000دكالر أمريكي الممنكح لمرئيس ألنشطة المياـ القطاعية لإليككسكؾ.
المساءلة بشأف المنحة الفرنسية التي تبمغ  270000يكرك ألنشطة الميجر كالمجتمع المدني

األفريقي
د) الدعكة إلى مراجعة النظاـ األساسي لإليككسكؾ كقكاعد إجراءاتو فضال عف الترتيبات اإلدارية
ألمانة اإليككسكؾ.
سادساً :بحث تحميل تنفيذ المي ازنية لمعام المنتهي في  42ديسمبر 3124
أ) العرض
ئيس المجنة الفرعية مديرةَ مكتب المراجعة الداخمية إلى تقديـ التقرير عف تحميؿ تنفيذ
 .47دعا ر ُ
مدير مكتب المراجعة الداخمية
الميزانية لمعاـ المنتيي في  31ديسمبر  .2013كشكر
ُ
كقدمت العرض مركزة عمى النتائج الرئيسية لتقرير تنفيذ الميزانية.
األعضاء ّ
َ
 .48شرحت المديرة أنو ،خالؿ العاـ المنتيي في  31ديسمبر  ،2013تـ اعتماد مبمغ قدره

 228802مميكف دكالر أمريكي لألنشطة التي تضطمع بيا مفكضية االتحاد األفريقي .كبناء
عمى التحميؿ العاـ ،أعرب مكتب المراجعة الداخمية عف رأم مفاده أف تنفيذ الميزانية التشغيمية
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كاف مرضيان بينما لـ يكف تنفيذ الميزانية البرنامجية مرضيان ،مما يستمزـ المتابعة كمزيدان مف
التحسيف.

التقييـ العاـ ألرقاـ الميزانية كمعدالت التنفيذ لعاـ  2013عمى النحك
المديرة
لخصت
.49
ّ
ُ
َ
المشار إليو في الجدكؿ أدناه:
البيان
إجمالي الميزانية المعتمدة (مفكضية
االتحاد األفريقي)
الميزانية اإلضافية

الميزانية التشغيمية

الميزانية البرنامجية

اإلجمالي (بالدوالر

(بالدوالر األمريكي)

(بالدوالر األمريكي)

األمريكي)

90,594,105.92

216,555,403.92 125,961,298.00

6,250,031.07

11,470,837.07

5,220,806.00

المعدلة
إجمالي الميزانية المعتمدة ّ

96,844,136.99

228,026,240.59 131,182,104.00

إجمالي المكارد المتكفرة

96,844,136.99

192,703,624.99 95,859,488.00

إجمالي المصركفات

)(81,111,364.07

)(152,525,484.84) (71,414,120.77

معدؿ تنفيذ الميزانية المعتمدة

83.75%

54.44%

66.89%

معدؿ تنفيذ المكارد المتكفرة

83.75%

74.50%

79.15%

 .50قدمت المديرة أيضان نتائج تحميؿ التنفيذ كالتكضيحات بالتفصيؿ كفقان لممعمكمات المتكفرة

مف (اإلدارات/المديريات) الخاضعة لممراجعة لعاـ  .2013كفي ىذا الصدد ،أكضحت ما

يمي:
() 1

عدـ كجكد بند لميزانية مدفكعات األسعار التفضيمية

 .51تـ اعتماد استمرار مدفكعات األسعار التفضيمية لمكتبي برككسؿ كجنيؼ بمكجب مقرر
المجمس التنفيذم

( EX.CL/Dec.727 XXII

) الصادر في يناير  2013عمى أف يتـ تسديدىا
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مف خالؿ احتياطات االتحاد األفريقي .غير أنو لـ يتـ ،خالؿ السنة قيد االستعراض ،إنشاء
بند لميزانية ىذه النفقات ،أم ،المدفكعات التفضيمية كقيمتيا  2245566845دكال انر أمريكيان.

 .52أشار المدير إلى أف مكتب المراجعة الداخمية يرل أنو بما أف المقرر صدر عف قمة يناير
 ،2013كاف ينبغي إنشاء ىذا البند في الميزانية في ذلؾ الكقت.
() 2

ارتفاع معدؿ تنفيذ الميزانية التشغيمية

.53أكضحت المديرة أنو لكحظ ارتفاع معدالت التنفيذ في المصركفات بالنسبة ألربعة بنكد ىي
بدؿ اإلنابة ،المساعدة المكقتة-اإلغاثة الطبية ،نفقات عاممي األمف المؤقتيف كبعثات
رصد االنتخابات البالغة نفقاتيا  %102 ،%105 ، %128888ك %107810عمى
التكالي.
 .54لكحظ أف النفقات الزائدة تعكد أساسان إلى تكاليؼ ال يمكف التحكـ فييا كالنفقات العامة
لمعامميف.
() 3

تدني معدالت تنفيذ الميزانية (أدنى مف )%40

 .55لكحظ أنو تـ تنفيذ  8891مميكف دكالر أمريكي مف الميزانية البرنامجية المعتمدة التي
تخص  98بندان مف بنكد الميزانية بأدنى مف نسبة  %40خالؿ العاـ .ككانت المبررات

المقدمة لذلؾ أف ىناؾ تأخ انر في تمقي المكارد ،كتأخ انر في بدء عممية الشراء ،كعدـ تنفيذ

المشاريع ،كعدـ كفاية المخصصات كعدـ كفاية التخطيط .في ىذا الصدد ،أكصى

مكتب المراجعة الداخمية بالطمب المبكر لممكارد كتحسيف عممية الشراء ككذلؾ
التخطيط.
() 4

عدـ تنفيذ الميزانية إطالقان

 .56لكحظ أف  789مميكف دكالر أمريكي مف الميزانية البرنامجية المعتمدة التي تخص 183
بندان مف بنكد الميزانية لـ يتـ تنفيذىا خالؿ العاـ .ككانت المبررات المقدمة لذلؾ شبيية بما

قدـ بالنسبة لتدني معدؿ التنفيذ .كمع ذلؾ ،تـ اإليضاح أيضان بأف بعض الشركاء يتعيدكف
ّ
بتكفير المكارد كلكنيـ ال يفرجكف عنيا أبدان .كيعكد بعض التأخر عف اإلفراج عف المكارد
مف قبؿ الشركاء إلى تأخر مفكضية االتحاد األفريقي في تقديـ التقارير إلى الشركاء في
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حينيا .كعميو ،أكصى مكتب المراجعة الداخمية بمشاركة أكبر لممخططيف ككفالة
المفكضية تقديـ التقارير إلى الشركاء في حينيا حسبما اتُفؽ عميو.
( )5إدراج بعض المكارد البرنامجية لممكتب األفريقي لمثركة الحيكانية في نظاـ ساب
مرتيف.
.57ذكر المدير أيضان أنو لكحظ كجكد تكرار في بعض بنكد الميزانية البرنامجية لممكتب
األفريقي لمثركة الحيكانية التي تـ اإلفراج عنيا كقيمتيا  284مميكف دكالر أمريكي.

كلكحظ أف المسألة خطأ كتـ إبالغ مديرية البرمجة كاعداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة
لمتصحيح/التعديؿ.
() 6

بنكد الميزانية بال مكارد.

 .58أكضحت المديرة أف  30843مميكف دكالر أمريكي مف الميزانية البرنامجية الذم يخص
كيعزل ذلؾ إلى بعض
 171بندان مف بنكد الميزانية لـ يتـ تمكيميا خالؿ عاـ ُ .2013
شركاء االتحاد األفريقي مف قبيؿ الصيف ،إسبانيا ،الككالة األلمانية لمتعاكف الفني،
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،مف بيف مجمكعة أخرل.
 .59أكصى مكتب المراجعة الداخمية بضركرة بحث مديرية التخطيط االستراتيجي كمناقشتيا
لممشاريع مع اإلدارات المنفذة قبؿ تصنيفيا تحت الشركاء الممكليف .عالكة عمى ذلؾ،
إدرج المشاريع التي ليا تمكيؿ
ينبغي أف تكفؿ لجنة الميزانية الداخمية لالتحاد األفريقي ا
مضمكف فقط في الميزانية المقترحة.
() 7

بنكد الميزانية البرنامجية المستنفدة

 .60ذكرت المديرة أف الميزانية المعتمدة ،كقيمتيا  13846مميكف دكالر أمريكي كالتي تضـ
 41بندان مف بنكد الميزانية البرنامجية كانت مستنفدة .كخالؿ المناقشات مع مديرية
البرمجة كاعداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة ،أشير إلى أنو عمى الرغـ مف أنو تـ

استنفاد بنكد الميزانية عمى مستكل األنشطة؛ فإنو عمى مستكل البرامج لـ يتـ
استنفادىا .كمع ذلؾ ،يرل مكتب المراجعة الداخمية أنو حيث أف الميزانية ال تزاؿ
مبنية عمى األنشطة ،ينبغي التحكـ في التنفيذ عمى ذلؾ المستكل أيضان.
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() 8

تنفيذ ميزانية الذكرل الخمسيف

.61أبمغت المديرة أف الميزانية المعتمدة لمذكرل الخمسيف ىي  3837مميكف دكالر أمريكي
بينما كانت النفقات الفعمية  2803مميكف دكالر أمريكي .كمع ذلؾ ،تـ االلتزاـ بػ 1814
مميكف دكالر أمريكي في نياية العاـ ( .)2013كتـ طمب كثائؽ االلتزامات مف مديرية
البرمجة كاعداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة الستعراضيا ،غير أنيا لـ يتـ تكفيرىا.
عالكة عمى ذلؾ كحيث أف الذكرل السنكية الخمسيف تمتد عمى مدل السنتيف الماليتيف
 2013ك  ،2014كاف ينبغي تكزيع الميزانية كتحديد المخصصات بشكؿ مناسب بيف
السنتيف الماليتيف.
ب) المداوالت:
.62عقب عرض التحميؿ عف تنفيذ الميزانية لمعاـ المنتيي في  31ديسمبر  ،2013فتح
رئيس المجنة الفرعية باب التعميقات مف األعضاء .كخالؿ المناقشة التي أعقبت ذلؾ،
أبدل األعضاء التعميقات كالمالحظات التالية:
أ) كاف األعضاء منشغميف بانخفاض معدؿ تنفيذ الميزانية البرنامجية حيث مثمت ىذه المسألة
مشكمة طيمة السنكات الماضية ككردت في جميع تقارير تنفيذ الميزانية .كطالبكا بمعرفة ما تقكـ
بو المفكضية بشأف ىذا المكضكع .الحظكا أف مكتب المراجعة الداخمية لـ يذكر أم إدارة أك
جياز عجز عف تقديـ تقارير إلى الشركاء في الكقت المناسب.
ب) بخصكص عدـ تنفيذ الميازنية ،طمب األعضاء معرفة ما حصؿ مع العامميف المعنييف بتنفيذ
المشاريع/البرامج التي لـ يتـ استالـ مخصصاتيا المالية خالؿ السنة .كما تساءلكا عف األسباب
التي حالت دكف تنفيذ األنشطة في الحاالت التي تـ فييا استالـ التمكيؿ.
ج) أشار األعضاء أيضا إلى أنيـ قد ناقشكا تقريرم الربعيف األكؿ كالثاني عف تنفيذ ميزانية 2013
كيناقشكف اآلف تقرير نياية سنة  ،2013غير انيـ يجيمكف ما حدث لتقريرم الربعيف الثالث
كالرابع.
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د) تـ اإلعراب عف القمؽ بشأف مسألة تجاكز رصيد بنكد الميزانية ،كالتحميؿ المزدكج لبنكد الميزانية
البرنامجية لممكتب األفريقي لمثركة الحيكانية ،كسعى األعضاء إلى الخركج بتكصيات عممية
لمعالجة ىذه المشاكؿ بشكؿ نيائي.
ق) أراد األعضاء معرفة ما تـ القياـ بو بخصكص تكصيات المراجعة الداخمية كتكصيات المراجعة
الخارجية .كأرادكا معرفة ما إذا تـ حمؿ ىذه التكصيات محمؿ الجد.
ك) تساءؿ األعضاء عما قامت بو المفكضية لضماف دفع الدكؿ األعضاء مساىمتيا المستحقة في
الكقت المحدد.
ز) بخصكص ميزانية الذكرل الخمسيف ،تسأؿ األعضاء عف سبب إدراج المفكضية ليذه األنشطة
في ميزانية سنة كاحدة ( )2013في حيف يتـ تنفيذىا لسنتيف  2013ك .2014كتساءلكا عف
سبب عدـ تكزيع الميزانية عمى سنتيف .كأعرب األعضاء أيضا عف انشغاليـ العميؽ مف عدـ
تقديـ الكثائؽ الداعمة ذات الصمة إلى مكتب مراجعة الحسابات الداخمية .كطمبكا مف مديرة
مكتب مراجعة الحسابات الداخمية تقديـ شرح حكؿ العقكبات المفركضة عمى الجيات الخاضعة
لممراجعة/اإلدارات التي لـ تتعاكف.
ح) استفسر األعضاء عف حالة تنفيذ تكصيات المراجعة الخارجية السابقة .ككاف مف الضركرم
االطالع عمى التقدـ الذم أحرزتو المفكضية فيما يتصؿ بخطة المشتريات ،كقضايا التكظيؼ،
إلخ عقب صدكر تكصيات مجمس المراجعة الخارجية.
ج) رد المفكضية
 .63أجابت المفكضية عف مختمؼ القضايا كاالنشغاالت التي أثارتيا الدكؿ األعضاء ،كما يمي:
فيما يخص انخفاض كعدـ تنفيذ الميزانية
أ) أكضحت المفكضية أف انخفاض أك عدـ التنفيذ مشكمتاف متكررتاف تعاني منيما كيتسبب فييما
ما يمي:
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 عدـ كفاية قدرة اإلدارات المنفذة حيث تميؿ بعض اإلدارات إلى تحصيؿ ميزانيات تفكؽ
(التخطيط) قدراتيا عمى االستيعاب مما يؤدم إلى انخفاض معدؿ التنفيذ .أضؼ إلى ذلؾ،
حاالت عدـ كفاية المي ازنية التي يتـ الحصكؿ عمييا ألنشطة معينة ،كبالتالي استحالة تنفيذىا.
 التأخر في استالـ المكارد أك عدـ استالميا مف الشركاء ،حيث أف بعض الشركاء يتعيدكف
بالمكارد غير أنيـ ال يصرفكنيا أبدا .كأحيانا تفشؿ المفكضية في تقديـ التقارير إلى الشركاء في
الكقت المحدد ،مما يتسبب في نياية المطاؼ في تأخير صرؼ المكارد مف قبؿ الشركاء.
 الحاالت التي يفضؿ فييا بعض الشركاء تمكيؿ األنشطة مف خارج الميزانية ،كبالتالي تتمقى
المفكضية خدمات أك منتجات تـ تمكيميا كدفع ثمنيا مباشرة مف قبؿ الشركاء .كفي ىذه الحالة،
يظير التنفيذ منعدما في الكقت الذم يككف قد تـ فيو تنفيذ النشاط.
ب) شددت المفكضية كذلؾ عمى االعتماد المفرط عمى الشركاء فيما يتصؿ بالميزانية البرنامجية،
كىك ما يؤثر أيضا عمى تنفيذ البرامج بسبب التأخر في استالـ المكارد.
ج) أشارت المفكضية إلى أنيا تقكـ بالتدابير الكاردة أدناه كطريؽ إلحراز التقدـ بشأف بعض
التحديات:
 ستعمد اإلدارة الى تطبيؽ نظاـ العقكبات كسيشمؿ حجب المكارد عف اإلدارات التي ال تحترـ
مكاعيد تقديـ التقارير.
 يجرم حاليا كضع نظاـ جديد يم ّكف مف التقاط كؿ أنشطة لمبرامج لـ يتـ إنجازىا .كسيشمؿ ذلؾ
األنشطة الممكلة خارج الميزانية مف أجؿ إعطاء صكرة شاممة عف الميزانية البرنامجية المنفَذة.
 تقكـ المفكضية حاليا بعممية إصالح نظاـ التخطيط كتقكـ باتخاذ اإلجراءات التصحيحية .كمف
المتكقع أف تقكـ ميزانية  2016عمى أساس نظاـ التخطيط الجديد.
د) ذكرت مديرية التخطيط االستراتيجي أيضا أنيا تأخذ تكصيات المراجعة مأخذ الجد فيما يتصؿ
ب معالجة قضايا التخطيط كالتنفيذ .كمع ذلؾ ،تعاني المديرية مف نقص العامميف ،كخاصة في
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قسـ الرصد كالتقييـ التي يشرؼ عميو حاليا مكظؼ كاحد فقط ،بينما يعتبر جميع مخططي
اإلدارة مكظفيف بعقكد قصيرة األمد في إطار صناديؽ الشركاء.
فيما يخص التجاكز في الصرؼ تحت بنكد الميزانية
ق) أكضحت المفكضية أف المكافقة عمى الميزانية كالمكارد المسددة كفقا لمتكافر ىي أكؿ نقطة مف
نقاط مراقبة الميزانية .فال يتـ التجاكز في الصرؼ تحت بنكد الميزانيات عمى مستكل البرامج،
كعندما يتطمب نشاط ما المزيد مف المكارد مما ىك مخصص لو في الميزانية ،يتـ التشاكر مع
الشركاء كيتـ الحصكؿ عمى خطاب عدـ االعتراض حتى تتـ إعادة تخصيص بعض مكارد
خطكط الميزانية .أضؼ إلى ذلؾ ،صعكبة التحكـ في بعض بنكد الميزانية مثؿ بعثات مراقبة
االنتخابات ،كمف ىنا يحصؿ التجاكز في الصرؼ.
ك) كفيما يتعمؽ بالتجاكز في الصرؼ تحت بند الميزانية لممساعدات المؤقتة ،أشارت المفكضية إلى
أف غالبية العامميف ىـ مف الشباب ،كبالتالي فإنو ال مفر مف ذىاب النساء منيـ في إجازات
األمكمة .كعندما تككف المكظفة في إجازة األمكمة ،يتـ التعاقد مع مكظؼ مؤقت ليحؿ محميا
حتى عكدتيا .كألنو مف غير الممكف التحكـ في ىذا ،يتـ التجاكز في صرؼ مكارد الميزانية عند
التنفيذ .إضافة إلى ذلؾ ،فقد تـ تكظيؼ العديد مف مساعدم األمف المؤقتيف خالؿ الذكرل
الخمسيف لممساعدة في تنظيـ االحتفاالت ،كىك ما أدل إلى زيادة النفقات.
فيما يخص قضايا العامميف كاإلصالحات الجارية في المفكضية
ز) أكضحت المفكضية أف العامميف المتعاقد معيـ بخصكص مشاريع لـ تسجؿ أم نسبة تنفيذ
منشغمكف بفعالية بالعديد مف المياـ /األنشطة األخرل لتكفير الخدمات .كال يعني عدـ تسجيؿ
نسبة تنفيذ لنشاط ما بالضركرة أف البرنامج لـ ُينفذ ،فينالؾ دائما أنشطة أخرل يستخدـ فييا
العامؿ.

EX.CL/828 (XXV)iv
Page 21

ح) لتحسيف أداء العامميف ،تـ كضع نظاـ تقييـ ،كتـ التعاقد أيضا مع اثنيف مف المدربيف لمساعدة
العامميف عمى التعامؿ معو .كيسيؿ ىذا النظاـ تحسيف أداء العامميف عمى مدار السنة ،كسيتـ
اتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأف نتائج التقييـ .الحظت المفكضية أف معدالت التقييـ قد تحسنت
بشكؿ ممحكظ مف  ٪20إلى  ،٪90منذ تعييف مدربي األداء.
ط) أكضحت المفكضية أيضا التقدـ المحرز في تنفيذ تكصيات مجمس المراجعيف الخارجيف عمى
النحك التالي:
 خطة المشتريات :ابتداء مف سنة  ،2014قامت مديرية الشؤكف اإلدارية كالمكارد البشرية بكضع
خطة لممشتريات ،كتـ إيقاؼ نظاـ المشتريات المؤقت.
 سياسة السفر :يتـ تطكير ىذه السياسة كاستكماليا كسيتـ تقديميا إلى المجنة الفرعية المعنية
لمميزانية كالشؤكف المالية كاإلدارية لبحثيا.
 اإلجازة إلى الوطن :ابتداء مف سنة  ،2014سيطمب مف العامميف تبرير المدفكعات المتصمة
باإلجازة إلى الكطف بتقديـ بطاقات رككب الطائرة.
 حصص العاممين في البمدان :تـ إعداد قائمة بأسماء العامميف مع جنسياتيـ كتعميميا خالؿ
االجتماع حكؿ الميزانية في دار السالـ في مايك .2014
بخصكص المساىمات ،الدفع التفضيمي ،كالتحميؿ المزدكج لميزانية المكتب األفريقي لمثركة الحيكانية:
م) أبمغت المفكضية المجنة الفرعية بأف اإليصاالت المستممة مف الدكؿ األعضاء كانت مشجعة.
كما كانت المفكضية عمى ثقة مف أف الجزء األكبر مف المساىمات سيتـ استالمو بحمكؿ يكليك
.2014
ؾ) أكضحت المفكضية ،أنو في حالة استالـ المكارد كعدـ تنفيذ األنشطة ،تتـ إعادة برمجتيا كاعادة
درجيا في ميزانية السنة التالية عند االقتضاء.
إ ا
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ؿ) فيما يتصؿ بالدفع بأسعار تفضيمية ،أقرت المفكضية بعدـ كجكده كبند في الميزانية ،كأنيا
تصرفت كفقا لمقرر المجمس التنفيذم .كمع ذلؾ ،تـ تناكؿ ىذه المسألة في ميزانية .2015
ـ) تـ تناكؿ الخطأ الذم حدث في التحميؿ المزدكج لبنكد ميزانية المكتب األفريقي لمثركة الحيكانية.
فيما يخص االنشغاالت المتعمقة بالذكرل الخمسيف،
ف) أقرت المفكضية أنو كاف باإلمكاف بؿ مف األفضؿ مف حيث العرض تكزيع ميزانية الذكرل عمى
سنتيف ( 2013ك  ،)2014ككاف عدـ تقسيميا خطأ .كمع ذلؾ ،تمت اإلشارة إلى أف النتيجة
النيائية ستككف متشابية.
س)

فيما يتصؿ بعدـ تكفير الكثائؽ ،أكضحت المفكضية أف مكتب المراجعة الداخمية قد

طمب بالفعؿ كثائؽ االلتزاـ مف مديرية البرمجة كاعداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة ،غير أنيا لـ
تكفر لو ألف العامؿ المسئكؿ عنو كاف في إجازة .كمع ذلؾ ،فقد تـ تقديـ الكثائؽ عند استئناؼ
العامؿ عممو .كقد اعتذر مدير البرمجة كاعداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة بالنيابة عف التأخير
في تقديـ المستندات .كأكد مدير مكتب المراجعة الداخمية استالـ الكثائؽ مف مديرية البرمجة
كاعداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة في  4يكنيك  2014بعد االنتياء مف التقرير كارسالو
لمترجمة.
ع) شرحت مديرة مكتب المراجعة الداخمية أف لممكتب الحؽ في الكصكؿ المطمؽ إلى كافة الكثائؽ،
كاألشخاص كالمعمكمات المطمكبة لمقياـ بمياـ المراجعة ،كذلؾ كفقا لمكائح االتحاد االفريقي
المتعمقة بالمراجعة الداخمية .إال أنيا أشارت إلى أف لكائح االتحاد االفريقي ال تحدد العقكبات
التي ينبغي فرضيا عمى الجيات الخاضعة لممراجعة التي ال تتعاكف.
فيما يخص تقارير كتكصيات مراجعة الحسابات
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ؼ) فيما يتعمؽ بتقريرم الميزانية لمربعيف الثالث كالرابع ،أكضحت مديرة مكتب المراجعة الداخمية أف
ىذيف الربعيف يشكالف جزءا مف التقرير النيائي لسنة  2013كأشارت إلى الكثائؽ المرفقة
بالتقرير حيث تـ كضع التنفيذ الفصمي بما في ذلؾ المتعمؽ بالربعيف الثالث كالرابع في جداكؿ.
ص)

فيما يتعمؽ بالتكصيات السابقة لممراجعة الخارجية ،أكضحت مديرة مكتب المراجعة

الداخمية أنو كبصرؼ النظر عف المبررات التي تـ تقديميا حكؿ اإلجراءات المتخذة بشأف
بعض المسائؿ ،مثؿ سياسة السفر ،فإف كال مف مكتب المراجعة الداخمية كمجمس مراجعي
الحسابات الخارجييف يمكنيما استعراض الحالة الراىنة لتنفيذ التكصيات خالؿ عمميات
المراجعة الحالية.
ه) توصيات المجنة الفرعية
 .64أحاطت المجنة الفرعية عمما بتقرير مكتب المراجعة الداخمية عف تنفيذ ميزانية  2013كقدمت
التكصيات التالية:
أ) عمى المفكضية معالجة القضايا التي أثارىا تقرير مكتب المراجعة الداخمية عف تنفيذ ميزانية
 2013كتنفيذ التكصيات كفقا لذلؾ .كفي ىذا الصدد ،ينبغي ليا بذؿ الجيكد الالزمة لتحسيف
معدؿ تنفيذ البرامج المخطط ليا.
ب) ينبغي لممفكضية اتخاذ تدابير ضد العامميف الذم ال يقدمكف التقارير الضركرية أك يتأخركف في
القياـ بذلؾ حسبما تطمبو االتفاقيات المبرمة مع الشركاء
ج) عمى المفكضية أف تعرؼ مف شركاء االتحاد االفريقي دائما ما إذا كانت مساىماتيـ نقدية أك
عينية كتخصص األنشطة كما ينبغي .في المستقبؿ ،ينبغي لممفكضية تجنب تخصيص
المساىمات العينية (مثؿ الصندكؽ الصيني) لألنشطة التي تتطمب تحكيالت نقدية .كفي
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الحاالت التي يسدد فييا الشركاء مباشرة عف األنشطة ،ينبغي إدراج ىذه النفقات في تقارير
الميزانية.
د) عمى المفكضية أف تككف جادة لمغاية فيما يخص التعامؿ مع تكصيات مراجعة الحسابات كأف
تقدـ جداكؿ زمنية لتنفيذ ىذه التكصيات .كينبغي تزكيد المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف
المعنية بمسائؿ المراجعة بحالة تنفيذ تكصيات مجمس المراجعيف الخارجييف قبؿ القمة القادة
(يناير .)2015
ق) عمى المفكضية ضماف تكفير المعمكمات/كثائؽ اإلثبات المطمكبة مف مكتب المراجعة الداخمية
في الكقت المناسب.
ك) عمى المفكضية اإلسراع باالنتياء مف صكغ سياسة السفر كاإلصالحات األخرل الجارية كتقديـ
تقرير عنيا إلى أجيزة صنع السياسة بحمكؿ يناير  .2015كفي ىذا الصدد ،ينبغي لممفكضية
تقديـ قائمة بجميع السياسات/اإلصالحات الجارية مشفكعة بالجداكؿ الزمنية
سابعا .ما يستجد من أعمال
 .65في غياب أم مسائؿ أخرل لمبحث ،اختتـ االجتماع األكؿ في الساعة  17:05مساء ،بينما
اختتـ االجتماع الثاني في تماـ الساعة  10:30صباحا.
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الممحق األول
توصيات بشأن المراجعة المؤسسية واإلدارية والمالية لممجمس االقتصادي
واالجتماعي والثقافي لالتحاد (اإليكوسوك)

التوصيات:
 .1ينبغي إلدارة المجتمع المدني كالميجر تسريع مشاركة الميجر في عمميات اإليككسكؾ مف أجؿ
مؿء المقاعد الشاغرة في المؤتمر العاـ كمنصب نائب الرئيس في المجنة الدائمة كىيئة المكتب؛
 .2ينبغي لمجنة الفرعية المعنية بالمبادئ التكجييية التشغيمية التعجيؿ بعممية تحديد طرؽ التعاكف بيف
األجيزة كاقتراح قكاعد تعامؿ لتسييؿ التشغيؿ الفعاؿ لممجمكعات القطاعية؛
 .3ىناؾ حاجة إلى مراجعة التشريعات الحالية لضماف االتساؽ كتحديد المشاكؿ التي أعاقت إحراز
التقدـ في أنشطة اإليككسكؾ نتيجة ألكجو القصكر كسكء تفسير النظاـ األساسي كقكاعد
اإلجراءات؛
 .4ينبغي إنشاء أمانة إدارية مثؿ تمؾ التي تخدـ لجنة االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي كمجمس
االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد داخؿ مكتب الرئيسة لخدمة اإليككسكؾ .كينبغي
لإليككسكؾ التشاكر مع مديرية المجتمع المدني كالميجر بشأف المسائؿ الفنية.
 .5ىناؾ حاجة إلى كضع سياسات كاجراءات حكؿ الترتيبات اإلدارية لإليككسكؾ؛
 .6ينبغي لمفكضية االتحاد األفريقي التفاكض لتجديد اتفاقية المنحة مع الحككمة الفرنسية لالستفادة
مف األمكاؿ لتمكيؿ األنشطة المتصمة بتمثيؿ الميجر كالمجتمع المدني األفريقي؛
 .7ينبغي كضع إجراءات رصد مناسبة لضماف حسف تنفيذ الميزانية كتنفيذ األنشطة المخطط ليا
كاالمتثاؿ لمقكاعد كالمكائح ككذلؾ التقيد باتفاقيات المنح/القركض؛
 .8ينبغي لمدير البرمجة كاعداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة تنظيـ كرشة عمؿ تكجييية ألعضاء
المجنة الدائمة حكؿ القكاعد كاألنظمة المالية؛
 .9ينبغي لمدير البرمجة كاعداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة تقديـ تقارير مالية دكرية عف اإليككسكؾ.
-
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