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 مقدمة –ألف 

 الخمسة عشروزراء المالية ولجنة  تقدير األنصبة والمساهماتجدول ية بنالمععقدت اللجنة الوزارية  .1
 ،يلينغمعالي السيد طاهر حميد ن. ترأس االجتماع 2022يونيو  11في  مشتركا   اجتماعا افتراضيا  

 الخمسة عشر. وزراء المالية جمهورية تشاد ورئيس لجنةلوزير المالية والميزانية 

مساهمات الدول األعضاء في ميزانيات   عن وضع تقريرال استعراضن الهدف من االجتماع هو: كا .2
 ،مدفوعاتها سداد عن تأخرتعلى الدول األعضاء التي  العقوبات نفيذ التوصية بتو  ،االتحاد األفريقي

 ،هرةظروف قامرورها بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطط السداد للدول األعضاء التي أعلنت و 
في  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرالمفوضية و  التقدم الذي أحرزتهحول  اإلحاطة النظر في و 

تقدير الشمال فيما يتعلق بمسألة  من إقليمالدول األعضاء الست الذي تقدمت به مقترح التحليل 
للفترة التحاد األفريقي ل لوضع جدول تقدير األنصبةخارطة الطريق  وبحث ،صندوق السالم أنصبة
 .ةالسياس صنعالذي سيعرض على أجهزة  المقررمشروع   وبحث ،2026- 2024

بما في ذلك  2022يونيو  30مساهمات الدول األعضاء حتى  وضعالتقرير الكامل عن يرد  .3
صندوق لاألنصبة تقدير العقوبات، والتقدم المحرز في المشاورات بشأن مسألة  تنفيذالتوصيات بشأن 

 .في الملحقبهذا التقرير  األنصبة، مرفقتقدير اريق لوضع جدول جديد لالسالم وخارطة الط

 حضر االجتماع الدول األعضاء التالية: .4

تشاد )الرئيس المشارك(، الجزائر، والمساهمات:  بجدول تقدير األنصبةاللجنة الوزارية المعنية  (1
 أوغندا. ،امبيا، موريشيوس، نيجيرياجوال، بوتسوانا، مصر، جأن

مشارك(، الجزائر، بوتسوانا، الكاميرون، الرئيس التشاد )الخمسة عشر: ء المالية وزرالجنة  (2
 .جنوب أفريقيا ،مصر، غانا، كينيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا

 
 الفتتاحيةا اتالكلم –باء 

 ةكلمته االفتتاحي في ،الخمسة عشر وزراء المالية يلين، رئيس لجنةغالسيد طاهر حميد ن معالي أعرب .5
المقررة في  مساهماتهاحار بجميع الوفود. وأثنى على الدول األعضاء لثباتها في سداد ال هترحيبعن 
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الروسي األوكراني.  والنزاع الجائحةها تالرغم من الصعوبات االقتصادية التي سبببميزانيات االتحاد 
لرباط، المملكة في ا خلوة لجنة وزراء المالية الخمسة عشروذّكر بالمناقشات التي جرت خالل 

 أقلّ المغربية، والتي أشارت إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة لتنفيذ البرامج، مع بقاء اإليرادات الحكومية 
وتفاقم  الجائحةبشكل رئيسي عن  ا  ناجمكان بسبب انخفاض اإليرادات الضريبية. كل هذا  من النفقات

 الروسي األوكراني. النزاعبسبب 

مرفق الالمؤسسات المالية اإلقليمية، مثل  اضطلعت بهائيس بالمبادرات التي ر ال وفي هذا الصدد، أقرّ  .6
مليار دوالر  1.5، الذي تبلغ قيمته في حاالت الطوارئ  ءإلنتاج الغذالتنمية األفريقي لبنك للاألفريقي 

لك أمريكي، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات األمن الغذائي الحالية والناشئة، بما في ذ
 .المدخالت األساسية إلنتاج الغذاء إمداداتتعطيل 

، والذي 2015الذي تم اعتماده في جوهانسبرج في عام  "إعالن االعتماد على الذات"وأشار إلى  .7
الصادر  578رقم  مقررهنفسه على طريق االستقالل المالي، وحدد من خالل  المؤتمربموجبه وضع 

المتعلقة االتحاد عضاء يجب أن تأخذ ملكية احتياجات في يونيو من العام نفسه، أن الدول األ
من  %25البرامج و ميزانية من %75و يةميزانية التشغيلالمن  %100ميزانية من خالل تمويل بال

الدول  بديلة وحثّ تمويل عمليات دعم السالم. واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية البحث عن مصادر 
التي تهدف إلى تخفيف الضغط على  المستوى المحليعلى  %0.2ضريبة  تطبيقاألعضاء على 

لالتحاد. ومع  يمكن التنبؤ بهالمقدرة، مع ضمان تمويل كافي  المساهماتالخزانات الوطنية عند دفع 
التي تأخذ في االعتبار  في تنفيذ ضريبة االستيراد التي هي أمر أساسيذلك، أكد على المرونة 

 وإمكانية التنبؤإيرادات االتحاد استدامة  مبدأيريطة احترام التشريعات الوطنية للدول األعضاء، ش
 .بها

انوا في كلمتها االفتتاحية، بالوفود غالدكتورة مونيك نسانزابا ، سعادةالمفوضية نائبة رئيس رحبت .8
في االجتماع الهام الذي دعا إلى التفكير في أداء الدول األعضاء  موأعربت عن امتنانها لمشاركته

تحاد. وسلطت الضوء على التحديات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن جائحة في تمويل اال
المكاسب االقتصادية  تسببت في عكسواألزمة الروسية األوكرانية التي  19-فيروس كورونا

هدف لعقد الماضي. وأثنت على االتحاد وقيادته لالستجابة بتضامن و في ا تالتي تحققواإلنمائية 
األفريقي  والمنبر 19-كوروناإنشاء صندوق االستجابة لفيروس  من قبيلات من خالل مبادر  موحد
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إلنتاج الخطة األفريقية إلمدادات الطبية، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات المالية اإلقليمية مثل ل
، التي تهدف إلى تحسين لتنميةاألفريقي لبنك لالتابعة لالتحاد األفريقي وا في حاالت الطوارئ  ءالغذا

نتاج الغذاء والعديد من المبادرات األخرى لدعم االستجابات الصحية الوطنية ومساعدة االقتصادات إ
 .االنتعاشعلى 

التي الموارد الكافية والمستدامة باالتحاد  تزويدرئيس المفوضية على أهمية ضمان  ةنائب تكما شدد .9
حرة القارية األفريقية والبرامج األخرى ، لتنفيذ مشاريعه الرئيسية مثل منطقة التجارة اليمكن التنبؤ بها

 األزمات في مواجهةلالنتعاش االقتصادي ألفريقيا وبناء القدرة على الصمود ل ذات األهمية الحيوية
، وهو 2022في عام  مساهماتها المقدرةمن  %70الدول األعضاء لتحويل ب وأشادتالمستقبل. 

ى مدى السنوات الخمس الماضية. وأشادت عل السنةأعلى معدل تحصيل تم تسجيله بحلول منتصف 
 23لمادة ل امتثاالالمقدرة قبل عام  مساهماتهاالمتزايد للدول األعضاء التي تدفع  بالتوجهبشكل خاص 

من  الفاتحفي  تكون مستحقة االشتراكاتأّن المالية لالتحاد التي تنص على  النظم واللوئح( من 1)
نفيذ الكامل لخطة السداد المتفق عليها مع المفوضية بعد يناير. كما هنأت جمهورية سيشل على الت
 إعالنها في وقت سابق عن ظروف قاهرة.

الجتماع حول التقدم المحرز في اإلصالحات الجارية على ل إحاطة بتقديمواختتمت حديثها  .10
فية بما في ذلك آليات الرقابة الداخلية والخارجية المعززة لضمان المساءلة والشفا ،مستوى االتحاد

والنزاهة في استخدام الموارد المتاحة لالتحاد. وفي هذا الصدد، أبلغت االجتماع أنه اعتبار ا من عام 
للميزنة والتخطيط من شأنه تعزيز القيمة مقابل على البرامج  قائما   ، سيعتمد االتحاد إطار ا2024

 لضمان تنفيذة التوظيف جارية المال مع ضمان إمكانية التنبؤ بالموارد المتاحة لالتحاد. كما أن عملي
 برامجه بشكل فعال.لاالتحاد 

 
 اعتماد جدول األعمال –جيم 

 جدول األعمال التالي: اعتماداالفتتاحية، تم  الكلماتعقب  .11

 ؛فتتاحاال (أ
 ؛الخمسة عشروزراء المالية رئيس لجنة  كلمة .1
 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي. ةكلمة نائب .2
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 ؛تنظيم العمل (ب

 ؛عمالجدول األ اعتماد (ج
مستوى على ) المعنية بجدول تقدير األنصبة والمساهماتتقرير اجتماع اللجنة الوزارية  بحث (د

 ؛2022يوليو  10 فيالمنعقد  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرالسفراء( ولجنة خبراء 
 ؛المقررمشروع  بحث (ه
 ؛أعمال ما يستجد من (و
 االختتام. (ز

 
على والمساهمات ) المعنية بجدول تقدير األنصبةزارية للجنة الو  ةالمشترك الجلسةتقرير  بحث -دال 

 .2022يوليو  10المنعقدة في  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرمستوى السفراء( ولجنة خبراء 

السفير محمد علي حسن، الممثل الدائم لجمهورية تشاد لدى االتحاد األفريقي، سعادة  عرض .12
تقرير ل الرئيسيةوالمساهمات على مستوى السفراء، النقاط  لتقدير األنصبةبصفته رئيس اللجنة الوزارية 

 على النحو التالي: 2022يوليو  10 المنعقدة في ةالمشترك الجلسة

مساهمات الدول األعضاء في الميزانية العادية لعام  وضعلمحة عامة عن  المفوضيةقدمت  .13
ير بالذكر أن المجلس . جد2022يونيو  30إلى  2022يناير  1وصندوق السالم للفترة من  2022

مقدرة للدول  كأنصبةدوالًرا أمريكًيا  204،784،571 على 2021في أكتوبر وافق التنفيذي 
، 2022يونيو  30 حتى. 2023 - 2020األنصبة  جدول تقديربناء  على  2022لعام  األعضاء

. كما تم تحصيل %70 نسبة، وهو ما يمثل دوالر أمريكي 142،823،360.89تم تحصيل 
، أي ما يعادل 2022في عام  دوالر أمريكي 15،804،824خرات الميزانية العادية البالغة متأ
كاملة رة قد( دولة عضوا أنصبتها الم29من المتأخرات المستحقة. وسددت تسع وعشرون ) 16%

لم تقدم ثالث عشرة و ( مدفوعات جزئية. 13بينما سددت ثالث عشرة ) 2022لميزانية العادية لعام ل
 .2022رة للميزانية العادية لعام دأي مساهمات في أنصبتها المق األعضاءدول ال من( 13)

يمثل  دوالر أمريكي 24،026،374، تم تحصيل مبلغ 2022يونيو  30عالوة على ذلك، في  .14
 .لدول األعضاءعلى ارة دمقال مليون دوالر أمريكي 51.25مقابل  %47معدل تحصيل بنسبة 

بالكامل  2022رة لصندوق السالم لعام دأنصبتها المقة عضو دول( 22اثنان وعشرون ) تسددو 
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 ا( دولة عضو  28ثمانية وعشرون )لم تسدد و ( دول أعضاء مدفوعات جزئية. 5بينما سددت خمس )
 .2022رة لصندوق السالم لعام دنصبتها المقألأي مدفوعات 

، بلغ إجمالي المبالغ لصندوق السالم دوالر أمريكي 400.000.000الكاملة البالغة  المنحمقابل  .15
 .دوالر أمريكي 272.470.917 ،2022يونيو  30المحصلة في 

الذي  2018الصادر في نوفمبر  Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI) بالمقررالمفوضية  ذّكرت .16
 امن الدول األعضاء التي تعاني ظروف الكتابيةمن خالله المؤتمر أنه قد ينظر في الطلبات قرر 

 الجلسة ترة. وفي هذا الصدد، ُأبلغدالمق مساهماتهاعلى دفع  مؤقتا  قادرة  قاهرة مما يجعلها غير
لسداد وسددت جميع متأخراتها لميزانية االتحاد. لم تسدد ل تهابأن سيشل نفذت بالكامل خط ةالمشترك

بما يتماشى مع خطة السداد لتسوية المتأخرات. كما  2022الصومال وبوروندي مدفوعات في عام 
لسودان لم ينتهيا بعد من المشاورات مع المفوضية لالتفاق على خطط السداد الخاصة بكل أن ليبيا وا

 منهما.

 حولوالمفوضية  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرالمشاورات بين  حول باإلحاطةفيما يتعلق  .17
صندوق في الدول األعضاء  االنصبة المقدرةالشمال بشأن  إقليمالمقترحات المقدمة من بلدان 

 المقررمن خالل  2020الم، أشارت المفوضية إلى أن المجلس التنفيذي في أكتوبر الس
EX.CL/Dec.1100(XXXVII) إقليم( دول من 6ستة ) التي أبدتهاعلما بالتحفظات  أحاط 
مساهمات الدول األعضاء  لتقديرميزانية العادية الأنصبة  تقدير الشمال على استمرار استخدام جدول

 .اآلراءفي  العامتوافق اللالتحاد األفريقي بما يتماشى مع في صندوق السالم 

الصادر في  EX.CL/Dec.1119(XXXVIII) المقررطلب المجلس التنفيذي، من خالل  .18
، من المفوضية مواصلة المشاورات الثنائية مع البلدان وفق ا للتحفظات الواردة في 2021فبراير 
صندوق  لتقدير أنصبةآللية المناسبة ل التوصلبهدف  EX.CL/Dec.1100(XXXVII) المقرر

والتحفظات التي أبديت  المسألةالسالم طالما أنها ال تؤثر على توافق اآلراء المتفق عليه بالفعل بشأن 
 .بشانه

 أوعزحل لهذه المسألة،  إلى وتعذر التوصلبعد المشاورات بين المفوضية والدول الست المعنية،  .19
إلى  ،2022الصادر في فبراير  EX.CL/Dec.1162(XL)) مقررهالمجلس التنفيذي من خالل 

ومكتب المستشار القانوني لتحليل  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرلعمل عن كثب مع ابالمفوضية 
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صندوق في الدول األعضاء  بتقدير أنصبةالشمال فيما يتعلق  إقليمالمقترحات المقدمة من دول 
 بالحلول وفق ا لألطر القانونية لالتحاد األفريقي.السالم واآلثار المترتبة عليه والتوصية 

 واألقاليمالشمال  إقليم مواصلة المشاورات مع البلدان المعنية منب إلى المفوضية أوعز المقرركما  .20
لالتفاق على آلية للمساهمات في صندوق السالم وتقديم  - ، مسترشدة بالحلول الموصى بهااألخرى 

 .2022يوليو تقرير إلى المجلس التنفيذي في 

التوصل  بغيةوالمفوضية جارية،  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرالمشاورات بين ال تزال في حين  .21
، األقاليمفي اإلضافية المشاورات ستسترشد بها إلى توافق في اآلراء بشأن الحلول الموصى بها التي 

 الجلسة المشتركة: لتبحثهاالنقاط البارزة التالية  عرضتم 

 إطار الجدولتحفظات على أنه في ال يتضمنالشمال  إقليمستة من البلدان المن  حر مقتأكد  (1)
على أن  المقترحاألخرى. يؤكد  يملباألقامقارنة  أكبرعبئ ا  إقليمتحمل ي، سالعام لتقدير األنصبة

عام في  ر الصاد 605 المقررتعارض مع لتوافق اآلراء ي وفقاصندوق السالم  تقدير أنصبة
 400لصندوق السالم ) المنحإجمالي  ه سيتم جمعالذي نص على أن ،يفي كيغال 2016

الخمسة االتحاد األفريقي من أقاليم ( من خالل مساهمات متساوية من كل أمريكي مليون دوالر
(5.) 

يهدف إلى الحفاظ على مبدأ المساهمات المتساوية  توافقيامع ذلك، قدمت البلدان الستة  حال  (2)
أقل بسبب  أنصبةالوسط  إقليممنح يب والشرق والجنوب، في حين سالشمال والغر  أقاليممن 

 قدرته على الدفع.انخفاض كبير في 
الوسط  إقليمساهم يبأن  المقترحروح التضامن والتقاسم العادل لألعباء، يوصي  بنفسلذلك،  (3)

الشمال والغرب  أقاليم، بينما تساهم كل من أمريكي مليون دوالر 40بما يعادل  %10بنسبة 
 لكل منها. أمريكي مليون دوالر 90، أي ما يعادل %22.5الشرق والجنوب بنسبة و 

في االستمرار في  ا( دولة عضو  49تسع وأربعين ) برغبةكذلك علما االقتراح يحيط مع ذلك،  (4)
كما هو مطبق  ،مساهماتها في صندوق السالم لتقدير لتقدير األنصبة استخدام الجدول العام

 عضاء في الميزانية العادية.الدول األ أنصبةلتقدير 
تقديم المساهمات في صندوق السالم من قبل كل من الدول األعضاء  سيتمفي هذا الصدد،  (5)

أو  %22.5الست المعنية مع التحفظات وفق ا لمساهمتها العادلة في الحصة اإلقليمية البالغة 
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عضو سابعة من  ، بغض النظر عما إذا كانت دولةلمقترحهاوفق ا أمريكي مليون دوالر  90
ترغب في المساهمة وفق ا لهذه الصيغة المقترحة أو ستواصل مساهماتها في إقليم الشمال 

 (.وفقا لتوافق اآلراء)لتقدير األنصبة العام  للجدولالصندوق وفق ا 
البلدان الستة المعنية إلى  ا التي قدمتهالمقترحة  تقدير األنصبةطريقة ستؤدي على هذا النحو،  (6)

في تحصيلها مقارنة بالمجموع اإلجمالي الذي  دوالر أمريكي 28،136،379.12عجز قدره 
 الحالية. تقدير األنصبةبموجب طريقة  اإلقليميمكن الحصول عليه من 

 لجنة وزراء المالية الخمسة عشروخبراء  المفوضيةالمذكور أعاله، اجتمعت  1162 بالمقررعمال   .22
المقدم  للمقترحمزيد من التحليل الإجراء  من بينها مورأ للقيام بجملة، 2022يونيو  10إلى  5من 

في المساهمات  العجزالشمال بما في ذلك استكشاف كيفية تعويض  إقليم منمن البلدان الستة 
الدول الست المعنية.  اعتماد المقترح الذي قدمتهنشأ عن يي سذال ،صندوق السالمفي  الكاملة

، قدمت البلدان الستة الخيارات التالية والر أمريكيد 28،014،082.20لتغطية العجز البالغ و 
 :لتناقشها لجنة وزراء المالية الخمسة عشر

 28،014،082.20المبلغ اإلجمالي المخصص لصندوق السالم بمقدار العجز، وهو ) خفض .أ
 (.%7مليون دوالر )حوالي  400 البالغةمنح الدوالر أمريكي( من 

 األخرى. ةاألربع لألقاليمر أمريكي دوال 28،014،082.20 بتقديرسد الفجوة  .ب
 في صندوق السالم لسد الفجوة. المنحاستخدم الفائدة المتولدة من استثمار  .ج
 بالفعل لسد الفجوة.الدول الست استخدم الفائدة المتولدة من استثمار المساهمات التي دفعتها  .د

ية العادية لالتحاد سد الفجوة من خالل المتأخرات المحصلة من االشتراكات المقدرة للميزان .ه
، 21ألن اآللية منصوص عليها بالفعل بموجب المادة الحل يكمن هنا  أنّ  ُينظر إلىاألفريقي. 

 من البروتوكول المنشئ لمجلس السلم واألمن. 2الفقرة 

اعتمدت المناقشات التي تلت ذلك من قبل الخبراء الخيار "هـ" أعاله الذي تم تقديمه الحق ا إلى  .23
 14و 13 يومي ،في الرباط، المملكة المغربية المنعقدة خلوتهم في عشرمالية الخمسة الوزراء لجنة 
وعدم التوصل إلى المالية الخمسة عشر وزراء لجنة . بعد مناقشة مستفيضة من قبل 2022يونيو 

 دراسةإعادة المالية الخمسة عشر وزراء لجنة حل، ُطلب من خبراء بتوافق في اآلراء للتوصية 
 إلى أن المفوضيةالوزراء في وقت الحق. أشارت  ليبحثهاوتقديم المزيد من التوصيات المقترحات 
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 ،يوضح بالتفصيل المناقشات المذكورة أعاله امرحلي اتقرير المالية الخمسة عشر ستقدم وزراء لجنة 
 .2022إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الحادية واألربعين في يوليو 

والمساهمات على مستوى  تقدير األنصبةجدول ب المعنيةاللجنة الوزارية بعد ذلك، أبلغ رئيس  .24
 :ما يلي السفراء االجتماع أنه في مالحظاتهم ومناقشاتهم، ذكر األعضاء

في  طرأتبشكل رئيسي التغييرات التي و  ،من إدارة وتنظيم االجتماعات معن استيائه واأعرب (1)
 ماذلك تحديد موعد االجتماع يوم األحد  اللحظة األخيرة على مواعيد االجتماعات بما في

 االلتزامات الشخصية واألنشطة الدينية. معخل اتدي
 متأخراتها لميزانيات االتحاد. لتسويةلسداد ل تهاجمهورية سيشل على التنفيذ الناجح لخط او هنأ (2)

والمفوضية في تحليل  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرأحاطوا علما بالتقدم الذي أحرزته  (3)
صندوق  تقدير أنصبةالشمال بشأن مسألة  إقليممقترحات المقدمة من البلدان الستة من ال

مشتركة قبل الجلسة ال لتبحثهالسالم، وأعربوا عن رأيهم بأنه كان ينبغي تقديم التقرير الكامل 
تمر أن ضرورة . كما تم التأكيد على كما أبلغت المفوضية ،عرضه على المجلس التنفيذي

عبر المشاورات اإلقليمية ذات الصلة  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرتقترحها الحلول التي 
 اعتمادها.ب ةالسياسصنع قبل توصية أجهزة 

الشمال التزامهم بدعم صندوق االتحاد األفريقي للسالم، ورحبوا  إقليممن عضاء األبعض  جدد (4)
الل واليتها الفنية، ، من خلجنة وزراء المالية الخمسة عشركذلك بنتائج مشاورات خبراء 

مليون دوالر أمريكي من المتأخرات بما يتماشى مع  28وخاصة الخيار "هـ" لسد الفجوة البالغة 
التي حددت المتأخرات كمصدر  ،لمجلس السلم واألمن( من البروتوكول المنشئ 2) 21المادة 

 ،استباقي مرهو أأخرى أن إصدار أي تصريحات بشأن الخيار المفضل  أقاليمللتمويل. ورأت 
 بإكمال تحليل الخيارات واقتراح الحلول. لجنة وزراء المالية الخمسة عشرلوطلبت بالسماح 

ُطلب من المفوضية و بشأن تركز استثمارات االتحاد األفريقي في بنك واحد.  مشاغلأثيرت  (5)
 اليماألقالتشاور مع البنوك في جميع أنحاء القارة، لضمان توزيع االستثمارات بالتساوي عبر 

 لتقليل تركيز المخاطر.

 .االستثمارو خزانة لل التحاد األفريقياسياسة  وضع حول إحاطة  واطلب (6)
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 كانت ردود المفوضية كالتالي: .25

توفر هذه السياسة سمرحلة متقدمة. االستثمار و خزانة لل التحاد األفريقياسياسة  وضعبلغت عملية  (1)
فريقي باالستثمارات. في الوقت الحالي، وبناء  توجيهية فيما يتعلق بكيفية قيام االتحاد األ خطوطا

على توجيهات لجنة االستثمار، تتم االستثمارات في البنوك حيث تم االحتفاظ باألموال مبدئي ا في 
 سيتم إطالع الدول األعضاء على التقدم المحرز في هذا الصددو انتظار االنتهاء من السياسة. 

 .في الوقت المناسب

إبالغ االجتماع بأنه تم تعيين مديري الصناديق لصندوق السالم لالتحاد عالوة على ذلك، تم  (2)
 االستثمارات التي تتم من الصندوق.مسؤولية األفريقي وسيتولون عما قريب 

إلى المجلس التنفيذي التقرير  لجنة وزراء المالية الخمسة عشرلجنة وزارية، ستقدم  باعتبارها  (3)
تقدير الشمال بشأن  من إقليمفيما يتعلق بمقترح البلدان الستة المرحلي عن التحليل الذي تم إجراؤه 

 صندوق السالم.في الدول األعضاء  أنصبة

أبلغ رئيس اللجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة على مستوى السفراء االجتماع أنه بعد  .26
 مناقشاتها وبعد ردود المفوضية، خلصت الجلسة المشتركة إلى ما يلي:

تجنب المفوضية التأخير في اإلبالغ بتغييرات مواعيد االجتماعات التي تنطوي على يجب أن ت (1)
مشاركة الدول األعضاء وخاصة الوزراء. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي تعميم الوثائق في الوقت 

 المناسب للدول األعضاء من أجل التحضير لالجتماعات على النحو المناسب.

بتطبيق العقوبات على الدول األعضاء التي لم تأخرت عن  أجاز االجتماع التوصيات المتعلقة (2)
 سداد مساهماتها في ميزانيات االتحاد األفريقي على النحو التالي:

: نيجيريا، غانا، أوغندا، تشاد، السنغال، الكونغو، مالي، موريتانيا، العقوبات التحذيرية (أ
طى، جيبوتي، غينيا مالوي، ليسوتو، ليبيريا، الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا الوس

 بيساو.

 : ساو تومي، غينياالعقوبات المتوسطة (ب
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٪ من مساهمتها المقدرة إلى ميزانية االتحاد األفريقي 70تهنئة الدول األعضاء على تحويل  (3)
 ، وهي أعلى نسبة مسجلة خالل خمس سنوات.2022يونيو  30بحلول 

ن تفعل ذلك امتثاال  اللتزاماتها مناشدة الدول األعضاء التي لم تقم بعد بتسديد مساهماتها  أ (4)
 المالية تجاه االتحاد.

طلب من مفوضية االتحاد األفريقي استكمال اعتماد سياسة الخزانة لالتحاد األفريقي بعد بحثها  (5)
من قبل الدول األعضاء ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر، وتقديمها إلى المجلس التنفيذي 

 .2023القادم في فبراير 

-2024بالمستجدات حول خارطة الطريق لوضع جدول جديد لتقدير األنصبة للفترة  فيما يتعلق .27
، قرر المؤتمر، 2022، أبلغ االجتماع أنه في عرضها، أشارت المفوضية إلى أنه في فبراير 2026

بناء  على توصية المجلس التنفيذي، تمديد تطبيق الجدول الحالي لتقدير األنصبة لمدة عام واحد 
 (.EX.CL/Dec.1162(XL)و Assembly/AU/Dec.838(XXXV)، )2023حتى 

ا بأن المجلس التنفيذي طلب من المفوضية وخبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  .28 ذّكر أيض 
-2024االتفاق على خارطة طريق إلعداد جدول تقدير األنصبة الجديد الذي سيتم تطبيقه في الفترة 

 .2022ير إلى المجلس التنفيذي في يوليو وطلب كذلك من المفوضية تقديم تقر  2026

العتماد  2022مايو  10وفق ا لهذه المقررات، اجتمع خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر في  .29
 خارطة الطريق عبر المراحل الرئيسية كما هو مبين أدناه:

 (2022الصياغة )من أغسطس إلى ديسمبر  (أ

يلها. ستكون المجموعة األخيرة من البيانات ستواصل المفوضية جمع البيانات ومقارنتها وتحل (1)
. وسيتم وضع الخيارات األولية لجدول تقدير 2022ديسمبر  31متاحة بحلول  2021لعام 

األنصبة الجديد بناء  على مبادئ القدرة على السداد والتضامن والتقاسم العادل لألعباء 
 وستوفر أساسا للمشاورات مع الدول األعضاء.

 ( توقع اجتماعين تشاوريين اثنين على النحو التالي؛2023ر المشاورات )يناي (ب

 مع الخبراء من السفارات في أديس أبابا. (1)
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 مع لجنة الممثلين الدائمين (2)

 (2023الموافقة )فبراير  (ج

سيتم تقديم جدول تقدير األنصبة الجديد المقترح إلى الجلسة المشتركة للجنة الوزارية المعنية  (1)
همات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر والمجلس التنفيذي بجدول تقدير األنصبة والمسا

 والمؤتمر، من أجل اعتماده.

أبلغ الرئيس االجتماع أنه عند بحث خارطة الطريق المقترحة، طلبت الجلسة المشتركة مراجعة  .30
الجداول الزمنية المقترحة إلعطاء وقت كاف لخبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر للقيام بالعمل 

فني الالزم والسفارات للتشاور مع عواصمهم. وفي هذا الصدد، ُطلب من المفوضية العمل على ال
وضمان تعميم الوثائق الفنية في الوقت  2022استكمال جميع األعمال الفنية بحلول ديسمبر 

 المناسب.

، ذّكرت 2022أبلغ كذلك االجتماع أنه استجابة لطلب استكمال العمل الفني بحلول ديسمبر  .31
المطلوبة في المقرر ذي الصلة، لن تكون متاحة إال في نهاية  2021لمفوضية بأن بيانات العام ا

، من أجل 2023. وعلى هذا النحو، ال يمكن أن يتم إعداد الخيارات وتقديمها إال في يناير 2022
 .2022االعتماد النهائي لجدول تقدير األنصبة الجديد من قبل أجهزة صنع السياسة في فبراير 

أخير ا، أبلغ االجتماع أن الجلسة المشتركة أحاطت علما بخارطة الطريق وطلبت من لجنة وزراء  .32
المالية الخمسة عشر والمفوضية مواصلة تحسينها لضمان أن يكون جدول تقدير األنصبة الجديد 

 .2023جاهز ا لبحثه واعتماده في فبراير 

 
 المناقشات - هاء

جلسة المشتركة على مستوى السفراء والخبراء لجنة وزراء المالية مع األخذ في االعتبار تقرير ال .33
 الخمسة عشر، أبدت الجلسة الوزارية المشتركة المالحظات التالية:

المقدم إلى الجلسة  2022يونيو  30يجب إرفاق التقرير الكامل عن وضع المساهمات حتى  (أ
اهمات على مستوى السفراء وخبراء المشتركة للجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة والمس
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لجنة وزراء المالية الخمسة عشر، بتقرير اجتماع الجلسة المشتركة للجنة الوزارية المعنية بجدول 
 تقدير األنصبة ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر إلى المجلس التنفيذي.

بات على عدم طلبت الدول األعضاء توضيح موعد بدء نفاذ التوصيات المتعلقة بتطبيق العقو  (ب
 سداد المساهمات.

جددت التأكيد على أهمية استخدام أحدث البيانات وأكثرها شموال  في إعداد جدول تقدير األنصبة  (ج
ا حقيقي ا لألداء االقتصادي 2026-2024الجديد للفترة  ، ألن ذلك من شأنه أن يوفر انعكاس 

 .19-فيدالحالي للدول األعضاء، مع مراعاة اآلثار المتطورة لجائحة كو 

لن تكون متاحة إال في نهاية  2021مع ذلك، أعربت الجلسة المشتركة عن قلقها من أن بيانات  (د
مما قد يؤخر استكمال العمل الفني والمشاورات الالحقة، وهو ما يجعل من  2022عام 

المستحيل على أجهزة صنع السياسة اعتماد الجدول الجديد في فبراير كما هو مخطط. في هذا 
ألن الجدول الجديد لن يكون قابال   2023تم تقديم اقتراح لتأجيل االعتماد إلى يوليو  الصدد،

 .2024للتطبيق إال في 

شددت بعض الدول األعضاء في إقليم الشمال على الحاجة إلى عكس المناقشات التي أثيرت  (ه
ي ذلك على مستوى خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر من أجل توضيح وسياق أفضل بما ف

مليون دوالر أمريكي من المتأخرات  28إعالنهم بشأن الخيار المفضل "هـ"، لسد الفجوة البالغة 
( من البروتوكول المنشئ لمجلس السلم واألمن التابع لالتحاد 2) 21على التوالي مع المادة 

 األفريقي والذي عّرف المتأخرات كمصدر لتمويل صندوق السالم.

هة نظر معارضة، مؤكدين أن التقرير عن حالة المساهمات أكد أن كان لألعضاء اآلخرين وج (و
لجنة وزراء المالية الخمسة عشر لم تتفق على خيار معين، وأن المشاورات ال تزال جارية، وفي 

إلى المجلس التنفيذي وفق ا للمقرر  إحاطة هذا الصدد، ستقدم لجنة وزراء المالية الخمسة عشر 
. لذلك، فإن إصدار أي أحكام بشأن الخيار المفضل سيكون 2022الصادر في فبراير  1162

 أمرا سابق ا ألوانه.

 
 ردود المفوضية - واو
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 قدمت المفوضية ردودا على النحو التالي: .34

شرع في فرض العقوبات إال بعد اعتماد المقرر ذي الصلة من قبل أجهزة صنع السياسة، لن يُ  (أ
 ونشره الحق ا من قبل المفوضية.

بشأن مسألة األنصبة المقدرة لصندوق السالم على مرحلتين  1162لمقرر سيتم تنفيذ ا (ب
رئيسيتين. تتضمن المرحلة األولى التحليل الذي يجب أن تقوم به لجنة وزراء المالية الخمسة 
عشر بالتعاون مع المفوضية ومكتب المستشار القانوني والتوصية بالحلول. تتضمن المرحلة 

ريها المفوضية مع البلدان المعنية من إقليم الشمال واألقاليم الثانية المشاورات التي ستج
األخرى باستخدام الحلول المقدمة من لجنة وزراء المالية الخمسة عشر. اجتمع خبراء لجنة 
وزراء المالية الخمسة عشر في نيروبي لتحليل المقترحات وتم عرض النتيجة على وزراء لجنة 

هم المنعقدة في الرباط، المملكة المغربية ولم يتم التوصل وزراء المالية الخمسة عشر في خلوت
إلى توافق في اآلراء من المناقشات الوزارية. توقعنا أن يقوم الخبراء بإجراء مزيد من المراجعة 

 للخيارات المقترحة.

مليون دوالر أمريكي التي ستساهم بها الدول األعضاء هي رأس  400الهبة األولية البالغة  (ج
لي ومن المتوقع أن ينمو الصندوق، من بين أمور أخرى، من خالل الفوائد الناتجة المال األو 

عن استثمار أمواله. ولذلك، فإن اقتراح استخدام الفائدة الناتجة عن استثمار األموال من 
صندوق السالم لتعويض النقص الذي سينجم عن اعتماد االقتراح الذي قدمته الدول األعضاء 

 ال ليس معقوال.الست من إقليم الشم

ممكن ا ألن  2023قد ال يكون اقتراح إرجاء اعتماد جدول تقدير األنصبة الجديد حتى يوليو  (د
 الموافقة على تقدير األنصبة لالتحاد األفريقي هي من صالحيات المؤتمر في الوقت الحالي.

 
 والتوصيات اتاالستنتاج - زاي

 ة التوصيات التالية:بعد المداوالت المستفيضة، اعتمدت الجلسة المشترك .35

هنأت الدول األعضاء التي سددت مساهماتها المقدرة على الرغم من الصعوبات االقتصادية التي  (أ
والنزاع بين روسيا وأوكرانيا،  19-واجهتها العديد من البلدان بعد ظهور جائحة فيروس كورونا
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المالية تجاه االتحاد على ، على الوفاء بالتزاماتها  دتقم بذلك بعوحثت الدول األعضاء التي لم 
 قدم المساواة.

والذي  2018الصادر في نوفمبر  Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)المؤتمر  عمال  بمقرر  (ب
ينص على أن تكون الفترة القصيرة األجل التي تتأخر فيها الدول األعضاء عن سداد متأخرات 

 ذات الصلة: ( أشهر، يجب وضع الدول األعضاء التالية تحت العقوبات6هي ستة )

: نيجيريا، غانا، أوغندا، تشاد، السنغال، الكونغو، مالي، موريتانيا، العقوبات التحذيرية (1)
مالوي، ليسوتو، ليبيريا، الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جيبوتي، غينيا 

 بيساو.

 : ساو تومي، غينياالعقوبات المتوسطة (2)

 خراتها وفقا لخطة السداد التي تمت إجازتها.بجمهورية سيشيل اللتزامها بتسوية متأ أشادت  (ج

دولة ليبيا وجمهورية السودان على إبرام تعاقدات مع المفوضية لالتفاق على خطط السداد  حثت  (د
 .2023الخاصة بكل منهما لتسوية متأخراتهما وإبالغ المجلس التنفيذي بهذا الشأن في فبراير 

بل المفوضية ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر علما بخارطة الطريق المتفق عليها من ق أحاطت  (ه
بشأن إعداد جدول تقدير األنصبة الجديد، وتمشيا مع المقرر 

Assembly/AU/Dec.838(XXXV) المفوضية بدعم من لجنة وزراء المالية الخمسة  حثت
، وبعد 2026-2024إعداد جدول تقدير األنصبة الجديد المقرر تطبيقه في الفترة على عشر، 

 .2023ع اإلجراءات القانونية، تقديمه إلى المؤتمر العتماده في فبراير اتبا

لتجنب أي تأخير في إعداد جدول تقدير األنصبة الجديد، يجب على المفوضية ولجنة وزراء  (و
بما في ذلك  2022المالية الخمسة عشر القيام باألعمال التحضيرية بين أغسطس وديسمبر 

التي ستكون  2021ى البيانات المتاحة أثناء انتظار بيانات تشغيل عمليات المحاكاة بناء  عل
 .2022متاحة في نهاية العام 

مع اإلحاطة علما بالمخاوف التي أثيرت بالفعل فيما يتعلق بتركيز االستثمارات في بنك واحد،  (ز
جددت الطلب بأن تقوم المفوضية باستكمال سياسة الخزانة لالتحاد األفريقي التي ستضمن توزيع 
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ستثمارات بالتساوي في جميع أنحاء القارة لتجنب تركيز المخاطر، ولكي يستفيد االتحاد من اال
 األسعار التنافسية التي تقدمها المؤسسات المالية األخرى.

 
 بحث مشروع المقرر - حاء

 قام االجتماع ببحث مشروع المقرر واعتماده مع التعديالت. .36

 
 ما يستجد من أعمال -ء طا

الصادر في يناير  Assembly/AU/Dec.687(XXX)بأنه تماشيا  مع المقرر ذّكر االجتماع  .37
المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية ووزراء الشؤون المالية في الجلسة الخاصة  يتألف، 2018

 بالميزانية. وبناء  عليه، ُطلب من المفوضية توجيه الدعوات إلى وزراء الشؤون المالية.

 
 االختتام - ياء

على حضور االجتماع  الوفود في كلمتها الختامية ة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي شكرت نائب .38
وأعربت عن تقديرها لقيادة الرؤساء المشاركين والعمل الفني الذي قام به سفراء وخبراء لجنة وزراء 

 المالية الخمسة عشر بتيسير من المفوضية.
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 مساهمات الدول األعضاء ضع و تقرير عن الالملحق: 
 2022يونيو  30إلى  2022يناير  1من 
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 مقدمة ألف.
يقدم هذا التقرير إلى الجلسة المشتركة للجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة والمساهمات  .1

ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر نظرة عامة على وضع مساهمات الدول األعضاء في الميزانية 
، بما في ذلك 2022يونيو  30إلى  2022يناير  1وصندوق السالم للفترة من  2022لعام  العادية

وضع المتأخرات والتوصيات بشأن تطبيق العقوبات. يقدم التقرير أيضا معلومات عن وضع تنفيذ 
خطط السداد للدول األعضاء التي تواجه صعوبات في سداد مساهماتها ووضع مساهمات الشركاء 

 متولدة عن األنشطة االستثمارية وغيرها من المصادر.والعائدات ال
شمل المساهمات المقررة للميزانية العادية وصندوق السالم التي تم استالمها توفي هذا الصدد،  .2

. غير أنه سيتم إدراج المساهمات المقررة التي تم 2022يونيو  30وتسجيلها حسب األصول حتى 
 30في إضافة تلحق بهذا التقرير، في موعد أقصاه  2022 يونيو 30استالمها وتسجيلها الحقا بعد 

 .2022يونيو 
إن الغرض من التقرير هو تيسير المناقشات ومساعدة الجلسة المشتركة على تقديم توصيات إلى  .3

 أجهزة صنع السياسة لمواصلة النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
 فيما يلي المالحق: .4

يونيو  30ت الدول األعضاء في الميزانية العادية حتى الملحق األول: الوضع المفصل لمساهما (1
2022. 

الملحق الثاني: الوضع المفصل لمساهمات الدول األعضاء في صندوق السالم التابع لالتحاد  (2
 30حتى  2022و  2021و  2020و  2019و  2018و  2017األفريقي للسنوات المالية 

 .2022يونيو 
 .2026-2024دول جديد لتقدير األنصبة للفترة الملحق الثالث: خارطة الطريق لوضع ج (3

 
 :الميزانية العادية باء.

، 2021المؤرخ أكتوبر  EX.CL/Dec.1126(XXXIX)وافق المجلس التنفيذي، بموجب مقرره  .5
كأنصبة مقررة على الدول األعضاء في دوالرا أمريكيا  204,784,571مبلغ قدره على توزيع 

، على أساس جدول األنصبة المقررة للفترة 2022قي للسنة المالية الميزانية العادية لالتحاد األفري
2020-2023 . 

 ، كانت المبالغ المحصلة من الدول األعضاء في الميزانية العادية كما يلي:2022يونيو  30وفي  .6
في المائة  70أي ما يعادل دوالرا أمربكبا  142,823,360.89قدره تم جمع مبلغ إجمالي  (1

 وهو موزع على النحو التالي: دوالرا أمريكيا 204,784,571مبلغ من 
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 المبلغ البند

 دوالرا أمريكيا 10,996,566.30 2021المبالغ المدفوعة مقدما في عام 

 دوالرا أمريكيا 131,826,794.59 2022المبالغ المحصلة في 

  دوالرا أمريكيا 142,823,360.89 اإلجمالي

في 16دوالرا أمريكيا، أي ما يعادل نسبة  15,804,824كما تم تحصيل متأخرات بلغت  (2
 المائة من مجموع المتأخرات للميزانية العادية.

 
( دولة عضوا قد سددت أنصبتها المقررة بالكامل 29، كانت تسع وعشرون )2022يونيو  30حتى  .7

( دول أعضاء، وهي كوت ديفوار وغامبيا ورواندا، 3. سددت ثالث )2022للميزانية العادية لعام 
( من النظم 1) 23امتثاال للمادة  2022يناير  1تها المقررة للميزانية العادية بالكامل بحلول أنصب

  واللوائح المالية.
( التي سددت مساهماتها المقررة في الميزانية 29أدناه قائمة بالدول األعضاء ) 1الجدول  تضمني .8

 : 2022يونيو  30العادية بالكامل اعتبارا من 
 
لدول األعضاء التي سددت مساهماتها كاملة في الميزانية العادية خالل الفترة : قائمة ا1الجدول 

 .2022يونيو  30إلى  2022يناير  1المشمولة بالتقرير من

 الدولة العضو الفئة الرقم
المبلغ المحصل )بالدوالر 

 األمريكي(
 التاريخ

  6,142,390 كوت ديفوار 2 1

 

 (2021)مبلغ مدفوع مقدما في  2022يناير  1

 (2021)مبلغ مدفوع مقدما في  2022يناير  1 1,287,815 رواندا 3 2
 (2021)مبلغ مدفوع مقدما في  2022يناير  1  346,011 غامبيا 3 3
 2022يناير  5  2,268,520 زمبابوي  3 4
 2022يناير  14  1,054,411 توغو 3 5
 2022يناير  21  1,910,225 ناميبيا 3 6
 2022يناير  27 3,254,780 زامبيا 2 7
 2022يناير  28  786,202 سيراليون  3 8
 2022فبراير  2  4,578,128 تنزانيا 2 9

 2022فبراير  3  1,410,659 بنن 3 10
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 2022فبراير  7  356,248 جزر القمر 3 11
 2022فبراير  22  15,407,032 مصر 1 12
 2022فبراير  23  1,854,945 بوركينا فاسو 3 13
 2022مارس  04  15,407,032 غربالم 1 14
 2022مارس  28  724,780 إريتريا 3 15
 2022مارس  10  5,657,141 تونس 2 16

 2022مارس  28  8,187,806 إثيوبيا 2 17
 2022مارس  28  7,667,750 كينيا 2 18
جمهورية الكونغو  2 19

 الديمقراطية
 2022أبريل  5  3,855,373

 2022مايو  16  1,750,528 مدغشقر 3 20
 2022مايو  17  2,358,606 بوتسوانا 3 21
 2022مايو  23  2,014,642 غينيا االستوائية 2 22
 2022مايو  23  417,670 سيشيل 3 23
)مبلغ جزئي أولي مدفوع في  2022مايو  26  15,407,032 أنغوال 1 24

 أبريل( 22
الجمهورية العربية  3 25

 الصحراوية الديموقراطية
 2022يونيو  3  335,774

 2022. يونيو 6  15,407,032 جنوب أفريقيا 1 26
 2022يونيو  14  1,232,535 النيجر 3 27
 2022يونيو  15  2,174,340 جنوب السودان 3 28
 2022يونيو  29  2,317,658 موزمبيق 3 29

  125,573,065.00 اإلجمالي
 

 :2022ها المقررة في الميزانية العادية لعام ( دولة عضوا جزءا من أنصبت13سددت ثالث عشرة ) .9
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( التي سددت جزءا من أنصبتها المقررة في الميزانية العادية خالل الفترة 13قائمة البلدان ) :2الجدول 
 .2022يونيو  30إلى  2022يناير  1المشمولة بالتقرير من 

 الدولة العضو الفئة الرقم
األنصبة المقررة 
للميزانية العادية 

 دوالر األمريكيبال

المبلغ المحصل 
بالدوالر 
 األمريكي

 
 النسبة المئوية

 تاريخ الدفع

مبلغ مدفوع مسبقا في  %3  445,829 15,407,032 نيجيريا 1 1
2021 

  2,831,642 أوغندا 2 2
 

مبلغ مدفوع مسبقا في عام  30% 852,370
باإلضافة إلى مبالغ  2021

 29مايو و 18مدفوعة في 
 2022يونيو 

مبلغ مدفوع مسبقا في  %19 431,021 2,303,326 السنغال 3 3
2021 

  1,920,462 موريشيوس 3 4
 

1,201,000  
 

مبلغ مدفوع مسبقا في  63%
2021 

  782,107 موريتانيا 3 5
 

16,411  
 

مبلغ مدفوع مسبقا في  2%
2021 

  833,292 مالوي  3 6
 

55,963  
 

مبلغ مدفوع مسبقا في  7%
2021 

  479,092 ألخضرالرأس ا 3 7
 

مبلغ مدفوع مقدما في عام  24% 115,283
ومبلغ آخر مدفوع  2021

 2022فبراير  3في 
  368,532 غينيا بيساو 3 8

 
145,488  

 
مبلغ مدفوع مسبقا في  39%

2021 
 2022فبراير  09 %82  2,130,556 2,608,389 الغابون  3 9

  2,629,304 3,562,586 الكاميرون  2 10
 

 2022رس ما 30 74%

  1,795,571 الكونغو 3 11
 

803,510  
 

 2022أبريل  21 45%

 2022مايو  23 %50  7,703,516 15,407,032 الجزائر 1 12
  966,373 إسواتيني 3 13

 
700,929  

 
 2022يونيو  21 73%
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 اإلجمالي
49,265,436.

00 
17,231,18

0.00 
  

( دولة عضوا أي مبلغ للميزانية العادية لعام 13ة )خالل الفترة المشمولة بالتقرير، لم تدفع ثالث عشر  .10
2022. 

 
) التي لم تدفع أي مبلغ من أنصبتها المقررة في الميزانية العادية خالل 13. قائمة البلدان (3الجدول 

 .2022يونيو  30إلى  2022يناير  1الفترة من 

 الدولة العضو الفئة الرقم
 2022ام األنصبة المقررة في الميزانية العادية لع

 )بالدوالر األمريكي(
 7,802,883 السودان 2 1
 7,735,316 ليبيا 2 2
 5,755,419 غانا 2 3
 1,932,746 تشاد 2 4
 1,928,652 مالي 3 5
 1,195,682 غينيا 3 6
 841,482 بوروندي 3 7
 585,557 ليسوتو 3 8
 526,182 ليبيريا 3 9

 462,713 جمهورية أفريقيا الوسطى 3 10
 466,807 جيبوتي 3 11
 413,575 الصومال 3 13
 279,941 ساو تومي وبرينسيبي 3 13
 29,926,955.00 اإلجمالي  

 
 .صندوق السالم جيم.

مليون دوالر  51.25 ، بلغت األنصبة المقررة للدول األعضاء في صندوق السالم2022في عام  .11
 لسالم كما يلي:، كانت المبالغ المحصلة لصندوق ا2022يونيو  30. في أمريكي

من األنصبة المقررة  في المائة 47 مما يمثلدوالرا أمريكيا،  24,026,374تم تحصيل مبلغ   (1
 وهو موزع على النحو التالي: 2022على الدول األعضاء في ندوق السالم لعام 

  دوالرا أمريكيا 1,946,099 2021المبالغ المحصلة مقدما فى 
  دوالرا أمريكيا 22,080,275 2022المبالغ المحصلة في 
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 دوالرا أمريكيا 24,026,374 اإلجمالي
 

من  في المائة 5نسبة مما يمثل  ،دوالرا أمريكيا 2,646,993كما تم تحصيل متأخرات بمبلغ  (2
 مجموع المتأخرات المستحقة لصندوق السالم.

ندا، . كانت روا2022عام لصندوق السالم في  ( دولة عضوا كامل أنصبتها المقررة22دفعت ) .12
( من النظم 1) 23وفقا للمادة  2022يناير  1وكوت ديفوار، وغامبيا قد سددت مساهمتها بحلول 

 واللوائح المالية لالتحاد األفريقي.
 

التي دفعت بالكامل أنصبتها المقرر في صندوق السالم لعام  22: قائمة الدول األعضاء الـ4الجدول 
2022 

 الدولة العضو الفئة الرقم
المبالغ المحصلة )بالدوالر 

 األمريكي(
 تاريخ الدفع

 كوت ديفوار 2 1
1,537,213 

 
 2021مبلغ مدفوع مسبقا في 

 2021مبلغ مدفوع مقدما في  322,292 رواندا 3 2
 2021مبلغ مدفوع مسبقا في  86,594 غامبيا 3 3
 2022يناير  5 567,727 زيمبابوي  3 4

 توغو 3 5
263,880 

 
 2022يناير  14

 2022يناير  21 478,059 ناميبيا 3 6

 زامبيا 2 7
819,334 

 
 2022يناير  27

 تنزانيا 2 8
1,145,736 

 2022فبراير  2 

 2022فبراير  3 353,036 بنن 3 9
 2022مارس  4 3,855,810 المغرب 1 10

 إثيوبيا 2 11
2,049,105 

 
 2022مارس  28

 إريتريا 3 12
181,386 

 
 2022مارس  28

 ينياك 2 13
1,918,954 

 2022مارس  28 
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جمهورية الكونغو الديموقراطية 

 الكونغو
964,857 

 
 2022أبريل  5

 2022مايو  17 590,272 بوتسوانا 3 15

 غينيا االستوائية 3 16
504,190 

 2022مايو  23 

 سيشيل 3 17
104,527 

 
 2022مايو  23

 3,855,810 أنغوال 1 18
 

 2022مايو  26

 2022يونيو  07 1,415,773 تونس 2 19
 2022يونيو  14 308,458 النيجر 3 20

 جنوب السودان 3 21
544,157 

 2022يونيو  15 

 2022يونيو  29 580,024 موزمبيق 3 22
  22,447,194.00 اإلجمالي

( دول أعضاء دفعت جزءا من مساهماتها المقررة في صندوق السالم 5أدناه خمس ) 5يضم الجدول  .13
 :2022لعام 

 
( التي دفعت جزءا من أنصبتها المقررة في صندوق السالم خالل 5: قائمة البلدان الخمسة )5الجدول 

 .2022يونيو  30إلى  2022يناير  1الفترة المشمولة بالتقرير من 

 الدولة العضو الفئة الرقم
األنصبة المقررة 
لصندوق السالم 

 )بالدوالر األمريكي(

األنصبة المدفوعة 
 األمريكي()بالدوالر 

 تاريخ الدفع

 جنوب أفريقيا 1 1
3,855,810 

 
769,989 

 2022يونيو  06 

 بوركينا فاسو 3 2
464,224 

 

 
185,414 

 
 2022فبراير  23

 مدغشقر 3 3
438,092 

 
420,149 

 
 2022مايو  16

 196,757 سيراليون  3 4
 

192,038 
 

 2022يناير  28

 2022فبراير  7 11,662 89,156 جزر القمر 3 5
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 5,044,039.00 اإلجمالي
1,579,252.00 

  

 :2022( التي لم تسدد أنصبتها المقررة في صندوق السالم لعام 28الدول الثماني والعشرون ) .14
 

التي لم تدفع أي مبلغ من أنصبتها المقررة في صندوق السالم خالل  28قائمة البلدان الــ  :6الجدول 
 .2022يونيو  30إلى  2022 يناير 1الفترة المشمولة بالتقرير من 

 الدولة العضو الفئة الرقم
األنصبة المقررة في صندوق 

)بالدوالر  2022السالم لعام 
 األمريكي(

 3,855,810 الجزائر 1 1
 3,855,810 مصر 1 2
 3,855,810 نيجيريا 1 3
 1,952,773 السودان 2 4
 1,935,863 ليبيا 2 5
 1,440,368 غانا 2 6
 891,583 الكاميرون  2 7
 708,655 أوغندا 2 8
 652,783 الغابون  3 9

 483,695 تشاد 3 10
 576,437 السنغال 3 11
 449,365 الكونغو 3 12
 480,621 موريشيوس 3 13
 482,670 مالي 3 14
 299,235 غينيا 3 15
 195,732 موريتانيا 3 16
 208,542 مالوي  3 17
 241,847 إسواتيني 3 18
 210,592 بوروندي 3 19
 146,543 ليسوتو 3 20
 131,684 ليبيريا 3 21
 119,899 الرأس األخضر 3 22
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 115,800 جمهورية أفريقيا الوسطى  3 23
 116,825 جيبوتي 3 24
 103,503 الصومال 3 25
 92,230 غينيا بيساو 3 26
 84,032 الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية 3 27
28 

 نسيبيساو تومي وبري 3
70,059 

 
 23,758,766.00  اإلجمالي    
 

 ملخص المبالغ المحصلة دال.
يناير  1خالل الفترة من دوالرا أمريكيا  186,287,615.84بوجه عام، جمعت المفوضية مبلغ  .15

موزعا على النحو التالي )بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدما منذ  2022يونيو  30إلى  2022
 عام( 

 
 30إلى  2022يناير  1جموع المبالغ المحصلة من الدول األعضاء خالل الفترة من : م7الجدول 

 2022يونيو 
المبلغ )بالدوالر   البند  الرقم

  األمريكي(
  مالحظات

المبلغ المحصل من األنصبة المقررة   1
 . 2022للميزانية العادية لعام 

142,823,361  
  

ول في المائة من األنصبة المقررة على الد 70
  2022األعضاء في الميزانية العادية لعام 

المبلغ المحصل من األنصبة المقررة   2
 . 2022لصندوق السالم لعام 

24,026,374  
 

% من األنصبة المقررة على الدول األعضاء 47
 .  2022في صندوق السالم لعام 

المبلغ المحصل من متأخرات   3
 الميزانية العادية 

15,804,824  
 

% من إجمالي 16تأخرات الميزانية العادية بلغت م
 . 2022األنصبة المقررة في بداية عام 

المبلغ المحصل من المتأخرات   4
 المستحقة لصندوق السالم 

2,646,993  
 

% من إجمالي 5بلغت متأخرات صندوق السالم 
 . 2022األنصبة المقررة في بداية عام 

المبلغ المحصل مقدما من الميزانية  5
 2023ادية لعام الع

986,064  
 

 

 
، بلغت المبالغ المتراكمة المستحقة الدفع لصندوق السالم من قبل الدول 2022يوليو  30في  .16

  دوالرا أمريكيا 272,470,917االعضاء 
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 المبالغ غير المسددة والمتأخرات وتطبيق العقوبات هاء.
ي الميزانيات المقررة لالتحاد ، بلغ المبلغ المسجل كمساهمات غير مسددة ف2022يونيو  30في  .17

 يتألف مما يلي:دوالرا أمريكيا  218,072,681األفريقي 
 دوالرا أمريكيا  61,961,210 - 2022ير المسددة في الميزانية العادية لعام غالمساهمات  (1
 - 2022المساهمات غير المسددة في األنصبة المقررة لصندوق السالم لعام  (2

 دوالرا أمريكيا 27,223,626
 . أمريكيادوالرا  80,935,302 - 2022 يونيو 30تأخرات الميزانية العادية المستحقة حتى م (3
دوالرا  48,938,607 – 2022يونيو  30المتأخرات المستحقة لصندوق السالم حتى  (4

 أمريكية. 
 

 المتأخرات (1)
 2018وفمبر نالمؤرخ  Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)ب من مقرر المؤتمر 3وفقا للفقرة  .18

تكون الدولة العضو " ظام العقوبات الجديد لالتحاد األفريقي على عدم سداد المساهمات،بشأن ن
رة  عن السداد لفترة زمنية قصيرة بعد مرور ستة ) رة  عن 6متأخِّّ ( أشهر وتكون الدولة العضو متأخِّّ

رة  عن ال1السداد لفترة زمنية متوسطة بعد مرور سنة واحدة ) سداد لفترة ( وتكون الدولة العضو متأخِّّ
 "(2زمنية طويلة بعد مرور سنتين )

 كما يلي: 2022يونيو  30وتمشيا مع هذا المقرر، كان وضع المتأخرات حتى  .19
 المتأخرات القصيرة األجل (1

على أنه "تكون على  Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI))ب( من مقرر المؤتمر3تنص الفقرة  .20
األقل من مساهماتها المقدرة الحالية بعد % على 50كل دولة عضو لم تف بالتزاماتها ولم تسدد 

أدناه قائمة بالدول  4أشهر( من كل سنة مالية، متأخرات مساهمات". يقدم الجدول  6الربع الثاني )
في مساهماتها المقررة في الميزانية العادية وصندوق السالم لعام  50األعضاء التي دفعت أقل من 

 قررة سنة واحدة.والتي لم يبلغ مجموع متأخراتها الم 2022
 

رًة عن السداد لفترة زمنية قصيرة 16: قائمة بست عشرة )8الجدول   ( دولة متأخ ِّ

 الدولة العضو الفئة الرقم
مجموع األنصبة 

 2022المقررة لعام 

مجموع المبالع 
المحصلة من 
األنصبة المقررة 

 2022لعام 

النسبة 
المئوية 

 المدفوعة

المتأخرات عن 
السنوات المالية 

 بقةالسا

إجمالي المبلغ 
 المستحق الدفع

   %2   نيجيريا 1 1
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19,262,842 
 

445,829 
 

18,817,013 
 

 غانا 2 2
 

7,195,788 
 

 0% 
 

239,722 
 

 
7,435,510 

 

 أوغندا 2 3
 

3,540,297 
 

 
852,371 

 
24%  

 
2,687,926 

 

 تشاد 2 4
 

2,416,441 
 

 0%  
 

2,416,441 
 

 السنغال 3 5
 

2,879,763 
 

 
431,021 

 
15%  

 
2,448,741 

 

 الكونغو 3 6
 

2,244,935 
 

 
803,510 

 
36%  

 
1,441,425 

 

 مالي 3 7
 

2,411,322 
 

 0% 
 

2,172 
 

 
2,413,494 

 

 موريتانيا 3 8
 

977,840 
 

 
16,411 

 
2%  

 
961,428 

 

 مالوي  3 9
 

1,041,834 
 

 
55,963 

 
5%  

 
985,872 

 

 ليسوتو 3 10
 

732,100 
 

 0%  
 

732,100 
 

 يبيريال 3 11
 

657,866 
 

 0%  
657,866 

 

  الرأس األخضر 3 12
598,991 

115,283 19%   
483,708 
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13 3 
جمهورية 

 أفريقيا الوسطى
578,512 

 
 0% 50 

 
578,562 

 

 جيبوتي 3 14
 

583,632 
 

 0%  583,632 

 الصومال 3 15
 

517,077 
 

 0% 852,130 
 

1,369,208 
 

 غينيا بيساو 3 16
 

460,762 
 

 
145,488 

 
32%  

 
315,275 

 

 46,100,002.00 اإلجمالي 
2,720,388.0

0 
 1,094,074 44,328,201 

 

 المتأخرات المتوسطة األجل .أ
رة   Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)من مقرر المؤتمر 1ووفقا للفقرة  .21 "تكون الدولة العضو متأخِّّ

ديم التقرير، كانت هناك ( " حتى لحظة تق1عن السداد لفترة زمنية متوسطة بعد مرور سنة واحدة )
 ( دول أعضاء متأخرة عن السداد لفترة زمنية متوسطة3ثالث )

 
( دول أعضاء عليها متأخرات متوسطة في الميزانية العادية وصندوق 3: قائمة بثالث )9الجدول 
 السالم.

إجمالي األنصبة المقررة   الدولة العضو الفئة الرقم
 2022لعام 

المتأخرات حتى 
2021  

المبالغ غير  مجموع
 30حتى  ةالمسدد
 2022يونيو 

  2,492,206 997,289 1,494,917  غينيا 3  1

 بوروندي 3 2
 

1,052,073  1,668,699 
2,720,772  

 

 570,354 220,354 350,000  ساو تومي 3 3
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 5,783,332.00 2,886,342.00 2,896,990.00  اإلجمالي    

 
 المتأخرات الطويلة األجل .ب

رًة عن Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)مقرر المؤتمر تمشيا مع  .22 (، "تكون الدولة العضو متأخ ِّ
أدناه الدول األعضاء التي  10". يتضمن الجدول (2السداد لفترة زمنية طويلة بعد مرور سنتين )

 عليها متأخرات طويلة األجل في الميزانية العادية وصندوق السالم. 
 

الدول األعضاء التي عليها متأخرات طويلة األجل في الميزانية ( من 2: قائمة بدولتين )10الجدول 
 العادية وصندوق السالم

إجمالي األنصبة المقررة لعام  الدولة العضو الفئة الرقم
2022 

مجموع المبالغ غير المسدد   2021المتأخرات حتى 
 2022يونيو  30حتى 

  49,240,980 39,485,324  9,755,656 السودان 2  1

 66,928,226 57,257,046 9,671,180 يبيال 2  2

  116,169,206.00 96,742,370.00 19,426,836.00 اإلجمالي    

 

الرفع المؤقت للعقوبات وخطط الدفع للدول األعضاء التي تواجه صعوبات في دفع مساهماتها  (2)
 ( أو أكثر2عامين )ل الدول التي عليها متأخراتلالتحاد وتلك 

 يوليو المنعقدة في التنفيذي دورة المجلس قررت ،وليبيا الصومال في والسياسيلوضع األمني ل انظر  .23
وقف فرض عقوبات على الدولتين  (EX.CL/Dec.1071(XXXV)نيامي ) في 2019

، ُطلب من مفوضية االتحاد األفريقي التشاور مع البلدين لالتفاق المقرر نفسه وبموجبالعضوين. 
( سنوات من اعتماد 4أقرب وقت ممكن، في غضون أربع )المتأخرات في  لدفع سدادعلى خطة 

 .المقرر

الصادر  Assembly/AU/Dec.752(XXXIII) المقرر بموجبذلك، أحاط المؤتمر  إضافة إلى .24
 الوفاءبالتحديات التي تواجه جمهورية بوروندي في  في أديس أبابا، علما وأقرّ  2020في فبراير 

من أجل االتفاق على خطة التواصل معها من المفوضية مساهماتها السنوية في االتحاد، وطلب ب
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لجمهورية الصومال وجمهورية  الدفعالمؤتمر في وقت الحق خطة  المتأخرات. وأقرّ  لتسوية سداد
 .2021الصادر في فبراير  Assembly/AU/Dec.802(XXXIV) بموجب المقرربوروندي 

 EX.CL/Dec.1119(XXXVIII) المقرر بموجبعالوة على ذلك، أحاط المجلس التنفيذي  .25
المقدرة وطلب من  اعلما بطلب جمهورية السودان مراجعة مساهمته ،2021الصادر في فبراير 

 سدادالحالي لالتفاق على خطة  لجدول تقدير األنصبةالمفوضية التشاور مع جمهورية السودان وفق ا 
 .المقررماد هذا ( سنوات من اعت4لتسوية المتأخرات في أقرب وقت ممكن، في غضون أربع )

لجمهورية  السدادحالة تنفيذ خطط  معلومات مستكملة عنبناء  على ذلك، يقدم الجدول أدناه  .26
 الصومال، وجمهورية سيشل، وجمهورية بوروندي:

 : حالة تنفيذ خطط السداد11الجدول 

 البلد الرقم
 المتأخرات األولية

 )بالدوالر األمريكي(
 مالحظات الحالة خطة السداد

ثالثة أقساط متساوية بمبلغ  − 608,321.01 لسيش 1
أمريكيا  ادوالر  202,773.67

 ؛2022إلى  2020من 
 المساهمات إلى جانبدفع تُ  −

 درة.السنوية المق

جميع األقساط تم دفع  −
 2021و 2020لعام 

 .2022و
من  %100تم دفع  −

رة لعام دالمق المساهمات
2022  

ذت الخطة فّ نُ 
 بالكامل.

أقساط متساوية بمبلغ  أربعة − 1,136,173.66 الصومال 2
أمريكي دوالر  284,043.41

 ؛2024إلى  2021من 
 المساهمات إلى جانبدفع تُ  −

 درة.السنوية المق

 2022لم يتم دفع القسط لعام 
ا دوالر  284,043.41 البالغ

مبلغ ولم يتم دفع أي  أمريكيا
رة لعام دمقال من المساهمات

2022. 
 

لم يتم الوفاء 
 بالخطة.

أربعة أقساط متساوية بمبلغ  − 1,371,157 يبوروند 3
 ا أمريكيادوالر  342,789.25

 ؛2024إلى  2021من 
 المساهمات إلى جانبدفع تُ  −

 درة.السنوية المق

 2022عام لقسط اللم يتم دفع 
ا دوالر  342,789.25البالغ 
مبلغ  أي دفعولم يتم  أمريكيا

رة لعام دمقال المساهمات من
2022. 

لم يتم الوفاء 
 .بالخطة
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إعداد هذا التقرير، لم تكن دولة ليبيا وجمهورية السودان قد اتفقتا مع المفوضية على حتى لحظة  .27
دوالر  7,688,433خطط السداد الخاصة بهما. مع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن دولة ليبيا حولت 

 لسداد المتأخرات. 2022أمريكي في يناير 

 تطبيق العقوبات (3)

تطبيق العقوبات في ثالثة  يتمعلى أنه " Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)المؤتمر  مقررينص  .28
للمتأخرات  المتوسطةقصيرة األجل، والعقوبات الأجزاء، وهي العقوبات التحذيرية للمتأخرات 

 األجل".الطويلة متأخرات للوالعقوبات الشاملة  األجل، المتوسطة

"فرض  Assembly/AU/Dec.752(XXXIII) المقرر بموجب المؤتمرذلك، قرر  عالوة على .29
في نوفمبر  مقرر المؤتمر الصادر)ج( من  3عقوبات على الدول األعضاء، بما يتماشى مع الفقرة 

2018 Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)." 

الدول  فرض عقوبات على، سيتم النظر في 2022يونيو  30أعاله، اعتبار ا من  للمقرروفق ا  .30
 أدناه. 12ضح في الجدول ( التالية كما هو مو 17األعضاء السبعة عشر )

العقوبات التحذيرية  فرضالنظر في ينبغي ( دولة عضًوا 17سبع عشرة )بقائمة : 12الجدول 
 2022يونيو  30 اعتبارا من عليها والمتوسطة

 البلدان التي سيتم فرض عقوبات متوسطة عليها البلدان التي سيتم فرض عقوبات تحذيرية عليها

اد، السنغال، الكونغو، مالي، نيجيريا، غانا، أوغندا، تش
موريتانيا، مالوي، ليسوتو، ليبيريا، الرأس األخضر، جهورية 

 أفريقيا الوسطى، جيبوتي، غينيا بيساو.

 ساو تومي وبرينسيبي، غينيا

 :Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI) المقررشيا مع اتم .31

ي اجتماعات االتحاد حرم الدول األعضاء الخاضعة لعقوبات تحذيرية من حقها في التحدث فستُ  (1
 األفريقي.

التي يتم تطبيقها على الدول األعضاء التي عليها متأخرات متوسطة  المتوسطةتشمل العقوبات  (2
 ءات((، وقواعد إجرا1) 23جميع العقوبات المنصوص عليها في القانون التأسيسي )المادة األجل 
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 ،((6) 78االتحاد األفريقي )المادة  اللوائح الماليةالنظم و .أ((، و 2) 35، 26، 5 المواد) المؤتمر
 :ما يليتعليق حق العضو في إضافة إلى(( 8) 18)المادة  للمفوضيةوالنظام األساسي 

 مكتب أي جهاز من أجهزة االتحاد؛ عضوية هيئة (أ
 استضافة أي جهاز أو مؤسسة أو مكتب لالتحاد؛ (ب
أو دعوتهم  ،اإلنسانوبعثات مراقبة حقوق  ات،رعاياه في بعثات مراقبة االنتخاب مشاركة (ج

 إلى أي اجتماع ينظمه االتحاد؛
 الخبراء االستشاريون بما في ذلك  ،موظفين منتخبين وغير منتخبينكمواطنيه  تعيين (د

 والمتطوعون والمتدربون وما إلى ذلك.

 األموال من الشركاء الدوليين -او و 

مليون دوالر أمريكي منها  474.7 ،2022تبلغ الميزانية البرنامجية المعتمدة لالتحاد األفريقي لعام  .32
مليون دوالر أمريكي سيتم تمويلها من قبل الشركاء الدوليين. من بين أموال الشركاء هذه،  428.9

 مليون دوالر أمريكي. 279.2% ما يعادل 65 نسبة تمثل عمليات دعم السالم

إلى  2022يناير  1ر من الفترة المشمولة بالتقري خاللالشركاء  المبالغ المدفوعة من قبلإجمالي بلغ  .33
 أدناه: الجدولفي بالتفصيل مليون دوالر أمريكي كما هو موضح  104.3 ،2022يونيو  30

 النسبة المئوية للمساهمات المساهمات بالدوالر األمريكي الشركاء #
 64.6% 67,422,344 االتحاد األوروبي 1
 31.9% 33,297,882 المملكة المتحدة 2
 1.8% 1,841,675 شتركترتيب التمويل الم 3

4 
الدعم األمريكي للمركز األفريقي لمكافحة 

 0.5% 550,001 األمراض والوقاية منها

 0.5% 520,000 مؤسسة بيل وميليندا غيتس 5
 0.7% 689,140 آخرون  6
 100% 104,321,043 اإلجمالي 

 

 الشركاء:المقدم من دعم حول الفيما يلي بعض النقاط البارزة  .34



EX.CL/1370(XLI)Annex 
Page 17 

 

ميسوم( أكبر المساهمات األالتحاد األوروبي لعمليات دعم السالم في الصومال )يشكل دعم ا (أ
 33.2مليون دوالر أمريكي. كما أنفقت حكومة المملكة المتحدة مبلغ  67.4بمبلغ إجمالي قدره 

 مليون دوالر أمريكي لعمليات دعم السالم في بعثة االتحاد األفريقي في الصومال.
 مليون دوالر أمريكي لدعم أنشطة السلم واألمن. 1.8ا يعادل أنفقت حكومة ألمانيا مبلغ   (ب
ألف دوالر أمريكي للمركز األفريقي  500قدمت الواليات المتحدة األمريكية مبلغا إجماليا قدره  (ج

 لمكافحة األمراض والوقاية منها.
مج ألف دوالر أمريكي على برنا 500قامت مؤسسة بيل وميليندا جيتس بصرف مبلغ إجمالي قدره  (د

 الشراكة من أجل مكافحة األفالتوكسين في إفريقيا.
كما قدم الشركاء الدوليون اآلخرون مساهمات لدعم تنفيذ برامج االتحاد األفريقي خالل الفترة بمبلغ  (ه

 ألف دوالر أمريكي. 600إجمالي قدره 

 2022 ات في عامستثمار اال التقرير عنزاي. 

ة لالتحاد األفريقي لموظف المحاسبة، بناء  على توصية من المالي واللوائح من النظم 69تسمح المادة  .35
 68 المادةكما هو محدد في  مربحة،لجنة االستثمار، باستثمار األموال لغرض الحصول على فوائد 

ا  70في شكل فائدة أو إيرادات أو تقدير لقيمة األداة أو األصول لصالح االتحاد. تحدد المادة  أيض 
ات التي تشمل تجنب مخاطر فقدان الفائدة أو رأس المال، وسهولة تحويل معايير اختيار االستثمار 

 األداة إلى نقد ومعدل العائد.

مسؤولية إدارة االستثمارات على لجنة االستثمار. يرد أدناه  73المادة  فيالنظم واللوائح المالية  تلقي .36
يص المحفظة والنمو . ويفّصل التقرير تخص2022يونيو  30 حتىتقرير األداء عن االستثمارات 

 ومعدل اإليرادات.

 تراكم رأس المال المستثمر

مع زيادة في  مليون دوالر أمريكي 404، بلغ إجمالي رأس المال المستثمر 2022يونيو  30في 
. 2019مايو ٪ منذ تاريخ أول استثمار في 122٪ منذ بداية العام الحالي وبنسبة 7المحفظة بنسبة 

٪ من المحفظة. خالل الفترة قيد االستعراض، 66الم المعاد تنشيطه تشكل األموال من صندوق الس
 استثمرت المفوضية من مختلف صناديق االتحاد على النحو الملخص في الجدول أدناه:
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 2019 2020 2021 2022 
النسبة 
 المئوية

 %13 53,637,045.35 52,847,002.53   الصندوق العام

 %0  5,462,515.41    صندوق الصيانة

 %66 265,831,317.44 234,970,496.86 155,056,317.89 131,589,091.41 صندوق السالم

 %13 52,666,147.87 51,428,330.30 92,366,483.57 50,524,000.00  الصندوق االحتياطي

 %8 31,834,585.75 31,365,680.62 30,450,948.67  أموال الشركاء

  182,113,091.41 277,873,750.13 376,074,025.71 403,969,096.40 100% 

 %122 %7 %35 %53  النمو

 
 الفوائد المتراكمة المكتسبة حتى اآلن (أ

مليون دوالر  1.2 مبلغ مليون دوالر أمريكي من 25.6بلغت الفوائد المتراكمة المكتسبة حتى اآلن  .37
رية والتي لم يتم . وتبلغ الفائدة المكتسبة من االستثمارات الجا2019أمريكي تم تحصيلها في عام 

 دوالر ا أمريكي ا. 3,026,978.68استالمها بعد 

الفوائد المتراكمة  2022 2021 2020 2019 الصندوق 
 المحققة

 1,588,539 942,134 646,405   الصندوق العام
 16,388 12,382 4,006    صندوق الصيانة
 16,904,184 4,966,161 6,341,257 4,477,317 1,119,449 صندوق السالم

 4,976,547 951,373 1,974,226 1,972,818 78,130  الصندوق االحتياطي
 2,070,365 551,515 909,285 609,564  أموال الشركاء

7,059,69 1,197,578 الفوائد المكتسبة
9 

9,875,17
9 7,423,565 25,556,022 

7,059,69 1,197,578 الفوائد المستلمة
9 

9,875,17
9 

$4,396,586.3
2 22,529,042 

 
 معلومات أساسية أخرى عن المحفظة (ب

 مالحظتها فيما يتعلق باالستثمارات:نبغي فيما يلي النقاط التي ي .38
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 سعربنك، في كينيا بمتوسط -، تم تأمين جميع عقود الودائع الثابتة من إيكو2022خالل عام  (1)
 .٪2.93 بلغ فائدة

 ين المبلغ األصلي المستثمر.يتم اختيار مؤسسات االستثمار على أساس عروض الفوائد وتأم (2)
تواصل مع البنوك في جميع أنحاء القارة على أساس منتظم ت مديرية الشؤون المالية ال تزال (3)

للحصول على عروض أفضل من حيث الفائدة واألمان للمبالغ الرئيسية في االتحاد األفريقي. 
قبل لمعروض من أعلى بكثير من المعدل ا و بنك تقديم معدل أفضل-ومع ذلك، يواصل إيكو

 لندن إنتربنك. بنك

 

 2026-2024معلومات مستكملة بشأن وضع الجدول الجديد لتقدير األنصبة والمساهمات 

، قرر المؤتمر، بناء على توصية المجلس التنفيذي، تمديد تطبيق الجدول الحالي 2022في فبراير  .39
 Assembly/AU/Dec.838 (XXXV)، )2023لتقدير األنصبة لمدة عام واحد حتى 

 (.EX.CL/Dec.1162(XL)و

طلب المجلس التنفيذي أيضا من المفوضية وخبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر االتفاق على  .40
وطلب  2026-2024خارطة طريق إلعداد جدول تقدير األنصبة الجديد الذي سيتم تطبيقه للفترة 

 .2022كذلك من المفوضية تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في يوليو 

العتماد  2022مايو  10وفق ا لهذه المقررات، اجتمع خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر في  .41
 خارطة الطريق بثالث مراحل رئيسية كما هو موضح أدناه:

 (2022صياغة )أغسطس إلى ديسمبر ال (1)
 ستواصل المفوضية جمع البيانات ومقارنتها وتحليلها. ستكون المجموعة األخيرة من بيانات (أ

. وسيتم وضع الخيارات األولية لجدول تقدير 2022ديسمبر  31متاحة بحلول  2021عام 
بناء  على مبادئ القدرة على السداد والتضامن والتقاسم العادل لألعباء  األنصبة الجديد

 للمشاورات مع الدول األعضاء.أساسا وستوفر 

 ( 2023المشاورات )يناير  (2)
 على النحو التالي؛ سيتم عقد اجتماعين تشاوريين اثنين (أ

 مع الخبراء من السفارات في أديس أبابا. (3)
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 مع لجنة الممثلين الدائمين (4)

 (2023الموافقة )فبراير  (3)
سيتم تقديم جدول تقدير األنصبة الجديد المقترح إلى الجلسة المشتركة للجنة الوزارية  (2)

والمجلس المعنية بجدول تقدير األنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر 
 التنفيذي والمؤتمر، من أجل اعتماده.

 .3ترفق طي هذا التقرير خارطة الطريق المفصلة في الملحق  .42

معلومات مستكملة بشأن المشاورات بين لجنة وزراء المالية الخمسة عشر والمفوضية بشأن طاء. 
األعضاء في المقترحات المقدمة من بلدان إقليم الشمال فيما يتعلق باألنصبة المقدرة للدول 

 صندوق السالم.

 2020أحاط المجلس التنفيذي علما في أكتوبر ، EX.CL/Dec.1100(XXXVII)المقرر  بموجب .43
( بلدان من إقليم الشمال على االستمرار في استخدام جدول تقدير 6ستة ) التي أبدتهابالتحفظات 

ندوق السالم التابع األنصبة للميزانية العادية من أجل تقدير مساهمات الدول األعضاء في ص
الدول األعضاء التالية:  من قبل التحفظات تم إبداءلالتحاد األفريقي بما يتماشى مع اإلجماع العام. 

جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية التونسية، والجمهورية 
 وية الديمقراطية، ودولة ليبيا.اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية العربية الصحرا

الصادر في فبراير  EX.CL/Dec.1119(XXXVIII)المقرر  بموجبطلب المجلس التنفيذي،  .44
، من المفوضية مواصلة المشاورات الثنائية مع البلدان وفق ا للتحفظات الواردة في المقرر 2021

EX.CL/Dec.1100(XXXVIII)  األنصبة في صندوق بهدف الوصول إلى اآللية المناسبة لتقدير
 .المبديةالسالم طالما أنها ال تؤثر على اإلجماع المتفق عليه فعال بشأن الموضوع والتحفظات 

 أوعزحل لهذه المسألة، وفي غياب  المعنية ةبعد مشاورات مكثفة بين المفوضية والبلدان الست .45
فبراير ي ( الصادر فXL) EX.CL/Dec.1162مقرره )في المفوضية  إلى المجلس التنفيذي

لعمل عن كثب مع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر ومكتب المستشار القانوني لتحليل ، با2022
المقترحات المقدمة من دول إقليم الشمال فيما يتعلق بتقدير أنصبة الدول األعضاء في صندوق 

 ريقي.السالم واآلثار المترتبة عليه والتوصية بحلول وفق ا لألطر القانونية لالتحاد األف
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مواصلة المشاورات مع البلدان بالحلول الموصى بها، استنادا إلى لمفوضية أيضا، إلى اأوعز المقرر  .46
لمساهمات في صندوق السالم لتحديد الالتفاق على آلية  -األقاليم األخرى و المعنية من الشمال 

 .2022وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في يوليو 

ة الخمسة عشر والمفوضية ال تزال جارية يورات بين لجنة وزراء المالومع ذلك، في حين أن المشا .47
ا من المشاورات  بهدف التوصل إلى توافق بشأن الحلول الموصى بها، والتي من شأنها أن توجه مزيد 

 الجلسة المشتركة: إلىفي األقاليم، يتم تقديم النقاط البارزة التالية 

من إقليم الشمال مع التحفظات على أنه في ظل الجدول أكد االقتراح المقدم من البلدان الستة  .أ
العام، سيتحمل إقليم الشمال عبئ ا أثقل مقارنة باألقاليم األخرى. يؤكد االقتراح على أن تقدير 

الصادر في  605األنصبة لصندوق السالم بما يتماشى مع اإلجماع يتعارض مع المقرر 
مليون دوالر  400صندوق السالم )ارد مو إجمالي  جمعنص على يفي كيجالي والذي  2016

 ( لالتحاد األفريقي. 5األقاليم الخمسة ) بينأمريكي( من خالل مساهمات متساوية 
أقاليم االتحاد األفريقي الخمسة  بينبأن المساهمات المتساوية ة في االقتراح، أقرت البلدان الست .ب

عادل لألعباء حيث ال تتمتع جميع قد ال تكون متوافقة مع مبادئ القدرة على الدفع والتقاسم ال
ليم االتحاد األفريقي بنفس القدرة على السداد وتعد اقتصاداتها مختلفة. يحيط االقتراح علما اأق

، فإن الحصص اإلقليمية ألقاليم 2023-2020بأنه بموجب الجدول الحالي لتقدير األنصبة 
؛ إقليم %29.66إقليم الشمال  :كما يلي الميزانية المقدرة هية في االتحاد األفريقي الخمس

 .%22.14؛ وإقليم الجنوب %8.45؛ إقليم الوسط %19.82؛ إقليم الشرق %19.92الغرب 
لذلك، في ظل روح التضامن والتقاسم العادل لألعباء، يوصي االقتراح بأن يساهم إقليم الوسط  .ج

 %22.5بقية بنسبة مليون دوالر، بينما تساهم األقاليم األربع المت 40بما يعادل  %10بنسبة 
 مليون دوالر لكل منها. 90لكل منها، أي ما يعادل 

( دولة عضوا ترغب في 49ومع ذلك، فإن االقتراح يحيط علما أيضا بأن تسع وأربعين ) .د
مساهماتها في صندوق السالم كما هو مطبق لتقدير لدفع استخدام الجدول العام  مواصلة

 ية.أنصبة الدول األعضاء في الميزانية العاد
في  هامن الدول األعضاء الست المعنية تقديم مساهماتدولة كل نبغي لفي هذا الصدد، ي .ه

مليون  90أو  %22.5صندوق السالم وفق ا لمساهمتها العادلة في الحصة اإلقليمية البالغة 
الشمال ترغب إقليم بغض النظر عما إذا كانت دولة عضو سابعة من  القتراحها،دوالر وفق ا 
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للجدول ة وفق ا لهذه الصيغة المقترحة أو ستواصل مساهماتها في الصندوق وفق ا في المساهم
 العام )اإلجماع(.

ستؤدي إلى عجز قدره  لتقدير األنصبة البلدان الستة المعنيةالتي اقترحتها  طريقةال، فإن وعليه .و
قليم اإلمن  تحصيلهمقارنة بالمجموع اإلجمالي الذي يمكن أمريكيا دوالرا   28,136,379.12

 .لتقدير األنصبة طريقة الحاليةالبموجب 

المذكور أعاله، اجتمعت المفوضية وخبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر  1162عمال  بالمقرر  .48
لمواصلة تحليل االقتراح المقدم من البلدان الستة في إقليم  2022يونيو  10إلى  5في الفترة من 

 الناجم عنصندوق السالم موارد ويض عن النقص في الشمال بما في ذلك استكشاف كيفية التع
 ادوالر  28,136,379.12لتغطية العجز البالغ  .اعتماد االقتراح المقدم من قبل الدول الست المعنية

لجنة وزراء المالية الخمسة عشر للتداول إلى ، تم تقديم الخيارات التالية من قبل البلدان الستة اأمريكي
 :ابشأنه

إلجمالي المخصص لصندوق السالم بمقدار العجز الذي يبلغ تخفيض المبلغ ا (1)
 (.%7مليون دوالر )حوالي  400دوالر أمريكي( من أصل  28,014,082.20)

 ةألقاليم األربعا على اأمريكي ادوالر  28,014,082.20توزيع مبلغ سد الفجوة من خالل  (2)
 األخرى.

 لسد الفجوة.صندوق السالم  موارداستخدم الفائدة الناتجة عن استثمار  (3)
استخدم الفائدة الناتجة عن استثمار المساهمات التي تم دفعها بالفعل من قبل البلدان الستة  (4)

 لسد الفجوة.
سد الفجوة من خالل المتأخرات المحصلة من المساهمات المقدرة للميزانية العادية لالتحاد  (5)

 فيليها بالفعل ألن اآللية منصوص ع ذلك على أنه حلاألفريقي. وقد تمت اإلشارة إلى 
 من البروتوكول المنشئ لمجلس السلم واألمن. 2، الفقرة 21المادة 

اعتمدت مناقشات الخبراء التي أعقبت ذلك الخيار "هـ" أعاله والذي تم تقديمه الحق ا إلى وزراء لجنة  .49
نيو يو  14و 13 يوميوزراء المالية الخمسة عشر في خلوتهم المنعقدة في الرباط، المملكة المغربية 

عدم في ظل بعد مناقشة مستفيضة من قبل وزراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر و و  .2022
حل، ُطلب من خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر إعادة بحث بشأن الالتوصل إلى توافق 

المقترحات وتقديم المزيد من التوصيات الوزراء في وقت الحق. ستقدم لجنة وزراء المالية الخمسة 
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شر تقرير ا مرحلي ا يوضح تفاصيل المناقشات المذكورة أعاله إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية ع
 .2022الحادية واألربعين في يوليو 

 االستنتاجات وطريق المضي قدما ياء.

في ضوء المعلومات التي قدمتها المفوضية إلى اللجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة  .50
المالية الخمسة عشر، فإن الجلسة المشتركة مدعوة إلى اإلحاطة علما بما  ولجنة وزراء والمساهمات

 :قرار بشأنها واتخاذلمواصلة النظر فيها أجهزة صنع السياسة  إلى يلي وتقديم توصيات

بفرض مراجعة وضع المساهمات والتوصية نبغي في ضوء نظام العقوبات المعزز، ي (1
 مساهماتها المقدرة. عن سداد المتخلفةالبلدان عقوبات على 

وتهنئة جمهورية سيشيل على التنفيذ الناجح لخطة السداد  السدادتنفيذ خطط  حالةبحث  (2
تهنئة الدول األعضاء التي تسير على إلى الجلسة المشتركة كذلك بها ودعوة  الخاصة

بذلك  القيامطريق الوفاء بالتزاماتها مع تشجيع الدول التي لم تضع بعد خطط سداد على 
 .على وجه االستعجال

اإلحاطة علما بخارطة الطريق التي اعتمدتها المفوضية وخبراء لجنة وزراء المالية  (3
 .2026-024للفترة  الخمسة عشر من أجل وضع جدول جديد لتقدير األنصبة

تهنئة الدول األعضاء التي قامت بدفع مساهماتها المقدرة على الرغم من التحديات  (4
 جائحة فيروس كورونا والمتفاقمة بسبب النزاع الروسي األوكراني. مة عنالناجاالقتصادية 

تهنئة الدول األعضاء التي تواصل دفع مساهماتها المقدرة بحلول األول من يناير تمشيا   (5
 ( من النظم واللوائح المالية لالتحاد األفريقي.1) 23مع المادة 
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 مشروع مقرر

 وزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة والمساهمات بشأن تقرير الجلسة المشتركة للجنة ال
 .ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر

 ؛إن المجلس التنفيذي
بتقرير الجلسة المشتركة للجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة والمساهمات  يحيط علما .1

 ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر؛
دوالر أمريكي، أي ما يعادل  142,823,360.89البالغة بالدول األعضاء لمساهمتها  يشيد .2

دوالر أمريكي من الميزانية العادية  204,784,571 2022٪ من المساهمات المقدرة لعام 70
 لالتحاد.

دوالر ا أمريكي ا في صندوق  272.470.917الدول األعضاء لمساهمتها بمبلغ ب أيًضا يشيد .3
تزام العالي من االتحاد لمستوى االوهو دليل على ، 2017يقي منذ عام السالم التابع لالتحاد األفر 

 بالتشغيل الكامل للصندوق.
بالدول األعضاء التي سددت مساهماتها حتى اآلن، ويحث الدول األعضاء التي لم  يشيد كذلك .4

 على دفع مساهماتها المقدرة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه االتحاد. ،تفعل ذلك بعد
أخذ في والذي  ،2019الصادر في يوليو  EX.CL/DEC.1071(XXXV)بالمقرر  يذكر .5

 دفع عدمب المتعلقة العقوبات فرض وأوقف ،وليبيا للصومال والسياسيالوضع األمني  االعتبار
 تسوية لمن أج سدادلل خطة على لالتفاق البلدين مع التشاور المفوضية من وطلب ،المساهمات
 .المقرر اداعتم من سنوات( 4) أربع غضون  في المتأخرات

والذي  ،2020الصادر في فبراير  Assembly/AU/Dec.752(XXXIII)بالمقرر  يذكر أيًضا .6
أحاط علما بالطلبات المقدمة من سيشيل وبوروندي والتحديات التي واجهتها في تلبية مساهماتهما 

الدول األعضاء التي تواجه صعوبات في  بالعمل معالمفوضية  منالسنوية لالتحاد، والطلب 
من أجل  ،( أو أكثر2والدول التي عليها متأخرات لمدة سنتين ) ،سداد مساهماتها في االتحاد

 .المساهمات االتفاق على خطة السداد لتسوية متأخرات
والذي أحاط  ،2021الصادر في فبراير  EX.CL/Dec.1119(XXXVIII)بالمقرر  أيضاً  يذكر .7

جعة مساهمتها المقدرة وطلب من المفوضية علما  بطلب جمهورية السودان بشأن الحاجة إلى مرا
للموافقة على خطة  ،األنصبةالتشاور مع جمهورية السودان بناء  على الجدول الحالي لتقدير 
 ( سنوات من اعتماد المقرر.4السداد لتسوية المتأخرات في أقرب وقت ممكن، في غضون أربع )
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 أجازوالذي  2021براير الصادر في ف Assembly/AU/Dec.802(XXXIV)بالمقرر  يذكر .8
 .هامتأخرات لتسويةخطط السداد لجمهورية الصومال وجمهورية سيشيل وجمهورية بوروندي 

 وتسويةبجمهورية سيشيل لتنفيذها الكامل لخطة السداد التي تم االتفاق عليها مع المفوضية  يشيد .9
عام لاهمة المقدرة لوكذلك سداد المس ،جميع المتأخرات المستحقة لميزانيات االتحاد األفريقي

جمهورية بوروندي وجمهورية  ويشجعبالكامل في الميزانية العادية وصندوق السالم،  2022
الصومال على االستمرار في تنفيذ خطط السداد المتفق عليها مع المفوضية لتسوية المتأخرات في 

 .Assembly/AU/Dec.802(XXXIV)أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع المقرر 
الذي حث دولة ليبيا وجمهورية السودان  EX.CL/Dec.1138(XXXIX)بالمقرر  ًضايذكر أي .10

على إبرام تعاقدات مع المفوضية لالتفاق على خطط السداد الخاصة بكل منهما لتسوية 
 .2022في فبراير  بهذا الشأنمتأخراتهما وإبالغ المجلس التنفيذي 

والذي أحاط علما  2022فبراير الصادر في  EX.CL/Dec.1162 (XL)بالمقرر  يذكر كذلك .11
المشاورات الجارية مع دولة ليبيا وجمهورية السودان، وحث الدولتين  عنبتقرير المفوضية 

ستكمال وتقديم خطط السداد الخاصة بهم لتسوية متأخراتهم إلى ال ،العضوين على وجه السرعة
 .2022يوليو وطلب من المفوضية إبالغ المجلس التنفيذي بهذا الشأن في  ،المفوضية

الذي قرر بشكل استثنائي، وبالنظر إلى  Assembly/AU/Dec.838(XXXV) يذكر بالمقرر .12
 50أنه عند السداد الكامل من قبل دولة ليبيا لـ  ،الوضع المعقد المعروف منذ فترة طويلة في ليبيا

٪ من المساهمات في الميزانية العادية 50٪ من متأخراتها، يجب على المفوضية شطب 
 مستحقة للمنظمة.ال

بعدم إحراز تقدم في االتفاق على خطة سداد بين المفوضية وجمهورية السودان بشأن دفع  يقر .13
استكمال هذه المسألة وتقديم تقرير إلى  ،كال الطرفين على وجه السرعة ويحثمتأخرات األخيرة، 

 .2023المجلس التنفيذي في فبراير 
من متأخراتها للمفوضية من أجل إجراء الشطب الالزم  ٪50دولة ليبيا على الدفع الكامل لـ  يحث .14

 ٪ المتبقية من متأخراتها.50لنسبة الـ 
 فرض عقوبات على الدول األعضاء التالية التي تراجعت عن سداد مساهماتها المقدرة: يقرر .15

: نيجيريا، غانا، أوغندا، تشاد، السنغال، الكونغو، مالي، موريتانيا، العقوبات التحذيرية (أ
، ليسوتو، ليبيريا، الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جيبوتي، غينيا مالوي 
 بيساو.

 : ساو تومي، غينياالعقوبات المتوسطة (ب
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الذي كلف المفوضية، بدعم من خبراء لجنة  EX.CL/Dec.1138(XXXIX)بالمقرر  يذكر .16
لجديد الذي سيتم ا تقدير األنصبةجدول  إعدادوزراء المالية الخمسة عشر، بالتعجيل في عملية 

من قبل أجهزة صنع السياسة  لبحثها واعتمادهاوتقديم مقترحات  2025-2023تطبيقه في الفترة 
 .2022في فبراير 

الذي أحاط علما بتقرير الجلسة المشتركة للجنة  EX.CL/Dec.1162 (XL)بالمقرر  يذكر أيضا .17
 إعدادء المالية الخمسة عشر بشأن الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة والمساهمات ولجنة وزرا

الجديد والتوصية بمنح مزيد من الوقت للمفوضية وخبراء لجنة وزراء المالية  تقدير األنصبةجدول 
، أن تعكس بشكل 19-لجمع بيانات إضافية من شأنها، في سياق جائحة كوفيد ،الخمسة عشر

قليمية الالزمة، وأوصى بتمديد وإلجراء المشاورات اإل السداد،أفضل قدرة الدول األعضاء على 
، وطلب من 2023لمدة عام واحد حتى  2022-2020تطبيق جدول المساهمات الحالي 

إعداد المفوضية وخبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر االتفاق على خارطة طريق لوضع 
وطلب كذلك من  ،2026-2024الذي سيتم تطبيقه للفترة جدول تقدير األنصبة الجديد 

 .2022فوضية تقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي في يوليو الم
ر  .18 الذي قرر فيه المؤتمر تمديد تطبيق  Assembly/AU/Dec.838(XXXV)بالمقرر  كذلكيذك 

 .2023لمدة عام واحد حتى  2022-2020 لتقدير األنصبةالجدول الحالي 
المالية الخمسة عشر بشأن  لجنة وزراءو بخارطة الطريق التي اتفقت عليها المفوضية  يحيط علما .19

، Assembly/AU/Dec.838(XXXV)وتمشيا مع المقرر  ،إعداد جدول تقدير األنصبة الجديد
إعداد جدول تقدير األنصبة  ،من المفوضية بدعم من لجنة وزراء المالية الخمسة عشر يطلب

القانونية، تقديمه إلى ، وبعد اتباع اإلجراءات 2026-2024المقرر تطبيقه في الفترة الجديد 
 على النحو المبين أدناه: ،بما في ذلك المشاورات ذات الصلة 2023المؤتمر العتماده في فبراير 

يناير  12-11عرض الخيارات على خبراء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر لتحليلها:  (أ
2023. 

إلى  20رات من االجتماع التشاوري التمهيدي مع السفارات في أديس أبابا لتقييم الخيا (ب
 .2023يناير  23

يناير  27: وإجازتهااالجتماع التشاوري مع لجنة الممثلين الدائمين لمراجعة الخيارات  (ج
2023. 

 2021الصادر في فبراير  EX.CL/Dec.1119(XXXVIII)بمقرر المجلس التنفيذي  يذكر .20
ظات المسجلة على والذي كلف المفوضية بمواصلة المشاورات الثنائية مع البلدان وفق ا للتحف

بشأن استخدام جدول تقدير األنصبة في الميزانية  EX.CL/Dec.1100(XXXVII)المقرر 
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العادية لتحديد مساهمات الدول األعضاء في صندوق السالم التابع لالتحاد األفريقي بهدف 
 توافقالصندوق السالم طالما أنها ال تؤثر على  للمساهمات فيالوصول إلى اآللية المناسبة 

 والتحفظات التي أبديت بشأنه. ،المتفق عليه فعال بشأن هذه المسألة
والذي وجه  2021الصادر في أكتوبر  EX.CL/Dec.1138(XXXIX)بالمقرر  يذكر أيًضا .21

قبل الدورة  استكمال المشاوراتعضاء الست التي أبدت تحفظها، على األدول الالمفوضية وحث 
 .2022براير العادية القادمة للمجلس التنفيذي في ف

والذي أحاط علما  2022الصادر في فبراير  EX.CL/Dec.1162 (XL) يذكر بالمقرر .22
تحفظات على المقرر  تأبد والتيباالقتراح المقدم من الدول األعضاء الست في إقليم الشمال 

EX.CL/Dec.1100(XXXVII)  لتقدير بشأن استخدام جدول تقدير األنصبة للميزانية العادية
صندوق السالم التابع لالتحاد األفريقي، وآثاره على إجمالي الهبات  في لدول األعضاءا مساهمات

لصندوق السالم، وكلف المفوضية بالعمل عن كثب مع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر ومكتب 
المستشار القانوني لتحليل المقترحات المقدمة واآلثار المترتبة على ذلك، والتوصية بالحلول وفق ا 

طر القانونية لالتحاد األفريقي، كما كّلف المفوضية، مسترشدة بالحلول الموصى بها، بمواصلة لأل
الشمال واألقاليم األخرى لالتفاق على آلية للمساهمة في إقليم المشاورات مع البلدان المعنية من 

 .2022صندوق السالم وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في يوليو 
المفوضية ولجنة وزراء المالية الخمسة  ويحثالمحرز واالقتراحات المقدمة بالتقدم  يحيط علما .23

عشر على استكمال تحليل المقترحات المقدمة من الدول األعضاء الست في إقليم الشمال، بما 
وتقديم  EX.CL/Dec.1162 (XL)في ذلك المشاورات على النحو المنصوص عليه في المقرر 

 .2023فبراير  تقرير إلى المجلس التنفيذي في
الذي أحاط علما بالمخاوف التي أثيرت بشأن تركز  EX.CL/Dec.1162(XL)بالمقرر  يذكر .24

من إقليم واحد وأعرب عن القلق بشأن التأخير في تنفيذ المقرر. اثنين االستثمارات في بنكين 
لجنة ل هاوتقديميجدد التأكيد على طلبه للتعجيل باستكمال سياسة الخزانة في االتحاد األفريقي 

الممثلين الدائمين لبحثها من خالل لجانها الفرعية ذات الصلة وخبراء لجنة وزراء المالية الخمسة 
العتمادها من قبل المجلس التنفيذي خالل دورته العادية  2023عشر، وتقديم تقرير في فبراير 

 .2023في فبراير 
 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

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

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2022-06-20

Report of the Joint-Sitting of the

Ministerial Committee on Scale of

Assessment and Contributions and the

Committee of Fifteen Ministers of

Finance (F15)

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/10448

Downloaded from African Union Common Repository


