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 ر االجتماع الثالث لمجنة الفرعيةتقري
 3125يونيو  23و 6 يوميالمنعقد  لمسائل المراجعة

 

 :أواًل: مقدمة
يكنيك  5ُعقد االجتماع الثالث لمجنة الفرعية لمسائؿ المراجعة في أديس أبابا، إثيكبيا في  -1

صباحان، كبدأت  10:40يكنيك في الساعة  5. كبدأت جمسة 2014يكنيك  12ك 2014
 صباحا. 8:45في الساعة  2014يكنيك  12جمسة 

 :ثانيًا: الحضور
ترأس االجتماَع رئيُس المجنة الفرعية لمسائؿ المراجعة، سعادة السيد الزار ماكايات  -2

 سافكس، سفير جميكرية الككنغك، كحضره ممثمك الدكؿ األعضاء التالية:
 بكركينا فاسك .1
 تشاد .2
 الككنغك .3
 جميكرية الككنغك الديمقراطية .4
 إثيكبيا .5
 جامبيا .6
 غانا .7
 ليسكتك .8
 مكريتانيا .9

 ناميبيا .10
 سيشؿ .11
 قياجنكب أفري .12
 تكجك .13
 تكنس  .14
 تنزانيا .15
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 :االفتتاحية ةثالثًا: الكمم

رحب رئيس المجنة الفرعية بجميع أعضاء المجنة، كعاممي مفكضية االتحاد األفريقي   -3
 كأعضاء مجمس المراجعيف الخارجييف.

، قرر 2014يكنيك  5في غياب رئيس المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي في  -4
المجتمعكف تأجيؿ المداكالت حكؿ بند جدكؿ األعماؿ الخاص بالمجمس االقتصادم 
كاالجتماعي الثقافي، حيث الحظ أعضاء المجنة الفرعية أف المكاضيع المثارة في التقرير 

 لمرد عمى المسائؿ المثارة كبعد ذلؾ كمفت  كتقتضي حضكر الرئيسميمة جدان تعد 
لمرئيس المسؤكؿ عف المجمس لمسماح الترتيبات لعقد جمسة أخرل اتخاذ المفكضية ب

في االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي بالمشاركة. كتـ الترتيب لمجمسة المقبمة التي عقدت 
 .2014يكنيك  12

 
 رابعًا: اعتماد جدول األعمال

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

 الكممة االفتتاحية (أ 
 اعتماد جدكؿ األعماؿ (ب 
 بحث تقرير مجمس المراجعيف الخارجييف عف المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي (ج 

 (2014يكنيك  12 فيتـ تأجيؿ ىذا البند مف جدكؿ األعماؿ كتمت مناقشتو )
 2013ديسمبر  31تحميؿ تنفيذ ميزانية مفكضية االتحاد األفريقي لمعاـ المنصـر في بحث  (د 
 ما يستجد مف أعماؿ (ق 
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 خامسًا: بحث تقرير مجمس المراجعين الخارجيين عن المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي
 العرض (أ 

دعا رئيس المجنة الفرعية إلى تقديـ عركض مكجزة مف األطراؼ المعنية طالبا منيـ التركيز  -6
عركض مف رئيس المجمس العمى القضايا الحاسمة كما ينبغي عممو. في ىذا الصدد، تـ تقديـ 

االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي، كمدير المجتمع المدني كالميجر األفريقي كمدير مجمس المراجعيف 
 خارجييف لالتحاد األفريقي عمى النحك الكارد في الفقرات التالية:ال

 
 العرض المقدم من رئيس المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

أعرب رئيس المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي عف الشكر لألعضاء كقدـ عرضا ركز  -7
جعة الذم أعده مجمس المراجعيف عمى القضايا الرئيسية التي تشمؿ مكضكع كصيغة تقرير المرا

 الخارجييف لالتحاد األفريقي. كفي ىذا الصدد، أكضح رئيس المجمس ما يمي:
 

 مالحظات عامة (1) 
 
تساءؿ رئيس المجمس عف مدل كفاءة مجمس المراجعيف الخارجييف لالتحاد األفريقي، كخاصة  -8

كالتقرير غير المراجعة بيا بعض العيكب  كأضاؼ أفالمراجعة، قامكا بإجراء األعضاء الذيف 
 المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي.معظـ القضايا الساخنة في تتـ معالجة لـ ك مكتمؿ 

 لمعمكمات كاإليضاحات المقدمة لمراجعي الحسابات في التقرير.يتـ إدراج الـ  كما
 
طمب مف  2012يكليك  الصادر في  Ex.CL/Dec 716(XXI)  Ex.CL المقرركر أيضا أف ذُ  -9

. كمع ذلؾ، لمجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيامراجعة  لجنة الممثميف الدائميف كالمفكضية
الذيف يعممكف  فك المراجعليا ستخدـ اك  لمفكضيةا اي قامت بيتال المراجعةتـ تنظيـ أعماؿ 

 يسيء إلى استقالؿ مراجعي الحسابات. األمر ىذاك . مفكضيةبانتظاـ لمراجعة حسابات ال
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 المسائؿ المالية( 2)
 

التقرير المذككر ال ف. شكبيا شكائبتالجكانب المالية لعممية المراجعة أف أيضا،  رئيسال. ذكر 10
المجمس االقتصادم كاالجتماعي أصكؿ ك المشتريات،  مقدمة عفكشكؼ الحسابات اليكرد 

ىذه  فيلقاء المـك إيجب ك المالية.  النظـ كالمكائح عفأية مالحظات ليست ىناؾ ك  كالثقافي
لممجمس اإلدارة المالية  نظـعف  كفالمسؤكل ـمف ىتحديد في  عمى المفكضيةاليفكات 

 .االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي
 

مديرية المجتمع يكرك تـ إنفاقيا عمى أنشطة  270،000 قيمةب. ذكر أيضا أف المنحة الفرنسية 11
لـ ك  المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ال تخصغراض ألك  جر األفريقيالمدني كالمي

. في ىذا الصدد، لـ يتـ تقديـ الطمبات مف الحككمة الفرنسية في بياف المكارد ليا تخصص
يؤثر عمى الشراكة  مما، المجتمع المدني كالميجر األفريقيعف طريؽ  المكاردحسابات 

 ية.ستراتيجية مع الحككمة الفرنسإلا
 

 25،000قـ بتبرير لـ يالحسابات بأنو  مراجعيتقرير  عمىكذلؾ اعترض رئيس المجمس . 12
مراجعي عمى دكالر أمريكي  25،000 المؤيدة لصرؼ مبمغالكثائؽ قد ُعرَضت ك دكالر أمريكي. 

 .أمكاؿ مفقكدة مع ذلؾ كرد ذكرىا عمى أنياابات أثناء عممية المراجعة، الحس
 

لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي المخصصة في الميزانية  المكارد. ذكر أيضا أف 13
 تحكيميا بالكامؿ إلى مكتبو يتـ لـ (دكالر أمريكي سنكيا 50،000.00)بمبمغ مكتب اللتشغيؿ 

. كأشار إلى أف ىذا المجمسإلى مكتب رئيس  المكاردفي ياكندم. كخصكصا مخصصات 
الشخصية لتمكيؿ بعض أنشطة  مكاردهحيث أنفؽ مف  لـ يمنعو مف العمؿ المكاردالنقص في 
 .لـ يتـ أبدا استرداده مف المفكضيةالمسبؽ  الشخصي التمكيؿ كىذاالمكتب. 
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 كمسائؿ تعييف العامميفالمسائؿ اإلدارية ( 3)
 

كتـ العامميف ا في كبير  انقص يشيد المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيمكتب . أضاؼ أف 14
عاممي مف  ثنافأبدا في التقرير. ىناؾ ا ديا لـ تر مراجعي الحسابات كلكنلىذه القضايا  شرح

ا شكؿ تضاربي مماأيضا في المجنة الدائمة  يعمالف المجتمع المدني كالميجر األفريقيمديرية 
عدد عاممي مكتبيف. بالمقارنة مع ىيئات أخرل، أشار إلى أف ة خدمكماف بحيث يقالمصالح  في

 .المجمسمكتب رئيس بالنسبة لال يكفي خصكصا  االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيالمجمس 
 

 تتعامؿ مديرية المجتمع المدني كالميجر األفريقيأنو في الكقت الراىف المجمس . ذكر رئيس 15
العامميف إلى حد إرساؿ   لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيمع جميع المسائؿ اإلدارية 

المتعمقة بالمجمس االقتصادم كاالجتماعي معرفة مناسبة لممسائؿ أف تككف ليـ دكف   ـافي مي
 الخاصة. أمانتوالمجمس يفتقر إلى . كذلؾ ألف  كالثقافي

 
 المسائؿ المؤسسية( 4)

 
مف ككف مديرية المجتمع المدني السابؽ قد اشتكى أيضا  الرئيس الحالي أف الرئيس. ذكر 16

مف أجؿ حؿ عدد ك . لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيأمانة ككالميجر األفريقي تعمؿ 
لممجمس  ككفت، يكصي بأف لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيمف المسائؿ المؤسسية 

 .بو الخاصة أمانتواالقتصادم كاالجتماعي كالثقافي 
 

 العرض الذي قدمه مدير المجتمع المدني والمهجر األفريقي
 

المجمس االقتصادم  لرئيس عف شكره المجتمع المدني كالميجر األفريقيمدير  أعرب .17
 عمى النحك التالي: الذم قدمو، كقدـ المدير عرضو عمى العرض كاالجتماعي كالثقافي
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استقاللية مجمس مراجعي الحسابات بشأف عدـ  الرئيستصحيح فكرة خاطئة قدميا ب. بدأ 18

المجمكعات مف قبؿ لجاف  وميشكقد تـ تكضح أف فريؽ مراجعي الحسابات أفالخارجييف. 
مف مجمس مراجعي الحسابات الخارجييف لالتحاد االفريقي  ا، ككاف مستمداالقتصادية االقميمية

أف مثؿ ىذه االدعاءات في مجمس االتحاد مف ىيئة مستقمة عف االتحاد. حذر كذلؾ  كىك
 المراجعةمقي ظالال مف الشؾ عمى جميع عمميات تجييف قد مراجعي الحسابات الخار لاالفريقي 

 السابقة التي أجراىا مجمس مراجعي الحسابات لالتحاد االفريقي.
 

 رئيسكؿ مف مع مقابالت ال أجرل . ذكر المدير أيضا أف مجمس مراجعي الحسابات الخارجييف19
حصؿ ، ك كالميجر األفريقيالمجتمع المدني كمديرية  المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي

 تسجيؿحدث كيتـ  عماذلؾ عبارة يعد معمكمات مف كال الجانبيف. في ىذا الصدد، العمى 
ف كانت ىناؾ بعض القضايا المثيرة لمجدؿ. الحقائؽ  جيدا  في التقرير، كا 

 
 الضكء عمى القضايا التالية ردا عمى العرض المجتمع المدني كالميجر األفريقيمدير  مطسّ ثـ  20

 :الرئيسالذم قدمو 
 

: الرئيسعمى  ازاؿ معمقيال فإنو  ،دكالر 25،000 الذم قدرهمبمغ الفيما يتعمؽ ب  (1
 عمى عمـ بذلؾ. الرئيسكاف ف الكثائؽ الداعمة المقدمة ك ع يةغير راض كالمفكضية

 
 يتنافىك  .عنياكتقديـ تقرير نفقات التـ احتساب جميع  ،المنحة الفرنسيةب ما يتعمؽفي  (2

 كضع المنح الفرنسية.عف مع الحقائؽ  الرئيس ادعاء
 

ذ كال تتخىك أمانة تطبؽ التكجييات  المجتمع المدني كالميجر األفريقي. ذكر المدير أيضا أف 21
المكظؼ . كما أشار إلى أف المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيبالنيابة عف قرارات ال
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 تأشاد ماتايي، البركفيسكر كانجارم اعي كالثقافيممجمس االقتصادم كاالجتملالسابؽ المسؤكؿ 
 في تقريرىا.كتـ إدماج ذلؾ المجتمع المدني كالميجر األفريقي لمعمؿ الذم أتقنو، ب

 
المجمس المشكمة الرئيسية لعمؿ  أخيرا ما يعتبره المجتمع المدني كالميجر األفريقيمدير  أبرز 22

 :المضي قدماطريؽ كاقترح  االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي
 

، ممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيلالنظاـ األساسي  فيالمشكمة الرئيسية تكمف   (1
. الداخمي٪ مف التمكيؿ 50كخصكصا معايير العضكية التي تتطمب ما ال يقؿ عف 

المجمس االقتصادم كاالجتماعي ؿ عضكية يتشك يتـ ، كاف مف الصعب أفعميوك 
 ، ىناؾ حاجة إلعادة النظر في النظاـ األساسي.ـكمف ثالمطمكبة.  كالثقافي

 
لمدة  مجمس اقتصادم كاجتماعي كثقافي مؤقتؿ يتشكفي طريؽ المضي قدما يتمثؿ  (2

 تنقيح النظاـ األساسي. األثناء هفي ىذيجرم  سنتيف كالتعمـ مف التجربة، كما
 
 الخارجيينمراجعي الحسابات لقدمه رئيس مجمس االتحاد االفريقي الذي عرض ال

أف تقرير مراجعة  إلى تعضاء كأشار األمجمس مراجعي الحسابات الخارجييف  ةرئيس ت. شكر 23
يتضمف ، كأنو إلى اجتماع لجنة الممثميف الدائميفبالفعؿ  تقديموبيـ قد تـ  الحسابات الخاص

يف مراجعي الحسابات الخارجيلذكرت أف مجمس االتحاد االفريقي ك بكضكح النتائج كالتكصيات. 
 فيكرر بعض القضايا كالتكصيات الرئيسية التي أثيرت في التقرير. يالفرصة ل ىذه اغتناـ ويمكن

 المجمس ما يمي: ةرئيس تىذا الصدد، أكد
 

 مجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي لقكاعد إجراءات االنظاـ األساسي ك ( 1)
ممجمس االقتصادم كاالجتماعي النظاـ األساسي لاستعراض ضركرة المجمس  ةرئيس تأكد. 24

 .الميجر األفريقيكتسخير مشاركة  كالثقافي
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 المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي مجمكعاتسير عمؿ   (2)
بكامؿ  بعد عمؿي ال المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيالمجمس إلى أف  ةرئيس تأشار  .25

خالؿ الفترة قيد   تعمؿ سكل مجمكعتيفما كانت  ممجمسلمجمكعات  10مف أصؿ ف، طاقتو
 االستعراض. كينبغي معالجة ىذه المسألة.

 
 الترتيبات اإلدارية لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي  (3)
  األمر ىذاك . المكظؼ المسؤكؿترتيبات اإلدارية / مياـ الالمجمس ضركرة كضكح  ةرئيس تأكد. 26

 .حاليا غير كاضح
 

االتحاد  نظـ كلكائحب ممجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيل المسؤكليف األعضاءتكعية ( 4)
  االفريقي

 
ياز استشارم، جىك  المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيالمجمس إلى أف  ةرئيس تأشار . 27

المجمس عاممي ينبغي تدريب  ،االتحاد األفريقي. في ىذا الصددفي إطار لكائح  ينبغي
 المالية.معالجة المسائؿ عمى قكانيف االتحاد، كخاصة  كاالجتماعي كالثقافياالقتصادم 

 
 منصب نائب رئيس المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي شغؿ  (5)

 
لمجمس االقتصادم كاالجتماعي انائب رئيس ل المجمس إلى أف المنصب الشاغر ةرئيس تأشار . 28

عمى مشاركة  ذلؾ قد يؤثركعميو ستعراض. قيد االخالؿ الفترة  تـ شغموأف لـ يسبؽ  كالثقافي
 .المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيعمؿ سير ك الميجر األفريقي 
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 مداوالتال( ب
 

. بداء التعميقاترعية الكممة لألعضاء إلرئيس المجنة الف أعطىالعركض الثالثة، تقديـ . عقب 29
 التعميقات كالمالحظات التالية:عضاء األأبدل في المناقشة التي تمت ذلؾ 

 
مراجعي الحسابات خصكصا عمى التكصيات لعضاء مجمس االتحاد االفريقي األشكر  (أ 

 ةالتكصيات الكاردة في تقرير مراجعة الحسابات جيد تككف . كاقترح كذلؾ أفلتطمعوالعامة 
 .التنفيذ السمسمف التنظيـ لتمكيف 

المجمس االقتصادم بيف رئيس  السميمةاألعضاء مخاكؼ بشأف عالقة العمؿ غير  أثار (ب 
ما جعؿ عالقات العمؿ م. المجتمع المدني كالميجر األفريقيكمدير  كاالجتماعي كالثقافي

لفترة طكيمة.  قائمةالمكتبيف 'في حالة مف الفكضى كانت عالقة العمؿ المتضاربة بيف 
 األماـ.لمنظمة إلى باال تأخذ ىذه العالقات  ـ بأفألعضاء عف أسفيا أعربك 

المجمس في مكتب تعييف العامميف باالضطالع  معرفة المسؤكؿ عفإلى األعضاء أيضا أراد  (ج 
 .عييفمستكل التعدـ كفاية كالسبب  االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي

معرفة ما إذا كاف ىناؾ  إلى كامخاكؼ بشأف إدارة األمكاؿ كسععف أعرب األعضاء أيضا  (د 
 اؿ، ككيؼ ينبغي معالجتو.احتيأم سكء إدارة / اختالس أك 

المجمس  لمراجعةالحسابات  مراجعيتعييف مدل تطابؽ معرفة األعضاء أيضا أراد  (ق 
يكليك  فيصادر ال Ex.CL/Dec.716(XXI) المقررمع  االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي

2012. 
 لالتحاد االفريقيالنظـ كالمكائح إذا كانت ىناؾ أحكاـ عما تساءؿ األعضاء أيضا  (ك 

معرفة  كأرادك نشطة المنظمة. ألالمسبؽ لشخصي اشخصي أك التمكيؿ الؿ لتمكيبخصكص ا
 .مجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيماألمكاؿ ل فييا المفكضيةالمرة األخيرة التي حكلت 
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المجتمع ك  المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيبيف  التفاىـ األعضاء سكء الحظ  (ز 
 2010عمى سبيؿ المثاؿ، في عاـ ف. بالميجر األفريقيفيما يتعمؽ  ريقيالمدني كالميجر األف
 .مؤتمر العاـ الذم لـ يعقدالجتماع الالتخطيط ب تتعمؽ  كانت ىناؾ قضايا

المجمس االقتصادم  أراد األعضاء أيضا معرفة ما إذا كاف الميجر يشكؿ جزرا مف (ح 
 أـ ال  كاالجتماعي كالثقافي

 لـ تستغؿ بالقدر الكافيبعض الميزانيات  ىناؾ المراجعة أفرير األعضاء في تقالحظ  (ط 
أعرب األعضاء عف بالغ القمس إزاء إدارة كتنفيذ ميزانية  معرفة أسباب ذلؾ.أرادكا ك 

 اإليككسكؾ كالمكتب المسؤكؿ عف االعتماد السنكم لميزانية اإليككسكؾ
زاؿ يم ال ذأمريكي كالدكالر  25،000الذم قيمتو لممبمغ ما حدث  تكضيح األعضاء طمب  (م 

ىك اإلطار الذم تـ  ا كما ىك مصدر ىذا المبمغ أككما ينبغي القياـ بو لممضي قدم امعمق
 بمكجبو إعطاء ىذا المبمغ لمرئيس؟

 
المجتمع المدني والمهجر األفريقي ومديرية المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي،  ردودج( 
 المفوضيةو 

 
، المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي رئيسمف  ةالرئيس تطمبالعركض،  تقديـ . بعد30

كتمخصت حسب االقتضاء.  الردكد تقديـ المفكضيةكمجمس مراجعي الحسابات الخارجييف، ك 
 :الردكد فيما يمي

 المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي   رد رئيس
كالتصكرات التي  تقرير مراجعة الحسابات عمى فعمو رد  يةكيف عفلألعضاء  رئيسال. اعتذر 31

 .ترتبت عمى مالحظاتو
 

دكالر  50،000 مف المعتاد تخصيص ميزانية قدرىا وذكر أنفيما يتعمؽ بالمسائؿ المالية:  32
 .ليا المراجعةالمكارد كلـ تتطرؽ  تمؾأبدا كلـ تستمـ أمريكي لمكتبو. 
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كف ىناؾ انتخابات تنو منذ تكليو منصبو لـ أ رئيسالأكضح  ،الميجر األفريقيبما يتعمؽ في .33

 .في الميجر األفريقي، ال يستطيع أف يقكؿ الكثير عف األنشطة عميو. ك الميجر األفريقيلمكتب 
 

خدمة في أيضا ىـ  المجتمع المدني كالميجر األفريقيعاممي ذكر أف : ؼالتكظيب ما يتعمؽفي .34
عمى  كذلؾ ربيف المكتبيف كأثّ تفاىـ سكء  أكجدمما  المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي

 .يماعمميات
 

تمت تكصيتو بأنو إذا حصؿ عمى قد أنو كاف رئيس الذكر مؤتمر العاـ، اجتماع الب ما يتعمؽفي .35
المكارد ، قيؿ لو في كقت الحؽ أف لكففعؿ ذلؾ. ك قد جتماع ك الكف عقد االتكقيعات المطمكبة يمُ 

 الجتماع.عقد امتكفرة ل غير 
 

المتعمقة بيذا ذكر أف لديو الكثائؽ دكالر أمريكي:  25،000 الذم قدره بخصكص المبمغ  36
 ىذا االجتماع. انعقادإال خالؿ أف ما قدمو لـ يكف كافيا بأبدا  لـ يخطر وكلكن المبمغ

 
 مراجعي الحسابات الخارجيين لمجمس االتحاد االفريقي  ردود

 
المجمس االقتصادم أف  مراجعي الحسابات الخارجييفلمجمس االتحاد االفريقي . ذكرت رئيسة 37

، لـ يكف ىناؾ سكل المراجعةىذه كحتى تاريخ كؿ عاـ،  تتـ مراجعتو كاالجتماعي كالثقافي
 .رئيسالدكف حؿ مف قبؿ ب ازاؿ معمقيدكالر أمريكي ال  25،000

 
  ف مفك كلـ يتمكف المراجع، إلى حد ما. ذكرت كذلؾ أف كظائؼ األمانة ليست محددة بكضكح 38

 التي يجرم االضطالع بيا. لممياـ إجراء تقييـ شامؿ
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 ىناؾيكجد ال   وأيضا أن  مراجعي الحسابات الخارجييفلمجمس االتحاد االفريقي رئيسة  ت. أكد39
 .المراجعةلمفترة قيد  المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيمكاؿ ألاختالس  غش كال

 
عداد الميزانية والمالية والمحاسبةرد   مدير مديرية البرمجة وا 
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبةمدير . بدأ 40 ف مجمس االتحاد االفريقي أتكضيح الب البرمجة كا 
مجمس التنفيذم. كشدد عمى أف إنشاء الرات قر مكفقان ل تـ تشكيمومراجعي الحسابات الخارجييف ل

 .االنتقاد إليو عمى كؿ حاؿ تكجيوعدـ ، كينبغي إداريةقضية  كمجمس ى
البرمجة مدير  أشار ،المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافياعتمادات ميزانية ب ما يتعمؽ. في41

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة االتحاد االفريقي التي تنص بكضكح عمى أف إلى نظـ  كا 
عادة الاالعتمادات  في الميزانية  إدراجيامنتيية الصالحية يتـ كضعيا في احتياطيات المنظمة كا 

 الحقة إذا لـز األمر.السنة الفي 
غير  جياز آخرىك مثؿ أم  المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي. ذكر المدير أيضا أف 42

 .مكارده محاسب ذاتيا تدير المفكضية
، كينبغي انفقات غير مصرح بيبلالتحاد االفريقي ال تسمح  الماليةالنظـ . أشار المدير إلى أف 43

ألنشطة إال بعد الحصكؿ عمى إذف لخصي الشالفردم / أك التمكيؿ المسبؽ  يتـ بالتالي أال
 كتابي بذلؾ.

أف الكثائؽ الداعمة المقدمة  دكالر أمريكي، أكد المدير 25،000الذم قدره فيما يتعمؽ بالمبمغ . 44
 .المالية لالتحاد االفريقي تكفي النظـ كالمكائحتسكف تلـ 

 ما يؤكده ىذااحتياؿ مبمغ عنيا. ك حالة حتياؿ، ذكر المدير أنو ال تكجد ا قعقد ك ذا كاف إ ما. في45
 .التحاد االفريقي ل يفالخارجي يفمراجعالمجمس  أيضا تقرير

 توصيات المجنة الفرعية د(
 الثالثة كقررت ما يمي: العركضبالمجنة الفرعية عمما  حاطتأ .46
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عدـ  حاط األعضاء عمما بنتائج تقرير مجمس المراجعيف الخارجييف لالتحاد األفريقي بشأفأ( أ
لمفترة  المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافيأنشطة ألمكاؿ في لاحتياؿ أك اختالس  حدكث

 .قيد االستعراض
تحاد لالجمس مراجعي الحسابات الخارجييف م التي قدميا ةالتطمعيالعامة  تكصياتال ب( اعتماد

مجمس مراجعي لنصح االفريقي عمى النحك الكارد في التقرير. كعالكة عمى ذلؾ، فإنو يُ 
و لتسييؿ التنفيذ )تـ القياـ بذلؾ كما كرد ييكمة تكصياتبالتحاد االفريقي لالحسابات الخارجييف 

 المرفؽ طيو( 1في الممحؽ 
يا الفرعية المجنة عمى النحك المبيف تالرمادية التي الحظجاالت الم إجراء عممية تحقؽ لتكضيحج( 

 :أدناه
كمبالغ الميزانية اإليككسكؾ مسبقا  رئيس لتمكيؿ أنشطةال صرفيااألمكاؿ الشخصية التي  ( 1 

 إليككسكؾالمخصص ل  (50000)السنكية 
 لإليككسكؾ. لقطاعيةألنشطة المياـ ارئيس دكالر أمريكي الممنكح لم 25000 مبمغ(    2

 المجتمع المدنيك  ألنشطة الميجر يكرك 270000المنحة الفرنسية التي تبمغ بشأف المساءلة (    3
  األفريقي

فضال عف الترتيبات اإلدارية لإليككسكؾ كقكاعد إجراءاتو  النظاـ األساسي مراجعةالدعكة إلى  د(
 اإليككسكؾ. ألمانة

 3124ديسمبر  42في  المنتهي نية لمعام سادسًا: بحث تحميل تنفيذ الميزا
 لعرضا ( أ
تحميؿ تنفيذ عف تقرير المكتب المراجعة الداخمية إلى تقديـ  رة َ دعا رئيُس المجنة الفرعية مدي .47

. كشكر مديُر مكتب المراجعة الداخمية 2013ديسمبر  31في تيي الميزانية لمعاـ المن
 عمى النتائج الرئيسية لتقرير تنفيذ الميزانية. ةالعرض مركز  تاألعضاَء كقّدم

، تـ اعتماد مبمغ قدره 2013ديسمبر  31في  المنتييأنو، خالؿ العاـ  ةالمدير  تشرح  .48
مميكف دكالر أمريكي لألنشطة التي تضطمع بيا مفكضية االتحاد األفريقي. كبناء  228802

رأم مفاده أف تنفيذ الميزانية التشغيمية  عمى التحميؿ العاـ، أعرب مكتب المراجعة الداخمية عف
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كاف مرضيان بينما لـ يكف تنفيذ الميزانية البرنامجية مرضيان، مما يستمـز المتابعة كمزيدان مف 
 التحسيف.

ـَ العاـ ألرقاـ الميزانية كمعدالت التنفيذ لعاـ  ةالمديرُ  تلّخص .49 عمى النحك  2013التقيي
 المشار إليو في الجدكؿ أدناه:

 

 بيانال
التشغيمية الميزانية 

 )بالدوالر األمريكي(

البرنامجية الميزانية 

 )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي )بالدوالر 

 األمريكي(

إجمالي الميزانية المعتمدة )مفكضية 

 االتحاد األفريقي(
90,594,105.92 125,961,298.00 216,555,403.92 

 11,470,837.07 5,220,806.00 6,250,031.07 الميزانية اإلضافية

 228,026,240.59 131,182,104.00 96,844,136.99 المّعدلةإجمالي الميزانية المعتمدة 

 192,703,624.99 95,859,488.00 96,844,136.99 المتكفرة لمكاردإجمالي ا

 (152,525,484.84) (71,414,120.77) (81,111,364.07) إجمالي المصركفات

 %66.89 %54.44 %83.75 لميزانية المعتمدةامعدؿ تنفيذ 

 %79.15 %74.50 %83.75 المتكفرة المكاردتنفيذ معدؿ 

 

أيضان نتائج تحميؿ التنفيذ كالتكضيحات بالتفصيؿ كفقان لممعمكمات المتكفرة  ةالمدير  تقدم .50
ما  ت. كفي ىذا الصدد، أكضح2013مف )اإلدارات/المديريات( الخاضعة لممراجعة لعاـ 

 يمي:
 عدـ كجكد بند لميزانية مدفكعات األسعار التفضيمية (1)

تـ اعتماد استمرار مدفكعات األسعار التفضيمية لمكتبي برككسؿ كجنيؼ بمكجب مقرر  .51
عمى أف يتـ تسديدىا  2013( الصادر في يناير  EX.CL/Dec.727 XXII المجمس التنفيذم )
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و لـ يتـ، خالؿ السنة قيد االستعراض، إنشاء مف خالؿ احتياطات االتحاد األفريقي. غير أن
 دكالران أمريكيان. 2245566845بند لميزانية ىذه النفقات، أم، المدفكعات التفضيمية كقيمتيا 

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

 ارتفاع معدؿ تنفيذ الميزانية التشغيمية (2)
 ىيأنو لكحظ ارتفاع معدالت التنفيذ في المصركفات بالنسبة ألربعة بنكد  ةالمدير  تأكضح.53

اإلغاثة الطبية، نفقات عاممي األمف المؤقتيف كبعثات -بدؿ اإلنابة، المساعدة المكقتة
% عمى 107810% ك102%، 105% ، 128888ا رصد االنتخابات البالغة نفقاتي

 التكالي.
لكحظ أف النفقات الزائدة تعكد أساسان إلى تكاليؼ ال يمكف التحكـ فييا كالنفقات العامة  .54

 لمعامميف.
 %(40تدني معدالت تنفيذ الميزانية )أدنى مف  (3)
لمعتمدة التي مميكف دكالر أمريكي مف الميزانية البرنامجية ا 8891لكحظ أنو تـ تنفيذ  .55

% خالؿ العاـ. ككانت المبررات 40بندان مف بنكد الميزانية بأدنى مف نسبة  98تخص 
المقدمة لذلؾ أف ىناؾ تأخران في تمقي المكارد، كتأخران في بدء عممية الشراء، كعدـ تنفيذ 
المشاريع، كعدـ كفاية المخصصات كعدـ كفاية التخطيط. في ىذا الصدد، أكصى 

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

 عدـ تنفيذ الميزانية إطالقان  (4)
 183مميكف دكالر أمريكي مف الميزانية البرنامجية المعتمدة التي تخص  789لكحظ أف   .56

ما بشبيية بندان مف بنكد الميزانية لـ يتـ تنفيذىا خالؿ العاـ. ككانت المبررات المقدمة لذلؾ 
ـ بالنسبة لتدني معدؿ التنفيذ. كمع ذلؾ، تـ اإليضاح أيضان بأف بعض الشركاء يتعيدكف قدّ 

اإلفراج عف المكارد عف تأخر البتكفير المكارد كلكنيـ ال يفرجكف عنيا أبدان. كيعكد بعض 
 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 اُتفؽ عميو.

إدراج بعض المكارد البرنامجية لممكتب األفريقي لمثركة الحيكانية في نظاـ ساب  (5)
 مرتيف.

في بعض بنكد الميزانية البرنامجية لممكتب  ذكر المدير أيضان أنو لكحظ كجكد تكرار .57
مميكف دكالر أمريكي.  284األفريقي لمثركة الحيكانية التي تـ اإلفراج عنيا كقيمتيا 

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة  كلكحظ أف المسألة خطأ كتـ إبالغ مديرية البرمجة كا 
 لمتصحيح/التعديؿ.

 بنكد الميزانية بال مكارد. (6)
مميكف دكالر أمريكي مف الميزانية البرنامجية الذم يخص  30843أف  ةالمدير  تأكضح .58

. كُيعزل ذلؾ إلى بعض 2013بندان مف بنكد الميزانية لـ يتـ تمكيميا خالؿ عاـ  171
شركاء االتحاد األفريقي مف قبيؿ الصيف، إسبانيا، الككالة األلمانية لمتعاكف الفني، 

 مف بيف مجمكعة أخرل.برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، 
أكصى مكتب المراجعة الداخمية بضركرة بحث مديرية التخطيط االستراتيجي كمناقشتيا  .59

لممشاريع مع اإلدارات المنفذة قبؿ تصنيفيا تحت الشركاء الممكليف. عالكة عمى ذلؾ، 
تمكيؿ  ج المشاريع التي ليااينبغي أف تكفؿ لجنة الميزانية الداخمية لالتحاد األفريقي إدر 

 مضمكف فقط في الميزانية المقترحة.
 بنكد الميزانية البرنامجية المستنفدة (7)
مميكف دكالر أمريكي كالتي تضـ  13846أف الميزانية المعتمدة، كقيمتيا  ةالمدير  تذكر  .60

كانت مستنفدة. كخالؿ المناقشات مع مديرية  بندان مف بنكد الميزانية البرنامجية 41
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة، أشير إلى أنو عمى الرغـ مف أنو تـ  البرمجة كا 
استنفاد بنكد الميزانية عمى مستكل األنشطة؛ فإنو عمى مستكل البرامج لـ يتـ 

ية ال تزاؿ استنفادىا. كمع ذلؾ، يرل مكتب المراجعة الداخمية أنو حيث أف الميزان
 مبنية عمى األنشطة، ينبغي التحكـ في التنفيذ عمى ذلؾ المستكل أيضان.
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 لخمسيفاتنفيذ ميزانية الذكرل  (8)
مميكف دكالر أمريكي  3837أف الميزانية المعتمدة لمذكرل الخمسيف ىي  ةالمدير  تأبمغ .61

 1814تزاـ بػ مميكف دكالر أمريكي. كمع ذلؾ، تـ االل 2803بينما كانت النفقات الفعمية 
(. كتـ طمب كثائؽ االلتزامات مف مديرية 2013مميكف دكالر أمريكي في نياية العاـ )

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة الستعراضيا، غير أنيا لـ يتـ تكفيرىا.  البرمجة كا 
عالكة عمى ذلؾ كحيث أف الذكرل السنكية الخمسيف تمتد عمى مدل السنتيف الماليتيف 

الميزانية كتحديد المخصصات بشكؿ مناسب بيف  تكزيع، كاف ينبغي 2014ك  2013
 السنتيف الماليتيف.

 :المداوالت ( ب
، فتح 2013ديسمبر  31في تيي تنفيذ الميزانية لمعاـ المنعف تحميؿ العقب عرض  .62

رئيس المجنة الفرعية باب التعميقات مف األعضاء. كخالؿ المناقشة التي أعقبت ذلؾ، 
 التعميقات كالمالحظات التالية: أبدل األعضاء

ىذه المسألة  حيث مثمت يةامجنميزانية البر لتنفيذ ا ؿانخفاض معدب فيمنشغمكاف األعضاء  ( أ
قكـ ما تكطالبكا بمعرفة . يزانيةرير تنفيذ الماتقجميع في كردت السنكات الماضية ك  مشكمة طيمة

الحظكا أف مكتب المراجعة الداخمية لـ يذكر أم إدارة أك  .ىذا المكضكع بشأف المفكضية بو
 جياز عجز عف تقديـ تقارير إلى الشركاء في الكقت المناسب.

تنفيذ بييف نمعال عامميفلمع ا صؿعضاء معرفة ما حاأل طمبة، يناز يتنفيذ المعدـ  بخصكص ( ب
عف األسباب لكا اءسكما ت. مخصصاتيا المالية خالؿ السنةستالـ يتـ ا/البرامج التي لـ عالمشاري

 .التمكيؿفييا استالـ في الحاالت التي تـ تنفيذ األنشطة  التي حالت دكف
 2013تنفيذ ميزانية  عف األكؿ كالثاني يفالربع متقرير  كاأنيـ قد ناقشإلى األعضاء أيضا  شارأ ( ج

الثالث تقريرم الربعيف ما حدث ل يجيمكف ـغير اني، 2013 سنةاآلف تقرير نياية يناقشكف ك 
 .كالرابع
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ميزانية البنكد لمزدكج اللتحميؿ كا ،بنكد الميزانيةتجاكز رصيد عف القمؽ بشأف مسألة  تـ اإلعراب ( د
 عمميةتكصيات لخركج با إلى عضاءاألسعى ك ، الحيكانية لمثركة األفريقي ممكتبالبرنامجية ل

 .بشكؿ نيائيالمشاكؿ ىذه لمعالجة 
تكصيات المراجعة الداخمية كتكصيات المراجعة تـ القياـ بو بخصكص ما  ةعرفماألعضاء  أراد ( ق

 .ىذه التكصيات محمؿ الجدحمؿ تـ ما إذا  معرفةأرادكا ك الخارجية. 
في المستحقة الدكؿ األعضاء مساىمتيا دفع  ضمافل المفكضيةبو قامت  عماتساءؿ األعضاء  ( ك

 .الكقت المحدد
 مفكضية ليذه األنشطةالعف سبب إدراج ضاء عاألسأؿ ت، الخمسيفميزانية الذكرل  بخصكص ( ز

عف  . كتساءلكا2014ك 2013 فسنتيلتـ تنفيذىا يفي حيف ( 2013) ةاحدسنة ك في ميزانية 
عدـ  مفعميؽ عف انشغاليـ العضاء أيضا األأعرب ك مى سنتيف. عالميزانية  كزيعتسبب عدـ 

 ةطمبكا مف مدير ك . الداخمية الحسابات مراجعة مكتبالكثائؽ الداعمة ذات الصمة إلى تقديـ 
الجيات الخاضعة فركضة عمى العقكبات الم حكؿشرح تقديـ  الداخمية الحسابات مراجعة مكتب

 .التي لـ تتعاكف /اإلداراتلممراجعة
 ضركرممف الككاف استفسر األعضاء عف حالة تنفيذ تكصيات المراجعة الخارجية السابقة.  ( ح

خطة المشتريات، كقضايا التكظيؼ، فيما يتصؿ ب المفكضيةالتقدـ الذم أحرزتو  االطالع عمى
 .تكصيات مجمس المراجعة الخارجيةصدكر  عقب إلخ 

 المفكضيةج( رد 
 :، كما يميالتي أثارتيا الدكؿ األعضاء النشغاالتمختمؼ القضايا كاعف  مفكضيةجابت الأ .63

 كعدـ تنفيذ الميزانية انخفاضفيما يخص 
تاف تعاني منيما كيتسبب فييما متكرر  تافمشكم التنفيذأف انخفاض أك عدـ  المفكضيةأكضحت  ( أ

 :ما يمي
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  تفكؽ اتميزاني إلى تحصيؿحيث تميؿ بعض اإلدارات  المنفذةاإلدارات  ةعدـ كفاية قدر 
 أضؼ إلى ذلؾ،. التنفيذمعدؿ عمى االستيعاب مما يؤدم إلى انخفاض  اتيا)التخطيط(  قدر 

 ا.تنفيذىاستحالة تـ الحصكؿ عمييا ألنشطة معينة، كبالتالي ينية التي الميزاعدـ كفاية االت ح
  كفتعيدي الشركاء بعض، حيث أف مف الشركاءالتأخر في استالـ المكارد أك عدـ استالميا 

لشركاء في ا إلى تقاريرالتقديـ  مفكضية فيفشؿ التأحيانا ك . مكارد غير أنيـ ال يصرفكنيا أبداالب
 .مف قبؿ الشركاءلمكارد ا صرؼتأخير في تسبب في نياية المطاؼ مما يالكقت المحدد، 

 تمقى تخارج الميزانية، كبالتالي مف بعض الشركاء تمكيؿ األنشطة  فييا الحاالت التي يفضؿ
في ىذه الحالة، ك كدفع ثمنيا مباشرة مف قبؿ الشركاء.  تمكيميا تـخدمات أك منتجات  المفكضية

 .النشاطقد تـ فيو تنفيذ  الذم يككففي الكقت  التنفيذ منعدماظير ي
ية، امجنلميزانية البر فيما يتصؿ باالشركاء المفرط عمى االعتماد  كذلؾ عمىة مفكضيال شددت  ( ب

 .لمكارديذ البرامج بسبب التأخر في استالـ اتنفيؤثر أيضا عمى  كىك ما
بعض  بشأف التقدـحراز إلطريؽ ك أدناه كاردةالتدابير القـك بأنيا تإلى  المفكضيةأشارت  ( ج

 :التحديات
  حتـر عف اإلدارات التي ال ت لمكاردشمؿ حجب اكسيلعقكبات انظاـ  طبيؽالى تاإلدارة ستعمد

 .مكاعيد تقديـ التقارير
 ذلؾشمؿ ي. كسلمبرامج لـ يتـ إنجازىاأنشطة  كؿ ف مف التقاطمكّ يجرم حاليا كضع نظاـ جديد ي 

 .البرنامجية المنَفذةلميزانية عف اإعطاء صكرة شاممة  مف أجؿخارج الميزانية الممكلة األنشطة 
 خاذ اإلجراءات التصحيحية. كمف قكـ باتتنظاـ التخطيط ك عممية إصالح ب تقـك المفكضية حاليا

 .عمى أساس نظاـ التخطيط الجديد 2016ميزانية تقكـ المتكقع أف 
 ما يتصؿالجد فيمأخذ ة أنيا تأخذ تكصيات المراجع يضاأ ذكرت مديرية التخطيط االستراتيجي ( د

في ، كخاصة مف نقص العامميف معالجة قضايا التخطيط كالتنفيذ. كمع ذلؾ، تعاني المديريةب
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مخططي يعتبر جميع حاليا مكظؼ كاحد فقط، بينما عميو ي يشرؼ تالرصد كالتقييـ ال قسـ
 .اءفي إطار صناديؽ الشرك ة األمدقصير  مكظفيف بعقكد ةر اإلدا

 بنكد الميزانية في الصرؼ تحت تجاكزال فيما يخص
 نقطة مفأكؿ ىي  متكافرلكفقا لمكارد المسددة كاعمى الميزانية أف المكافقة  مفكضيةأكضحت ال ( ق

عمى مستكل البرامج،  الميزانياتفي الصرؼ تحت بنكد تجاكز الال يتـ فمراقبة الميزانية. نقاط 
في الميزانية، يتـ التشاكر مع مخصص لو مما ىك لمكارد المزيد مف اما يتطمب نشاط كعندما 

مكارد إعادة تخصيص بعض حتى تتـ  االعتراضالشركاء كيتـ الحصكؿ عمى خطاب عدـ 
بعض بنكد الميزانية مثؿ بعثات مراقبة صعكبة التحكـ في إلى ذلؾ، أضؼ . خطكط الميزانية
 مف ىنا يحصؿ التجاكز في الصرؼ.االنتخابات، ك 

 أشارت المفكضية إلىالمؤقتة،  اتممساعدلالميزانية بالتجاكز في الصرؼ تحت بند كفيما يتعمؽ  ( ك
 اتفي إجاز  نساء منيـالذىاب ىـ مف الشباب، كبالتالي فإنو ال مفر مف  عامميفأف غالبية ال

ليحؿ محميا مكمة، يتـ التعاقد مع مكظؼ مؤقت األفي إجازة  ةالمكظفتككف عندما ك مكمة. األ
عند  لميزانيةفي صرؼ مكارد ا تجاكزيتـ ال، في ىذا تحكـكف المف غير المم ونألك  حتى عكدتيا.

خالؿ الذكرل يف تـ تكظيؼ العديد مف مساعدم األمف المؤقتإضافة إلى ذلؾ، فقد . التنفيذ
 كىك ما أدل إلى زيادة النفقات. مساعدة في تنظيـ االحتفاالت، الخمسيف لم

 الجارية في المفكضيةكاإلصالحات عامميف قضايا ال فيما يخص
لـ تسجؿ أم نسبة تنفيذ مشاريع معيـ بخصكص تعاقد مالعامميف أف ال ت المفكضيةأكضح ( ز

عدـ تسجيؿ ال يعني ك الخدمات.  كفيرتل/ األنشطة األخرل مياـالعديد مف المنشغمكف بفعالية ب
يستخدـ فييا ؾ دائما أنشطة أخرل ليناف، لـ ُينفذالبرنامج  ما بالضركرة أفنشاط نسبة تنفيذ ل

 .عامؿال
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مع اثنيف مف المدربيف لمساعدة أيضا ، تـ كضع نظاـ تقييـ، كتـ التعاقد عامميفلتحسيف أداء ال ( ح
كسيتـ عمى مدار السنة،  العامميفف أداء يىذا النظاـ تحسكيسيؿ . عمى التعامؿ معو عامميفال

قد تحسنت  معدالت التقييـ أف مفكضيةنتائج التقييـ. الحظت ال بشأفاتخاذ اإلجراءات المناسبة 
 .األداء منذ تعييف مدربي، ٪90٪ إلى 20بشكؿ ممحكظ مف 

ف عمى الخارجي يفمجمس المراجع في تنفيذ تكصياتالتقدـ المحرز أيضا ة مفكضيأكضحت ال ( ط
 النحك التالي:

 بكضع  البشرية كالمكارد اإلدارية الشؤكف مديريةقامت ، 2014 ابتداء مف سنة: خطة المشتريات
 المشتريات المؤقت. نظاـ ممشتريات، كتـ إيقاؼخطة ل

  ية لمجنة الفرعية المعنا يا إلىميتقدسيتـ ك استكماليا ك  ةسياسىذه التطكير تـ : يسياسة السفر
 .يابحثالمالية كاإلدارية لؤكف شلمميزانية كال

  المتصمة  مدفكعاتعامميف تبرير اليطمب مف الس، 2014 سنةمف ابتداء : إلى الوطنجازة اإل
 .باإلجازة إلى الكطف بتقديـ بطاقات رككب الطائرة

 خالؿكتعميميا  ـجنسياتي مع عامميفالبأسماء : تـ إعداد قائمة حصص العاممين في البمدان 
 .2014مايك في الميزانية في دار السالـ حكؿ جتماع اال

 :الحيكانية لمثركة األفريقي مكتبال ميزانيةكالتحميؿ المزدكج ل ،دفع التفضيميالالمساىمات،  بخصكص
مف الدكؿ األعضاء كانت مشجعة.  المستممةأف اإليصاالت بالمجنة الفرعية أبمغت المفكضية  ( م

بحمكؿ يكليك  سيتـ استالموجزء األكبر مف المساىمات أف المف عمى ثقة كما كانت المفكضية 
2014. 

عادة تتـ إعادة األنشطة، عدـ تنفيذ ك  لمكارداستالـ االمفكضية، أنو في حالة أكضحت  ( ؾ برمجتيا كا 
 .االقتضاءعند  التاليةميزانية السنة في  ياجادر إ
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 أنيابند في الميزانية، ك بعدـ كجكده ك المفكضية أقرتتفضيمية، بأسعار دفع ما يتصؿ بالفي ( ؿ
 .2015ميزانية  مسألة فيفيذم. كمع ذلؾ، تـ تناكؿ ىذه التنالمجمس الكفقا لمقرر تصرفت 

 .المكتب األفريقي لمثركة الحيكانيةبنكد ميزانية لمزدكج اللتحميؿ في احدث الذم الخطأ  ـ تناكؿت (ـ 

 الخمسيف، الذكرلب فيما يخص االنشغاالت المتعمقة
عمى ميزانية الذكرل  كزيعت و كاف باإلمكاف بؿ مف األفضؿ مف حيث العرضأن أقرت المفكضية ( ف

أف النتيجة  تمت اإلشارة إلى. كمع ذلؾ، خطأ عدـ تقسيميا فكا(، ك 2014ك  2013سنتيف )
 .متشابيةالنيائية ستككف 

قد  الداخمية مراجعةلا مكتب أف ت المفكضيةكثائؽ، أكضحال بعدـ تكفير ما يتصؿفي ( س
عداد البرمجة مديرية كثائؽ االلتزاـ مف بالفعؿ طمب ، غير أنيا لـ كالمحاسبة كالمالية الميزانية كا 

كثائؽ عند استئناؼ الـ يقدفقد تـ تكاف في إجازة. كمع ذلؾ، عامؿ المسئكؿ عنو ألف التكفر لو 
عداد البرمجة مديراعتذر كقد . عامؿ عمموال بالنيابة عف التأخير  كالمحاسبة كالمالية الميزانية كا 

 البرمجة مديرية استالـ الكثائؽ مفالمراجعة الداخمية مكتب في تقديـ المستندات. كأكد مدير 
عداد  ولارسا  التقرير ك االنتياء مف بعد  2014يكنيك  4 في كالمحاسبة كالمالية الميزانية كا 
 .لمترجمة

 ،الكثائؽحؽ في الكصكؿ المطمؽ إلى كافة اللممكتب أف المراجعة الداخمية مكتب  ةمدير شرحت  ( ع
فريقي لمكائح االتحاد االمراجعة، كذلؾ كفقا كاألشخاص كالمعمكمات المطمكبة لمقياـ بمياـ ال

عقكبات التحدد  أف لكائح االتحاد االفريقي ال أشارت إلى. إال أنيا ةالداخمي مراجعةالالمتعمقة ب
 .لممراجعة التي ال تتعاكفالجيات الخاضعة ضيا عمى فر التي ينبغي 

 مراجعة الحساباتكتكصيات تقارير  فيما يخص
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أف المراجعة الداخمية مكتب  ةمدير ، أكضحت الثالث كالرابع يفمربعلالميزانية  متقرير بفيما يتعمؽ   ( ؼ
الكثائؽ المرفقة إلى أشارت ك  2013 لسنةمف التقرير النيائي  اجزء يف الربعيف يشكالفىذ
 .المتعمؽ بالربعيف الثالث كالرابع في جداكؿ بما في ذلؾ كضع التنفيذ الفصمي التقرير حيث تـب
المراجعة مكتب  ةمدير  تأكضح ممراجعة الخارجية،السابقة لتكصيات الفيما يتعمؽ ب ( ص

المتخذة بشأف  إلجراءاتا يا حكؿميقدتـ تالتي  مبرراتبصرؼ النظر عف الك نو ية أمالداخ
كمجمس مراجعي  المراجعة الداخمية مف مكتب كالفإف سياسة السفر، ، مثؿ مسائؿبعض ال

لتنفيذ التكصيات خالؿ عمميات  ةالراىن الحالةاستعراض  يماالحسابات الخارجييف يمكن
 .الحالية مراجعةال

 توصيات المجنة الفرعية ( ه

كقدمت  2013تنفيذ ميزانية مكتب المراجعة الداخمية عف المجنة الفرعية عمما بتقرير حاطت أ .64
 :التكصيات التالية

تنفيذ ميزانية مكتب المراجعة الداخمية عف معالجة القضايا التي أثارىا تقرير  عمى المفكضية (أ 
الجيكد الالزمة لتحسيف بذؿ  ليافي ىذا الصدد، ينبغي ك تكصيات كفقا لذلؾ. الكتنفيذ  2013

 .معدؿ تنفيذ البرامج المخطط ليا
ينبغي لممفكضية اتخاذ تدابير ضد العامميف الذم ال يقدمكف التقارير الضركرية أك يتأخركف في  (ب 

 ة مع الشركاءالقياـ بذلؾ حسبما تطمبو االتفاقيات المبرم
أك  يةنقد ـمساىماتيدائما ما إذا كانت شركاء االتحاد االفريقي مف  عرؼأف ت عمى المفكضية (ج 

تجنب تخصيص  لممفكضيةفي المستقبؿ، ينبغي . كما ينبغيكتخصص األنشطة  يةعين
كفي تحكيالت نقدية. ألنشطة التي تتطمب لصندكؽ الصيني( العينية )مثؿ ال اتمساىمال
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ىذه النفقات في تقارير  إدراج، ينبغي عف األنشطة شركاء مباشرةفييا ال سدديالحاالت التي 
 .الميزانية

أف التعامؿ مع تكصيات مراجعة الحسابات ك  فيما يخصجادة لمغاية تككف عمى المفكضية أف  (د 
 ميف الدائميفلمجنة الممث. كينبغي تزكيد المجنة الفرعية تكصياتىذه التقدـ جداكؿ زمنية لتنفيذ 

قبؿ القمة القادة  يفالخارجي يفحالة تنفيذ تكصيات مجمس المراجعب مراجعةمسائؿ الالمعنية ب
 .(2015)يناير 

 ةالداخميالمراجعة المطمكبة مف مكتب كثائؽ اإلثبات معمكمات/تكفير الضماف  عمى المفكضية (ق 
 .في الكقت المناسب

كتقديـ  الجاريةالسفر كاإلصالحات األخرل  ةسياس صكغاالنتياء مف باإلسراع  عمى المفكضية (ك 
كفي ىذا الصدد، ينبغي لممفكضية  .2015بحمكؿ يناير  السياسةصنع إلى أجيزة عنيا تقرير 

 تقديـ قائمة بجميع السياسات/اإلصالحات الجارية مشفكعة بالجداكؿ الزمنية

 . ما يستجد من أعمالسابعا
مساء، بينما  17:05مسائؿ أخرل لمبحث، اختتـ االجتماع األكؿ في الساعة  مفي غياب أ .65

 صباحا. 10:30اختتـ االجتماع الثاني في تماـ الساعة 
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 األولالممحق 
 لمؤسسية واإلدارية والمالية لممجمس االقتصاديالمراجعة ا توصيات بشأن

 )اإليكوسوك( واالجتماعي والثقافي لالتحاد 
 

 :التوصيات
مف أجؿ اإليككسكؾ  في عممياتميجر تسريع مشاركة النبغي إلدارة المجتمع المدني كالميجر ي .1

 المكتب؛ىيئة رئيس في المجنة الدائمة ك النائب منصب العاـ ك مؤتمر مؿء المقاعد الشاغرة في ال
 التعاكف بيفطرؽ تحديد  عمميةتعجيؿ بالمبادئ التكجييية التشغيمية البينبغي لمجنة الفرعية المعنية  .2

 ؛لممجمكعات القطاعيةتشغيؿ الفعاؿ اللتسييؿ  تعامؿ اقتراح قكاعداألجيزة ك 
إحراز تحديد المشاكؿ التي أعاقت ك  ىناؾ حاجة إلى مراجعة التشريعات الحالية لضماف االتساؽ .3

قكاعد تيجة ألكجو القصكر كسكء تفسير النظاـ األساسي ك اإليككسكؾ ن ي أنشطةفالتقدـ 
 ؛اإلجراءات

 االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي كمجمسالتي تخدـ لجنة  أمانة إدارية مثؿ تمؾينبغي إنشاء  .4
ة لخدمة اإليككسكؾ. كينبغي الفساد داخؿ مكتب الرئيسلمكافحة االستشارم  االتحاد األفريقي

 لإليككسكؾ التشاكر مع مديرية المجتمع المدني كالميجر بشأف المسائؿ الفنية.
جراءات كضع إلى ىناؾ حاجة  .5  لإليككسكؾ؛ الترتيبات اإلداريةحكؿ سياسات كا 
تجديد اتفاقية المنحة مع الحككمة الفرنسية لالستفادة لمفكضية االتحاد األفريقي التفاكض ينبغي ل .6

 كالمجتمع المدني األفريقي؛ميجر تمثيؿ البمف األمكاؿ لتمكيؿ األنشطة المتصمة 
لضماف حسف تنفيذ الميزانية كتنفيذ األنشطة المخطط ليا مناسبة إجراءات رصد ينبغي كضع  .7

 لمنح/القركض؛ككذلؾ التقيد باتفاقيات اكاالمتثاؿ لمقكاعد كالمكائح 
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة تنظيـ  ينبغي لمدير .8 كرشة عمؿ تكجييية ألعضاء البرمجة كا 

 القكاعد كاألنظمة المالية؛ حكؿالمجنة الدائمة 
عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة يرينبغي لمد .9  اإليككسكؾ.  تقديـ تقارير مالية دكرية عف البرمجة كا 

- 
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