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 التقرير
 النسخة األولية

 مقدمة ال -ألف 

اجتماًعا افتراضيًا  لخمسة عشراوزراء المالية ولجنة  األنصبةالوزارية لجدول عقدت اللجنة  .1

، نائب السيد عمر بن داود معالي. وقد شارك في رئاسة االجتماع 2022يناير  31مشترًكا في 

، جمهورية تشادمن  الخارج في  وزير الدولة للشؤون الخارجية والتكامل األفريقي والتشاديين 

وزير الدولة للشؤون الخارجية والتكامل األفريقي والتشاديين  ،محمد زين شريف معالينيابة عن 

طاهر حميد  ومعالي ؛والمساهمات لجدول تقدير األنصبةبصفته رئيس اللجنة الوزارية  ،بالخارج

 وزراء المالية الخمسة عشر.في جمهورية تشاد ورئيس لجنة  والميزانية، وزير المالية نقيلين

التقرير عن حالة مساهمات الدول األعضاء في ميزانيات االتحاد  دراسة إلىهدف االجتماع يكان  .2

؛ تخلفت عن الوفاء بالتزاماتهاعلى الدول األعضاء التي  العقوباتالتوصية بتطبيق و األفريقي

 بحثوالتقدم المحرز في تنفيذ خطط السداد للدول األعضاء التي أعلنت ظروفًا قاهرة؛  استعراضو

الشمال فيما يتعلق بتحفظاتها  إقليمبين المفوضية وست دول أعضاء من  تقرير المشاورات الثنائية

لجنة وزراء المالية الخمسة  تقرير خبراء بحثصندوق السالم:  تقدير األنصبة فيعلى مسألة 

أجهزة  سيقدَّم إلىالذي  المقررمشروع  وبحثجديد ؛ ال تقدير األنصبة  وضع جدول عشر عن

 السياسات صنع

 :األعضاء التاليةالدول االجتماع حضر  .3

وال، بوتسوانا، جتشاد )رئيًسا(، الجزائر، أنوالمساهمات:  جدول تقدير األنصبةلاللجنة الوزارية 

 ، موريشيوس وأوغنداجامبيامصر، 

تشاد )رئيسا( ، الجزائر ، بوتسوانا ، الكاميرون ، مصر ، : وزراء المالية الخمسة عشرلجنة 

 ناميبيا ، نيجيريا ، رواندا وجنوب أفريقياإثيوبيا ، غانا ، المغرب ، 

  فتتاحيةالا الكلمات -باء  
في كلمته االفتتاحية، باألعضاء وأعرب مرة أخرى عن تقديره لترشيح  عمر بن داود معاليرحب  .4

. 2022-2021والمساهمات للفترة  األنصبة تقدير جمهورية تشاد لرئاسة اللجنة الوزارية لجدول

للدعم الفني واإلداري  لديوان سعادة الدكتورة مونيك غنسانزاباجانويكما أعرب عن عميق امتنانه 

 عنالتقرير  دراسة من لرئاسة تشاد واللجنة بشكل عام. وسلط الضوء على الغرض  المقدم

مع تقديره أيًضا للجهود التي تبذلها الدول األعضاء  ،عدم االمتثاللالمساهمات وتطبيق العقوبات 

 ، 19الناجمة عن جائحة كوفيد لدفع مساهماتها على الرغم من التحديات المستمرة 

، يستمر تغير المناخ واإلرهاب في الجائحةأنه إضافة إلى كذلك بأقر معالي الوزير عمر بن داود  .5

 كشروط مسبقةالتأثير على القارة، وشدد على أهمية تعزيز السالم وسيادة القانون والحكم الرشيد 

على توجيهاتها المستمرة وزراء المالية الخمسة عشر  للتنمية المستدامة. وشكر كذلك مجموعة

للتأكد تلك الجهود من خالل السعي  تكملةالدول األعضاء  مناشداالمالية،  حول الميزانية والشؤون

 تحظى يمكن التنبؤ به ومستدام االتحاد بشكل تمويل بشأن السياسة صنع أجهزة  مقرراتأن  من

عاجل للمشاورات الثنائية بين المفوضية وست دول  اختتام. واختتم بالدعوة إلى ثابت    مدعب

 .صندوق السالم تقدير األنصبة فيا على مسألة الشمال بشأن تحفظاته إقليمأعضاء من 

من جانبه،  وزراء المالية الخمسة عشررحب معالي السيد طاهر حميد نقيلين، رئيس لجنة  .6

كشفت  2020باألعضاء في االجتماع، وأشار في البداية إلى دراسة أجرتها المفوضية في عام 

وحده، بسبب انخفاض  2020مليار دوالر أمريكي في القارة، في  270 بمقدار عن احتمال خسارة

 للوفاءالدول األعضاء وهنأ   الحظ  ومع ذلك،  .للجائحةنتيجة ٪  35بنسبة الصادرات والواردات 
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من  2015في يونيو  المؤتمر هالذي اعتمد" االعتماد على الذات حول عالناإل"  تجاهالتزامها ب

 .في الوقت المناسب المقدرة مساهماتهاخالل سداد 

رصد الوزير على استمرار اللجنة المشتركة، نيابة عن االتحاد، في معالي  أكدوفي هذا الصدد،   .7

، ويمكن التنبؤ بهمستدام بشكل التحاد األفريقي االسياسة بشأن تمويل صنع أجهزة  مقررات تنفيذ

االتحاد إلى إيجاد  سعيبالتأكيد على أهمية  كلمتهواختتم . وخاصة مبدأ زيادة ملكية الدول األعضاء

٪ 0.2ضريبة  أن تدرج في تشريعاتها الوطنيةوحث الدول األعضاء على ، مصادر تمويل بديلة

 . قدرات الحكومات الوطنية على دفع اشتراكاتها المقررة تعزيزبهدف  اعتمادهاالتي تم 

عن تقديرها للجلسة المشتركة في كلمتها االفتتاحية، سعادة الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا أعربت   .8

بشأن التمويل المستدام لالتحاد من أجل  ةالسياسصنع لدورها الحيوي في تقديم المشورة ألجهزة 

 19وسلطت الضوء على أنه على الرغم من جائحة كوفيد . النهوض بأولويات التنمية في إفريقيا

مساهمات الدول األعضاء لتحصيل الالتحديات، فقد ظلت عمليات ما يصاحبها من و ةالمستمر

المقررة  المساهمات٪ من 88معدل تحصيل بنسبة  2021حيث سجل عام  تمضي بوتيرة مضطردة

بالكامل وفي  2022الدول األعضاء التي دفعت مساهماتها لعام بكذلك  وأشادت. للدول األعضاء

 . واللوائح المالية لالتحاد األفريقي للنظم امتثاال الموعد المقرر

تسوية متأخراتها  تسير باتجاهالرئيس بثالث دول أعضاء كانت  ةنائب تباإلضافة إلى ذلك، أشاد .9

ومع ذلك، . قاهرة ابما يتماشى مع خطط السداد المتفق عليها، على الرغم من إعالنها ظروف

أجهزة صنع  لمقررات إلى دولتين عضوين أخريين لم تمتثال ةالمشترك الجلسةانتباه  استرعت

 المفوضيةكذلك على جهود  وأكدت،  تين  بهما خاصالسداد ال تيلموافقة على خطبشأن ا السياسة

المشاورات مع  على استمراراالجتماع  أطلعتكما . هذه المسألة بمعالجةالتعجيل للمساعدة في 

إلى تقديم  ةالمشترك الجلسةالدول األعضاء المعنية بشأن تحفظاتها على صندوق السالم، ودعت 

 . إرشادات واضحة حول كيفية الوصول إلى حل ودي لهذه المسألة

يصل  2022-2020األنصبة المقررة للفترة  تقدير الرئيس إلى أن جدول ةنائب توأخيراً ، أشار .10

وزراء المالية خبراء مجموعة ب استرشادا منهاأن المفوضية، ب تأفادوآخر سنة من تطبيقه،  إلى

، قد شرعت في العمل التمهيدي لجمع البيانات أجهزة صنع السياسة توجيهاتحسب  الخمسة عشر

الدول األعضاء في توجيه العملية فيما يتعلق بتحديد  بصالحيةومع ذلك، فقد أقرت . والتحضير

فترات األساس التي من خاللها تعكس المؤشرات االقتصادية بشكل أفضل قدرة الدول األعضاء 

واختتمت بإعادة . الحكمة الجماعية للجنة المشتركة التباع المفوضيةدعم  وأكدت علىعلى الدفع ، 

ً  مموال اأفريقي اتحاداأن التأكيد على    يعتبر أمرا هاما وملحا تمويالً كافياً ومستداما

 اعتماد جدول األعمال –جيم 

 

 : التالي وجدول األعمال على النح اعتماداالفتتاحية، تم  الكلمات عقب .11

 االفتتاح .أ

 والمساهمات  لجدول تقدير األنصبةرئيس اللجنة الوزارية ل يةفتتاحالاالكلمة  (1

 الخمسة عشروزراء المالية رئيس لجنة  كلمة.  (2

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  ةكلمة نائب (3

 تنظيم العمل  .ب

 جدول األعمال  اعتماد .ج

)مستوى السفراء(  والمساهماتاألنصبة تقدير تقرير اجتماع اللجنة الوزارية لجدول  بحث .د

 2022يناير  28 فيالمنعقد  وزراء المالية الخمسة عشرلجنة  وخبراء

 مشروع المقرر بحث .ه
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 أعمال  ما يستجد من .و

 االختتام .ز

والمساهمات )مستوى السفراء(  األنصبة تقدير لجدولللجنة الوزارية الجلسة المشتركة تقرير  بحث  -دال 

 .2022يناير  28لمنعقد في ا وزراء المالية الخمسة عشرلجنة خبراء و

بصفته السفير محمد علي حسن، الممثل الدائم لجمهورية تشاد لدى االتحاد األفريقي،  سعادةقدم  .12

النقاط البارزة  ،والمساهمات على مستوى السفراءجدول تقدير األنصبة رئيس اللجنة الوزارية ل

 على النحو التالي 2022يناير  28يوم الخميس  تقدي ع  تالالجلسة المشتركة في تقرير 

لمحة عامة عن حالة مساهمات الدول األعضاء الجلسة المشتركة إلى  المفوضيةقدمت  .أ

إلى  2021يناير  1وصندوق السالم للفترة من  2021الميزانية العادية لعام كل من في 

، وافق 2020. وأشارت المفوضية إلى أن المجلس التنفيذي في أكتوبر 2021ديسمبر  31

بناًء  2021الدول األعضاء لعام  علىدوالر أمريكي  203،500،000 مبلغتقسيم  على

، تم 2021ديسمبر  31اعتباًرا من و. 2022-2020األنصبة للفترة  جدول تقديرعلى 

٪.  88 بنسبة ما يمثل معدل تحصيل أيدوالًرا أمريكيًا،  178،789،441.40 تحصيل

في عام من متأخرات الميزانية العادية  اأمريكي ادوالر 26،273،629كما تم تحصيل 

( دولة 45٪ من المتأخرات المستحقة. وسددت خمس وأربعون )27، أي ما يعادل 2021

( 5)  بينما سددت خمس 2021امل أنصبتها المقررة في الميزانية العادية لعام كعضوا 

( دول أعضاء أي مساهمات في أنصبتها المقررة 5مدفوعات جزئية. لم تقدم خمس )

 .2021للميزانية العادية لعام 

 ادوالر 34،756،891.15مبلغ  تحصيلتم ، 2021ديسمبر  31عالوة على ذلك، في  .ب

مليون دوالر  51.25قدرها  صندوق السالمفي مقررة للدول األعضاء  أنصبة من اأمريكي

أنصبتها دولة ( 37)سبع وثالثون  تسدد. ٪68 بنسبة يمثل معدل تحصيلما أي ، أمريكي

دول أعضاء ( 4)أربع  تبالكامل بينما سدد 2021صندوق السالم لعام في المقررة 

أنصبتها من   دولة عضًوا أي مدفوعات ( 14)لم تسدد أربع عشرة . مدفوعات جزئية

  .2021المقررة لصندوق السالم لعام 

حالة مساهمات الدول األعضاء  حول طالع على آخر المستجداتاإلتم عالوة على ذلك،   .ج

يناير  25و 2022يناير  1وصندوق السالم للفترة بين  2022في الميزانية العادية لعام 

واللوائح المالية لالتحاد األفريقي  النظممن ( 3) 19أكدت المفوضية أن المادة . 2022

يناير من كل  1مستحقة في تكون من الدول األعضاء  النظاميةتنص على أن المساهمات 

امبيا، جأعضاء، وهي كوت ديفوار، ودول ( 6)وبناًء على ذلك، قامت ست . سنة مالية

  .بالكامل 2022و، وناميبيا بدفع أنصبتها المقررة لعام جورواندا، وزيمبابوي، وتو

 دوالًرا أمريكيًا 14،874،503.27ما مجموعه  تحصيلتم فيما يتعلق بالميزانية العادية،   .د

مقررة للدول األعضاء في عام كأنصبة دوالًرا أمريكيًا  204،784،571 من أصل

ما  تحصيلتم باإلضافة إلى ذلك، . ٪7.26، وهو ما يمثل معدل تحصيل بنسبة 2022

مليون دوالر أمريكي  51.25 من أصل اأمريكي ادوالر 3،255،715.26مجموعه 

 ةالمقرر األنصبة٪ من 6.35تمثل وهو ما ، 2022مقررة للدول األعضاء في عام كأنصبة 

 .2022لعام 

دوالر أمريكي لصندوق السالم، بلغ  400.000.000الهبة الكاملة البالغة  من أصل  .ه

  دوالًرا أمريكيًا 252.034.074.49 2022يناير  25إجمالي المبالغ المحصلة في 

الصادر  1138المجلس التنفيذي  مقررفيما يتعلق بالعقوبات، أشارت المفوضية إلى أن   .و

وهي : دول أعضاء( 10)فرض عقوبات تحذيرية على عشر  نص على 2021في أكتوبر 
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كابو تشاد، غينيا االستوائية، موزمبيق، جنوب السودان، الكونغو، بنين، غينيا، ليسوتو، 

المقررة لعام  أنصبتها٪ على األقل من 50تومي وبرينسيبي، التي لم تسدد  و، ساويردي

 وكابو ويرديوموزمبيق وليسوتو  ومع ذلك، قامت كل من تشاد وغينيا االستوائية. 2021

مكنها من إلغاء العقوبات التحذيرية بما يتماشى  مما ، منذ ذلك الحين بتسديد مدفوعاتها

 2021صادر في فبراير ال  Assembly / AU / Dec.802 (XXXIV) المقررمع 

رفع مؤقت للعقوبات المفروضة على دولة عضو،  صالحية رئيس المفوضية والذي منح 

من قواعد ( 3) 36وتقديم تقرير إلى لجنة الممثلين الدائمين التخاذ قرار وفقًا للمادة 

 .اإلجراءات المنقحة

 Ext / Assembly / AU / Dec.3 المقررعالوة على ذلك، أشارت المفوضية إلى  .ز

(XI)  نظر في الطلبات يأنه قد  المؤتمر بموجبه والذي قرر 2018صادر في نوفمبر ال

جعلها غير قادرة مؤقتًا على دفع تظروف قاهرة ب تمر المكتوبة من الدول األعضاء التي 

بأن الصومال وسيشيل الجلسة المشتركة وفي هذا الصدد، أ بلغت . المقررة مساهماتها

ومع . لتسوية المتأخراتوبوروندي تمتثل امتثاالً كامالً لخطط السداد الخاصة بكل منها 

 ةاتفاق على خطبغية التوصل إلى ذلك، لم تختتم ليبيا والسودان المشاورات مع المفوضية 

  .سداد خاصة بكل منهما

الشمال بشأن تحفظاتها  إقليمفيما يتعلق بالمشاورات الثنائية بين المفوضية وستة من بلدان  .ح

 :صندوق السالم، تم تقديم ملخص للمشاورات على النحو التالي تقدير األنصبة فيعلى 

منح ، 2021الصادر في فبراير  EX.CL/Dec.1119 (XXVIII) بموجب المقرر .ط

بمواصلة المشاورات الثنائية مع البلدان الستة في تفويضا المفوضية  المجلس التنفيذي

بشأن  EX.CL/Dec.1100 (XXVII) المقررالشمال وفقًا للتحفظات على  إقليم

في الدول األعضاء  لتقدير مساهماتاألنصبة المقررة للميزانية العادية  جدولاستخدام 

لتقدير بهدف الوصول إلى اآللية المناسبة  ، وذلكصندوق السالم لالتحاد األفريقي

 لتوصلالذي تم اؤثر على توافق اآلراء يال  ذلك صندوق السالم طالما أن في المساهمات

 .االتي تم إبداؤها عليهبالفعل بشأن هذه المسألة والتحفظات  إليه 

 المقررمن خالل توجيهات المفوضية إلى كذلك المجلس التنفيذي أصدر  .ي

EX.CL/Dec.1138 (XXIX)  وحث الدول األعضاء  ،2021الصادر في أكتوبر

المشاورات المذكورة أعاله قبل الدورة العادية للمجلس التنفيذي في  استكمالالمعنية على 

 . 2022فبراير 

 إقليم، ع قد اجتماعان تشاوريان بين المفوضية والدول الست من المقرراتوفقًا لهذه  .ك

االقتراح المقدم من الدول المعنية  لبحث 2022يناير  10و 2021أكتوبر  21الشمال في 

 . المعني اإلقليمصندوق السالم في  يف المساهماتتقدير بشأن 

 : ينالقتراح سيناريوها تضمن .ل

الي، تخصيص جفي كي 2016 الصادر في 605 المقرربناًء على : السيناريو األول (1

سيتم بعد ذلك التوزيع . ةالخمس األقاليممن  إقليمكل ل٪ 20مساهمة متساوية بنسبة 

 . وفقًا للقدرة على الدفع اإلقليمداخل 

استنادًا إلى الصيغة اإلقليمية المقترحة خالل المشاورات اإلقليمية : الثانيالسيناريو  (2

الصادر  1100 المقرر)تمويل االتحاد ب المعنيمع الممثل السامي لالتحاد األفريقي 

هي الشمال والجنوب ة أقاليم ٪ ألربع22.5، تخصيص حصة (2020في أكتوبر 

 . ٪10 نسبة الوسط يأخذ إقليموالشرق والغرب بينما 
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تحفظات  أبدت إقليم الشمال يتكون منهامن البلدان السبعة التي ستة إلى أن أيضا أشير  .م

جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية : هيو

الديمقراطية الصحراوية الجمهورية العربية  التونسية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،

 . ليبياودولة 

مناقشات مستفيضة، وافق االجتماع على تركيز التحليالت الالحقة على السيناريو  عقب .ن

من إجمالي ( مليون دوالر 90)٪ 22.5 لشمالا إلقليمأن يخصَّص الثاني الذي يقترح 

 .صندوق السالماألموال الممنوحة ل

المذكور أعاله، الذي ينص على أن اآللية التي  1119 كذلك بالمقررستسترشد التحليالت   .س

الذي  التوافقصندوق السالم يجب أال تؤثر على  لتقدير األنصبة فيسيتم التوصل إليها 

  .المتعلقة به اتوالتحفظ تو التوصل إليه

، تم اقتراح إلقليم الشمال( ٪22.5)مليون دوالر  90فيما بعد، بناًء على تخصيص  .ع

 : سيناريوهين

تأخذ كل دولة من الدول الست ذات التحفظات (: من الدول الست)السيناريو األول  (1

بافتراض أن جميع البلدان السبعة ) لإلقليممليون دوالر المخصصة  90حصتها من 

 يقدم مساهمتهبلد واحد  يظلبينما ( مليون دوالر بشكل متناسب 90 تتقاسم فيما بينها

وبالتالي، سيكون . توافق اآلراءلدوالر وفقًا مليون  400في الهبة الكاملة البالغة 

، أي ادوالر 100،300،105.34إقليم الشمال إجمالي المساهمة من 

 ادوالر 34،146،591.67من ستة بلدان باإلضافة إلى  ادوالر 66،153،513.68

 في ادوالر 28 136 379.12وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عجز قدره . من بلد واحد

 . مليون دوالر 400الهبة المستهدفة البالغة 

مليون دوالر بشكل متناسب بين  90يتم توزيع (: من المفوضية)السيناريو الثاني .  (2

 400مع االستمرار في المساهمة في الهبة البالغة  أبدت تحفظاتالبلدان الستة التي 

سيكون إقليم الشمال وبالتالي، فإن إجمالي المساهمة من . للتوافق طبقادوالر مليون 

 34،146،591.67مليون دوالر باإلضافة إلى  90، أي ادوالر 124،146،591.67

 4،289،892.79وهذا من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى عجز قدره . دوالر

 .المستهدف في الهباتمليون دوالر  400 بمبلغ مقارنة ادوالر

 : اقترحت الدول الست ذات التحفظات ما يلي ،النقصعن  وللتعويض.  .ف

يمكن إعادة الفائدة المتولدة من استثمار صندوق السالم إلى الصندوق حتى يصل إلى  (1

 . الهبة الكاملةقيمة 

  .الكاملة لصندوق السالم لمدة سنة أو سنتين للهبةيمكن تمديد التاريخ المستهدف   (2

 

، أشارت المفوضية إلى 2025-2023فيما يتعلق بتطوير جدول األنصبة الجديد للفترة  .ص

رفيع المستوى بقيادة أوباسانجو، الأنه في أعقاب التوصيات المقترحة في تقرير الفريق 

منهجية  هوو ،للتقديربين مخطط متغير يجمع االتحاد األفريقي إلى مزيج  جدولاستند 

نموذج منفصل لصياغة جدول وهناك . فصلة أوصى بها الفريقاألمم المتحدة، وطريقة من

مستويات نطاقات الدخل  حسبالدول األعضاء في االتحاد األفريقي يصنف أنصبة 

ويخصص إجمالي المساهمات وفقًا لمجموعات البلدان المشار إليها بالمستويات على 

 : النحو التالي

من إجمالي  %4حصتها أو تفوق الدول األعضاء التي تساوي : األولالمستوى   (1

 المحلي  هاناتج
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من إجمالي  %1حصتها  أو تتجاوز الدول األعضاء التي تساوي: الثانيالمستوى  (2

 ؛  %4 تقل عنالمحلي ولكنها  هاناتج

 هامن إجمالي ناتج %1عن الدول األعضاء التي يقل نصيبها : الثالث المستوى (3

 .المحلي

إجمالي الدخل اتخاذ  في جدول األنصبةاألساس االقتصادي المفاهيمي لحساب  يتمثل .ق

الدخل يمثل . النسبية على الدفعلبلدان االقومي لكل دولة عضو كمقياس رئيسي لقدرة 

الذي ( الناتجأو )إجمالي الدخل  يشملالدخل االقتصادي الذي  مجموعالقومي اإلجمالي 

إن . داخل البلد باإلضافة إلى دخل العمالة واالستثمار المكتسب خارج حدود الدولة تولدي

أكثر شموالً من  امفهومدخل لاإلى الخارج هو ما يجعل  /من  العمالةإدراج صافي دخل 

عاملين رئيسيين بيتم تعديل الدخل القومي اإلجمالي بعد ذلك . الناتج المحلي اإلجمالي

 : القدرة على الدفعليعكس بشكل أفضل 

لديون الخارجية التي تساوي الدخل القومي اإلجمالي مطروًحا منه ا اتمخصص  (1

. التي تسددها البلدان( تدفقات الديون)إجمالي مدفوعات الديون الخارجية الفعلية 

يهدف . يصبح إجمالي الدخل الناتج هو الدخل القومي اإلجمالي المعدل حسب الدين

هذا التعديل إلى توفير قدر من التخفيف للبلدان التي تأثرت بشدة بضغوط تراكم الديون 

 المفرط؛ 

لدخل الفردي المنخفض كوسيلة لتخفيف عبء البلدان ذات القاعدة السكانية ا تعديل (2

لدخل الفردي ايتم قياس . جهود التنمية الحكومية تؤثر سلبا علىالضخمة التي 

، والذي يحدد القدرة النسبية على للمساهمةمى الدخل القابل بمقياس يسالمنخفض 

 . القدرة على الدفعتحدد نتائج التعديلين نظريًا مفهوم . الدفع للدول األعضاء

 . 2025-2023ذلك الخيار المقترح لجدول األنصبة المقررة للفترة  عقب المفوضيةقدمت  .ر

والمساهمات على مستوى السفراء  األنصبةجدول تقدير لوبعد ذلك، قدم رئيس اللجنة الوزارية   .13

  : موجزاً للمالحظات والمناقشات التي أعقبت ذلك على النحو التالي

ال  إذواحد،  إقليمز استثمارات االتحاد األفريقي في بنكين من ترك   إزارمخاوف أثيرت  .أ

تم تشجيع المفوضية . يقدمان أسعار فائدة تنافسية سوى بنكين في القارة يوجد  اليمكن أ

على التشاور مع البنوك في جميع أنحاء القارة لضمان توزيع االستثمارات بالتساوي عبر 

 . ولتنويع المخاطر األقاليم

للغاية وطلب  ةمنخفض، ٪55.3 ، البالغةإنفاق أموال الشركاءنسبة أن  اعتبر االجتماع .ب

 . معدل الصرف المنخفض يهتفسيًرا لما يمكن أن ي عزى إل

إقليم للجهود التي تبذلها المفوضية والدول الست في  اعن تقديرهالجلسة المشتركة  تأعرب .ج

 .، إلجراء مشاورات بهدف إيجاد حل ودي لهذه المسألةاتالتحفظ أبدتالتي الشمال 

كان ينبغي للمفوضية أن تضع سيناريوهات حول كيفية سد العجز بناًء على االقتراح  .د

 . الشمال إقليمالمقدم من البلدان الستة في 

إقليم الشمال المستخدمة في تقرير المشاورات مع البلدان الستة في  العبارةيجب أن تتجنب  .ه

  .التحفظات تعنيهاالدول األعضاء التي ال أسماء ذكر 

إنشاء  ايقوم عليه التي ةاألساسي أحد المبادئاالجتماع بأن إقليم الشمال ذك ر أعضاء من  .و

كما ( 5) ةاالتحاد األفريقي الخمس أقاليمصندوق السالم هو التوزيع المتساوي للعبء بين 

الذي يسترشد ،  2016الصادر في يوليو  605 مقرر المؤتمرهو منصوص عليه في 

من بروتوكول السلم واألمن الذي يدعو إلى المسؤولية المشتركة بين  23أيًضا بالمادة 
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، فإن خيار توزيع وعليه. تمويل أنشطة السلم واألمن ة فياالتحاد األفريقي الخمس أقاليم

 . التوزيع المتساوي إمليون دوالر بشكل متناسب بين البلدان الستة ال يتوافق مع مبد 90

بشكل إيجابي ألنهم اعتبروه أكثر  إلى بحث اقتراحهمضا يأإقليم الشمال أعضاء  دعا .ز

في الدول األعضاء  مساهماتتقدير مسألة  لتسويةإنصافًا في التوزيع ويكفي كحل وسط 

 . لصندوقا

الفوائد المتولدة من استثمار بإعادة أن االقتراح الذي قدمته الدول الست  اعتبر االجتماع .ح

 . في غير محله وغير مقبولهو اقتراح النقص عن تعويض لصندوق السالم ل

، ال سيما فيما يتعلق بأوجه النقص، طلبت االقتراحاتبالنظر إلى اآلثار المترتبة على  .ط

 . الدول األعضاء مزيدًا من الوقت لدراسة االقتراح والتشاور على نطاق واسع

 طلب منلذي ا 1119 المقررنهج التشاور مع البلدان الستة ككتلة ال يتوافق مع أحكام إن  .ي

 . لدخول في مشاورات ثنائية مع البلدان المعنيةا المفوضية

التي  االقتراحاتحليل تيتعلق ب وزراء المالية الخمسة عشرمجموعة إلى تم تقديم اقتراح  .ك

وتم التأكيد على أن . صندوق السالم تقدير األنصبة فيبشأن إقليم الشمال  طرحها

. هذا التحليل ينبغي أن تسترشد بمشاورات أوسع مع الدول األعضاء استنتاجات

عما إذا كان الممثل السامي المعني بتمويل االتحاد األفريقي  سئل ،وباإلضافة إلى ذلك

 .وصندوق السالم قد شارك في المشاورات

 في ضوء الجداول الزمنية الممتدة للمساهمة في صندوق السالم، أ ثير قلق بشأن إمكانية .ل

  .مساهمة أي دولة عضو في الصندوق بما يتجاوز ما ي فترض أن تساهم به قبل التمديد

والحاجة إلى استخدام أحدث وأشمل  19لكوفيد مع األخذ في االعتبار اآلثار المتطورة  .م

البيانات التي من شأنها الكشف عن األداء االقتصادي للدول األعضاء، كرر االجتماع 

 . 2023الحاجة إلى تمديد الجدول الحالي لمدة عام لتطبيقه على السنة المالية 

، يجب هوعلي. الشمال إقليملوحظ أن الجدول المقترح ال يزال يلقي بعبء ال داعي له على  .ن

 االعتباراتعلى أنه من التقاسم العادل لألعباء لتقليل تركيز المخاطر  إمبد النظر إلى

 .الجدولفي عملية تطوير  ةرئيسيال

تمشيا مع روح التضامن والمزيد من الملكية، ينبغي تخصيص  يقضي بأنهتم تقديم اقتراح   .س

 . الدول األعضاءمن الميزانية لجميع ( ٪1)حصة ال تقل عن واحد في المائة 

قدرة اليعكس يجب أن التحاد األفريقي ل األنصبة جدولأن أ عرب عن انشغال مفاده   .ع

  .المفوضية واألجهزة األخرىاالستيعابية لألموال من جانب 

 : على النحو التالي المفوضيةوبعد المالحظات الواردة أعاله، أبلغ عن الردود التي قدمتها  .14

تهدف إلى توفير ولخزانة لخاصة بها سياسة  استكمال صياغةبصدد هي المفوضية إن  .أ

في الوقت الحالي، . مبادئ توجيهية فيما يتعلق بكيفية قيام االتحاد األفريقي باالستثمارات

ستكمال ا  ريثما يتماالستثمارات في البنوك حيث تم االحتفاظ باألموال في البداية  وضعيتم 

سيتم إطالع الدول األعضاء على التقدم المحرز  وفي الوقت المناسب،. السياسة صياغة

 . في هذا الصدد

المتعلق قتراح العلما باآلراء التي أعربت عنها الدول األعضاء ضد ا المفوضيةأحاطت  .ب

النقص وشجعت عن تعويض لاستخدام أسعار الفائدة الناتجة عن استثمار صندوق السالم لب

 . لدفع في صندوق السالمالدول األعضاء على التوصل إلى آلية موحدة ل

الدول األعضاء مناقشة واعتماد جداول  صالحيةبأنه من الجلسة المشتركة  تذك ر .ج

ستخدمة  علما بالتوصية بتمديد  المفوضية، تحيط وعليه. نفقات المنظمة لتوزيعاألنصبة الم 

  .لمدة سنة واحدة 2022-2020تطبيق جدول األنصبة المقررة للفترة 
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من أن البيانات، وال  المفوضيةفيما يتعلق بالتركيز على استخدام أحدث البيانات، حذرت  .د

هذا  يظلوبطبيعة الحال، قد . 2022إال في نهاية عام  تتوفرلن ، 2021سيما بيانات عام 

جدول في ضوء اعتماد . يمثل قيودًا زمنية نظًرا للحاجة إلى إجراء مشاورات وافية األمر

 . 2023في فبراير  أجهزة صنع السياسةمن قبل  األنصبة

للوزراء الجلسة المشتركة نظر فيها تبعد ذلك على التوصيات العامة لالجلسة المشتركة  توافق .15

 : على النحو التالي

بلدان التي الحالة المساهمات، بوضع  ت، بعد أن استعرضت الجلسة المشتركة أوص .أ

 .المعنية العقوباتضمن فئات عن اشتراكاتها المقررة  تخلفت

المقررة على الرغم من كل  مساهماتهاالدول األعضاء التي سددت  تعلما وهنأ تأحاط  .ب

المدمرة على اقتصادات  اوآثاره 19جائحة كوفيد  الناجمة عنالصعوبات والتحديات 

 . الدول األعضاء

 1الدول األعضاء التي تواصل دفع اشتراكاتها المقررة بحلول  تعلما وهنأتكما أحاط  .ج

 .واللوائح المالية لالتحاد األفريقي النظممن ( 3) 19يناير تمشيا مع المادة 

، من بهاستسترشد سياسة الخزانة التي  باستكمال صياغةالمفوضية على التعجيل  حثت  .د

بين أمور أخرى، استراتيجيات االستثمار في االتحاد األفريقي التي ستضمن التوزيع 

 . االتحاد األفريقي أقاليمالعادل لالستثمار بين جميع 

، بالتعاون مع المفوضية، تحليل االقتراح المقدم وزراء المالية الخمسة عشرتطلب من  .ه

  .لمزيد من المشاورات حول هذه المسألةوتقديم توصيات ستوفر األساس إقليم الشمال من 

 المناقشات   -هاء 

وزراء المالية على مستوى السفراء والخبراء من الجلسة المشتركة مع األخذ في االعتبار تقرير  .16

 : ، قدم االجتماع المالحظات التالية2022يناير  28في  تقدع   التي الخمسة عشر

هنأ االجتماع الصومال وسيشيل وبوروندي على التزامها بخطط السداد المتفق عليها  .أ

لتنفيذ خطط لتسوية متأخراتها، وأكد على أهمية االلتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها 

السداد لتسوية المتأخرات من قبل الدول األعضاء التي أعربت عن صعوبات في سداد 

الدفع الخاصة  ةاالتفاق على خط استكمال، شجع السودان وليبيا على وعليه. مساهماتها

 .صنع السياسةأجهزة  مقرراتهما مع المفوضية بما يتماشى مع كل منب

 2021المعدل المنخفض لصرف أموال الشركاء في  إزاء انشغاله أعرب مجددا عن  .ب

 . هذا األداء المنخفض يهاوطلب توضيًحا بشأن المشكالت التي يمكن أن ت عزى إل

 تقدير، الذين أبدوا تحفظاتهم بشأن مسألة إقليم الشمالاألعضاء من  أكد مجددابينما  .ج

 وكرروا مقرراستحضروا ، دعمهم الثابت لصندوق السالم، المساهمات في الصندوق

الهبة الكاملة  تعبئةالي، والذي نص على جفي كي 2016الصادر في يوليو  605 المؤتمر

، على (5)االتحاد األفريقي الخمسة  من أقاليمللصندوق من مساهمات متساوية من كل 

وزراء المالية الخمسة ورحبوا كذلك بمشاركة  ،النحو المحدد في الصكوك ذات الصلة

المشاورات الثنائية من أجل  إجراء يف في المفوضيةومكتب المستشار القانوني  عشر

 . التوصل إلى حل ودي

لمشاورات مع الدول األعضاء التي أبدت تحفظات فيما لالمفوضية  ضرورة اختتامكرر   .د

في  المؤتمرصندوق السالم وتقديم تقرير إلى  لتقدير أنصبةيتعلق بالطريقة المستخدمة 

، وزراء المالية الخمسة عشرمن الجلسة المشتركة  تولهذه الغاية، طلب. 2022فبراير 

بالتعاون مع المفوضية، تحليل االقتراحين بهدف اقتراح حل يسترشد بمبادئ القدرة على 

وسيوفر الحل . لتضامنمن أجل االدفع، والتوزيع العادل لألعباء لتجنب تركيز المخاطر و
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 تما طلبك. الشمال إقليمالمقترح األساس لمزيد من المشاورات مع البلدان المعنية في 

 . تقديم تقرير عن النتيجة في جلستها القادمةالجلسة المشتركة 

أعاله، تم تقديم اقتراح يؤكد على الحاجة إلى إيجاد حل وسط بين " د"فيما يتعلق بالنقطة  .ه

السيناريوهين المتنافسين من أجل تجنب التأخير في الحصول على الهبة الكاملة لصندوق 

 النسبة المئوية بين السيناريوهينالنقص في وأوصي بالنظر في متوسط . السالم

على أن االقتراح الذي قدمته دول الشمال الست الستخدام الفوائد المكتسبة من  أكد مجددا .و

 قطعا.النقص أمر غير مقبول عن تعويض لاستثمار صندوق السالم ل

السنوية على الرغم من  المساهماتأعرب عن تقديره للدول األعضاء اللتزامها بدفع   .ز

كما هنأ الدول األعضاء التي . 19 كوفيد لجائحةالتحديات االقتصادية التي واجهتها نتيجة 

 .بالكامل 2022المقررة لعام  أنصبتهاسددت بالفعل 

قد حذروا من تركيز استثمارات االتحاد األفريقي في  الحسابات مع التذكير بأن مراجعي .ح

سياسة الخزانة في  استكمال صياغةخاطر مالية، رحب باإلعالن عن بنكين مما يشكل م

ستحدد سياسة الخزانة بوضوح استراتيجية االستثمار الخاصة باالتحاد . االتحاد األفريقي

عبر  فيما يتعلق باختيار البنوك التي من شأنها أن تقدم أفضل عائد على االستثمارات

  .القارة

 الخمسة عشر وزراء المالية للتقدم الذي أحرزه خبراءأعرب االجتماع عن تقديره  .ط

لقادمة باألعمال الفنية األولية بشأن إعادة صياغة جدول األنصبة ا يامقالفي  والمفوضية

 .ذات الصلة البيانات قلةالوقت و ضيقعلى الرغم من 

التأكيد على أن استخدام أحدث البيانات وأكثرها شموالً من شأنه أن يكشف عن األداء  أعاد .ي

وناشد  ،19كوفيد االقتصادي الحالي للدول األعضاء، مع مراعاة اآلثار المتطورة لـ

الذي  19لكوفيد كذلك أن تنظر في تقريرها عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية  المفوضية

وبناًء على . ة األليمة التي يواجهها السكان في جميع أنحاء القارةيسلط الضوء على الحال

 .2023السنة المالية  حتىذلك، كرر الحاجة إلى تمديد الجدول الحالي لمدة عام لتطبيقه 

والتضامن والقدرة على  ،أكد أن مبادئ التقاسم العادل لألعباء لتجنب تركيز المخاطر .ك

 .صياغة جدول األنصبة الجديد فياالعتبار  ما تستحق من يجب إيالؤها الدفع 

 المفوضيةردود  -فاء 

 : ردوداً على المالحظات التي أبديت على النحو التالي المفوضية قدمت .17

لخزانة تهدف إلى توفير مبادئ لخاصة بها سياسة صياغة المفوضية بصدد االنتهاء من إن  .أ

وفي الوقت نفسه، يتم . األفريقياالستثمارات من قبل االتحاد  بتنفيذتوجيهية فيما يتعلق 

االحتفاظ باألموال في البداية ريثما يتم االنتهاء فيها تم  التيالبنوك  لدىستثمارات الا تنفيذ

 . سياسة الخزانةصياغة من 

علما باآلراء التي أعربت عنها الدول األعضاء ضد اقتراح استخدام أسعار الفائدة  أحاطت .ب

الدول األعضاء بقوة  تالنقص، وشجععن تعويض لم لالناتجة عن استثمار صندوق السال

 . على التوصل إلى آلية موحدة للدفع في صندوق السالم

الدول األعضاء مناقشة واعتماد جداول  صالحيةبأنه من الجلسة المشتركة  تذك ر .ج

ستخدمة  علما بالتوصية بتمديد  المفوضية، تحيط وعليه. نفقات المنظمة لتوزيعاألنصبة الم 

علما كذلك  تأحاط. لمدة سنة واحدة 2022-2020تطبيق جدول األنصبة المقررة للفترة 

لقدرة على الدفع، والتقاسم العادل لألعباء لتجنب لبضرورة االلتزام بالمبادئ التوجيهية 

صياغة الجدول الجديد لألنصبة  عندوالتضامن والقدرة على الدفع  ،تركيز المخاطر

 لمقررة ا
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 اهوتعزو تثير قلقا بالغا للمفوضية   أموال الشركاء المعدل المنخفض لصرف إن مسألة  .د

  .مزيد من التحقيقات حول هذه المسألةيجري ولكن  19كوفيد إلى جائحة النتائج األولية 

 والتوصيات  الخاتمة  -زاي

  :التوصيات التاليةالجلسة المشتركة  تبعد مداوالت مستفيضة، اعتمد .18

المقررة على الرغم من الصعوبات االقتصادية  أنصبتهاالدول األعضاء التي سددت  تهنأ .أ

تف الدول األعضاء التي لم  توحث 19كوفيد  ظهور بسببالتي واجهتها العديد من الدول 

 .أن تقوم بذلك بالتزاماتها المالية تجاه االتحاد بعد

الصادر في نوفمبر  Ext / Assembly / AU / Dec.3 (XI) لمقرر المؤتمروفقًا   .ب

الدول األعضاء عن سداد  لتأخرالذي ينص على أن الفترة القصيرة األجل ،  2018

لعقوبات ذات لالدول األعضاء التالية  إخضاعأشهر، ويجب ( 6)ستة هي متأخرات ال

 الصلة

 الكونغو وغينيا وساو تومي وبرينسيبي : عقوبات تحذيرية (1

 بنين وجنوب السودان : عقوبات وسيطة (2

جمهورية الصومال، وجمهورية سيشيل، وجمهورية بوروندي لوفائها بالتزاماتها ب تشيد .ج

 .بتسوية متأخراتها وفقاً لخطط السداد المعتمدة

سداد  ةالمفوضية لالتفاق على خط مع التواصلحث دولة ليبيا وجمهورية السودان على ت .د

 .2022خاصة بكل منهما لتسوية متأخراتهما وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في يوليو 

لمدة عام واحد  2022-2020تطبيق الجدول الحالي لألنصبة المقررة  فترة بتمديد توصي .ه

 وزراء المالية الخمسة عشر وخبراء للمفوضيةإلعطاء مزيد من الوقت  2023حتى عام 

البيانات التي ستعكس بشكل أفضل قدرة الدول األعضاء على الدفع لجمع المزيد من 

. الجدول المقترح صياغة مشروعلمشاورات اإلقليمية الالزمة بعد االنتهاء من جراء اوإل

االتفاق على خارطة  وزراء المالية الخمسة عشر وخبراء المفوضيةطلب كذلك من ت

 .2026-2024ليتم تطبيقها للفترة  لألنصبةجديد  جدولطريق لتطوير 

، بالتعاون مع المفوضية، تحليل االقتراحين المالية الخمسة عشر من وزراءطلب ت .و

فيما إقليم الشمال المتنافسين، أحدهما من قبل المفوضية واآلخر من قبل البلدان المعنية في 

التوصيات المنبثقة عن توفر صندوق السالم وأن  تقدير األنصبة فييتعلق بتحفظاتها على 

أن يشارك  أيضا االجتماع  طلب. لمزيد من المشاورات مع البلدان المعنية اأساس المراجعة

المجلس  لمقرراتمكتب المستشار القانوني للمفوضية في العملية لضمان االمتثال 

. السالموصندوق الممثل السامي المعني بتمويل االتحاد  إشراككما تم تشجيع . التنفيذي

 .تقديم تقرير إلى اللجنة الوزارية في دورتها القادمة المفوضيةوط لب من 

 إقليممع اإلحاطة علما بالمخاوف التي أثيرت بشأن تركيز االستثمارات في بنكين من  .ز

سياسة الخزانة لالتحاد األفريقي التي ستضمن  استكمالالمفوضية على  تواحدة، حث

 وليستفيدتوزيع االستثمارات بالتساوي في جميع أنحاء القارة لتجنب تركز المخاطر 

 .االتحاد من األسعار التنافسية التي تقدمها المؤسسات المالية األخرى

 الختام   -حاء

على حضورهم االجتماع وأعرب  المندوبين، في كلمته الختاميةشكر معالي الوزير عمر بن داود   .19

بتيسير من ، وزراء المالية الخمسة عشر سفراء وخبراءالقام به  عن تقديره للعمل الفني الذي

  .المفوضية
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