
FI13879 

 

 

 المجمس التنفيذي    
 والعشروف ةػػػػػػػػالسادس الدورة العادية

 3102يناير  32-32 بيا،أديس أبابا، إثيو 
 

 

 
 

EX.CL/864(XXVI)vii 

 األصل: فرنسي
 
 
 

 المجنة الفرعية لممساهماتتقرير 
 

 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone   517 700    Cables: AU, ADDIS ABABA 



EX.CL/864(XXVI)vii 

Page 1 

  

 
 لممساهمات الفرعية المجنة تقرير

 
عف  التقرير لبحث 3102يناير   01ي ف ماتىمسامل الفرعية جنةمال اجتماع قدع    .0

 .3104لعاـ  يقياألفر  االتحادزانية مي في والشركاء األعضاء مساىمات الدوؿ
 

 المشاركة:

لدى جميورية توجو جميورية  فيرس ،نوالكي إيكباو السيد سعادة االجتماع ترأس   .3
 جنةمالرئيس و ، االتحاد األفريقي الدائـ لدى ياإثيوبيا االتحادية الديمقراطية وممثم

 :أسماؤها التالية األعضاءالدوؿ  يمممث مشاركةب، ماتىمسامل الفرعية

 رزائالج (0

 أنجوال (3

 فاسو بوركينا (2

 تشاد (4

 طيةراالديمق الكونغو وريةيجم (2

 ليبيا (1

 نيجيريا (2

 رواندا (3

 سيشؿ  (4

 راليوف سي (01

 فالسودا (00

 سوازيالند (03

 جوو ت (02

 جنوب أفريقيا (04
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 :األعمال جدول اعتماد
عمى  بعد تعديميا، المفوضية اياقترحت التيجدوؿ األعماؿ  بنود الفرعيةمجنة ال مدتاعت .2

 :النحو التالي
 ؛فتتاحالا (0
 ؛لعمؿـ اتنظي (3
 جدوؿ األعماؿ اعتماد (2
 ؛3104ديسمبر  20 حتى كاءشر وال األعضاءالدوؿ  ماتىساف مع التقريربحث  (4
 .ف أعماؿم يستجد ما (2

 

 :يةجلسةاالفتتاحال

 وأكد عمى مشاركتيا األعضاء ة الدوؿالفرعي جنةمال رئيس شكر الفتتاحية،ممتو اك في .4
 .التقرير ـديتق إلى المفوضيةممثؿ  ادع ـث، االجتماع ميةأى مىع

 
 تقديم التقرير

عدادمديرية البرمجة و  ممثؿ غمأب .2  التقرير المشاركيف أفوالمالية والمحاسبة  يزانيةالم ا 
يناير  0مف يغطي الفترة الممتدة  األعضاءذي تـ تقديمو إلى الدوؿ ال اتىمالمساف ع

 .3104ديسمبر  20 حتى
 يمثؿ الذيرا أمريكيا دول  395.223.186غ نو مف مبمأ أوضح ،و لمتقريرعرض في  .1

 137.884.958مبمغ تحصيؿتـ ي، 3104المعتمدة لمسنة المالية  األفريقي االتحادميزانية 

را أمريكيا دول  257.338.228الدوؿ األعضاء، وتخصيص مبمغ  لدى دولرا أمريكيا
 .مشركاءل
بيذا التقرير، بمغ  والممحؽ 3104ديسمبر  20عف المساىمات حتى  تقريرمل وفقا .2

را دول   109.795.441,54ما قيمتو األعضاء الدوؿ مف  مةمالمست ماتىالمسا ماليإج
 ماتىالمسا يمثؿالذي  أمريكيا را  دول   73.316.371,04 قدره مبمغ ايمن ،أمريكيا

يمثؿ مبمغ  بينما ،3104بخصوص السنة المالية  األعضاء النظامية لمدوؿ
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، كما يمثؿ 3102 ديسمبر 20ات حتى رصيد المتأخر  أمريكيا را  دول   25.663.059,78
إطار السنة  في مقدماً  مدفوعةال ماتىمساال أمريكيارا   ل دو   10.816.010,71مبمغ 
 .3102المالية 

 المستحقة ماتىالمسا إجمالي مف% 23خالؿ السنة نسبة  مةمالمستتمثؿ المساىمات  .3
دولة  33ى أف ممثؿ المفوضية أيضا إل وأشار. السنة بداية في عمى الدوؿ األعضاء

دوؿ أعضاء  2مساىماتيا بالكامؿ، ومنيا  دفعت قد 24عضوا مف الدوؿ األعضاء الػ
 31تزاؿ  . وال، ودفعت دولة عضو مساىماتيا بالكامؿمقدماجزئيا  ياماتىمسا دفعت

ألكثر مف  عمييا متأخرات مستحقةعضوا  ةدول 02 يادولة عضوا مدينة لممفوضية، من
 مسنة المالية الحالية. لساىماتيا النظامية دفع م ميياوع، 3102سنة 

 12،0 مبمغ ـاستال ـ، ت3104ديسمبر  20المنتيية في الفترة قيد البحث، خالؿ  .4
 مفوضية امجر بتمويؿ مختمؼ ل الشركاء فم %34 أي، فقط أمريكيمميون دولر 
مف  .ايأمريك ادولر  نيومم 257,33 قدرهو  المتعيد بو مبمغال إجماليف م االتحاداألفريقي
إلى ترحيمو الذي تـ  3102رصيد ميزانية  أمريكي دولر نيومم  22.3مثؿيىذا المبمغ، 

تـ، مف ىذا المبمغ، تعبئة سوى يلـ فضال عف ذلؾ،  .3104السنة المالية 
لدى الشركاء الدولييف لتمويؿ مختمؼ برامج االتحاد  مريكياأدولرا    40.772.045,45

مف ذي ال دولرا أمريكيا   257.338.228قدره  فقط مف مبمغ إجمالي %01أي 
 تعبئتو لدى الشركاء الدولييف.أف تتـ المفروض 

عدادمديرية البرمجة و  ممثؿفيما يتعمؽ بالعقوبات، أبمغ   .01 يزانية والمالية والمحاسبة الم ا 
، 3104ديسمبر  20المشاركيف أنو وفقا لبياف المساىمات حتى لالتحاد األفريقي، 

 ماوىا مسداد مساىماتيف رضت عمييما عقوبات لعدـ  فقطاف ضو عاف دولتىناؾ 
ميمة مف  ااستفادتفقد  مدغشقر والصوماؿ. أما جميورية أفريقيا الوسطى وغينيا بيساو

المجمس ا قبؿ بداية اجتماع مسداد مساىماتيما لتمكينيما مف دفع جزء مف متأخراتيل
 التنفيذي. 

 ،EX.CL/DEC.788(XXIV) فيذي في المقررفيما يتعمؽ بمدغشقر، قرر المجمس التن  .00
متأخراتيا مف  %21سداد ب مع مطالبتيا اعدـ فرض عقوبات عمييمنحيا ميمة تقضي ب

مدغشقر جميورية اإلشارة إلى أف الميـ . وعميو، مف اجتماع المجمس التنفيذيقبؿ 
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 ، أي مف إجمالي مبمغ متأخراتيا %24أوفت بالتزاماتيا مف خالؿ سداد 
 قدر بمبمغتي تلاالمستحقة لمتأخرات اإجمالي  مف دولرا أمريكيا  1.350.828,14

تينئة مدغشعقر عمى ىذه  وعميو، مف الميـ جدا. دولرا أمريكيا  1.821.521,94
 . ممتزماالخطوة الحميدة إزاء االتحاد األفريقي التي تعتبر فيو عضوا 

داد متأخرات مساىماتيا الشروع في سفيما يتعمؽ بالصوماؿ، طمب منيا نفس المقرر   .03
استعداد في ىذا الصدد ىذا البمد أي ي بِد لـ  .3104مف يناير  بشكؿ عادي ابتداءً 

وبعدىا،  3102ِلما قبؿ سنة  إذ بمغت متأخراتو المتراكمة ،لـ يتغير وضعو حيث
 دولرا أمريكيا.  930.716,96

مساىماتيا  تسدِّد بعد ولـمتأخرات عمييا تستحؽ وتمت اإلشارة أيضا إلى البمداف التي  .02
في بداية أعماؿ المجمس  معقوباتلىذه البمداف قد تخضع و . الجارية مسنةلبالنسبة 
 ، وجميورية الكونغو الديمقراطية، والصوماؿ. بالرأس األخضريتعمؽ األمر و  .التنفيذي

 
 :وضع جمهورية السودان

وضية االتحاد المالية لمفالشؤوف أبرز ممثؿ مديرية فيما يتعمؽ بيذا البمد،  ( أ
لى إالصعوبة التي يواجييا السوداف في سداد متأخرات مساىماتو بالنظر  األفريقي،

 إف جميورية السوداف كانت مستعدةف ،ومع ىذا .فروضة عميومالالعقوبات الدولية 
مالييف دوالر أمريكي  1. وأودع السوداف ما يعادؿ مبمغ متأخراتياجزء مف لدفع 

. لكف، لألسؼ، لتصاؿ االفي حساب مكتب  ال يمكف التحاد األفريقي في الخرطـو
إلى الدوالر األمريكي وال يمكف ألي  أودعتو حكومة السودافالذي تحويؿ المبمغ 

 آخر في المكاف القياـ بيذه العممية. بنؾ
أف العممة المتداولة بيجدر التذكير و ة بالعممة المحمية. عإذف، تبقى المبالغ المود  ( ب

عمى جميع الدوؿ تعيف يعميو، قي ىي الدوالر األمريكي و في االتحاد األفري
     دفع مساىماتيا بالدوالر األمريكي.األعضاء 

 
لتفي بالتزاماتيا ممكنة الخيارات ال اأف تسيؿ ليمفوضية جميورية السوداف مف ال تطمب .04

 في أقرب وقت.
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دوف إدراج  بغية الحيمولةمثير لمقمؽ يجب إيجاد حؿ ليذا الوضع ال ميما يكف مف أمر،
أبدى استعداده لموفاء  و قدنأباعتبار معقوبات ل السوداف في قائمة البمداف الخاضعة

 بالتزاماتو.
 

وضع البمداف الخمسة الكبرى المساىمة في ميزانية االتحاد األفريقي، تناوؿ عند  ( أ
خالؿ أبرزت المفوضية الصعوبات التي يواجييا اثناف منيا في الوفاء بالتزاماتيما. 

تجاه بالكامؿ  سوى ثالثة بمداف مف البمداف الخمسة بالتزاماتيا تؼِ  ـ، ل3104 سنة
كؿ منيما مبالغ مسبقة فقد قدـ ف، السيما مصر وليبيا، يف اآلخر يالمنظمة. أما البمد
 ؛ 3104مالييف دوالر أمريكي  خالؿ سنة  4 توقيمما عمى مساىماتيما ب

وتبمغ  دولرا أمريكيا 24.571.297,27تجدر اإلشارة إلى أف متأخرات ليبيا تبمغ   ( ب
 ؛دولرا أمريكيا 12.199.206,13متأخرات مصر 

 
المفوضية نفسيا بسبب ذلؾ، في وضع مالي صعب، حيث لـ تكف الميزانية  وجدت .02

األخيرة. وقد يستمر الستة شير األخالؿ المصروفات إيجابية فيما يتعمؽ بجميع بنود 
 ذا الوضع إذا لـ تؼ البمداف األعضاء بالتزاماتيا المالية في المواعيد المحددة. ى

 
تفكر المفوضية أيضا في اقتراحات جديدة فيما يتعمؽ بإنشاء نظاـ جديد  ( أ

نظاـ العقوبات الحالي مرنا بعض الشيء وغير حاسـ أف يبدو لمعقوبات، ألنو 
االتحاد األفريقي. تجاه المالية لتشجيع الدوؿ األعضاء عمى الوفاء بالتزاماتيا 

لذلؾ، أصبح مف الضروري تعزيزه بعض الشيء. وعميو، ترى المفوضية أنو 
يمكف لمجنة الفرعية لممساىمات أف تناقش ىذه المسألة مع لجنة الممثميف 

عمى المجنة الوزارية حوؿ جدوؿ تقدير األنصبة، ف تقترح أالدائميف وتطمب منيا 
سنة، لعمييا متأخرات تستحؽ دوؿ األعضاء التي أف تفرض عقوبات عمى ال

 ما ىو معموؿ بو حاليا؛كعوض سنتيف، 
فيما يتعمؽ بالبمداف المساىمة الكبرى، وبالنظر إلى الصعوبات التي تواجييا  ب (

استنادا إلى ىذا التقميدي. األسموب بعض ىذه البمداف، يتعيف مراجعة ىذا 
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حكاـ الحالية لييكؿ بدييي أف األفي جمع المساىمات، أصبح مف الالنموذج 
مف ميزانية  %12( بمداف نسبة 2حيث تغطي مساىمات خمسة ) ،المساىمات

تود المفوضية أف تقترح عمى المجنة وعميو، االتحاد األفريقي، لـ تعد مجدية. 
لجنة الممثميف الدائميف عناية ىذه المسألة إلى  عرضالفرعية لممساىمات أف ت
قترح عمى المجنة الوزارية حوؿ جدوؿ تقدير األنصبة، وأف تمتمس منيا أف ت

 01إلى  2مثال مف رئيسييف إعادة بحث النظاـ الحالي ورفع عدد المساىميف ال
 دوؿ أعضاء؛

 
الفرعية الكممة  المجنةرئيس  ىمتو المفوضية، أعطقد  بعد اإلحاطة عمما بالتقرير الذي .01

 . تعميقاتيـ ومالحظاتيـ يقدموالألعضاء كي 
 

 ،التي أعقبت ذلك ل المناقشاتخل 
ىنأ األعضاء المفوضية عمى دقة التقرير وحسف صياغتو وطمبوا منيا  (0

وتحديث  مالحظات أعضاء المجنة الفرعية األخذ في الحسبافو مع تصحيح
وضع المساىمات مف خالؿ إدراج الدوؿ االعضاء األخرى التي سددت 

 .3104ديسمبر  20ماتيا بعد تاريخ مساى
مساىمتيا بالكامؿ سددت عف تقديرىـ لمدوؿ األعضاء التي  ضاءاألع أعرب (3

 مقدما؛ يامساىماتسددت ولمدوؿ التي 
في سداد عف قمقيـ بشأف تخمؼ بعض الدوؿ األعضاء األعضاء أعرب  (2

عمييا متأخرات تستحؽ مساىماتيا النظامية وأكدوا أنو ينبغي تشجيع الدوؿ التي 
، ألنو يجب مساعدة االتحاد اد األفريقيعمى سداد جميع ديونيا المستحقة لالتح

 ؛عمى الخروج مف ىذا السبات والبحث عف مصادر تمويؿ بديمةاألفريقي 
ية عمى نحو منتظـ إلبالغ الدوؿ يذكَّروا المفوضية بضرورة إرساؿ مذكرة شف (4

وأف تطمب مف المجنة الفرعية االجتماع ، مساىماتيا المستحقةوضع األعضاء ب
 فقط. مؤتمرات القمة الوضع المالي لممنظمة وليس خالؿ  مف حيف آلخر لتحديد

 اختيار البمداف المساىمة الكبرى؛ معرفة المعايير المستخدمة في طمبوا  (2



EX.CL/864(XXVI)vii 

Page 7 

جميورية الصوماؿ بغية إيجاد حؿ مناسب بطمبوا مف مفوضية االتحاد األفريقي  (1
 أعماؿ المجمس التنفيذي؛قبؿ بداية يسمح ليذا البمد بتسديد مساىماتو 

والذي ال توافؽ بعض نظاـ العقوبات الذي تـ اقتراحو  قمقيـ إزاءربوا عف عأ (2
الدوؿ  ألنيا ترى أنو مف األفضؿ تشجيع  عميو مف حيث المبدأ الدوؿ األعضاء

مف األفضؿ البحث عف سبؿ و عمى تسديد مساىماتيا بوسائؿ أخرى لمتوعية. 
ال تخضع إلى  عمى األقؿ مف مساىماتيا لكي %31تحفيزية أخرى مثؿ تسديد 

 العقوبات مثال.
بسبب الوضع السياسي في ليبيا وانييار سعر البتروؿ، وجد ىذا البمد نفسو في  (3

وضع صعب وقد أعرب عف رغبتو في أاّل يكوف مف بيف البمداف المساىمة 
وطمب مراجعة جدوؿ تقدير األنصبة عمى أساس قدرة الدوؿ األعضاء الكبرى 

 االقتصادي الصعب.د بالنظر إلى الوضع اعمى السد
التي  أبدوا رأييـ حوؿ الوضع في السوداف الذي يعاني مف ظمـ العقوبات الدولية (4

تمنع ىذا البمد مف الوفاء بالتزاماتو وطمبوا مف المفوضية البحث عف طرؽ 
، مثؿ نقؿ المبالغ د مساىماتو وتجنب العقوباتاأخرى تمكف السوداف مف سد

يداعيا في حساب   االتحاد األفريقي.نقدا بالدوالر وا 
طمبوا معمومات عف الشركاء بغية تحديد ىؤالء الذيف يحترموف التزاماتيـ والذيف  (01

 تقديـ توصية في ىذا الشأف؛مف لتمكيف المجنة الفرعية ال يفوف بذلؾ بانتظاـ 
لتزاماتيـ الشركاء العدـ الوفاء وراء األسباب الحقيقة  أعربوا عف قمقيـ إزاء (00

  في إعداد ميزانيتيا؛ تكوف واقعيةأف  وطمبوا مف المفوضية
سابقة المساىمات  مفمتأخرات  عميياتستحؽ الدوؿ األعضاء التي مف طمبوا  (03

 تفادي العقوبات. ل متأخراتتمؾ اللسداد ، أف تبذؿ جيودا 3104لسنة 
 

 رد المفوضية:
المالية الشؤوف في معرض الرد عمى ىذه المالحظات والتعميقات، أبمغ ممثؿ مديرية  (0)

 ، مضيفابمالحظات وتعميقات الدوؿ األعضاءعمما تأخذ المفوضية الجتماع بأف ا
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عمييا تستحؽ إلى الدوؿ األعضاء التي تذكير ئؿ رساقريب، توجيو  عما ،سيتـ أنو
 .3104سابقة لعاـ مساىمات متأخرات 

يذا البمد ب تصاؿاإلجراءات الضرورية لالالمفوضية تخذ ست، صوماؿالفيما يتعمؽ ب (3)
وىي عمى  ،خرات مساىماتوأد متاسائؿ الكفيمة بتمكينو مف سدو يجاد السبؿ والإ بغية

سداد مساىماتو. غير أف  ةاستعداد مستمر لمحوار مع ىذا البمد حوؿ كيفي
المفوضية عرب عف تقديرىا البالغ لالستعداد الذي أبدتو مدغشقر وتبقي مستعدة 

 مساىماتو. لمحوار مع ىذا البمد حوؿ الطرؽ التي تمكنو مف سداد
، لكف، فيما يتعمؽ بالسوداف، تجدر اإلشارة إلى أف إرادة السوداف  (2) ليست وليدة اليـو

بالنظر إلى ىذه الصعوبات العديدة، مف األفضؿ تقديـ ىذه المبالغ المالية إلى 
الحصوؿ عمى  المفوضية نقدا وبالعممة الصعبة لتمكيف االتحاد األفريقي مف

 .االعتمادات الالزمة
حظوا أف وضع مساىمات الشركاء تعكس المستوى الضعيؼ لتنفيذ البرامج كما ال (4)

. وبسبب الوسائؿ غير الكافية، ت دعى الدوؿ األعضاء إلى ريادة 3104خالؿ سنة 
 المنظمة. 

 
 التوصيات:

 المجنة الفرعية التوصيات التالية5 قدمت .02
خرى عمى وتشجع الدوؿ األعضاء األ البمداف التي دفعت مساىماتيا كاممةتينئ  (0

 ؛الوفاء بمساىماتيا النظامية بالكامؿ في المواعيد المحددة
تينئ الشركاء اإلنمائييف عمى مساىماتيـ وتدعوىـ إلى اإلفراج عف مساىماتيـ في  (3

 المواعيد المحددة لتمكيف االتحاد األفريقي مف تنفيذ مشاريعو وبرامجو؛
المحددة وتشجع الدوؿ تدعو الدوؿ األعضاء إلى تسديد مساىماتيا في المواعيد  (2

تدفع المبالغ المستحقة  المساىمات أفمف عمييا متأخرات تستحؽ األعضاء التي 
 بالكامؿ؛
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 التزاماتياتينئ جميورية مدغشقر عمى المبادرات التي اتخذتيا مف خالؿ الوفاء ب (4
، وتشجعيا عمى االستمرار في مف متأخرات مساىماتيا %24حيث سددت حوالي 

مفوضية االتحاد األفريقي لالتفاؽ عمى طرؽ االتصاؿ بمنيا  وتطمب ا الحماسىذ
المفروض عمى  تالمؤقاالعفاء ، وتقرر رفع إجراءات المتبقيةدفع المتأخرات 

 مدغشقر.
في التزاماتيا المالية سنتيف تسوية متاخراتيا تجاوزت تطمب مف الدوؿ األعضاء التي  (2

وبات طبقا لمقوانيف السارية أقرب المواعيد لتجنب الوقوع تحت طائمة نظاـ العق
 ؛المفعوؿ

 5التالية د عمى الدوؿ االعضاءاتوصي بفرض عقوبات بسبب عدـ السد (1
 جميورية أفريقيا الوسطى؛ (0
 جميورية غينيا بيساو. (3

 
االتحاد األفريقي بغية إيجاد السبؿ والوسائؿ التي االتصاؿ بتطمب مف الصوماؿ  (2

ة اجتماع المجمس التنفيذي واالمتثاؿ د متأخرات مساىماتيا قبؿ بداياتمكنيا مف سد
 .التنفيذي مجمسمل   EX.CL/Dec.788 (XXIV)مقرر 

لدى مكتب االتحاد األمريكي مبمغ نقدا بالدوالر التطمب مف جميورية السوداف إيداع  (3
إلى مفوضية االتحاد األفريقي وبذؿ الجيود بغية إرسالو األفريقي في الخرطوـ أو 

ميزانية االتحاد األفريقي مف العقوبات األحادية الطرؼ  إعفاء مساىمات السوداف في
 المفروضة عميو. 

 
خالؿ الجمسة التي بدأت  بما أنو لـ تتـ إثارة أية مسألة تحت بند ما يستجد مف أعماؿ .03

 .02541 ر فعت الجمسة في الساعة ، 04501 في الساعة
- 
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