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 مقدمة .ألف

الخمسة عشر  وزراء المالية ولجنةالمعنية بجدول تقدير األنصبة والمساهمات عقدت اللجنة الوزارية  .1

. ترأس االجتماع معالي السيد محمد زين شريف 2021أكتوبر  11اجتماعا افتراضيا مشتركا في 

المعنية بجدول تقدير األنصبة وزير خارجية جمهورية تشاد بصفته رئيس اللجنة الوزارية 

في جمهورية تشاد ورئيس يزانية  طاهر حميد نقيلين، وزير المالية والملمساهمات ومعالي السيد وا

 .الخمسة عشروزراء  المالية  لجنة 

 ةمساهمات الدول األعضاء في ميزانيعن وضع تقرير استعراض ال: فيالهدف من االجتماع  تمثل .2

المتخلفة عن دفع مساهماتها، ألعضاء على الدول اعقوبات التوصية بتطبيق الو االتحاد األفريقي

والنظر ، التقدم المحرز في تنفيذ خطط السداد للدول األعضاء التي أعلنت ظروفًا قاهرةواستعراض 

 السياسات.صنع عرض على أجهزة الذي سي  مقرر في مشروع ال

 األعضاء التالية:االجتماع الدول حضر  .3

رئيس(، الجزائر، أنغوال، التشاد ): والمساهمات المعنية بجدول تقدير األنصبةاللجنة الوزارية 

 بوتسوانا، مصر، غامبيا، موريشيوس وأوغندا.

رئيس(، الجزائر، بوتسوانا، الكاميرون، مصر، غانا، التشاد ): عشر الخمسة وزراء المالية لجنة

 كينيا، المغرب، ناميبيا، رواندا وجنوب أفريقيا.

 افتتاحيةكلمات  .اءب

االفتتاحية، باألعضاء وأعرب عن ، في كلمته محمد زين شريف الرئيس المشاركرحب معالي السيد  .4

والمساهمات  تقدير األنصبةتقديره لترشيح جمهورية تشاد لرئاسة اللجنة الوزارية المعنية بجدول 

. كما تقدم بخالص التهاني إلى معالي الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا على انتخابها 2022-2021للفترة 

دعم اللجنة الثابت. وسلط الضوء على مؤكدا رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  ةصب نائبمنفي 

عن الغرض من االجتماع ودعا األعضاء إلى بذل أقصى درجات الحرص في استعراض التقرير 

 المساهمات وتطبيق العقوبات على عدم االمتثال.

سره ال يزاالن يواجهان أوقاتًا غير عادية محمد زين شريف كذلك بأن القارة والعالم بأمعالي السيد أقر  .5

. يةقتصاداالو ةجتماعيمن الناحيتين االسبل العيش  كورونا التي ال تزال تربك جائحة نتيجة تفشي

وتزويدها  خطته اإلنمائية بالتركيز علىااللتزام  التحاديواصل ا ضرورة أنومع ذلك، شدد على 

 بالموارد الكافية.

من جانبها، رحبت الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا بالجميع وأعربت عن خالص امتنانها للسيد محمد  .6

رئيس المفوضية.  ةتوليها منصب نائب عقبلمكتبها الموجهة زين شريف على التصريحات الرقيقة 

لحقه تالتحاد وشعوب إفريقيا. وأقرت كذلك باستمرار الدمار الذي ة اخدمبوجددت التزامها الكامل 

آثار اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. ومع ذلك، أشادت وما يترتب عليها من بالمجتمع  لجائحةا

لتحقيق  متكاتفةرغم كل الصعاب والتحديات، على الصمود حيث ظلت، الشعوب األفريقية  بقدرة

 ولية.أفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة الد

يظل العمل األساسي  2063رئيس المفوضية على أن تنفيذ أجندة  ةنائب تعالوة على ذلك، شددو .7

، شددت على أن وفي هذا الصدد. في نهاية المطاف تحقيق التنمية المستدامة الشاملةمن أجل لالتحاد 

وية على المستويين التصميم على تعبئة موارد محلية ودولية كافية لتنفيذ البرامج الرئيسية ذات األول

 جهود.الوطني واإلقليمي من أجل تعزيز النمو االقتصادي والتنمية في أفريقيا ال يزال في صميم هذا الم
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 المساهماتتحصيل  كما يتضح من تحسنهذا التصميم  أبدتوسلطت الضوء على أن الدول األعضاء 

في نهاية السنة المالية. % 85ة تحصياًل قياسيًا بنسب 2020، حيث سجل عام على مر السنينالمقدرة 

إلشرافها الفني القوي على المجاالت الحاسمة الخمسة عشر  بلجنة وزراء الماليةرا، نوهت وأخي

تحقيق معايير ائتمانية أعلى على التحاد ، والذي ساعد اانية والمسائل المالية واإلداريةالمتعلقة بالميز

 األعضاء.حكيمة لموارد الدول المالية الدارة اإلو

 جدول األعمالاعتماد  .جيم

 األعمال  التالي: تم اعتماد جدول، االفتتاحيةعقب الكلمات  .8

 فتتاحاال .أ

 والمساهمات المعنية بجدول تقدير األنصبةكلمة رئيس اللجنة الوزارية  (1

  الخمسة عشر  وزراء  المالية رئيس لجنةكلمة  (2

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ةكلمة نائب (3

 العملتنظيم  .ب

 جدول األعمال: اعتماد .ج

والمساهمات )مستوى  المعنية بجدول تقدير األنصبةتقرير اجتماع اللجنة الوزارية بحث  (1

 .2021أكتوبر  10لمنعقد بتاريخ لجنة وزراء المالية الخمسة عشر ا السفراء( وخبراء

 .2021لعام  المساهماتتقرير عن حالة ا .د

 مشروع المقرر بحث .ه

 ما يستجد من أعمال .و

 االختتام .ز

والمساهمات  المعنية بجدول تقدير األنصبةتقرير اجتماع اللجنة الوزارية بحث  ال.د

 10لمنعقد بتاريخ لجنة وزراء المالية الخمسة عشر ا )مستوى السفراء( وخبراء

 2021أكتوبر 

قدم السفير محمد علي حسن، الممثل الدائم لجمهورية تشاد لدى االتحاد األفريقي، بصفته رئيس اللجنة  .9

والمساهمات على مستوى السفراء، النقاط البارزة في تقرير  المعنية بجدول تقدير األنصبةالوزارية 

 على النحو التالي: 2021أكتوبر  10في عقد مناالجتماع المشترك ال

دوالًرا   636,075,986على مبلغ إجمالي قدره  2020التنفيذي في أكتوبر  وافق المجلس .أ

على مقررة  دوالر أمريكي 203,500,000منها  2021ي لعام لميزانية االتحاد األفريقأمريكيًا 

 بلغت األنصبة المقدرة الدول األعضاء في صندوق السالمباإلضافة إلى ذلك، الدول األعضاء. 

جدول على أساس  2021المقدرة لعام  تحديد المساهمات. تم أمريكيادوالرا   51,250,000

المبالغ المحصلة من الدول وصلت ، 2021أكتوبر  8 حتى. 2022-2020للفترة  األنصبة

من  %70أي ما يمثل  دوالًرا أمريكيًا  142,841,998 إلى األعضاء في الميزانية العادية

 فيمساهماتها المقررة ( دولة عضوا 35خمس وثالثون )دفعت . إجمالي الميزانية المعتمدة

مدفوعات جزئية. لم دول أعضاء ( 10بينما سددت عشر )كاملة  2021الميزانية العادية لعام 

 .2021لميزانية العادية لعام في االمقررة ها مساهماتمبلغ من ( دول أعضاء أي 10عشر ) تدفع
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إلى  2021عام من ميزانية المبالغ المحصلة وصلت فيما يتعلق بصندوق السالم،   .ب

سبعة  ت. سددإجمالي الميزانية المعتمدةمن  %45أي ما يعادل  دوالر أمريكي 23,005,101

بالكامل بينما سددت  2021المقررة لصندوق السالم لعام  امساهماتهدولة عضوا ( 27وعشرون )

( 23لم تسدد ثالث وعشرون )، 2021أكتوبر  8 وحتى( دول أعضاء مدفوعات جزئية. 5خمس )

إجمالي المبالغ وصل . 2021أنصبتها المقررة لصندوق السالم لعام من دولة عضًوا أي مدفوعات 

  400,000,000من أصل  ا أمريكيًاردوالً  232,480,946إلى 2017المحصلة منذ عام 

  .ر أمريكيالدو

 

المقررة للميزانية العادية وصندوق السالم  المساهمات عدم دفعالناتجة عن فيما يتعلق بالمتأخرات  .ج

متأخرات ا عليها ( دولة عضو13، أ بلغ االجتماع المشترك بأن ثالث عشرة )المطبقةلعقوبات وا

 .عليها عقوبات تحذيريةفي فرض قصيرة األجل وسيتم النظر 

 قدم موجزاً للمالحظات والمناقشات التي تلت ذلك على النحو التالي: ،وبعد ذلك .10

مساهمات الدول عن وضع تقرير الحول التناقضات في األرقام الواردة في إيضاح تم التماس  .أ

 .2021أكتوبر  8 الصادر في ملحقالو 2021أغسطس  31حتى  األعضاء

أحاط االجتماع المشترك علما بالمعلومات المستكملة المقدمة بشأن تنفيذ خطط سداد المتأخرات  .ب

وأثنت على الدول مساهماتها صعوبات في سداد  أنها تواجه أكدتء التي لدول األعضامن قبل ا

 األعضاء لوفائها بالتزاماتها.

عملية ضرورة أن يقود الخبراء الفنيون للجنة وزراء  المالية الخمسة عشر شدد االجتماع على  .ج

أن لجنة على أساس ذلك وضع جدول األنصبة المقررة للدول األعضاء. وقد تم التأكيد على 

بدعم من ، تمتلك المهارات الكافية والدراية الفنية إلعداد الخيارات وزراء المالية الخمسة  عشر 

عالوة على ذلك، و. لبحثها الجلسة المشتركةللمفوضية، لتقديمها إلى اإلدارات الفنية المختلفة 

ضية على استخدام تشجع المفو السياسة التي الصنع أجهزة مقررات أشار االجتماع المشترك إلى 

 .يةتدابير التقشفظل الفي االستشاريين الخبراء 

تحقيق أهداف التمويل المتفق عليها في  فيقلقه إزاء التراجع بالغ أعرب االجتماع عن  .د

، وحث الدول األعضاء على إعادة النظر في االلتزامات وإعادة تأكيد 2015عام  جوهانسبرج

 .تحقيق االكتفاء الذاتيعزمها على 

 .كورونا رب االجتماع المشترك عن تقديره للدول األعضاء التي قدمت تبرعات لصندوقأع .ه

مساهتهم على برامج وأنشطة االتحاد في ضوء اإلنمائيين شركاء الأثيرت قضية تتعلق بتأثير  .و

 ميزانية االتحاد. فينسبيًا بنسبة أعلى 

بشأن  اتوجيهالتمس تور  لجنة وزراء المالية الخمسة عش طلب االجتماع من المفوضية إشراك .ز

 استراتيجيات أنشطة االستثمار التي يمكن أن توفر أقصى عائد على االستثمارات.

فيما يتعلق باالستثمارات في صندوق السالم، لوحظ أن تركيز االستثمارات في بنكين يشكل خطرا  .ح

 على االتحاد.

مع الدول األعضاء خراط نالسياسة قد كلفت المفوضية باالصنع أشار االجتماع إلى أن أجهزة  .ط

لمفوضية صندوق السالم. وط لب من ادير أنصبة الطريقة المستخدمة لتقعلى التي أبدت تحفظات 

 .2022في فبراير  مؤتمرك المشاورات وتقديم تقرير إلى التل استكمال

عمليات دعم السالم تمويل تنشيطه ل المعادبتفعيل صندوق السالم ضرورة  التعجيل التأكيد على تم  .ي

 ال يزال الشركاء يمولونها إلى حد كبير. ، التيلالتحاد
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األنصبة  تقدير رئيس اللجنة الوزارية المعنية بجدولقدم المالحظات الواردة أعاله،  عقب .11

 على النحو التالي:الواردة من المفوضية )على مستوى السفراء( الردود  والمساهمات

 2021أغسطس  31في  الصادرالمساهمات الرئيسي عن قرير تالالتناقضات في األرقام بين  .أ

نتيجة للمساهمات اإلضافية التي تم تقديمها في تلك جاءت  2021أكتوبر  8والملحق الصادر في 

 النافذة.

لتقدير جدول جديد خبير استشاري  إلعداد تعيين جنة علما برفض االجتماع المشترك أحاطت الل .ب

وأ بلغ االجتماع بأنه بناًء على التوصيات، سيتم تشكيل فريق عمل . 2025-2023للفترة األنصبة 

 بما في ذلك الشؤون االقتصادية. المفوضيةن اإلدارات الفنية ذات الصلة في داخلي م

أن مفوضية على البرامج واألنشطة التي يمولونها، ذكرت الاإلنمائيين شركاء الفيما يتعلق بتأثير  .ج

ينص على اعتماد جميع أنشطة البرنامج من خالل عملية   EX.CL/Dec.1020(XXXIII)مقرر ال

قديم الشروط واألحكام الذي يطلب ت  EX.CL/Dec.1069(XXXV)والمقرر الميزانية إعداد 

 السياسة للموافقة عليها.صنع الشركاء إلى أجهزة صناديق اصة بجميع الخ

ة أن األموال ت ستثمر حاليًا على فيما يتعلق باالستثمارات المتعلقة بصندوق السالم، أكدت المفوضي .د

. إن تعيينهم فور الصندوق مديريلضمان سرعة تسليم األمور إلى أساس متجدد لمدة ثالثة أشهر 

 مرحلتها النهائية.دوق بلغت عملية تعيين مديري الصن

االجتماع المشترك للوزراء  المرفوعة إلىوافق االجتماع المشترك بعد ذلك على التوصيات العامة  .12

 على النحو التالي:للنظر فيها 

المقررة على الرغم من كل الصعوبات والتحديات دفعت مساهماتها  الدول األعضاء التيتهنئة  .أ

 التي أحدثها فيروس كورونا المستجد وآثاره المدمرة على اقتصادات الدول األعضاء.

والذي ينص  2018الصادر في نوفمبر  Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)لمقرر المؤتمر وفقًا  .ب

، ينبغي ( أشهر6ستة )بعد مرور قصيرة الدولة العضو تعتبر متأخرة عن السداد لفترة  على أن

الدول األعضاء التالية: نيجيريا وأنغوال وجمهورية الكونغو  فرض عقوبات تحذيرية على

يسوتو الديمقراطية وتشاد وغينيا االستوائية وموزمبيق وجنوب السودان والكونغو وبنين وغينيا ول

 والرأس األخضر وساو تومي وبرينسيبي.

بجمهورية الصومال وجمهورية سيشيل وجمهورية بوروندي لوفائها بالتزاماتها بتسوية اإلشادة  .ج

على التقيد بالجداول الزمنية المنصوص عليها في والحث ها وفقاً لخطط السداد المعتمدة متأخرات

 ذات الصلة.مقررات ال

المفوضية على خطط سداد خاصة بكل منهما  االتفاق معرية السودان لة ليبيا وجمهومناشدة دو .د

 .2022إلى المجلس التنفيذي في فبراير  عن ذلك لتسوية متأخراتهما وتقديم تقرير

ألنصبة تقدير اعلى وجه السرعة في عملية وضع الجدول الجديد لالشروع  المفوضية ينبغي  .ه

لعرضه على االجتماع المشترك للنظر فيه في  2025-2023المقررة للدول األعضاء للفترة 

ينبغي للجنة وزراء المالية الخمسة عشر . 2022العتماده في فبراير مؤتمر إلى القبل رفعه  يناير

بدعم من المفوضية.  2025-2023للفترة لتقدير األنصبة جديد الجدول العملية وضع أن تقود 

االتفاق على خارطة طريق مالية الخمسة عشر وفي هذا الصدد، ينبغي للمفوضية ولجنة وزراء  ال

 .للقيام بذلكاستشاري  خبير ال يجوز تعيين وعليه،. لوضع تقدير جدول تقدير األنصبة الجديد

 ، ق دم موجز على النحو التالي:فيما يتعلق بمشروع المقرر .13
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لسالم صندوق ا التحفظات علىقدم االجتماع فقرة تطلب من المفوضية تسريع االلتزامات بشأن  .أ

وتقديم تقرير إلى أجهزة  2021الصادر في فبراير  EX.CL/Dec.1119(XXXVIII) مقرروفقًا لل

 .2022السياسة في فبراير صنع 

الصادر   Assembly/AU/Dec.802(XXXIV) مقررال يستحضر لى شطب الفقرة "تم االتفاق ع .ب

لرئيس المفوضية لرفع العقوبات  صالحيةوالذي قرر فيه المؤتمر منح ، 2021في فبراير 

، وتقديم تقرير إلى لجنة الممثلين الدائمين التخاذ قرار وفقًا ما مؤقتاالمفروضة على دولة عضو 

لرئيس  صالحياتالمؤتمر بمنح ويوصي قواعد اإلجراءات المنقحة للمؤتمر، ( من 3) 36ة للماد

ف األول من السنة المالية وفقًا على دولة عضو في نهاية النصمؤقتة  المفوضية لفرض عقوبات

قرير إلى لجنة الممثلين ، وتقديم تExt/Assembly/AU/Dec.3(XI) مقرر المؤتمرمن  3للفقرة 

 ".الدائمين

لجنة وزراء المالية الخمسة عشر في عملية خبراء اع على أهمية اشتراط مشاركة شدد االجتم .ج

 .2025-2023ألنصبة للفترة وضع الجدول الجديد لتقدير ا
 

 المناقشات (أ

أكتوبر قد سلط الضوء على التقرير  10في  نعقدن تقرير االجتماع المشترك المبينما اعتبر االجتماع أ .14

، وافق االجتماع لمقررجزاً للمناقشات بشأن مشروع اموقدم مساهمات الدول األعضاء وعن حالة 

، أبدى عليه. واألعمال"ه" من جدول و  "د"و  البنود "ج"على إجراء مناقشات متزامنة بشأن 

 االجتماع المالحظات التالية:

 

شدد على أهمية االلتزام بالمواعيد المتفق عليها لتنفيذ خطط السداد لتسوية المتأخرات من جانب  .أ

التي  الدول األعضاءأشاد ب، ومساهماتهاصعوبات في سداد  لنت عنالدول األعضاء التي أع

 .أوفت بالتزاماتها

ستشمل  2025-2023للفترة وضع الجدول الجديد لتقدير األنصبة أن عملية أكد مجددا على  .ب

 .لجنة وزراء المالية الخمسة عشر خبراء

التحفظات إبداء الشمال عن قلقها من أنه على الرغم من إقليم بعض الدول األعضاء من  أعربت .ج

للمساهمة الدول األعضاء  دير أنصبةطبق على الميزانية العادية لتقاستخدام الجدول العام المعلى 

تذكير تشير إلى المدفوعات المستحقة  تواصل المفوضية إصدار مذكرا، تصندوق السالمفي 

 لصندوق السالم.

المفوضية المشاورات مع الدول األعضاء التي أبدت  على ضرورة أن تستكمل أكد االجتماع .د

 مؤتمروتقديم تقرير إلى ال السالم صندوقدير األنصبة في الطريقة المستخدمة لتقعلى تحفظات 

 .2022في فبراير 

استمرار االعتماد الكبير على الشركاء لتمويل برامج االتحاد. كما حذر من شواغل بشأن أثار  .ه

حث الدول و. 2015تراجع االتحاد في تحقيق أهداف التمويل المتفق عليها في جوهانسبرج عام 

 .تحقيق االكتفاء الذاتيعلى  مجددا عزمهاوتأكيد االلتزامات  العودة إلىاألعضاء على 

السنوية على الرغم من المقدرة اللتزامها بدفع أنصبتها  أعرب عن تقديره للدول األعضاء .و

 جائحة فيروس كورونا المستجد.التحديات االقتصادية التي واجهتها نتيجة 

ئد المقدمة شجع المفوضية على التشاور بشكل دوري مع البنوك داخل القارة فيما يتعلق بالفوا .ز

راجعين بأن الم ذّكر، عالوة على ذلكوأفضل.  فوائد على االستثمارات لضمان مراعاة معدالت

 شكل مخاطر مالية.، مما يقد حذروا من تركيز االستثمارات في عدد قليل من البنوك
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قد أثر على  2021و 2020المجلس التنفيذي من يوليو إلى أكتوبر في  اجتماع الحظ أن تأجيل .ح

على النحو المنصوص عليه في على الدول التي لم تسدد مساهماتها المقدرة العقوبات  تطبيق

المقررات على ما تنص . 2018الصادر في نوفمبر   Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI) مقررال

الحالية  مساهماتهاعلى األقل من  %50تسدد الدول األعضاء التي ال تفي بالتزاماتها ولم يلي: 

في  ، تعتبر متأخرةستحق فيها المساهمةت  التي  ماليةالسنة الالمقدرة بعد ستة أشهر )يونيو( من 

 عقوبات تحذيرية.عليها وتطبق  السداد

األنصبة تقدير جدول المعنية باللجنة الوزارية  تنظر ، أحاط علما باقتراح المفوضية بأنوعليه .ط

في يوليو من كل عام  اجتماعهمافي عقد ة عشر، ولجنة وزراء المالية الخمس مساهماتوال

لس التنفيذي في المج ن انعقاد اجتماع، بغض النظر عاجعة حالة مساهمات الدول األعضاءلمر

، وبعد ذلك يجوز لرئيس المفوضية فرض عقوبات مؤقتة حسب االقتضاء وتقديم نفس الشهر

 في منح رئيس المفوضية هذه السلطة. تقرير إلى لجنة الممثلين الدائمين. ويجوز للمجلس أن ينظر
 

 ردود المفوضية (ب

 بديت على النحو التالي:ردوداً على المالحظات التي أ  المفوضية قدمت  .15

لدول إلى االسالم  تشير إلى المدفوعات المستحقة لصندوق بتوجيه مذكرات تذكيرفيما يتعلق  .أ

 استنادا إلىت المفوضية تبريًرا ، قدمتقدير األنصبةتحفظات على طريقة  بدتاألعضاء التي أ

ي قرر االستمرار في استخدام والذ 2020الصادر في أكتوبر  1100 رقم المجلس التنفيذي مقرر

الميزانية العادية لتقدير مساهمات الدول األعضاء في صندوق السالم التابع جدول تقدير أنصبة 

أنه أثناء  مفوضيةإلى ذلك، الحظت الاإلجماع العام. باإلضافة لالتحاد األفريقي بما يتماشى مع 

الصادر في  1119 مقرر رقمالمذكورة للدول الست، أقرت أيًضا بالتوجيه مذكرات التذكير 

لوصول إلى اآللية والذي كلف المفوضية بمواصلة المشاورات الثنائية بهدف ا 2021فبراير 

 صندوق السالم. قدير أنصبةالمناسبة لت

نموذج جديد إلدارة الخزانة ه يتم حاليا وضع أن مفوضيةأفادت الفيما يتعلق باالستثمارات،  .ب

، تم وضع آلية لتأمين المدخالت من جميع أنحاء هجيات االستثمار. وبناًء على ذلكلتوضيح من

 لدول األعضاء تحدد كيفية مشاركتها.إلى امذكرة إرسال أيًضا  تضمنتالقارة 

ستشمل  2025-2023للفترة األنصبة قدير الجديد لتجدول الأكدت المفوضية أن عملية وضع  .ج

 .خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر

 ، أوضحت المفوضية ما يلي:صالحيات مؤقتة لفرض عقوباتالمفوضية فيما يتعلق باقتراح منح  .د
 

ولجنة المساهمات األنصبة ولتقدير ماع المشترك للجنة الوزارية ينبغي أن ينظر االجت (1

ذات الصلة  مقرراتفي يوليو لتتماشى مع ال مافي عقد جلساتهشر وزراء المالية الخمسة ع

 بشأن إدارة نظام العقوبات.

في حالة عدم تمكن المجلس التنفيذي من عقد دورته في يوليو، يجب وضع آلية مؤقتة لفرض  (2

صنع من قبل أجهزة  ارسمي هااعتماد، ريثما يتم ت وفقًا لتوصية االجتماع المشتركعقوبا

 .ةالسياس
 

 والتوصيات ستنتاجاتاال (ج

 التوصيات العامة التالية: إلى االجتماع المشترك توصل، بعد مداوالت مستفيضة .16
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على الرغم من الصعوبات االقتصادية التي مساهماتها المقدرة، دول األعضاء التي سددت هنأ ال .أ

الدول األعضاء  وحث ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد،واجهت العديد من الدول في 

 .على القيام بذلك بالتزاماتها المالية تجاه االتحاد لم تفالتي 

فإن الدول األعضاء مدعوة ، نصبة ال يعني عدم االمتثال. لذلكاألتقدير أكد أن التحفظ على جدول  .ب

كما تم اإلخطار بها من خالل  ،السنوية إلى االتحاد اهماتهاالدائمة بدفع مس هابالتزامات وفاءلل

ذات الصلة الخاصة  مقرراتواللوائح المالية التي تعززها النظم ووفقًا للرسائل تذكير، 

 بالعقوبات.

والذي  2018 الصادر في نوفمبر Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI) لمقرر المؤتمروفقًا  .ج

مساهماتها لفترة فصرية األجل بعد مرور سداد تعتبر متخلفة عن اء لدول األعضاينص على أن 

، أنغوال، لية: نيجيرياالدول األعضاء التاعلى عقوبات تحذيرية نبغي فرض أشهر، ي (6ستة )

، الكونغو، جنوب السودان، موزمبيق، غينيا االستوائيةجمهورية الكونغو الديموقراطية، تشاد، 

 ساو تومي وبرينسيبي.، الرأس األخضر، وتوليس، غينيا، بنين

وجمهورية بوروندي لوفائها بالتزاماتها بتسوية ، جمهورية الصومال، وجمهورية سيشيلأشاد ب .د

لزمنية المنصوص عليها بالجداول التزام ، وحث على االمتأخراتها وفقاً لخطط السداد المعتمدة

 ذات الصلة. مقرراتفي ال

مع المفوضية لالتفاق على خطط السداد التزامات ورية السودان على إبرام حث دولة ليبيا وجمه  .ه

 .2022لتسوية متأخراتهما وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في فبراير الخاصة بكل منهما 

 لفرض عقوبات صالحياتل اقتراح منح رئيس المفوضية أن تستمر المشاورات حونبغي ي .و

 .لبحثه 2022في فبراير  صنع السياسةتقديم اقتراح إلى أجهزة نبغي وي مؤقتة،

ً مع توصية أجهزة  .ز في أنشطة الخبراء االستشاريين ام ل استخدتقليبشأن السياسة صنع تماشيا

، لجنة وزراء المالية الخمسة عشرخبراء االتحاد، ي طلب من المفوضية، بالتعاون الوثيق مع 

. 2021 في فبرايرصنع السياسة أجهزة لجدول الجديد لتقدير األنصبة لتبحثها وضع مقترحات ل

وضع خارطة  المالية الخمسة عشرلجنة وزراء وخبراء  مفوضيةلنبغي لفي هذا الصدد، يو

 .من الجانبينطريق متفق عليها 

 

 الختام (د

للعمل  االمندوبين على حضور االجتماع وأعربا عن تقديرهم ئيسان في كلمتهما الختاميةشكر الر .17

 .مفوضيةبتيسير من ال ،لجنة وزراء المالية الخمسة عشرني الذي قام به كل من السفراء وخبراء فال
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