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 الخلفية ألف.

 تحقيقله تى يتسنى ح برامجه لتنفيذ بها التنبؤ مكنيو يعتمد عليها  كافية موارد إلى األفريقي االتحاد يحتاج .1
 قرراتم فريقياأل لالتحاد المتتالية مالقم اتخذت ،5112 عام ومنذ. والتكامل لتنميةفي مجالي ا أهدافه
 االتحاد دأب التي التحديات لمواجهة به التنبؤ يمكن سليم تمويل وجود لضمان المالي اإلصالحبشأن 

  مواجهتها وهي: على األفريقي

 ؛وتقلبها إيراداتهب التنبؤ على القدرة عدم (أ

 الخارجيين؛ الشركاء على االعتماد (ب

 األعضاء؛ الدول من قليل عدد على االعتماد (ج

 نزاهة؛وال المال مقابل القيمة إثبات إلى الحاجة (د

 .المتنامية الميزانية (ه

 :تحقيق األهداف الرئيسية التالية وبالتالي، ترمي المقررات المتخذة بشأن اإلصالح المالي إلى .5

  اسبفي الوقت المنإلى االتحاد األفريقي دفع المساهمات المقدرة للدول األعضاء ومساهمات الشركاء 
 ،التنبؤ بهويمكن وعلى نحو كاف وموثوق به 

 ؛المصادر الخارجيةعلى  االعتماد والحد منالستقالل المالي ا 

  دارتهما من أجل تحقيق معايير ائتمانية عالية والقيمة الرقابة تحسين الرقابة على الميزانية و المالية وا 
  ؛نزاهةوال مقابل المال

 ق التحاد األفريقي من خالل تنشيط صندو ل مالسال مكن التنبؤ به لعملياتذي يال مستدامالتمويل ال
 .األفريقي والسعي إلى إقامة شراكات استراتيجيةالسالم التابع لالتحاد 

اله، جميع األهداف المذكورة أعبشأن عن التقدم المحرز حتى اآلن  مستحدثةهذا التقرير معلومات  يتضمن .3
 المقتبسة في التقرير. تمويل االتحادن أشوفقا لمقررات المجلس التنفيذي والمؤتمر ب

 مقرر كيجالي بشأن تمويل االتحاد باء.

 في المائة 2.0ستيراد ننسبة االتنفيذ ضريبة  (0

كان هناك زخم ، 5112في يوليو  (Assembly/AU/Dec.605 (XXVII)) اليجكي مقررذ اعتماد من .4
من  %42دولة، تمثل حوالي  52هناك  تكان، 5112 ديسمبر 51فبحلول . تنفيذه فيغير مسبوق 
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الي بشأن جكي على مقرر إضفاء الطابع المحليمختلفة من  ويات، قد بلغت مستأعضاء االتحاد األفريقي
 عضو بأنها بدأت فيالدولة التصنيف على ار مكون من أربعة عناصر يساعد معوقد . تمويل االتحاد

 :اليجكي مقررتنفيذ 

 ًا؛الي بشأن تمويل االتحاد كليًا أو جزئيجكي مقررتنفيذ  اعتزامهاأعربت عن التي  عضوالدولة ال (أ
 ؛القارةإلى المستوردة المؤهلة على جميع السلع  %1.5تنفيذ ضريبة بنسبة  (ب

تتفق مع  بديلةالتمويل المصادر خيارات غير شاملة وغير ملزمة من مجموعة  االختيار بين (ج
 الوطنية المتطلبات والقوانين واللوائح واألحكام الدستورية

(Assembly/AU/Dec.578(XXV))؛ 

حاد األفريقي حساب مفتوح لالت في الضريبةالمبالغ المحصلة من بإيداع  تقوم اإلدارة الوطنية تلقائياً  (د
رة دمقاد األفريقي وفقًا للمساهمة الإلى االتحتحويلها بغية ل دولة عضو في ك ك المركزي البن لدى

  لكل دولة عضو؛

 
 الضريبة تقوم نتحصيلالتي  الدول األعضاء (2

 

 بتحصيل حاليا تقومُيعرف أنها بلدًا  12هناك والعشرين المذكورة أعاله، خمس من بين الدول األعضاء ال .2
 :الدول األعضاءهذه فيما يلي و  .على الواردات المؤهلة لضريبةا

 ابون جال .9 ينياك .1
 الكاميرون . 11 كونغو برازافيلال .5
 سيراليون . 11 رواندا .3
 كوت ديفوار. 15 تشاد  .4
 بنين. 13 جيبوتي .2
 غانا. 14 غينيا .2
 مالي .12 السودان .7
  امبياج .2

 4514411141وللميزانية العادية  أمريكيا دوالرًا  49 194 184 ب هذه البلدان حصص ُتقيَّم، جماعياً  .2
لميزانيات سابقة مستحقة عليها  متأخرات كانت هناك كما  .كمساهمة في صندوق السالم دوالرا أمريكيا 
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دوالًرا  2 486 418العادية و  للميزانية دوالرا أمريكيا 5611261449)، اأمريكي ادوالر  5918141522بمبلغ 
 .م(أمريكًيا لصندوق السال

 444من هذه الدول األعضاء )ريكيا مأدوالرًا  2411681194قدره تم تلقي مبلغ ، 5148 ديسمبر 64حتى  .7
 ،في الميزانية العادية وصندوق السالم كمساهمة أمريكيا دوالرًا  1 169. 284، أمريكيا دوالرًا  64 989

مبلغ آخر قدره  وتم تلقي .(ةلغ المتوقعافي المائة من المب 66في المائة و  21تمثل ، على التوالي
 .  من كوت ديفوار ومالي، 5149في ميزانية عام  كمساهمة مقدمة مسبقا أمريكيادوالرًا  411491629

لالتحاد  5112دفعت مساهماتها لعام ، امبياجو  وتشاد، باستثناء، جميع الدول االعضاء المذكورة آنفا .2
  األفريقي باستخدام النظام الجديد .

 .متأخرات مالية من الميزانيات السابقة، باستثناء السودان وتشاد، أي من هذه البلدانعلى تستحق ال  . .9

على ة قادر  غير فإنها    ا عليهه بالنسبة للسودان وبسبب الحظر االقتصادي المفروض ومن المفهوم أن
 . تحويل األموال إلى االتحاد األفريقي

  الضريبة على الوارداتتحصل التي وضع المساهمات حسب البلدان : 1الجدول 

 ةريكيمبماليين الدوالر ات األ 

  59.50           $  ميزانية العاديةلرة لدالمقات المساهم

  12.10           $  ملصندوق السال رةدالمقات المساهم

  36.00           $  للميزانية العادية  المبالغ المحصلة

  4.00             $   المبالغ المحصلة لصندوق السالم

 المحصلةخرات أالمت
 $           20.30  

  1.10             $  مبالغ دفعت مسبقا 

  23.20           $  2108المساهمات في الميزانية العادية لعام خرات أمت

  8.10             $  2108المساهمات في صندوق السالم لعام خرات أمت

 سابقة سنوات   المستحقة من خرات أالمت
 $             9.50  
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 الي بشأن تمويل االتحادجكي مقررالتي يتسم نها المرونة   (3

. العديد من الدول األعضاء عتمدهاا قد  %1.5 ضريبةتنفيذ ب التي تحيطيبدو أن الرسالة حول المرونة  .11
 قررمللدول األعضاء تحديد الشكل المناسب والوسائل التي ستستخدمها لتنفيذ  تاح بموجبهيُ ترتيب و وه
 إمكانية مبادئب االلتزام تمي طالما بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية ،الي بشأن تمويل االتحادجكي

 .واالمتثال التنبؤ

وقد . نهج معّدل على أساس المقررأنها أعربت عن التزامها بتنفيذ  ُيعرف بلدان 4تماشًيا مع ذلك، هناك  .11
ظرا نومع ذلك، . االلتزام الكامل بمبادئ تمويل االتحادعن موريشيوس وسيشيل وهما  ماثنان منأعرب 

 يذ ضريبةتنفن على يفإنهما غير قادر وااللتزامات الدولية،  الوطنية االقتصادية والقانونيةصعوبات لل
االلتزام بوتعهدا  موجودةالمالية باستخدام اآللية ال ان الوفاء بالتزاماتهموبداًل من ذلك، سيواصال. 1.5%

ة، مساهمتها من خالل اآللية الحالي تسديدوبالمثل، ستواصل مالوي  .بمباديء إمكانية التنبؤ واالمتثال
ن التزامها أعربت عقد أنها  من رغمبالفالجزائر، أما  .مباشرة من الخزانة الوطنية تحويل األموالسيتم  ولكن

 فقد ذلك، ومع .%1.5أنها أشارت إلى إمكانية عدم تنفيذ ضريبة إال  ،واالمتثال التنبؤ بعنصري إمكانية
 .اوضعه مع تناسببما ي قررمال تنفيذبشأن طرق  الدراسات من مزيد إجراءت طلب

دوالرًا .218461441    ومبلغ أمريكيادوالرًا  66 244 444قدره  وقد تم تقييم هذه البلدان مجتمعة بمبلغ .15
كما كان عليها متأخرات من الميزانيات السابقة  .على التوالي، العادية وصندوق السالم للميزانيةأمريكيا 
 .دوالًرا أمريكًيا 114،641بمبلغ 
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 5148ها في عام يلعدفعت جميع البلدان في هذه الفئة كل ما كان مستحًقا ، 5148ديسمبر  64 حتى  .13
باستثناء الجزائر التي لم تساهم في صندوق السالم لألسباب المنصوص عليها في القسم )ج( من هذا 

يا. کيرمأ رالدو 4،914،444 قدره  لغبمب وسيشيورم نم ةقمسب عجمعملية  كانه ت نکا امک .التقرير
 .السابقةيزانيات المات من متأخر من عليها هذه الدول األعضاء ال توجد من بين 

 معدلالنهج الالنلدان التي تختار اتباع قنل من ات المساهموضع : 2لجدول ا

 In US$ million 

  33.70           $  لميزانية العاديةفي ارة دالمقات المساهم

  6.90             $  ملصندوق السال رةدالمقات المساهم

  33.70           $  للميزانية العادية المبالغ المحصلة

  0.60             $  المبالغ المحصلة لصندوق السالم

 المحصلةخرات أالمت
 $             0.40  

  1.90             $  مبالغ دفعت مسبقا  

    -                  $  2108المساهمات في الميزانية العادية لعام خرات أمت

  6.20             $  2108المساهمات في صندوق السالم لعام خرات أمت

 سنوات سابقة المستحقة من خرات أالمت
 $                  -    

 : حالة المساهمة من جانب النلدان التي تختار اتباع نهج معدل2الشكل 
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 كيجالي مقرر تنفيذ ندأت عمليةالتي  األخرى  األعضاء الدول (4

 

ولم . يالجكي مقرر إضفاء الطابع المحلي علىفي عملية  نها شرعتأثبت هناك ست دول أعضاء أخرى  .14
 :البلدان هذه فيما يلي قائمة. أم ال الضريبةتقوم بتحصيل ت عرف بعد ما إذا كاني

 جزر القمر. 4  نيجيريا .1
 إثيوبيا. 2 موريتانيا .5
 ليبيا. 2 السنغال .3

 411و  اأمريكي ادوالر  27.513.437بمبلغ  مجتمعة  هذه البلدان  تم تقدير مساهمات، 5112في عام  .12
يضا أبلغت على التوالي. و ، لسالماصندوق  في للميزانية العادية وكمساهمة  أمريكيدوالر  11 224
دوالرًا  22 292 914) أمريكيا دوالرًا  22 372 771من الميزانيات السابقة بمبلغ ات مساهماتها متأخر 

 .الم(صندوق الس في للميزانية العادية والمساهمة ، على التوالي، أمريكيادوالرًا  2 721 222 أمريكيا و

دوالًرا أمريكًيا  2.994.275ودوالًرا أمريكًيا  42،171،212تم استالم ، 5112ديسمبر  31حتى  .12
 مبالغ من ال ٪77و  ٪79يمثل  وهو ما على التوالي كمساهمة في الميزانية العادية وصندوق السالم  

ة الميزاني تمتأخرامن تم استالمه  ا قد أمريكي ادوالر  52.212.515 قدره المتوقعة. وكان هناك أيضا مبلغ
 سبقة كدفعة م اأمريكي ادوالر  287218237 قدره  مبلغاستالم منه من نيجيريا. وقد تم  ٪97السابقة مع 
ساهماتها التزامات مب بالوفاءلم تقم بعد ، وحدها ليبياتأتي في معظمها من نيجيريا.  5119لميزانية عام 

 .اأمريكي ادوالر  41.229.231بما قيمته سابقة  لميزانيةات متأخر  ا تستحق عليها كما أنه، 5112لعام 

 

 اليجكي مقررفي عملية تنفيذ التي شرعت من قنل النلدان ات المساهموضع : 3الجدول 

 In US$ million 

  57.20           $  ميزانية العاديةلرة لدالمقات المساهم

  11.70           $  ملصندوق السال رةدالمقات المساهم

  45.20           $  للميزانية العادية المبالغ المحصلة

  9.00             $  المحصلة لصندوق السالمالمبالغ 
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 المحصلةخرات أالمت
 $           26.60  

  6.60             $  مبالغ دفعت مسبقا 

  12.00           $  2108ميزانية العادية لعام لالمساهمات لخرات أمت

  2.70             $  2108صندوق السالم لعام لالمساهمات خرات أمت

 المستحقة من سنوات ماضيةخرات أالمت
 $           38.80  

 اليجكي مقررعملية تنفيذ  التي شرعت في من قنل النلدان ات المساهموضع : 3الشكل 

 

  الي بعدجكي مقررلم تنفذ  التي جميع الدول األعضاء األخرى .  (2

 
 . الي بشأن تمويل االتحادجكي مقرردولة عضوا لم تنفذ بعد أو ال تنفذ  31حاليا  توجد .17

 هذه الفئة:ضمن فيما يلي البلدان الواردة  .12

 فاسو بوركينا( 12    افريقيا جنوب( 1

 مدغشقر( 17     مصر( 5

 النيجر( 12    المغرب( 3

 وجتو ( 19     والأنج( 4

 إسواتيني( 51     تونس( 2
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 ترياار ( 51     تنزانيا( 2

 بوروندي( 55   الكونغوجمهورية ( 7

 ليسوتو( 53     زامبيا( 2

 ليبيريا( 54     اوغندا( 9

 األخضر الرأس( 52   االستوائية غينيا( 11

 الوسطى أفريقيا جمهورية( 52    موزمبيق( 11

 الصومال( 57    بوتسوانا( 15

 بيساو غينيا( 52   السودان جنوب( 13

 الديموقراطية الصحراوية العربية الجمهورية( 59    زيمبابوي ( 14

 وبرينسيبي تومي ساو( 31    ناميبيا( 12

للميزانية  أمريكيادوالرًا  424 941 412بما قيمته هذه البلدان مجتمعة على المبلغ المستحق تم تقييم  .19
وكانت . كمساهمات في صندوق السالم  دوالر أمريكي 61 594 111بلغ يالعادية وكان من المتوقع أن 
 64 584 446دوالرًا أمريكيًا ) 4112141485السابقة بمبلغ قدره  الميزانياتهذه البلدان أيضًا متأخرة عن 

 .على التوالي(، للميزانية العادية وصندوق السالمأمريكيا دوالرًا  49 642 119و  أمريكيادوالرًا 

 أمريكيا دوالرًا  444 124 954تم جمع مبلغ قدره ، 5148ديسمبر  64في  .51

و ما وه، على التوالي، في الميزانية العادية وصندوق السالمأمريكيا كمساهمة دوالرًا  41 646 194و 
 186تم تحصيل مبلغ قدره ، وعالوة على ذلك. في المائة من المبلغ المتوقع 15في المائة و  29 يمثل
عن السنوات السابقة بالنسبة للميزانية ات متأخر كأمريكيا دوالرًا  9 454 249و  دوالرا امريكيا  58 116

مسبقة كدفعة أمريكيا دوالراً  5 112 854كما تم تحصيل مبلغ قدره  .على التوالي، العادية وصندوق السالم
 .معظمها من ناميبيا ،5149لميزانية 

مدفوعات ك أمريكيا دوالراً .4918911144 وأمريكيا  دوالراً 1414121615ك مبلغان هنا اليزال  .54
بمبلغ قدره المتأخرات من الميزانيات السابقة  تقدر . والسالم وقدنصو ةيالعاد يةنازللمي مستحقة

 اأمريكيا دوالر  45،145،211
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 اليجكي مقررمن جانب النلدان التي لم تنفذ بعد ات المساهموضع : 4الجدول 

 بماليين الدوالرات األمريكية

  167.90         $  ميزانية العاديةلل رةدالمقات المساهم

  34.30           $  ملصندوق السال رةدالمقات المساهم

  115.50         $  للميزانية العادية المبالغ المحصلة

  14.30           $  المبالغ المحصلة لصندوق السالم

 المحصلةخرات أالمت
 $           38.10  

  2.40             $  المبالغ المدفوعة مقدما 

  45.50           $  2108ميزانية العادية لعام لل  المستحقة  المساهمات

  19.90           $  2108صندوق السالم  لعام المستحقة ل المساهمات

 سابقة المستحقة من سنوات خرات أالمت
 $           12.50  

 اليجكي مقررمن جانب البلدان التي لم تنفذ بعد ات المساهموضع : 4الشكل 

 
 ج.  صندوق السالم

 هدف مقابلفي و . السالم بشأن صندوق  مسبوق  غير زخم هناككان  ،5112 عام في تنشيطه إعادة منذ .55
 الدول ساهمت ،(5112و 5117 عامي من لكل دوالر مليون  22) أمريكي دوالر مليون  131ال

 $-  $20.00  $40.00  $60.00  $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00

Assessed contribution Regular Budget

Assessed contribution Peace Fund

Collection Regular budget

Collection Peace Fund

Collection in arrears

Paid in Advance

Outstanding contribution for 2018 Regular budget

Outstanding contribution for 2018 Peace Fund

Outstanding Arrears from previous years
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 األموال من %21 يمثل ما أي أمريكي، دوالر مليون  79 بنحو 5112 ديسمبر 51حتى  األعضاء
الذي يقضي بأن تساهم   Assembly/AU/Dec.605(XXVII)مقرر المؤتمر ل استجابة ذلك جاءو . المتوقعة
 411 إلى يرتفعل 5117 عام في أمريكي دوالر مليون  352 بمبلغ السالم صندوق  في األعضاء الدول
 .5151 عام بحلول أمريكي دوالر مليون 

 منأمريكي  دوالر مليون  411جمع كان ينبغي  أعاله، 55 الفقرة في المذكورنفسه  المقرر مع تمشيا .53
 أن إقليم كل على أن يعنيما (. 2) الخمسة األفريقي االتحاد أقاليم من إقليم كل من متساوية مساهمات

 فيو . قاليماأل داخل المبلغ هذا توزيع وضح كيفيةي لم قررمال أن غير. أمريكي دوالر مليون  21 جمعي
 الدول مساهماتدير لتقتقدير األنصبة  جدولالالمفوضية  طبقت المسألة، هذه بشأن التوجيه غياب

 يتم تىح االنسحاب قررت التي األعضاء الدولبقبول بعض  النهجيحظ هذا  ولم. في الصندوق  األعضاء
 لصندوق ا فيات المساهم معدل انخفاض فإن ،عليهو . الصندوق  في للمساهمة مناسبة آلية على االتفاق

 وضع. ال هذا إلىُيعزى، بشكل رئيسي، 

بموجب المقرر  السالم صندوق المؤتمر الوثيقة المتعلقة بتعزيز هيكل إدارة وتسيير  اعتمد نفسه، الوقت في .54
Assembly/AU/Dec.687(XXX) 5112 ينايرفي  الصادر. 

 واإلدارية  المسائل الماليةو الميزانية  .دال

دار  و  المالية دار إلل الذهنية القواعد (أ  الميزانيةا 

 واعتمدها ياألفريق لالتحاد المالية للموارد السليمة لإلدارة "الذهبية القواعد" األفريقي االتحاد بحث مؤتمر
 :حاليا الكاملطبيق الت قيد التسع القواعد من ست وهناك. 5112 يناير في

 الميزانية من أدنى احد األعضاء الدول مساهمات تغطي أن ينبغي: األولى الذهبية القاعدة (1

 للتنبؤ قابلة اإليرادات تكون  أن يجب: الثانية الذهبية القاعدة (5

 موثوقا بها  الميزانيات تكون  أن يجب: الثالثة الذهبية القاعدة (3

 إلنفاقالحدود القصوى ل تحديد يجب: الرابعة الذهبية القاعدة (4

 النفقاتافة بك التصريح يجب: الخامسة الذهبية القاعدة (2

 وفعالةا بها موثوق والمعامالت الموارد تدفقات تكون  أن يجب: السادسة الذهبية القاعدة (2
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جراءات سياسات إلى الذهبية القواعد ترجمة حالًياجري ت دراجها في  األفريقي تحادالل وا   لوائح وال م نظالوا 
 المعتمدة قيفرياأل االتحادميزانية  إعداد عنداللوائح  تطبيق ساعدوقد . األفريقي لالتحاد المحّدثة المالية
 .5112 عام بميزانية مقارنةً  %15 بنسبة خفضها على 5119 لعام

 المالية وزراء قنل من الرقابة تعزيز (ب

 في ستساعد التي ،الميزانية على الرقابة بشأن 12وزراء المالية الـ مهمةالمؤتمر  أقر ،5112 يناير في .52
 :يلي ما ضمان

دارة و  المالية دارةاإل معايير علىبأ فريقياأل االتحادالتزام  (أ  الميزانيةا 

 .إليراداتالسليم با تنبؤالو  اإلنفاق على القدرة إلى تستندبها  موثوق  ميزانيةإعداد  (ب

 :يلي بما للقيام اآلن حتى مرات خمس إنشائها، منذ عشر، الخمسة المالية وزراء لجنةاجتمعت  .52

 ؛اختصاصاتها اعتماد (أ

 االتحاد؛ تمويل بشأن اليجكيمقرر  لتنفيذ طريقة أفضل على االتفاق (ب

 ؛على المؤتمر واقتراحها" الذهبية القواعد" على الموافقة (ج

 ؛واقتراحها على المؤتمر األفريقي االتحاد ميزانيةعلى  الرقابة آلية إجازة (د

 ؛مراجعتها و  ميزانيةال عدادإل جديدة عملية على الموافقة (ه

 .التنفيذي المجلس إلى 5119 ميزانيةبشأن  توصياتتقديم  (و

 في كامل بشكل لها، التابعة الخبراء لجنة خالل من ،12وزراء المالية الـ لجنة شاركت ذلك، إلى إضافة .57
ية للتنسيق واللجنة الفرع والمؤتمرات لبرامجاللجنة الفرعية ل مع باالشتراك النظامية الميزانيةإعداد  عملية

التابعين للجنة الممثلين الدائمين وذلك لبحث  ةيواإلدار  الماليةعلى الميزانية والشؤون  العام إلشرافوا
اضطلعت لجنة  ،ذلك طوالو . 5112 أكتوبرإلى  مايومن خالل الفترة  والمقترحات الميزانية أولويات

 لها التي ةالبشري المواردمسائل و  اإلدارية المسائلبشأن  التوجيه توفير فيبدور حاسم  12وزراء المالية الـ
 :تشمل والتي مالية آثار

 ؛5119 ميزانية بشأنت المداوال (أ

 ؛5112 لعام سنوي  النصف األداءعن  تقرير (ب

 األفريقي؛ االتحاد موظفي أداء إدارة (ج
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 ؛األفريقي لالتحاد واالختيارعيين الت عمليات (د

 األجل؛ ةقصير ال دو العق تحليل (ه

 األفريقي؛ االتحاد في الرواتب متأخرات مناقشة (و

 االحتياطي؛ صندوق ال تصنيف وا عادة تحديد (ز

 ؛5112 لعام تكميليةال ميزانيةبحث ال (ح

 ؛ا عادة قيدهاو  شطبها المقترحعالقة لفترة طويلة و ال األرصدة من التحقق (ط

 .وبروكسل جنيف في األفريقي االتحادتبي لمك التفضيلي السعرلجة معا (ي

 . جدول تقدير األنصبةهاء

 على القدرة مبادئ االعتبار في خذتأُ  وقد. 5155-5151 للفترةتقدير األنصبة  جدول صياغة عيدتأُ  .52
موجب ب مطلوب هو كما المخاطر تركيز تفاديبغية  منصف نحو على األعباء وتقاسم والتضامن الدفع

 ءعب تقاسم سيحّسن أنه أساس علىإعداده  تم وقد. (Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII))مقرر المؤتمر 
 كاملة بملكيةو  للمساءلة وقابلة ومنصفة ومستدامة بها التنبؤ يمكن بطريقة االتحاد تمويل لضمان لميزانيةا
اللتماس  األعضاء الدول جميع على 5112 يوليو في صياغته المعاد الجدول توزيع تم. األعضاء دوللل

واعتماده الحقا من  5119 يناير في بشأنه للتداول اجتماع عقد المقرر من وكان. هاومدخالت هاتعليقات
 .5119 فبراير فيقبل المؤتمر 

 المساهمات سداد عدمعقوبات على ال نظام تعزيز .واو

 علىا دفعهت ال أوالمحدد  موعدال فيمساهماتها  األفريقي االتحاد في األعضاء الدولغالبا ما ال تدفع  .59
المتخلفة  األعضاء الدولتم تصنيف  ،5112 نوفمبر قبلعقوبات المعمول به ال نظام وبموجب. اإلطالق

 ذلك أدى دوق. نتيكامل سنتين لمدة السداد عن متأخرة كانت إذا فقطعن الدفع  متأخرة أنها علىعن الدفع 
 . بانتظامالدفع  متأخرةالمساهمات المقدرة  من المائة فينسبة  33 حواليفيه تكون  اتجاه وجود إلى

بموجب المقرر  5112 نوفمبر المؤتمر في اعتمده الذي الجديدعقوبات ال نظام سعىي .31
Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)   ُتعتبر التي الفترة تقصيربوسائل منها  النظام هذا تعزيز إلى 

 االمتثالضرورة  على ركزي ماك. أشهر( 2) ستةمن سنتين إلى  ،متخلفة عن الدفع عضوال دولةال فيها
منح ي ماك. دفعال عن العضو الدولة تخلف حالة فيعقوبات لل التدريجي التطبيقاستحداث  طريق عن
 قت.مساهماتها المقدرة بشكل مؤ  سدادألسباب تمنعها من  سدادال عن تخلفت التي األعضاء للدول عفاءاإل
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 . الخاتمة يزا

يزانية في مسائل مراقبة المالملحوظ الذي تم إحرازه هذا التقرير صورة للتقدم يعكس بينما 
  .ائمةق الدول األعضاء فيما يتعلق بالتزاماتها المالية لالتحاد، ال تزال هناك تحديات وامتثال

يناير من السنة المالية، فإن التدفق  4مستحقة اعتباًرا من تكون حين أن المساهمات  في و
يتم تلقي   .الفعلي لألموال من الدول األعضاء لم يتماشى مع متطلبات التدفق النقدي لالتحاد

الجدول الزمني بشأن تفاق الام يتم ل .  كبير من األموال خالل النصف الثاني من العامقدر 
 .للدفع المتعلق بتحويل األموال إلى االتحاد األفريقي


