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 المهام واألهداف -أوالا 

 

االتحاد األفريقي )قرار  مؤتمر، طلب 9112في فبراير خالل قمة االتحاد األفريقي التي انعقدت  .1
( من الممثل السامي لالتحاد األفريقي، بدعم من مفوضية االتحاد األفريقي، إجراء 437 المؤتمر رقم

مشاورات إقليمية بشأن مسألة تقييم صندوق السالم وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في يوليو 
 ، النيجر.نياميب 9112

 
 جدول األنصبة الحاليق طب   ُي( أنه في غضون ذلك، 437قررت جمعية االتحاد األفريقي )القرار  .9

. وفي حالة 9112-9114المطبق على الميزانية العادية لالتحاد على تقييم صندوق السالم للفترة 
و كما ه تطبيق جدول األنصبة الجديد،عدم وجود توصيات فعلية ناتجة عن المشاورات، فسيتم 

 .9199إلى  9191مطبق على الميزانية العادية، على صندوق السالم من 

 
مؤتمر ، ولذلك طلب ال9191ت المشاورات اإلقليمية ال تزال جارية خالل مؤتمر قمة فبراير كان .3

(Assembly/AU/Dec.752(XXXIII)  من الممثل السامي لتمويل االتحاد وصندوق السالم إنهاء
 .9191المشاورات وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في يوليو 

 

 السياق -ثانيًا

 
( أنه سيتم منح صندوق السالم التابع لالتحاد 216) 9112الصادر في يوليو  مؤتمرحدد قرار ال .7

وأن هذا سيتم تمويله  9191مليون دوالر بحلول عام  711مليون دوالر لتصل إلى  396األفريقي 
من خالل مساهمات متساوية من كل منطقة من مناطق االتحاد األفريقي. قررت لجنة وزراء المالية 

لى عام إ المستهدف للوقف الكامل تعديل التاريخون عاًما انتقالًيا، وبالتالي تم سيك 9114أن عام 
9191. 

 
دام باستخبتقييم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  9114تقوم مفوضية االتحاد األفريقي منذ عام  .6

في االتحاد األفريقي. تم تقدير الدول  للدول األعضاءالمقررة  لألنصبة 9112-9114الجدول العام 
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 15. واستناًدا إلى هذه الصيغة، ساهمت 9114مليون دوالر سنوًيا منذ عام  26األعضاء بمبلغ 
في صندوق السالم التابع  مليون دوالر 5.765دولة عضو في االتحاد األفريقي حتى اآلن بحوالي 

 لالتحاد األفريقي.
 

. وكان الهدف 9112قرار تنشيط صندوق السالم في عام  ؤتمرمالُأحرز تقدم ملحوظ منذ أن اتخذ  .2
هو ضمان االستقالل المالي لالتحاد األفريقي. وقد جاء ذلك  9116لعام  مؤتمراألساسي لقرارات ال

نتيجة إدراك أن مستويات االعتماد على تمويل الشركاء قد وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق. فقد 
 ى أموال المانحين، في حالة تمويل برامج السالم واألمن.عل ٪24كان االتحاد يعتمد 

 

إلى أن المشاورات اإلقليمية التي  9112في تقريري المقدم إلى المجلس التنفيذي في يوليو  أشرُت .4
ة لتقييم العادي استخدام الجدول العام لألنصبة المقررة للميزانيةلصالح  توجه عامأجريتها كشفت عن 

اريخ للتأنه يجب النظر في تمديد متواضع  مساهمات الدول األعضاء في صندوق السالم. كما ذكرُت
 .للوصول إلى الوقف الكامل المستهدف

 

المستهدف للوقف الكامل لصندوق السالم التابع لالتحاد  ، تم تمديد التاريخ9191خالل قمة فبراير  .8
 .9193األفريقي إلى غاية عام 

 

، يسعدني أن أشير إلى أن المنطقة الجنوبية اختتمت مشاوراتها وقدمت موقفها 9191منذ قمة فبراير  .2
 . كما اختتمت المنطقة الغربية مشاوراتها خالل الفترة ذاتها.9191رسمًيا في فبراير 

 

 نتائج المشاورات اإلقليمية  -ثالثا

 :الخمس األفريقي االتحاد مناطق مع اإلقليمية المشاورات نتائج هي هذه .11
 

تحبذ استخدام الجدول العام لألنصبة المقررة للميزانية العادية ( مناطق من االتحاد األفريقي 7أ( توجد أربع )
 .والغربية والجنوبية والشرقية الوسطى المناطق هي وهذه لمساهمات الدول األعضاء في صندوق السالم.
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 مالحظات رئيسية:

 على هذا النهج. 437 مؤتمر رقمينص قرار ال 

 

  دولة عضو مساهماتها لصندوق السالم التابع لالتحاد األفريقي على  61، سددت 9114منذ عام
 أساس جدول األنصبة المقررة.

 

 استخدام وتود العام المقررة األنصبة جدول استخدام الشمال، منطقة وهي ،(1) واحدة منطقة تؤيد والب( 
 لكيفية اقليمية صيغة واقترح( 9112 يوليه) 216 المؤتمر رقم قرار في أصال المقترح اإلقليمي الجدول

 بنسبة للمساهمة افريقيا وسط منطقة (1): التالي النحو على األفريقي االتحاد مناطق جميع علىاالعباء  تقاسم
 ةللميزاني المقررة لألنصبة العام الجدول تطبيق( 9)و; %9926 بنسبة للمساهمة االخرى المناطق وجميع 11٪

 .السالم صندوق في عضو دولة لكل المحددة المساهمة لتحديد منطقة كل داخل العادية
 

 مالحظات رئيسية:

  إقليمية صيغة على 216 رقم المؤتمرينص قرار. 

 

 االعباء لتقاسم إنصافا أكثر صيغة تمثل الصيغة هذه أن الشمالية المنطقة في االعضاء الدول وترى. 

 

 توصية  رابعًا

افق ستند إلى توات في االتحاد األفريقي يالقرار اتخاذبعد دراسة متأنية لما سبق، ومع مراعاة أن  .11
ية العاد استخدام الجدول العام لألنصبة المقررة للميزانيةوصي بمواصلة اآلراء وليس اإلجماع، ُأ

 مع يتماشى وهذا من أجل مساهمات الدول األعضاء في صندوق السالم التابع لالتحاد األفريقي.
 .السالم لصندوق الجارية للمساهمات األساس بالفعل ويوفر العام االتجاه

-- 
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 مقرر مشروع
 تقرير الممثل السامي لالتحاد اإلفريقي المكلف بتمويل االتحاد

 تعلقة بمساهمات الدول األعضاء فياإلقليمية الموصندوق السالم حول المشاورات 
 صندوق السالم التابع لالتحاد األفريقي

 

 التنفيذي: إن المجلس

 السامي الممثل من يطلب ، الذيAssembly/AU/Dec.734 (XXXII)المؤتمر  قررم إلى إذ يشير 12

 ييمتق مسألة بشأن إقليمية مشاورات إجراء السالم، وصندوق االتحاد لتمويل األفريقي لالتحاد

 في نيجربال نيامي في التنفيذي المجلس إلى تقرير المفوضية، وتقديم من بدعم السالم، صندوق

 91122 يوليويونيو/

 

 لالتحاد السامي الممثل عن 9112 يوليويو/نيو في الصادر المرحلي التقرير إلى أيضا إذ يشيرو 92

 تقييم ألةمس بخصوص اإلقليمية المشاورات نتائج بشأن السالم وصندوق االتحاد لتمويل األفريقي

 2األفريقي لالتحاد التابع السالم صندوق

 

 الممثل من يطلب الذي ،EX.CL/Dec.1089 (XXXVI)التنفيذي  المجلس قررم إلى إذ يشيرو 32

 /يوليو في ذيالتنفي المجلس إلى تقرير وتقديم اإلقليمية المشاورات اختتام األفريقي لالتحاد السامي

 91912 يوليو

 

 المشاورات حول األفريقي لالتحاد السامي للممثل 9191 يوليويونيو/ بتقرير علما إذ يحيطو 72

 المشاورات ونتائج األفريقي لالتحاد السالم صندوق في األعضاء الدول لمساهمات اإلقليمية

 لالتحاد التابع السالم صندوق تقييم مسألة بشأن (6الخمس ) األفريقي االتحاد مناطق مع اإلقليمية

 يزانيةللم المقررة األنصبة جدول استخدام يؤيد اآلراء في عام إلى توافق تشير والتي األفريقي

 2األفريقي لالتحاد التابع السالم صندوق في األعضاء الدول مساهمات لتقييم العادية

 

 دولج استخدام بمواصلة األفريقي لالتحاد السامي الممثل وتوصيات تقرير يؤيد أن يقرر إذو 62

 لالتحاد ابعالت السالم صندوق في األعضاء الدول مساهمات لتقييم العادية للميزانية المقررة األنصبة

 2األفريقي

- 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2020-07-22

AU High Representative for Financing

the Union & the Peace Fund Report on

the Regional Consultations for Member

State Contributions to the AU Peace Fund

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/8845

Downloaded from African Union Common Repository


