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 ألف. مقدمة

تقدير جدول المعنية ب اللجنة الوزارية اجتمعت EX.CL/Dec.985(XXXI)عمال بمقرر المجلس التنفيذي  .1

 في أديس أبابا.  2018يناير  25يوم الخميس األنصبة والمساهمات 

خارجية الجمهورية الجزائرية الشعبية ترأس االجتماع معالي السيد عبد القادر مساهل، وزير  .2

 الديمقراطية.

 باء. الحضور

 :شاركت في االجتماع الدول األعضاء التالية .3

 الجزائر (1

 والجأن (2
 بوتسوانا (3
 بوروندي (4
 الكاميرون (5
 مصر (6
 شيوسموري (7
 السنغال (8
 السودان  (9

 غانا (10

 نيجيريا (11

 جدول األعمالجيم. 

 :جدول األعمال على النحو التاليتم اعتماد  .4

 فتتاييةاالكلمات ال (أ
 جدول األعمالاعتماد  (ب
 2017ميزانية االتحاد األفريقي لعام في  بحث المساهمات (ج
 2017لنظر في الدول األعضاء التي تخضع للعقوبات في ديسمبر ا (د
 ؛تقدير األنصبة عملية استعراض جدوليول مناقشة  (ه

 األفريقيمراجعة نظام العقوبات لالتحاد  بشأنالمقتريات  مشروعبحث  (و
 من أعمال.ما يستجد  (ز

 يةتفتتا االكلمات الدال. 

الجتماع امعالي السيد عبد القادر مساهل، وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية افتتح  .5

 وريب بجميع األعضاء الحاضرين. 
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 قررات ذات الصلة، بما في ذلك مقرر المجلس التنفيذيمالغرض من االجتماع باإلشارة إلى الأوضح و .6

وصية تتقديم في ميزانية االتحاد ووضع المساهمات لف اللجنة الوزارية باستعراض الذي يك 916رقم 

 635 قمر ينالمقرروكذلك  التدابير التي يتعين اتخاذها في هذا الصددأجهزة صنع السياسية بشأن إلى 

نقح معقوبات ن يطلبان إلى اللجنة الوزارية اقتراح نظام يللمجلس التنفيذي اللذ 985لمؤتمر االتحاد و

 .2019عام اعتبارا من  تطبيقه في أقرب وقت ممكنعلى أن يتم  األنصبة تقدير جدولمراجعة و

 .طلب من مفوضية االتحاد األفريقي تقديم التقريروبعد ذلك،  .7

عام اد األتفريقي لاالتح تقرير عن مساهمات الدول األعضاء تفي ميزانيةالمشروع . بحث هاء

2017  

البرمجة والميزانية والمالية والمحاسبة إلى أن الميزانية المعتمدة لالتحاد األفريقي للسنة  يةمدير تأشار .8

قرر، في جملة م. وينص الأمريكيا دوالرا 782،108،049 تبلغ ميزانية إجمالية قدرها 2017المالية 

 التالي:الميزانية على النحو يتم تمويل  أمور، على أن

 من المساهمات المقدرة على الدول األعضاء؛دوالرا أمريكيا  205,149,538مبلغ إجمالي قدره  (أ

 يتم الحصول عليه من الشركاء الدوليين.دوالرا أمريكيا   576,958,511مبلغ إجمالي قدره (ب

، ويددت أن األرقام لم تأخذ في االعتبار إال 2017الواردة لعام وضع المساهمات ثم عرضت  .9

 .المعمول بها وائح، وفقا لل2017ديسمبر  31المساهمات الواردة يتى 

مليون دوالر أمريكي من الدول  220.3مبلغ إجمالي قدره  ه تم استالمكذلك إلى أنالمفوضية  وأشارت .10

 . 2017ديسمبر  31األعضاء يتى 

 أي الحالية لسنة الماليةالمساهمات المقدرة لمدفوعات مليون دوالر أمريكي  138,3يشكل مبلغ  (1)

 %77لدول األعضاء مقارنة بتحصيل نسبة المقدرة على ا 2017في المائة من ميزانية عام  67

 ؛2016في عام 

 50أمريكي من المتأخرات من ميزانية السنوات السابقة، والتي تمثل دوالر  مليون 45,1مبلغ  (2)

 في المائة من المتأخرات؛
تمثل التي صندوق السالم، لدولة عضو  27تها مليون دوالر أمريكي كمساهمات دفع 29.5مبلغ  (3)

 2017لصندوق التي جمعت من الدول األعضاء في عام اإلجمالية ل ميزانيةال في المائة من 45
 .2018ميزانية عام لدفوعات مقدمة مك 2017في عام  دفعت مليون دوالر أمريكي 7.4مبلغ  (4)

 
 .٪52.5االجتماع بأنه خالل السنة الماضية، بلغ متوسط نسبة تحصيل الميزانية العادية  مفوضيةأبلغت ال .11

بلغ  2017ديسمبر  31غير المسددة يتى  مساهماتبأن مجموع ال االجتماع أيضا مفوضيةأبلغت ال .12

 مليون دوالر أمريكي: 147.8
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 السنة ميزانيةدة لمسدالغير المساهمات المقدرة مليون دوالر أمريكي  66.6مبلغ يشكل  (1)

 لصندوق السالم، مستحقة متأخراتأمريكي  مليون دوالر 35.5 بينما يشكلالحالية، 
 .2016قبل عام  ما لى متأخراتإمليون دوالر أمريكي  45.7ُرّيل مبلغ  (2)

مليون   411,2 ما مجموعه يتلقتم  إلى أنهالمفوضية  الشركاء، أشارت المقدم من تمويلالفيما يتعلق ب .13

 خالل الفترة قيد االستعراض،أمريكي دوالر 

لتمويل مشاريع أمريكي مليون دوالر  103,9 ، خصص مبلغمن التمويل المتوفر المقدم من الشركاء (1

 .لبعثة االتحاد األفريقي في الصومالأمريكي مليون دوالر  307.3مبلغ و وبرامج االتحاد األفريقي

 

 2017للعقوبات اعتبارا من ديسمبر واو: النظر تفي الدول األعضاء التي تخضع 

تراكمت على لالتحاد األفريقي،  النظم واللوائح الماليةمن  84لمادة يول العقوبات من ا 4لفقرة لتطبيقات  .14

 :وهي لمدة سنتين كاملتينمساهماتها  اتمتأخر التالية عضاءاألدول ال

 جمهورية أفريقيا الوسطى (1)

 غينيا بيساو (2)

 جنوب السودان (3)

 الصومال (4)

 القمرجزر  (5)

، إال أنه من أجل رفع 2018تجدر اإلشارة إلى أن جزر القمر دفعت جزءا من متأخراتها في يناير  .15

في المائة من مدفوعات المتأخرات  50المؤقتة، تحدد القواعد أنه ينبغي معالجة ما ال يقل عن عقوبات ال

 يوما من بدء دورة المجلس التنفيذي. 30المستحقة قبل 

 
 .2017ديسمبر  31انتهى في  والذي مؤقتالعفاء اإلمن  )ليبيا والسودان( واناستفادت دولتان عض .16

 
 وفيما يلي بيان بحالة مدفوعاتها يتى اآلن: .17

صندوق السالم( وقدمت ل)بما في ذلك المساهمات المقدمة  2017دفعت ليبيا كامل مساهمتها لعام  -

 جدوال زمنيا لتسديد متأخراتها،

 
 .2018مليون دوالر أمريكي في يناير  14.6بما مجموعه  2016دفع السودان متأخراته لعام  .18

 
صندوق السالم، وأبرزت أنه لاألنصبة  تقدير بشأن تطبيق جدول طلبت الدول األعضاء توضيحا .19

 .مسةقاليم الختقدم على قدم المساواة في األالي الذي ينص على أن المساهمة سجر كيقرميتناقض مع 

 
 العادلعدة دول أعضاء بشأن التوزيع اإلقليمي  اي أثارتهتأعاله ال ةالمذكور واغلالشبناء على و .20

آلية  أنه تم تطبيقوالمحاسبة  الماليةمديرية البرمجة وإعداد الميزانية ولصندوق السالم، أوضح مدير 
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باستخدام المخصصات الحالية التي تفي بمبدأ االتحاد في مجال اإلنصاف. وأشارت  2017مؤقتة لعام 

 الذي سيعرض علىوتمويل االتحاد بشأن  المقترحالمقرر  هذه النقطة تعتبر جزءا من أيضا إلى أن

 .ة السياسةأجهز
 

 (2021-2019الجديد ) تقدير األنصبة جدولبحث  –زاي 
اإلسراع من المفوضية ، طلبت اللجنة 2018تهي في عام األنصبة الحالي ين تقدير بما أن جدول .21

-2019 لفترةل على العمليةقابل للتطبيق  ألنصبةتقدير ا جدول بتعيين خبير استشاري من أجل إعداد

 لالتحاد األفريقي. 2021

 
وأبرز الرئيس ضرورة تزويد الخبير بالتوجيه الالزم لفهم السياق السياسي واالقتصادي واالجتماعي  .22

 .نصبةلتقدير األفي الجدول الجديد  إبرازهالذي ينبغي والذي يعمل فيه االتحاد 

 بشأن مراجعة نظام العقوبات تفي االتحاد األتفريقيقترح : م اء
وال  ارمصفال هو ت في االتحاد األفريقي يافزا يذكر، عقوبالنظام ال يالحال قائمال يوفر الوضع ال .23

 بما يكفي إلجبار الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه االتحاد. فعال

 
رير عن المقتريات اللجنة الوزارية بإعداد مشروع تقوفي هذا السياق، كلف المجلس التنفيذي  .24

 .عقوباتنظام ال مراجعةالمتعلقة ب

 
العقوبات  مجموعةبمراجعة اللجنة قامت ،  EX.CL 985 (XXIX) وعمال بمقرر المجلس التنفيذي .25

الحالية وخلصت إلى أنه ينبغي النظر في آلية مبسطة وإبراز أن النظام المقبل ينبغي أن يأخذ في 

 األنصبة الجديد. تقدير لمناقشات المتعلقة بجدولاعتبار أيضا نتائج اال

 
 فصلفي ال اتالعقوب المتعلق بنظامالمقترح  بمواصلة استعراض مفوضيةونتيجة لذلك، كلفت اللجنة ال .26

 .أعاله واردةالستيعاب التوصيات ال 2018 األول من عام

 توصياتالطاء: 

 :اللجنة التوصيات التاليةتقدم  .27

الدول األعضاء األخرى على دفع  تشجعوالتي سددت مساهماتها بالكامل الدول األعضاء ب تشيد (1

 بالكامل وفي يينها؛مساهماتها 
مساهماتهم ودعوتهم إلى دفع مساهماتهم في الوقت المناسب على لشركاء اإلنمائيين با تشيد أيضا (2

 لتمكين االتحاد األفريقي من تنفيذ مشاريعه وبرامجه؛
بالتزاماتها المالية دون إبطاء من المتأخرة عن سداد مساهماتها الوفاء األعضاء  الدول من طلبت (3

 ؛المعمول بها ، وفقا للقواعدالعقوباتأجل تفادي 
االتحاد ويكومات  رؤساء دولقواعد إجراءات مؤتمر من  35ذات الصلة من المادة عمال باأل كام  (4

ت المنصوص العقوبابفرض تمت التوصية لالتحاد األفريقي، واللوائح المالية األفريقي وأيكام النظم 

 على الدول التالية: السدادلعدم عليها 
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 جمهورية أفريقيا الوسطى؛ -
 غينيا بيساو  -
 جنوب السودان -
 الصومال -

لدفع  والسودان، 2017لعام كامل مساهماتها  بدفع ليبيابادرة القوية لاللتزام الذي أبدته مبال ر بت (5

 ؛مواصلة جهودهما وتسديد ما تبقى من التزاماتهماعلى متأخراته بالكامل وتشجع العضوين 
 ءشاور والتفاعل مع الدول األعضا، للتاللجنة الوزاريةبالتعاون مع  ،آلية وضعالمفوضية  منطلب ت (6

أجل  الدول منتلك بعثات إلى إيفاد التي تواجه صعوبات في دفع مساهماتها من أجل فهم المشكلة و

 التوصل إلى اتفاق يتيح لها الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه االتحاد األفريقي؛
على مواصلة استعراض تقدير األنصبة والمساهمات  اللجنة الوزارية المعنية بجدول تحث (7

قدير تمن خالل النظر في آلية مبسطة تتماشى مع مبادئ جدول العقوبات  المقتريات المتصلة بنظام

 .ألنصبة في المستقبلا
 .2018قمة يوليو خالل من اللجنة أن تقدم تقريرا  طلبت (8

 

 2017ديسمبر  31اعتبارا من الدول األعضاء مساهمات  : جدولالملحق
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