
FI 12604 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA         P. O. Box 3243        Telephone:   517 700        Fax:  5130 36 

website:   www.Africa-union.org 

 
 يالمجمس التنفيذ

 الدورة العادية الخامسة والعشروف
 0204يونيو  04–02 ،مالبو، غينيا االستوائية

 
 
 

 إنجميزياألصؿ: 
EX.CL/828 (XXV)vii 

 
 
 
 

 لممساهمات تقرير المجنة الفرعية
 

 

http://www.africa-union.org/


EX.CL/828 (XXV)vii 

Page 1 

 تـ إعدادىا بمكتب األميف العاـ لممفوضية 
 

 لممساهمات الفرعية المجنة تقرير
 

عف  التقرير لبحث 0204يناير   12في ماتىمسامل الفرعية جنةمال اجتماع قدع   .0
 .0204لعاـ  األفريقي االتحادزانية مي في والشركاء األعضاء مساىمات الدوؿ

 
 المشاركة:

جميورية الكونغو الديمقراطية  فيرابانجو سجيرار م السيد سعادة االجتماع،  ترأس  .0
، االتحاد األفريقي الدائـ لدى يالدى جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية وممثم

 األعضاءالدوؿ  يمممث مشاركةب، ماتىمسامل الفرعية جنةمالالنائب األوؿ لرئيس  
   :أسماؤها التالية

 رزائالج (0

 فاسو بوركينا (0

 تشاد (3

 طيةراديمقال الكونغو وريةيجم (4

 فالجابو  (5

 نيجيريا (6

 سيشؿ  (7

 راليوف سي (8

 فالسودا (9

 سوازيالند (02

 جوو ت (00

 
 :األعمال جدول اعتماد
عمى بعد تعديميا، المفوضية اياقترحت التيجدوؿ األعماؿ  بنود الفرعيةمجنة ال مدتاعت  .3

 :النحو التالي
 ؛فتتاحالا (0
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  ؛ـ العمؿتنظي (0
 جدوؿ األعماؿ اعتماد (3
 ؛0204مايو  32 حتى كاءشر وال عضاءاألالدوؿ  ماتىساف مع التقريربحث  (4
 .ف أعماؿم يستجد ما (5

 

 :يةاالفتتاح جلسةال

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

 
 :تقديم التقرير

عدادمديرية البرمجة و  ممثؿ غمأب .5  التقرير المشاركيف أفوالمالية والمحاسبة  يزانيةالم ا 
يناير  0مف يغطي الفترة الممتدة  األعضاءذي تـ تقديمو إلى الدوؿ ال اتىمالمساف ع

 .0204مايو  32 حتى
 يمثؿ الذيدوالرا أمريكيا   395.223.186غ نو مف مبمأ أوضح ،و لمتقريرعرض في .6

  مبمغ تحصيؿتـ ي، 0204ة المالية المعتمدة لمسن األفريقي االتحادميزانية 

  257.338.228 الدوؿ األعضاء، وتخصيص مبمغ  لدى دوالرا أمريكيا  137.884.958
 .مشركاءلرا أمريكيا دوال 

بيذا التقرير،  والممحؽ 0204مايو  32تاريخ المحدد بعف المساىمات  تقريرمل وفقا .7
  61.011.144,99 يمتو ما قاألعضاء الدوؿ مف  مةمالمست ماتىالمسا إجمالي بمغ 
 ماتىالمسا يمثؿ أمريكيا را  دوال     46.396.641,64قدره  مبمغ ايمن ،أمريكيارا دوال 

يمثؿ مبمغ  بينما ،0204بخصوص السنة المالية  األعضاء النظامية لمدوؿ
،  كما يمثؿ 0203 ديسمبر 30رصيد المتأخرات حتى  أمريكيا را  دوال   14.281756,79

إطار السنة المالية  في مقدماً  مدفوعةال ماتىمساال أمريكيارا   ال دو   332.746,56 مبمغ 
0205 . 

 المستحقة ماتىالمسا إجمالي مف% 37خالؿ السنة نسبة  مةمالمستتمثؿ المساىمات  .8
دولة  09ممثؿ المفوضية أيضا إلى أف  وأشار. السنة بداية في عمى الدوؿ األعضاء
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دوؿ أعضاء  4مساىماتيا بالكامؿ، ومنيا  دفعت قد 54عضوا مف الدوؿ األعضاء الػ
 ةدول 05 يادولة عضوا مدينة لممفوضية، من 09تزاؿ  . والمقدما ياماتىمسا دفعت

دفع مساىماتيا  ميياوع ، 0203إلى ما بعد سنة  عمييا متأخرات مستحقةعضوا 
 مسنة المالية الحالية. لالنظامية 

مميون  63،0 مبمغ  ـاستال ـ، ت0204مايو  32المنتيية في الفترة قيد البحث، خالؿ  .9
 االتحاد مفوضية امجر ب تمويؿ مختمؼ ل الشركاء فم ،% 04 أي، فقط أمريكيدوالر 

مف ىذا  .اأمريكي ادوالر  نيومم 257,33 قدره و المتعيد بو مبمغ ال إجماليف م األفريقي
إلى و ترحيمالذي تـ  0203رصيد ميزانية  اأمريكي ادوالر  نيومم  42.1مثؿيالمبمغ، 

 .0204السنة المالية 

عدادمديرية البرمجة و  ممثؿفيما يتعمؽ بالعقوبات، أبمغ  .02 يزانية والمالية والمحاسبة الم ا 
، ىناؾ 0204مايو  32المشاركيف أنو وفقا لبياف المساىمات حتى لالتحاد األفريقي، 

جميورية  ماوىا مسداد مساىماتيف رضت عمييما عقوبات لعدـ  فقطاف عضو اف دولت
مف  متأخراتفعمييما  مدغشقر والصوماؿ. أما أفريقيا الوسطى وغينيا بيساو

 . لسنتيف أو أكثر المساىمات
 ،EX.CL/DEC.788(XXIV) فيما يتعمؽ بمدغشقر، قرر المجمس التنفيذي في المقرر .00

 32سداد متأخراتيا قبؿ ب مع مطالبتيا اعدـ فرض عقوبات عمييمنحيا ميمة تقضي ب
جميورية تصمت ا .0204في يونيو  مجمس التنفيذي في مالبواجتماع اليوما مف 
المفوضية لبحث سبؿ ووسائؿ تمكينيا مف سداد متأخراتيا في بمرتيف مدغشقر 

ف البمد ال يستطيع الوفاء بالتزاماتو في الموعد المحدد في مقرر المستقبؿ القريب أل
 الفرعية لممساىماتإلى المجنة كما أرسمت مدغشقر مذكرة شفيية  المجمس التنفيذي.

 ،بالتاليتطمب منيا ،و  الذي يعاني منو البمد تشرح ليا فييا الوضع المالي الصعب 
  اتفاؽ بيف المفوضية ومدغشقر.إلى التوصؿ  يتـ  فرض العقوبات حتىإرجاء 

الشروع في سداد متأخرات مساىماتيا فيما يتعمؽ بالصوماؿ، طمب منيا نفس المقرر  .00
  .0204بشكؿ عادي ابتداء مف يناير 
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مساىماتيا بالنسبة  و لـ تسدِّد بعدمتأخرات عمييا وتمت اإلشارة أيضا إلى البمداف التي 
مثمما  .0204معقوبات حتى نياية ديسمبر ل إلى السنة الحالية. ىذه البمداف قد تخضع 

 سوداف.جميورية اللىو الحاؿ بالنسبة 

الصعوبة  أبرز ممثؿ مديرية المالية لمفوضية االتحاد األفريقي،فيما يتعمؽ بيذا البمد،  .03
لى العقوبات الدولية إالتي يواجييا السوداف في سداد متأخرات مساىماتو بالنظر 

لدفع متأخراتيا  إف جميورية السوداف كانت مستعدةف ،ومع ىذا .فروضة عميومال
آخرىا بتاريخ  كانت ،مف خالؿ مذكرة شفوية متتاليةمرات المفوضية ثالث واتصمت ب

أف تسيؿ ليا مف المفوضية  تطمبحيث   EA/AA/411تحت رقـ 0204يونيو  9
  لتفي بالتزاماتيا في أقرب وقت.ممكنة خيارات 

أبمغت مفوضية االتحاد األفريقي جميورية السالفة الذكر،   في ردىا عمى المذكرة الشفوية
  ،0204يونيو  02والمؤرخة  PBFA/DIR/21/46/048 المذكرة رقـ السوداف بموجب 

في مكتب إيداع مساىماتيا نقدا بالدوالر المتمثؿ في  فضؿ بأف تتبنى الخيار األ
إلى مديرية المالية دليؿ ثبوتي وتقديـ االتصاؿ التابع لالتحاد األفريقي في الخرطـو 

بغية مثير لمقمؽ ا الوضع اليجب إيجاد حؿ ليذف ميما يكف مف أمر،لممفوضية. و 
أبدى  قد ونأباعتبار معقوبات لالسوداف في قائمة البمداف الخاضعة الحيمولة دوف إدراج 

  استعداده لموفاء بالتزاماتو.
الفرعية الكممة  المجنةرئيس  ىبعد اإلحاطة عمما بالتقرير الذي قدمتو المفوضية، أعط .04

 . تعميقاتيـ ومالحظاتيـ يقدموالألعضاء كي 
 

 ،التي أعقبت ذلك خالل المناقشات
ىنأ األعضاء المفوضية عمى دقة التقرير وحسف صياغتو وطمبوا منيا تصحيحو  (0

 مع مراعاة مالحظات أعضاء المجنة الفرعية؛
أعربوا عف تقديرىـ لمدوؿ األعضاء التي دفعت مساىمتيا بالكامؿ ولمدوؿ التي  (0

 مقدما؛ يادفعت مساىمات
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مؼ بعض الدوؿ األعضاء عف دفع مساىماتيا النظامية أعربوا عف قمقيـ بشأف تخ (3
وأكدوا أنو ينبغي تشجيع الدوؿ التي عمييا متأخرات عمى سداد جميع ديونيا المستحقة 

 لالتحاد األفريقي؛
روا المفوضية بضرورة إرساؿ مذكرة شفوية عمى نحو منتظـ إلبالغ الدوؿ ذك    (4

 مساىماتيا المستحقة؛وضع األعضاء ب
بغية إيجاد مدغشقر التواصؿ مع جميورية  فوضية االتحاد األفريقي طمبوا مف م (5

الصعوبات التي يشيدىا ىذا  بدفع مساىماتيا بالنظر إلىيا حؿ مناسب يسمح ل
 البمد؛

طمبوا الحصوؿ عمى معمومات حوؿ الشركاء بغية تحديد أولئؾ الذيف يوفوف  (6
يتسنى لمجنة الفرعية بالتزاماتيـ و الذيف ال يقوموف بذلؾ عمى نحو منتظـ حتى 

 ؛تقديـ توصية بيذا الخصوص
دارات المفوضية التي تتأخر في إعدادا التقارير (7  .أعربوا عف قمقيـ إزاء أجيزة وا 
سابقة لسنة الالمساىمات  مفمتأخرات  عميياالدوؿ األعضاء التي مف طمبوا  (8

 تفادي العقوبات. ل  متأخراتتمؾ اللسداد ، أف تبذؿ جيودا 0204
 

 فوضية:ردود الم
في معرض الرد عمى ىذه المالحظات والتعميقات، أبمغ ممثؿ مديرية المالية  (0)

 ، مضيفابمالحظات وتعميقات الدوؿ األعضاءتحيط المفوضية عمما االجتماع بأف 
متأخرات عمييا إلى الدوؿ األعضاء التي تذكير ئؿ رساقريب، توجيو  عما ،سيتـ أنو

 . 0204سابقة لعاـ مساىمات 
 بيا  بعثترجمة المذكرة الشفوية التي إلى المفوضية ستسعى ؽ بمدغشقر، فيما يتعم (0)

رساليا إلى أعضاء المجنة الفرعية  البمد ىذا عتماد التقرير الخالؿ اجتماعيا وا 
 مقرر المجمس التنفيذيتقتصر في الوقت الحاضر عمى  لكف المفوضية  الحالي.

  رار.القأجيزة صنع حتى يتـ تقديـ توصية نيائية مف قبؿ 
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والحظ كذلؾ أف وضع مساىمات الشركاء يعكس ضعؼ مستوى  تنفيذ البرامج  (3)
 تتمثؿ فيمشاكؿ  أعاقتع التقارير ف، ألف عممية تنفيذ البرامج ور 0204خالؿ عاـ 

 . المناسبةفي المواعيدمواؿ األتوفر  عدـ
 

 التوصيات: 
 المجنة الفرعية التوصيات التالية: قدمت

 مساىماتيا كاممة؛ البمداف التي دفعتتينئة  (0
التي تمؾ  تشجيعسداد مساىماتيا في الوقت المناسب و إلى الدوؿ األعضاء  دعوة (0

 كامؿ؛بالعمييا متأخرات مف المساىمات، عمى سدادىا 
 في المواعيد المحددة لتمكيف مساىماتيـدعوة الشركاء الدولييف إلى اإلفراج عف  (3

 االتحاد األفريقي مف تنفيذ مشاريعو وبرامجو؛
طمب مف جميورية السوداف إيداع مبالغ نقدا بالدوالر في حساب مكتب االتحاد ال (4

جتماع قبؿ افتتاح ااألفريقي في الخرطـو وطمب تقديـ تقرير دقيؽ عف ىذه المسألة 
 المجمس التنفيذي في مالبو؛

 :الدولتيف العضويف التاليتيفعمى  المساىمات، التوصية بفرض عقوبات لعدـ سداد (5
 ؛فريقيا الوسطىجميورية أ (0
 جميورية غينيا بيساو( 0

 لبدء   EX.CL/DEC.788 (XXIV)ممقرر لاالمتثاؿ جميورية الصوماؿ مف الطمب  (6

خالؿ القمة عمييا عقوبات فرض لتفادي عادي بشكؿ فورا و تسديد مساىماتيا 
 .القادمة

 
ي بدأت خالؿ الجمسة الت بما أنو لـ تتـ إثارة أية مسألة تحت بند ما يستجد مف أعماؿ .05

 .00:27، ر فعت الجمسة في الساعة صباحا 9:02في الساعة 
- 
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