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 خلفيةال 0.1

 
المؤتمر بشأن تمويل االتحاد:  مقرري تنفيذ تحديًثا بشأن التقدم المحرز في للمجلس التنفيذي يقدم التقرير  .1

Assembly/AU/Dec.605(XXVII) و Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) القيام، تم المقرر صدورمنذ . و 
 .هامتقدم  تسجيل معبالعديد من األنشطة 

 
مليون  65مساهمة الذي تتم بموجبه جدول الحالي الالدول األعضاء على أساس  مساهمات تحديديتم  .2

للوصول  2023إلى 2020مليون دوالر أمريكي من  51.25و  2019إلى  2017من في الفترة دوالر كل عام 
 مليون دوالر أمريكي المستهدف لصندوق السالم. 400 مبلغ إلى

 
ثالث نوافذ مواضيعية وهي: الوساطة والدبلوماسية  يتضمنتجدر اإلشارة إلى أن صندوق السالم  .3

 ق.و هيئة مستقلة إلدارة الصندمعواضح  إداري هيكل  ؛بناء القدرات المؤسسية وعمليات دعم السالم ؛الوقائية
 

لمجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي حول أساليب عمله في سياق  ةعشر  ةالثالث الخلوةخالل  .4
 تحت الرقم ،كينيا ،في مومباسا 2021مايو  29إلى 27 من ةالمنعقد اإلصالحات المؤسسية لالتحاد األفريقي

PSC/Retreat.13 ،استخدام صندوق السالم لالتحاد األفريقي من بشأن  وتوصل إلى اتفاقاقش المجلس ن
 مشاريع تجريبية من الفوائد المستحقة.خالل 

 
، في 2022فبراير  6و 5يومي أشادت الدورة العادية الخامسة والثالثون لمؤتمر االتحاد، المنعقدة  .5

مجلس ل الجنة اإلدارة التنفيذية ورئيسل اأديس أبابا، إثيوبيا، بجهود رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، بصفته رئيس
من خالل  2022من أجل االستخدام التجريبي لصندوق السالم في  ،التحاد األفريقيلأمناء صندوق السالم 

 أنشطة برنامجية محددة التكلفة وذات أولوية لمواجهة تحديات السلم واألمن العاجلة في القارة.
 
المالية النظم في  المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتماني المتجدد المعروف باسم تالصندوق االئ أنشئ .6

نشأ أيًضا، نص على ما يلي: "ي  تي تمجلس السلم واألمن الل المنشئ( من البروتوكول 4) 21الجديدة وفًقا للمادة 
، من المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتماني متجدد". ينشئ البروتوكول تصندوق السالم، صندوق ائ ضمن
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بغية لالتحاد  ةالوقائي ةالدبلوماسي توالوساطة وتدخال أجل توفير الموارد المالية الالزمة لعمليات دعم السالم
 الستجابة لحاالت الطوارئ في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.ا

 
 :االحتياطي لمواجهة األزمات للمرفقالقانوني للمستوى المقترح  السند .7
 

المرفق االحتياطي المالية لالتحاد األفريقي، يجب أن يكون الغرض من  النظم( من 2) 39وفًقا للمادة 
 :ما يلي لمواجهة األزمات

 
التحاد األفريقي خالل مرحلة بدء عمليات دعم السالم الجديدة من قبل اضمان االستجابة السريعة  (أ

 والوساطة والدبلوماسية الوقائية؛
 

عمليات دعم السالم القائمة؛ وتلبية أي متطلبات إنفاق غير متوقعة وغير عادية نطاق تمويل توسيع   (ب
 عمليات دعم السالم والوساطة والدبلوماسية الوقائية. مجال في

 
التحاد األفريقي، يتم تحديد عملية الموافقة على النظم المالية ل( من 5) -( 3) 39 للمادةوفًقا  .8

 على النحو التالي: المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتمستوى 
 

مجلس األمناء  عرضه علىالمتجدد وت االئتمانيالمناسب للصندوق  المبلغأمانة صندوق السالم  ستحدد
مجلس السلم به إلى  الموصى المبلغاعتماده. ستقدم األمانة ب المختصة ةالسياس صنع لتوصية أجهزة

 اعتماده.ببحثه و السياسة صنع أجهزة  تقومقبل أن  إلجازته واألمن
 
 (:40دة ما)ال المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتاألهلية للحصول على المساعدة من  .9
 

األهلية للحصول على إن التحاد األفريقي، النظم المالية لمن  40 من المادة( 2( و)1)للفقرتين وفًقا 
بطبيعة حالة الطوارئ واألهداف يجب أن تسترشد  المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتالمساعدة من 

المتوقع تحقيقها. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المعايير الواجب استيفاؤها للتأهل للحصول على 
 :على النحو التاليالمرفق المساعدة من 



EX.CL/1366(XLI) 
Page 3 

 
 

 
التحاد األفريقي التي تقع ضمن نطاق صندوق السالم، لالمختصة السياسات  صنعأجهزة  مقررات (أ

 بعد الموافقة على الميزانية وتتطلب التنفيذ الفوري. اعتمادهاتم التي و 
إلى المختصة في االتحاد األفريقي  ةالسياسصنع ها أجهزة ل رخصتتكاليف بدء البعثات الجديدة التي  (ب

 العادية لصندوق السالم؛ إعداد الميزانيةفي عملية  إدراجهايتم  أن
المنشئ لمجلس السلم من البروتوكول  10القرارات التي اتخذها رئيس المفوضية في إطار المادة  (ج

 ؛واألمن
 يجب تنفيذ النشاط المقترح بسرعة وفعالية ضمن اإلطار الزمني المطلوب؛  (د

ينبغي أن تهدف هذه المساعدة الطارئة إلى استعادة درجة من االستقرار والسالم في حياة السكان  (ه
 المتضررين في أسرع وقت ممكن.

 
( 1) 41 المادةفي  ماواإلبالغ منصوص عليهاألزمات لمواجهة االحتياطي مرفق ال من االستفادةإن  .10

 :على النحو التاليمرفق ال المدفوعة من( بشأن السلف 3)
 

بشأن األنشطة المؤهلة،  مقرراالمختصة في االتحاد األفريقي  ةع السياسصنبمجرد أن تتخذ أجهزة 
مجلس األمناء كل من )أي رئيس المفوضية( بالدخول في التزامات وإخطار  لآلمر بالصرفي سمح 

بموجب تتم بأي نفقات  ،من خالل لجنة الممثلين الدائمين ،والمجلس التنفيذي ومجلس السلم واألمن
 السلفكل ستة أشهر. يمكن أن يكون هناك العديد من وذلك مرة ، المرفق االحتياطي لمواجهة األزمات

. األزماتاالحتياطي مرفق لل المعتمدمستوى الأال يتجاوز إجمالي السلف السنوية  شريطةفي السنة، 
 .شهًرا 12 المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتيجب أال تتجاوز مدة األنشطة الممولة في إطار 

 
 .المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتمن  فوعةالمد السلف( ، يتم سداد 4) 41) للمادةوفًقا  .11

( على 4) 41 المادةمتجدد. وتنص  ائتمانيكصندوق  المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتتم إنشاء 
من الدول األعضاء  المساهماتإيصاالت  فور توافرسدادها يجب المرفق أن السلف المدفوعة من 

 لهذه األغراض.
 

 2022/23لعام  المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتخط األساس المقترح لمستوى  مبررات  0.2
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، ةالتجريبي للعمليةاألول بالمصدر المستهدف يتعلق استرشد مستوى خط األساس المقترح بمبدأين.  .12

من األموال المستثمرة حتى اآلن. تبلغ الفائدة المستحقة حالًيا  جنيهاالفوائد الذي تم  اإليرادات من ويتمثل في
مليون دوالر أمريكي بنهاية آخر تاريخ استحقاق  15إلى  ترتفعمليون دوالر أمريكي ومن المتوقع أن  13حوالي 

 المشاريعلتنفيذ عدد من  دوالر أمريكي ماليين 8.4 على . وافق مجلس األمناء حتى اآلن2022في يوليو 
 متاح قدره إجماليمبلغ أصل دوالًرا أمريكًيا من  4،816،306.28رصيد قدره  يبقى حيث، التجريبية

دوالر  ماليين 6.6الرصيد إلى حوالي  يرتفعحتى اآلن. ومن المتوقع أن  دوالًرا أمريكًيا 13،216،306.28
  .2022أمريكي في نهاية آخر تاريخ استحقاق في يوليو 

 
الحياة الواقعية التي كان على المفوضية مواجهتها خالل  أوضاعبالمستوى  مقارنةالمبدأ الثاني هو  .13

 2021بعضها من خالل الميزانية التكميلية في عام رصد مخصصات ل، والتي تم 2022و  2021عامي 
 بينما تم تمويل بعضها من خالل دعم الشركاء.

 
في جميع أنحاء  ،تستجيب وال تزال، استجابت المفوضية 2022و 2021خالل السنتين الماليتين  .14

 المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتلعدد من حاالت األزمات التي استوفت الهدف والمعايير المحددة في ، القارة
 من االتحاد األفريقي. 40 المادةعلى النحو المنصوص عليه في 

 
على النحو  كانت لمواجهة األزماتالمرفق االحتياطي للتمويل في إطار  المنفذة والمؤهلةاألنشطة  إن .15

بمفوضية االتحاد األفريقي في حاالت األزمات الناشئة  الشؤون السياسية والسلم واألمنالتالي: مشاركة إدارة 
بميزانية إجمالية قدرها  ،في بعض الدول األعضاء السياسية ةوالمرحلة االنتقاليوالوساطة والدبلوماسية الوقائية 

 توزيع ميزانية هذه التدخالت:لتفصيل  فيما يلي. ادوالر  4،043،648.58
 اأمريكي ادوالر  267.470 :في الميزانية ةمدرجالمخصصات ال -مالي (أ

 3،658،536.58)ما يعادل يورو ماليين  3 :في الميزانية ةمدرجالمخصصات ال -تشاد  (ب
 (اأمريكي ادوالر 

 اأمريكي ادوالر  117 642 :في الميزانية ةمدرجالمخصصات ال -غينيا كوناكري  (ج
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 تكميلية. ميزانيةمن خالل عملية  2021تمت الموافقة على هذه اإلجراءات في الربع األخير من عام  .16
الدول األعضاء  على دعم اأمريكي ادوالر  2،404،023.55وفي غضون ذلك، أنفقت المفوضية ما مجموعه 

 :وتشمل ما بعد الصراع، وأوضاعالتي تمر بمرحلة انتقالية سياسية 
 

 دوالًرا أمريكًيا 43674.00 - وزمبيقم .أ
 2،144،663 -دعم بناء السالم لجمهورية موزامبيق  - الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي .ب

 دوالًرا أمريكًيا
 اأمريكي ادوالر  92،894.00 -امبيا ج .ج
 دوالًرا أمريكًيا 68729.05 -القرن االفريقي .د

 اأمريكي ادوالر  54.063.50 -جزر القمر .ه
 

لم تكن هذه األنشطة متوقعة وتمت الموافقة على الميزانيات مرة أخرى من خالل عملية الميزانية  .17
الجماعة اإلنمائية للجنوب  الذي قدمتهباستثناء دعم بناء السالم  2021التكميلية في الربع األخير من عام 

. من المهم التأكيد على أن 2022 عملية الميزانية العادية لعام في إطارالذي تمت الموافقة عليه و األفريقي 
 من اتفاقية التمويل المشترك وآلية االستجابة المبكرة لالتحاد األوروبي. كانت ممولةهذه األنشطة المعتمدة 

 
األفريقي بنك المع  مليون دوالر أمريكي 1 بقيمةاتفاقية تمويل باإلضافة إلى ما سبق، وقعت المفوضية  .18

مفوضية االتحاد  وهو دعم تديرهالتنمية لتقديم دعم إضافي للممثل السامي لالتحاد األفريقي للقرن األفريقي، 
 .المتفق عليهاشطة األنعلى بناء  االعتماد المالي لتنميةلاألفريقي بنك اليدير  ، بينمااألفريقي

 
من من القيام بذلك بداًل  ،ةمباشر دعم المفوضية االتحاد األفريقي  قدمتلو أنه  أن نالحظمن المهم  .19

في غينيا ومالي  يةاالنتقالالفترة زيادة الدعم لعمليات  ألمكنت ،االقتصادية لدول غرب أفريقيا المجموعةخالل 
 دوالر لكل منها،  مليون  1.5وبوركينا فاسو إلى 

 
استنادًا إلى ما ورد أعاله، من الواضح أن المبلغ اإلجمالي المطلوب للتدخالت المختلفة كان يمكن أن  .20

 .الدراسةللفترة قيد  مليون دوالر أمريكي 11.9يصل إلى 
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 القادمة 12المقترح لألشهر الـ  المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتمستوى   0.3
  
 من المجنيةاستناًدا إلى اإلحصائيات المذكورة أعاله ومع األخذ في االعتبار المبلغ المتاح من الفوائد  .21

بحلول نهاية السنة  قةحستكون مستوالفائدة المتوقعة التي  2022استثمارات صندوق السالم اعتباًرا من يونيو 
لمرحلة التجريبية ل ماليين دوالر أمريكي 5بقيمة  ألزماتمواجهة امرفقا احتياطيا لالمالية، تقترح المفوضية 

على الرغم من أن المبلغ المقترح و الحًقا. السياسة صنع أجهزة عليه  وتوافقببحثه مجلس األمناء  يقوماألولية 
أنه من المهم تقديم ميزانية متواضعة  المفوضية، ترى 2022و  2021المبلغ الذي تم إنفاقه في عامي أقل من 

يسمح بتحديد وتطبيق دروس مهمة أن  تبني هذا النهجإن من شأن مرحلة تجريبية. تخص ألن االقتراح 
 للمشاريع المستقبلية.

 
 المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتالطرائق المقترحة لتجديد موارد   0.4

 
األفريقي، يتم تمويل صندوق السالم من خالل اآلليات  التحادالنظم المالية ل( من 1) 36 للمادةوفًقا  .22

 ( التالية:6الست )
 مليون دوالر أمريكي؛ 400من الدول األعضاء في الهبات األولية البالغة  اميةالنظالمساهمات  (أ

 من الدول األعضاء؛ النظاميةالمساهمات  (ب
 ؛ةالنظم المالي همن هذ 27مع المادة  تمشيا اإلنمائيينشركاء الالمساهمات من  (ج
 تبرعات الدول األعضاء؛ (د

 عائدات استثمار صندوق السالم؛ (ه
بشرط أن  اآلمر بالصرفالمساهمات من القطاع الخاص األفريقي وأي مصادر أخرى قد يوافق عليها  (و

 مع أهداف ومبادئ االتحاد. متوافقةتكون 
 

المرفق االحتياطي المدفوعة من  السلفالتحاد األفريقي، يتم سداد ل ةالنظم الماليمن  41.4وفًقا للمادة  .23
بمجرد توفر إيصاالت المساهمات من الدول األعضاء لهذه األغراض. وبناًء على ذلك، تقترح  لمواجهة األزمات

ماليين  5أال يتجاوز مجموعها المستوى المقترح البالغ  على، مدفوعةالمفوضية طرائق السداد التالية ألي سلف 
 .2022لعام  دوالر أمريكي
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مليون دوالر أمريكي ال يزال  400 بمبلغ مساهمةلالتي تحدد ااألنصبة تقدير نظًرا ألن - الخيار األول •
 خالل المرفق االحتياطي لمواجهة األزمات، يمكن إدراج المبلغ الذي سيتم استخدامه من ساريا

 جدولالدول األعضاء باستخدام  تقدير أنصبةوسيتم  2023في رصيد المساهمة لعام  2022/2023
 .المعاد تنشيطهصندوق السالم  فياألنصبة حدد يي ذال 2023

يمكن أيًضا استخدام المساهمات الطوعية للدول األعضاء لسداد المبلغ المستخدم من  -الخيار الثاني •
 .االحتياطي لمواجهة األزمات للمرفق المقترحمستوى ال

األخرى ذات الصلة، مثل  النظاميةيمكن للدول األعضاء تحديد مصادر المساهمة  -الخيار الثالث •
 االحتياطيات العامة.

 التصويت كل عام.تحديدها بتخصيص نسبة من الميزانية العادية يتم  -الخيار الرابع •
 

 توصيات مجلس األمناء 0.5
 

ماليين دوالر أمريكي  5المقترح البالغ  المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتالموافقة على مستوى  .24
 باعتماده.السياسة صنع أجهزة القادمة وتوصية  12لألشهر الـ 

 
 المدفوعةلسداد المبالغ المدفوعة من السلف المستخدمة الخيارات األربعة عرض أيًضا ب يةصو تتمت ال .25
 ( المفضلة.الطرائقواعتماد الطريقة ) لبحثها السياسةصنع أجهزة على  المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتمن 

 
 الخاتمة 0.6

 
لتمويل  دوالر أمريكي ماليين 8.4تطلب المفوضية من خالل رئيس لجنة اإلدارة التنفيذية اعتماد  .26

كما اعتمد مجلس  .االحتياطي لمواجهة األزمات للمرفق ماليين دوالر أمريكي 5 وتخصيصالمشاريع التجريبية 
 للميزانية البرنامجية ألمانة صندوق السالم. دوالًرا أمريكًيا 393،565األمناء المبلغ المقترح وقدره 

 
، وأمانة صندوق السالم المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتقيمة المشاريع التجريبية و  سيتم سحب .27

من  ،على التوالي دوالر أمريكي 393،565وماليين دوالر أمريكي  5و دوالر أمريكي ماليين 8.4 البالغة
 الفوائد المتراكمة من استثمار صندوق السالم.
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من قبل  افي حالة استخدامه المرفق االحتياطي لمواجهة األزماتأموال اعتماد الخيار الرابع لتجديد  .28

 .الماليةمن النظم  40 المادةوفًقا للمعايير المذكورة في  المفوضية
 

وبناًء على مشورة المستشار القانوني، سيتم  ،المقدم من العديد من الدول األعضاءفي ضوء الدعم  .29
واتخاذ  ثهحبتقوم بلسحب األموال من الفوائد المستحقة لصندوق السالم إلى لجنة الممثلين الدائمين لطلب  توجيه

 قرار بشأنه.
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 األزمات لمواجهة للمرفق االحتياطيمقرر بشأن المستوى المقترح  مشروع
 صندوق السالم والمشاريع التجريبيةل التابع

 
 المجلس التنفيذي،إن 

 
تنفيذ  فيالتقرير عن التحديث المقدم إلى المجلس التنفيذي بشأن التقدم المحرز حتى اآلن ب يحيط علما .1

 Assemblyو  )Assembly / AU / Dec.605 )XXVIIالمؤتمر بشأن تمويل االتحاد:  ي مقرر 
/ AU / Dec.635 )XXVIII(  الذي تم  العامو األنشطة العديدة التي تم االضطالع بها والتقدم

 تسجيله؛
 
، )AU / Dec.605 )XXVII/  2016يوليو المنعقد في الي جكي مقرر مؤتمرعناصر  يستحضر .2

 ةالخمس األقاليمتمثل و من عشرة وزراء مالية تضم عشر دول أعضاء، مكونة وهي: )أ( إنشاء لجنة 
٪ على جميع السلع المستوردة 0.2لمشاركة في إعداد الميزانية السنوية؛ )ب( فرض ضريبة بنسبة ل( 5)

المساهمات في م يتقس؛ )ج( 2017ألفريقي اعتباًرا من عام المؤهلة إلى القارة لتمويل ميزانية االتحاد ا
 .ةاالتحاد األفريقي الخمس أقاليمصندوق السالم بالتساوي بين 

 
 المؤتمر مقررو )د(  5في فقرته   Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII) مقرر المؤتمر أيضا يستحضر .3

/ Assembly/AU/Dec.734(XXXII)  الدول األعضاء على  أنصبةتقدير تم اللذين يتم بموجبهما
من في الفترة سنوًيا  مليون دوالر أمريكي 65بمبلغ  اتلمساهمقيمة ا دتحديجدول الحالي لالأساس 
مليون  400للوصول إلى ، 2023إلى 2020من  مليون دوالر أمريكي 51.25و، 2019إلى  2017

 دوالر أمريكي 
 

تمديد تطبيق جدول  نص علىي الذ  Assembly/AU/Dec. 838(XXXV) مقرر المؤتمر ريستحض .4
لجنة بدعم من  ،من المفوضية وطلب، 2023لمدة عام واحد حتى  2022-2020الحالي  المساهمات

، 2026-2024سيتم تطبيقه للفترة الذي جديد ال األنصبةجدول  وضع ،وزراء المالية الخمسة عشر
 ؛2023المؤتمر العتماده في فبراير  إلى، الواجبة بعد اتباع اإلجراءات القانونية ،وتقديمه
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القدرة المؤسسية  ،الوساطة والدبلوماسية الوقائية :هناك ثالث نوافذ مواضيعية وهيأن  كذلك يستحضر .5
 دارة أموال؛إلمستقلة هيئة مع واضح  إداري هيكل و  ،وعملية دعم السالم

 
في سياق اإلصالحات المؤسسية أساليب عمله حول مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي  خلوةب يشيد .6

 ،في مومباسا 2021مايو  29إلى 27 منالمنعقدة ، PSC/Retreat.13 تحت الرقم لالتحاد األفريقي
 في تمويلستخدام صندوق السالم لالتحاد األفريقي ال وتوصل إلى اتفاقناقش المجلس حيث كينيا، 

 ؛مشاريع تجريبية
 
لدورة العادية الخامسة الصادر عن ا  Assembly/AU/Dec. 815(XXXV)مقرر المؤتمر يستحضر .7

أشاد  الذي، في أديس أبابا، إثيوبيا، 2022فبراير  6و 5 يوميوالثالثين لمؤتمر االتحاد، المنعقدة 
مجلس أمناء ل الجنة اإلدارة التنفيذية ورئيسل بجهود رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، بصفته رئيًسا

من خالل أنشطة  2022من أجل االستخدام التجريبي لصندوق السالم في عام  ،السالمصندوق 
 برنامجية محددة التكلفة وذات أولوية لمواجهة تحديات السلم واألمن الملحة في القارة؛

  
األزمات لمواجهة  االحتياطيمرفق للمستوى المقترح لالذي يقوم عليه االقانوني  بالسند يحيط علما .8

على أن عملية  يؤكد أيًضاالتحاد األفريقي. النظم المالية لمن  39منه وفًقا للمادة المنشود والغرض 
مرفق الواألهلية للحصول على المساعدة من األزمات لمواجهة  مرفق االحتياطيالالموافقة على مستوى 

واإلبالغ على النحو المنصوص مرفق الاالستفادة من تتم أن و  ،تينملزم ايجب أن تكون 40 للمادةوفًقا 
 ؛مرفقالمن  السلف المدفوعةسداد  جبي كما،  41 المادةعليه في 

 
 13األموال المستثمرة البالغة  المجنية منمستوى خط األساس المقترح وإيرادات الفوائد ب يحيط علما .9

. 2022بنهاية يوليو  مليون دوالر أمريكي 15والتي من المتوقع أن تنمو إلى  مليون دوالر أمريكي
لتنفيذ عدد من أنشطة  دوالر أمريكي ماليين 8.4بأن مجلس األمناء قد وافق على  ويحيط علما كذلك

 المشاريع التجريبية؛
 

المقترح لفترة االثني عشر شهًرا القادمة األزمات لمواجهة  االحتياطيمرفق المستوى ب يحيط علما .10
 مرفق الوالطرائق المقترحة لتجديد موارد 
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وفًقا األزمات لمواجهة  مرفق االحتياطيالالمدفوعة من  السلفسداد  بالطريقة التي يتم بها يحيط علما .11

بمجرد توفر إيصاالت المساهمات من الدول وذلك تحاد األفريقي، الل النظم الماليةمن  41.4 للمادة
باقتراح المفوضية بشأن طرائق السداد التالية ألي سلف  يحيط علما كذلكاألعضاء لهذه األغراض. 

 12لمدة  ماليين دوالر أمريكي 5البالغ ، والتي لن يتجاوز مجموعها المستوى المقترح هاعدفسيتم 
 شهًرا.

 
ال  مليون دوالر أمريكي 400 بقيمة اتمساهملاالتي تحدد األنصبة نظًرا ألن تقدير - الخيار األول •

 خاللاألزمات لمواجهة  مرفق االحتياطيال، يمكن إدراج المبلغ الذي سيتم استخدامه من ساريايزال 
 جدول الدول األعضاء باستخدام  تقدير أنصبةوسيتم  2023في رصيد المساهمة لعام  2022/2023
 .المعاد تنشيطهصندوق السالم  في األنصبةالذي يحدد  2023

يمكن أيًضا استخدام المساهمات الطوعية للدول األعضاء لسداد المبلغ المستخدم من  -الخيار الثاني •
 .األزماتلمواجهة  مرفق االحتياطيلل مستوى المقترحال

األخرى ذات الصلة، مثل  النظاميةيمكن للدول األعضاء تحديد مصادر المساهمة  -الخيار الثالث •
 االحتياطيات العامة.

 التصويت كل عام.تحديدها بتخصيص نسبة من الميزانية العادية يتم  -الخيار الرابع •
 

كمبلغ أولي  ماليين دوالر أمريكي 5األولوية باقتراح ذات مجاالت المجلس األمناء بعد اعتماد ب يشيد .12
 ؛األزماتلمواجهة  مرفق االحتياطيالفي إطار 

 
 :ما يلي يقرر .13

 
ني ثلألشهر اال ماليين دوالر أمريكي 5البالغ األزمات لمواجهة  مرفق االحتياطيللالمقترح مستوى الاعتماد  (أ

المحددة الستجابة لحاالت األزمات الطارئة في القارة باستخدام معايير األهلية من أجل االقادمة  عشر
 .مرفقلل

 :( مفضلة على النحو التاليطرائقكطريقة )مرفق المن  المدفوعةاعتماد الخيارات األربعة لسداد السلف  (ب
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، سارياال يزال  مليون دوالر أمريكي 400 بقيمة مساهمةاألنصبة للنظًرا ألن تقدير - الخيار األول .أ
 خاللاألزمات لمواجهة مرفق االحتياطي اليمكن إدراج المبلغ الذي سيتم استخدامه من 

الدول األعضاء باستخدام  تقدير أنصبةوسيتم  2023في رصيد المساهمة لعام  2022/2023
 .المعاد تنشيطهصندوق السالم  لتقدير األنصبة في 2023جدول 

يمكن أيًضا استخدام المساهمات الطوعية للدول األعضاء لسداد المبلغ المستخدم  -الخيار الثاني .ب
 .األزماتلمواجهة  مرفق االحتياطيلل مستوى المقترحالمن 

األخرى ذات الصلة، مثل  النظاميةيمكن للدول األعضاء تحديد مصادر المساهمة  -الخيار الثالث .ج
 االحتياطيات العامة.

 التصويت كل عام.تحديدها بتخصيص نسبة من الميزانية العادية يتم  -الخيار الرابع .د
 

لصندوق التابع األزمات لمواجهة  االحتياطيمرفق لاعتماد معايير األهلية األربعة التالية ل أيضايقرر  .14
 السالم:

 
أو  المختصة في االتحاد األفريقي ةالسياسصنع ها أجهزة ل رخصتتكاليف بدء البعثات الجديدة التي  (1

في  إدراجهايتم  إلى أن ،مجلس السلم واألمنأي جهاز مختص آخر تابع لالتحاد األفريقي أو جهاز 
 العادية لصندوق السالم؛ إعداد الميزانيةعملية 

 ؛البلد ووكاالته اتبوضوح قدر  تعدىي حجماحالة الطوارئ  تبلغيجب أن  (2
 بسرعة وفعالية ضمن اإلطار الزمني المطلوب؛ يمكن تنفيذه النشاط المقترح  أن يثبت أنيجب  (3
ينبغي أن تهدف هذه المساعدة الطارئة إلى استعادة درجة من االستقرار والسالم في حياة السكان  (4

 المتضررين في أسرع وقت ممكن.
 

لتمويل المقترحين  ماليين دوالر أمريكي 5ومبلغ  دوالر أمريكي ماليين 8.4مبلغ اعتماد  أن يتم يطلب .15
في  اآلمر بالصرفيقوم أن ، على التوالي، و األزماتلمواجهة االحتياطي مرفق الالمشاريع التجريبية و 

مفوضية االتحاد األفريقي بإعداد وتقديم بيان حسابات صندوق السالم إلى لجنة الممثلين الدائمين من 
 المنصوص عليه في االتحاد االفريقي؛على النحو  مجلس السلم واألمنخالل 
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ميزانية برنامجية ألمانة صندوق السالم بناًء على كالمقترح  دوالًرا أمريكًيا 393،565 بملغ يحيط علما .16
الدعم المقدم من العديد من الدول األعضاء وبناًء على مشورة المستشار القانوني، الذي طلب سحب 

واتخاذ قرار  لبحثهلجنة الممثلين الدائمين لى ع وعرضه ،السالماألموال من الفوائد المستحقة لصندوق 
 .بشأنه

 
 8.4 البالغةوأمانة صندوق السالم األزمات لمواجهة  االحتياطيمرفق الأن المشاريع التجريبية و  يقرر .17

على التوالي سيتم سحبها  اأمريكي ادوالر  393،565و ماليين دوالر أمريكي 5و دوالر أمريكي ماليين
 من الفوائد المتراكمة من استثمار صندوق السالم.
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