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 لمجنة الفرعية السابعر االجتماع تقري
 9103مايو  97 يومالمنعقد  مراجعة الحساباتلمسائل 

 

 8أواًل8 مقدمة
 يكـ الجمعةفي أديس أبابا، إثيكبيا  مراجعة الحساباتلمجنة الفرعية لمسائؿ  السابعُعقد االجتماع  -1

 .15:20الساعة ي فجمسة ال. كبدأت 2015مايك  29
 

 88 الحضورثانياً 
ساجك المجنة الفرعية لمسائؿ المراجعة، سعادة السيد  امبيا كرئيسجترأس االجتماع سفير جميكرية  -2

 ، كحضره ممثمك الدكؿ األعضاء التالية:جالك
 بكركينا فاسك (1
 تشاد (2
 جميكرية الككنغك الديمقراطية (3
 الككنغك (4
 امبياج (5
 كينيا (6
 مكريتانيا (7
 مكريشيكس (8
 ناميبيا (9
 النيجر (10
 جنكب السكداف (11
 كجتك  (12
 تكنس (13
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 8االفتتاحية ةالكمم 8ثالثان 
المنتيية كاليتو، سعادة السيد الزار ماكايات سافكس، سفير جميكرية رحب رئيس المجنة الفرعية   -3

ر األعضاء بأىمية كذكّ  ، كعاممي مفكضية االتحاد األفريقي.الفرعية بجميع أعضاء المجنةالككنغك 
مسائؿ المراجعة في مجاالت معالجة ئميف فيما يخص المجنة الفرعية بالنسبة لمجنة الممثميف الدا

لعمؿ المجنة الفرعية. كما شكر  يـاإلدارة، كالمالية كغيرىا مف المسائؿ. كشكر األعضاء عمى دعم
مديرة مكتب مراجعة الحسابات الداخمية عمى المساعدة كالتعاكف الذم منحتو إياه لتسييؿ عممو 

 كعمؿ المجنة الفرعية.
منتيية كاليتو قيادة المجنة الفرعية لمرئيس الجديد، سعادة السيد ساجك جالك، سفير سمـ الرئيس ال  -4

 .تـ تسميميا إلى أيد كفؤةامبيا مؤكدا لألعضاء بأف المجنة الفرعية قد ججميكرية 
العمؿ الرائع الذم أداه الرئيس المنتيية كاليتو كمكتب المراجعة بمف جيتو، أثنى الرئيس الجديد كأقر  -5

سنكات. كما شدد عمى أىمية مراجعة الحسابات بالنسبة لإلتحاد، خصكصا في الة عمى مدل الداخمي
 مجالي المالية كاإلدارة.

طمب الرئيس مف االجتماع الكقكؼ دقيقة صمت ترحما عمى أركاح المياجريف الذيف لقكا حتفيـ في  -6
 البحر األبيض المتكسط.

 
 8رابعًا8 اعتماد جدول األعمال

 :كما يميكؿ األعماؿ الذم اعتمدتو المجنة الفرعية رئيس جدالقّدـ   -7
 الكممة االفتتاحية (أ 
 اعتماد جدكؿ األعماؿ (ب 
 31في  لمسنة المنتييةميزانية تنفيذ العف  مراجعة الحسابات الداخميةتقرير  استعراض (ج 

 .2014ديسمبر 
 ما يستجد مف أعماؿ (د 
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في  لمسنة المنتهيةالميزانية  تنفيذ عنتقرير مراجعة الحسابات الداخمية بحث استعراض و خامسًا8 
 9102ديسمبر  10
 العرض (أ 
تنفيذ عف تقرير الة الحسابات الداخمية لتقديـ مراجعمكتب  ةرئيس المجنة الفرعية مدير  دعا -8

 الميزانية.
تنفيذ عف تقرير ال النتائج الرئيسية الكاردة فيعرضا حكؿ  تاألعضاء كقدم ةالمدير  تكر ش -9

 :كما يميالميزانية 
 عاـال ـالتقيي (1) 

أف التنفيذ العاـ لميزانية مفكضية االتحاد األفريقي مقارنة بالميزانية المعتمدة قد بمغ  ةالمدير  تبَين -10
 .%90تنفيذ الميزانية التشغيمية ك  %34تنفيذ الميزانية البرنامجية  مع بمكغ، 52%
 89102 تنفيذ ميزانية مفوضية االتحاد األفريقي لسنة 0الجدول 

 9102  

 البيان
 لميزانيةا

 بالدوالر األمريكي
 المصروفات

 بالدوالر األمريكي
النسبة المئوية 

 الموارد المتاحة لميزانيةالتنفيذ 

النسبة 
المئوية 
 لمتنفيذ
مقابل 
الموارد 
 المتاحة

الميزانية 
 %34 74,246,821.57 218,576,722 البرنامجية

104,305,785.96 71% 

الميزانية 
 %90 90,683,481.91 101,066,727.20* التشغيمية

90,683,481.91 90% 

 %85 194,989,267.87 %52 164,930,303.48 319,643,449.20  اإلجمالي

  تـ سدادىا بأسعار تفضيمية مميكف دكالر 2.4بما في ذلؾ  **

 تنفيذ الميزانية التشغيمية( 9)
. كقد %89.73 وتنسبما  2014لسنة لممفكضية ميزانية التشغيمية ملالتنفيذ العاـ معدؿ  بمغ -11

ألسعار التفضيمية، مع أنو لـ إلى ادكالر أمريكي  2.409.086.59أشير إلى أنو تمت إضافة 
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 كف ضمف الميزانية األصمية.ي
 
 الميزانية البرنامجية تنفيذ (1)

مثؿ معدؿ تنفيذ يُ بما دكالرا أمريكيا  52.924.690.35 امج خالؿ السنةعمى البر بمغ اإلنفاؽ  -12
 .المكارد المتاحةمف % 71.18، في حيف أنو كصؿ ة المعتمدةمف الميزاني% 12يبمغ 

  8الميزانية تنفيذلالصفر  المنخفض ومعدل معدلال
مميكف  7.13بمغت  بالنسبة لميزانية% 40، بأقؿ مف بند ميزانية (45)أربعيفة ك تـ تنفيذ خمس -13

بالنسبة لميزانية ، بند( 118) ية عشرةكثمان ةئامل معدؿ صفر لمتنفيذسجؿ ، في حيف دكالر أمريكي
 .مميكف دكالر أمريكي  4.96 اقيمتيبمغت 

مف قبؿ بعض الشركاء فيما أشار آخركف تـ تخفيضيا قد أف المكارد  البرامج مر يمدأكضح بعض  -14
 .الكامؿ لمبرامج كاألنشطة المبرمجةإلى تأخر استالـ المكارد مما أثر عمى التنفيذ 

المكارد مف الشركاء بشكؿ استالـ عدـ بمخاطر الضركرة معالجة كتب المراجعة الداخمية م يرل -15
مف أجؿ ضماف رفع مستكل تنفيذ البرامج بصرامة  ةكلكينشطة ذات األلألاإلدارات تحديد ك فعاؿ، 

 بناء عمى المكارد المتاحة.
 أية ميزانية بشأنها ها وتخصيصالتي لم يتم اإلفراج عنالبرنامجية الميزانية بنود 
مميكف دكالر أمريكي مف الميزانية البرنامجية، ممثال في مائة  18 ما مجمكعو لـ يتـ استالـ -16

 .( بند ميزانية، حتى نياية السنة193كثالثة كتسعيف )
في إشراؾ الشركاء في كقت مبكر باإلدارات  تقـك بأفكصي مكتب المراجعة الداخمية المفكضية ي -17

ـ لألنشطة ذات األكلكية مف أجؿ صار التحديد الكأف تقكـ ب البرامج حتى ال تتأخر عممية التنفيذ،
 .ضماف رفع مستكل تنفيذ البرامج بناء عمى المكارد المتاحة

 (%011)بما يفوق  العالي لمميزانيةالتنفيذ 
 .% مف الميزانية المعتمدة100فاقت ( بنكد ميزانية، بنسبة 8تنفيذ ثمانية )لكحظ  -18
 الميزانية استنتاجات بشأن مخرجات (2)

 رجاتالتقييم المبني عمى المخ
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. كأكضحت مراجعة التقرير 2014لسنة  ( بندا لمميزانية209لمائتيف كتسعة ) ت المفكضيةخطط -19
المرحمي السنكم عف طريؽ نظاـ األداة األفريقية لمرصد كالتقييـ أنو قد تـ إنجاز ثالثة كعشريف 

 دكف استكماليا ( مخرجا91كاحد كتسعيف )الشركع في  ، ك%11بما يمثؿ نسبة  ( مخرجا23)
أربعة  الشركع في، في حيف لـ يتـ %43.54حمكؿ نياية السنة )تـ تنفيذىا جزئيا( بما يمثؿ ب

 يكف في المستطاع تحديد حالة كاحد. إضافة إلى ذلؾ لـ  %25.84مخرجا تشكؿ ( 54كخمسيف )
ألف اإلدارات المعنية لـ تقـ بتحميؿ البيانات ذات  ،%19.64، تمثؿ نسبة ( مخرجا41كأربعيف )
 .في نظاـ األداة األفريقية لمرصد كالتقييـالصمة 

يرل مكتب مراجعة الحسابات الداخمية أف غياب المعمكمات الكاممة في نظاـ األداة األفريقية  -20
 .حسبما يقتضيو األمر لمرصد كالتقييـ يعرقؿ تقييـ أداء البرامج لإلدارات

 
 نقاط الضعف األخرى

في التقارير المرحمية السنكية  التالية اط الضعؼالحظ مكتب مراجعة الحسابات الداخمية أيضا نق -21
 :لإلدارات

كافة  ى دكف استكماؿ ممئبتحميؿ التقارير حت كالتقييـ لمرصد األفريقية األداةنظاـ يسمح  ( أ
البيانات حكؿ بعض المخرجات كترؾ أخرل فارغة،  بمألالبيانات. كيسمح ذلؾ لإلدارات 
 كبالتالي إعطاء تقارير غير مكتممة.

كيؤدم ذلؾ إلى . كالمخرجاتالمخرجات كالمؤشرات حسب أىميتيا لمبرنامج  قياس ال يتـ ( ب
 .غير كاقعي ذا أمرىك نفس األىمية النظر إلييا عمى أف ليا 

عدد الحظ مكتب المراجعة الداخمية أيضا أف رصد كتقييـ تنفيذ البرامج ضعيؼ بسبب نقص  ( ت
ال يستطيع القياـ فقط مكظؼ كاحد  تقييـالقسـ الرصد ك ي فألنو يكجد العامميف المناسبيف. 

 لبرامج المخطط ليا مف قبؿ المفكضية.مف ابالكثير نظرا لمعدد الكبير 
 

 التحديات
 ما يمي:فيمثؿ التحديات األساسية التي أشارت إلييا اإلدارات في تقاريرىا السنكية تت -22
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 .، حيث لـ يتـ تمكيؿ معظـ البرامج، خصكصا مف قبؿ الشركاءالصعكبات المالية .أ 
في تنفيذ البرامج كما يتبيف  شركعلتأخر في الإلى اعف المكارد، بما يؤدم  في اإلفراج التأخر .ب 

 مف العدد الكبير لممخرجات المنجزة جزئيا.
 البشرية في بعض اإلدارات. ةالقدر محدكدية  .ج 
عمميات الشراء ك/أك التي يطكؿ أمدىا، مما قد يككف ساىـ في تأخير تنفيذ التأخر في  .د 

 البرامج.
 

 توصيات مكتب المراجعة الداخمية
 يوصي مكتب مراجعة الحسابات الداخمية بما يمي8  -23
 .لدييا ينبغي لإلدارات أف تضع خطط تنفيذ كاقعية لممشاريع تأخذ في الحسباف المكارد المتاحة .أ 
 ينبغي لإلدارات أف تخطط ألنشطة تنفيذ البرامج كفقا لمقدرات البشرية المتاحة. .ب 
 تمتـز بحيث كفيي بما مبكر كقت في الشراء عمميات تبدأأف  ينبغي أيضا لإلدارات .ج 

 .المحدد الكقت في أىدافيا تحقؽ بينما ،المشتريات دليؿ بأحكاـ
 غير تقاريرتحميؿ ال دكف لمحيمكلة كالتقييـ لمرصد األفريقية األداةنظاـ ينبغي تعديؿ  .د 

 .الالزمة المعمكمات كافة تكفيرى مع اإلدارات إجبار ذلؾ شأف مف. مكتممةال
ضماف  المكارد كتعبئة كالتقييـ كالرصد لمسياسات االستراتيجي التخطيطينبغي إلدارة  .ق 

 ارات لمقترحاتيا.دالمخرجات كالمؤشرات أثناء تقديـ اإلمكازنة 
 لمرصد األفريقية األداةنظاـ في  كاإلنجازات لممخرجات إضافي إطار كضع ينبغي .ك 

. جاىزة قائمة مف مخرجاتالك  لمؤشراتا إنجاز سبنِ  راختيامف  إلداراتا فمكّ يُ  ، حيثكالتقييـ
 .، كتحديد الكزف الحقيقي المخصص لكؿ مخرجالتقييـالتكحيد ك  سييؿت ذلؾ شأفمف ف

 ب( المداوالت
، شكر رئيس المجنة 2014ديسمبر  31في  لمسنة المنتييةعقب عرض تحميؿ تنفيذ الميزانية  -24

 لتعميؽ عمى التقرير المقدـ.إلى اكدعا األعضاء  عمى العرض المقتضب كالدقيؽ ةدير مالفرعية ال
 :الممخصة فيما يميقدـ األعضاء التعميقات كالمالحظات حكؿ التقرير كطرحكا األسئمة،  -25
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 ال سيما فيما يتعمؽ اليامة مسائؿسمط الضكء عمى عدد مف اليالحظ األعضاء أف التقرير  (1
 مكاردفضال عف تأخر استالـ ال ،عتمدةالميزانية الممقارنة ب ردكامالميزانية كنقص البإعداد 

 .في نياية المطاؼ برامجال كىذا يؤثر عمى تنفيذ
استنادا إلى إلى أنو  كامع التمكيؿ المتاح، كأشار الميزانية أف تتناسب أنو ينبغي شددكا عمى  (2

. اءكر الشتمكيؿ أكثر مكثكقية مف الدكؿ األعضاء ، يتبيف أف تمكيؿ تقرير مراجعة الحسابات
 عمى األمكاؿ المتاحة.المقررات  أنو يجب أف تقتصركاقترحكا أيضا 

الميزانية  تنفيذعف الحسابات  مراجعةتقرير إصدار تكضيحات بشأف تكقيت ال كاطمب (3
 .الميزانية بحثلممناقشة قبؿ  إتاحتياالتي كاف ينبغي  ،كمصفكفة تنفيذ تكصيات المراجعة

 التخطيطإدارة بالتقييـ كحدة الرصد ك في  كاؼ تعييف عدد غيربشأف  انشغاليـكا عف أعرب (4
اإلشارة معرفة ما إذا كانت  طمبكا. كما المكارد كتعبئة كالتقييـ كالرصد لمسياسات االستراتيجي

الكفاءة فيما يتعمؽ بالمشاريع أك  عددمف حيث ال تيـعدـ كفايتخص قدرات المكظفيف إلى 
 التي تـ تأميف أمكاؿ ليا كلـ يتـ تنفيذىا. 

الرصد مف قبؿ كحدة  المستخدـ كالتقييـ لمرصد األفريقية األداةنظاـ ينبغي ل وأن اركا إلىأش (5
 في التقرير. جزئية كما ذكر ال نتائج محددةنتائج  حقؽأف ي كالتقييـ

 إنجازىاـ لـ يتتمؾ التي جزئيا ك  إنجازىاـ التي ت المخرجات يـ بشأفمققاألعضاء عف أعرب  (6
 األفريقية األداةنظاـ في بعض اإلدارات لمبيانات  عدـ تحميؿسبب يضاحات حكؿ اإل طمبكاك 

عضاء كما سعى األ. ُمخرجا( 41حد كأربعيف )كا ما أدل إلى عدـ تحميؿ كالتقييـ لمرصد
و بشكؿ تـ تدريبيـ عمى استخدامقد  ىذا النظاـما إذا كاف جميع مستخدمي  ةعرفمأيضا 
 ؿالمكضكع مف أجمتابعة نية لىناؾ  تمعرفة ما إذا كان كعبركا عف رغبتيـ في. متساك

 لبيانات المفقكدة.اتحديث ضماف 
 ، كطمبكاكلة مف قبؿ الشركاءسيادة القارة لـ تكف ممّ ب المتعمقةالحظ األعضاء أف البرامج  (7

تحصؿ الميزانية لـ  ا مف بنكدبند 118الحظكا أف كما تخطيط البرامج. كيفية  التكضيحات
 مراجعةير تقر عمى أف  إلىأيضا  كأشاركا. إنجازىالـ يتـ تالي تمكيؿ مف الشركاء، كبالال عمى
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ما إذا كاف باإلمكاف ك  يـ،تعيداتب الكفاءشركاء في الفشؿ  الحسابات أف يشير إلى أسباب
 إلى السنكات التالية.غير المنجزة  برامجالترحيؿ 

في ؤمف مكاردىا، التي لـ تالبرامج/المشاريع التأكيد عمى أنو ال ينبغي إدراج عضاء د األجدّ  (8
 .ميزانية االتحاد

تكضيحات حكؿ معنى التنفيذ "الجزئي" لمبرامج، كما إذا كاف باإلمكاف الطمب األعضاء  (9
 تكضيح ذلؾ بكاسطة النسب المئكية.

في  المفرج عنيادكالر مميكف  32 حكؿ سبب عدـ نقؿ التكضيحات األعضاءطمب  (10
 .الشركاءمف قبؿ  نياية السنة

 ردالمكا الحساباتتقرير مراجعة معرفة سبب عدـ تناكؿ أيضا األعضاء  طمب (11
مسنة لترحيميا باإلمكاف يكف  ـالتي لك في كقت متأخر استالميا تـ التي  رداالحتياطية كالمكا

 التالية.المالية 
التي  رداألكلى مف المكا االعتبار الدفعاتفي تأخذ ال  ثمة إداراتأف  إلىعضاء األأشار  (12

 الدفعةتنفيذ كمحاسبة في انتظار الالحقة  الدفعاتالشركاء ُيعمؽ ، في حيف استالميايتـ 
 التقرير لـ يذكر ذلؾ.لكف عمى تنفيذ البرامج ىذا أيضا األكلى. كيؤثر 

المجنة الفرعية لممناقشة كذلؾ لتمكيف عمى  كعرضياتقارير فصمية إعداد طمب األعضاء  (13
 الربع األكؿ كالثاني متقرير تكفير  كافي الكقت المناسب، كطمبة ر تأخمبرامج الالالعمؿ عمى 

 .2015لممناقشة في سبتمبر  2015 لعاـ
شكؿ تأف  نبغيخمس سنكات كي فترةمتد عمى ت ةالبديملتمكيؿ ادر اأف مص شرحكا كذلؾ (14

 .نياية نسبة أكبر مف الميزانية البرنامجيةالفي 
إقرار ميزانية  ة كالبرامج مف تاريخيناز يالمتنفيذ عممية حكؿ  تتكضيحاالعضاء طمب األ (15

 عمييا.الرئيسة فييا تكافؽ مف المحظة التي ك  المؤتمراالتحاد مف قبؿ 
 مقياـلمراجعة الحسابات الداخمية مكتب  عزيز قدراتتإلى ضركرة عضاء أيضا أشار األ (16
 .تنفيذ التكصيات في الكقت المحددكضماف  مياموب
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 ردود المفوضية ( ج
 مكتب مراجعة الحسابات

عممية مراجعة تنفيذ الميزانية كأدائيا عندما تكمؿ تتـ  والداخمية أن المراجعة ةمدير  تشرح -26
ألعضاء بأنو أكدت لاإلدارات المعنية عمميا كتكفر البيانات لمكتب المراجعة الداخمية. كمع ذلؾ، 

 سكؼ يتـ تحسيف تكقيت التقرير بغية تكفيره قبؿ بحث الميزانية.
عداد الميزانية تمت مناقشة مسألة مصفكفة تنفيذ تكصيات المر  -27 اجعة مع مديرية البرمجة كا 

تنسيؽ المسألة. كال تزاؿ المصفكفة عمالن قيد التنفيذ كسكؼ يتـ المعنية بكالمالية كالمحاسبة إذ أنيا ىي 
 عرضيا عمى المجنة الفرعية عند اكتماليا.

جزئيان  النكاتج المحرزة ىي تمؾ التي بدأت كاكتممت خالؿ العاـ، في حيف أف تمؾ التي اكتممت -28
ىي تمؾ التي بدأت كلكنيا لـ تكتمؿ خالؿ العاـ كتمؾ التي تجاكزت السنة المالية. كتشكؿ االثنتاف 

% مف إجمالي النكاتج المخططة 50مجتمعتيف )أم النكاتج المحرزة كالنكاتج المحرزة جزئيان( أكثر مف 
 مف قبؿ المفكضية. 209
ف المكارد كاالستقاللية باعتبارىا ميمة مراقبة أشار المدير أيضان إلى أف اإلدارة تتطمب كال م -29

 لتمكينيا مف االضطالع بكاليتيا بفعالية.
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة  البرمجة وا 

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة عمى ضركرة تكفير المدخالت في  مثؿكافؽ م -30 مديرية البرمجة كا 
 تقديـ التقارير في الكقت المناسب قبؿ بدء عممية الميزانية.عممية المراجعة مبكران إلتاحة المراجعة ك 

استالـ في تأخر المعدؿ التنفيذ كعدـ التنفيذ، أكضح أف ذلؾ يعكد إلى انخفاض بخصكص  -31
تكفير  ما يتـبعض البرامج إطالقان مف قبؿ الشركاء. كيتـ إبالغ اإلدارات المعنية عند المكارد عدـ تمكيؿ

 لمكارد.ا
رئيسة المفكضية، ثـ تقدـ  مكافقة اإلدارات عممية تنفيذ الميزانية تبدأ بطمب أكضح المدير أف -32

عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة   مكارد لمتنفيذ.لإدارة البرمجة كا 
أكضح المدير أف التقارير الفصمية ليذا العاـ ليست جاىزة حيث أف اإلدارة تقـك حاليا بمعالجة  -33

. كفكر القياـ بعممية المراجعة 2014ديسمبر  31في  ة المنتييةلمسنمجمس المراجعيف الخارجييف 
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عداد الميزانية كالمالية كالمحاسبة بإعداد تقرير  الفصميف األكؿ  مالخارجية، سكؼ تقكـ مديرية البرمجة كا 
 كالثاني كي تبدأ عممية المراجعة الداخمية.

 التخطيط االستراتيجي لمسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد
أف إلى مديرية التخطيط االستراتيجي لمسياسات كالرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد ممثؿ أشار  -34

التنفيذ الجزئي لمبرامج كعدـ تنفيذىا عمى حد سكاء كضعؼ األداة األفريقية تشعر بالقمؽ مف المفكضية 
بما كاف يحدث في  لمرصد كالتقييـ كتقديـ التقارير. كأكضح أف ىناؾ تحسنان في تقديـ التقارير مقارنة

السابؽ. كمع ذلؾ، فسكؼ ُتستخدـ تكصيات مكتب المراجعة الداخمية لمعالجة ضعؼ األداة لتحسيف 
 تقديـ التقارير.

عقد اجتماعات ثنائية مع تمف الشركاء كعدميا، أكضح المدير أنو المكارد بخصكص تأخر  -35
كأنيا تشير إلى األنشطة/البرامج التي السياسة لبحثيا، صنع الشركاء، قبؿ تقديـ الميزانية إلى أجيزة 

المتعيد بيا كاممة المكارد تمكليا. غير أف المفكضية تكاجو خالؿ مراحؿ التنفيذ، صعكبات في استالـ 
معدؿ التنفيذ أك عدـ التنفيذ. كيمكف إعادة برمجة بعض البرامج غير المنفذة انخفاض كمف ىنا يأتي 

عادة التفاكض بشأنيا مع الشركاء لتن فيذىا خالؿ السنكات الالحقة. كحث الدكؿ األعضاء عمى النظر كا 
في كضع المشاريع الضركرية جدان تحت تمكيؿ الدكؿ األعضاء إذ أف ذلؾ يمكف االعتماد عميو بصكرة 

 أكبر.
كحدة الرصد كالتقييـ إلى عدـ كفاية عدد المكظفيف كليس إلى عدـ في كفاية اليعكد عدـ   -36

العامميف كتستغرؽ عممية التعييف فترة طكيمة. كُيرجى معالجة نقص عدد استقاؿ بعض فقد الكفاءة. 
 العامميف خالؿ عممية إعادة الييكمة الحالية.

كتتابع مديرية التخطيط االستراتيجي  إجبارمتقديـ التقرير في األداة األفريقية لمرصد كالتقييـ إف  -37
كمنذ إنشاء المجنة الفرعية، شيدت المفكضية لمرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد اإلدارات لتحميؿ نكاتجيا. 

 تقارير عف تنفيذ البرامج.التحسنان كبيران في تقديـ 
تعتبر األداة األفريقية لمرصد كالتقييـ كتقديـ التقارير برنامجان تـ إعداده داخميان كيدرَّب  -38

قبؿ مكظفي  جدد لمميزانية لتدريبيـ مف منسقيف المستخدمكف بصكرة منتظمة بطمب اإلدارات إرساؿ
مديرية التخطيط االستراتيجي لمسياسات كالرصد كالتقييـ كتعبئة المكارد. كبما أنيا برنامج تـ إعداده 
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االقتضاء لمعالجة اىتمامات المستخدميف بما في ذلؾ عمييا عند تغييرات الداخميان، فمف األسيؿ إدخاؿ 
 التي قدمتيا المراجعة الداخمية. التكصيات

 التوصياتد( االستنتاجات و 
 :ةتكصيات التاليالاختتـ أعضاء المجنة الفرعية المداكالت كقدمكا  -39

ينبغي تقديـ تقرير المراجعة الداخمية عف أداء الميزانية بما في ذلؾ مصفكفة تكصيات المراجعة  (1
إلى المجنة الفرعية لمسائؿ المراجعة قبؿ انعقاد المجنة الفرعية لمشؤكف اإلدارية كالمالية التابعة 

 نة الممثميف الدائميف لبحث ميزانية االتحاد األفريقي.لمج
 التأكيد عمى االمتثاؿ لممقررات السابقة بشأف ما يمي: (2

 مف الشركاء فقط في ميزانية االتحاد؛ىا مكاردتأميف تـ ضركرة إدراج البرامج التي  (أ 
 ضركرة ضماف المفكضية االمتثاؿ التفاقيات المساىمة المكقعة مع الشركاء؛  (ب 
، 2015في سبتمبر  2015الفصميف األكؿ كالثاني لعاـ  متقرير أف تقدـ المفكضية يجب  (ج 

 .بما في ذلؾ أداء اإلدارات
لخطة المشتريات. كينبغي أف  يجب أف تقـك إدارات المفكضية بإعداد جدكؿ مفصؿ  (د 

تقدـ إدارة الشؤكف اإلدارية كالمكارد البشرية تقريرا عف كضع تنفيذ خطة المشتريات إلى 
 المجنة الفرعية ذات الصمة التابعة لمجنة الممثميف الدائميف. 

يجب أف تحّدد إدارة الشؤكف اإلدارية كالمكارد البشرية احتياجات المكارد البشرية   لتنفيذ  (ىػ
إلى المجنة الفرعية ذات الصمة التابعة لمجنة الممثميف الدائميف في شير  كتقدمياالبرامج 

 سبتمبر مف كؿ سنة.
األداة األفريقية لمرصد كالتقييـ كتقديـ التقارير لضماف إجراء بتطكير المفكضية قياـ كرة ضر  (3

 الرصد كالتقييـ كالمراجعة مع المعمكمات المطمكبة في الكقت المناسب.
يعمؿ قسـ الرصد كالتقييـ كما ينبغي كفقان لعممية إعادة الييكمة حتى ينبغي تعزيز المفكضية  (4

 الجارية.
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مكتب المراجعة الداخمية اإلدارات التي ال تمتثؿ لمتطمبات تقديـ التقارير عف كر يذينبغي أف  (5
كالتدابير التصحيحية المتخذة حسبما ما  تكصيات المراجعة )الداخمية كالخارجية(ك  تنفيذ البرامج

 .2015تقتضيو الحاجة، في التقرير القادـ بحمكؿ سبتمبر 
المكارد ميزانية معمكمات مستكممة حكؿ كضع ينبغي أف يشمؿ تقرير المراجعة عف أداء ال (6

االحتياطية. كينبغي أف يشمؿ تقرير المراجعة أيضان تعريفات المصطمحات الفنية المستخدمة 
 )مثؿ اإلنجاز الجزئي(. 
 ه( ما يستجد من أعمال

 .18:10مسائؿ أخرل، رفعت الجمسة في الساعة  أية ثارةإلـ يتـ بما أنو  -40
- 
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