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 مقدمة -أوال
والمالية األفريقيين حول ُعقد اجتماع فريق العمل الوزاري لمؤتمر وزراء االقتصاد  .3

يات مصادر التمويل البديمة لالتحاد األفريقي في مقر بعثة االتحاد األفريقي لدى الوال
. 5332أكتوبر  33المتحدة األمريكية في واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية يوم 

 المالية في جميورية ةانجوزي أوكونجو لويال، وزير  ةترأس االجتماع معالي الدكتور 
 ىيئة مكتب المؤتمر. ةورئيسنيجيريا االتحادية 

غو حضر االجتماع أعضاء فريق العمل الوزاري التالي ذكرىم: الجزائر وجميورية الكون .5
الديمقراطية ومصر وموريشيوس ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتونس. حضرت سيشل 

 االجتماع أيضا.

ة األمم المتحدة االقتصادية مثمو مفوضية االتحاد األفريقي ولجنحضر االجتماع أيضا م .0
 ألفريقيا.

 اعتماد جدول األعمال: -ثانيا

 ُاعتمد جدول األعمال عمى النحو التالي: .2

المالية في جميورية  ةانجوزي أوكونجو لويال، وزير  ةالدكتور لمعالي  الخطاب االفتتاحي ( أ
 نيجيريا االتحادية.

 يس مفوضية االتحاد األفريقي.السيد إراستوس موينشا، نائب رئالكممة االفتتاحية لسعادة  ( ب

مم أدييمي ديبيولو، مدير قسم تنمية القدرات في لجنة األالدكتور  -عرض تقرير الدراسة ( ج
 .المتحدة االقتصادية ألفريقيا
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 المناقشات والتوصيات التي ستقدم إلى القمة ( د

 ىـ( ما يستجد من أعمال

 افتتاح االجتماع -ثالثا

والتفويض الممنوح ضوء عمى اليدف من االجتماع ال ةالوزير  تفي كممة الترحيب، سّمط .2
لفريق العمل الوزاري لتقديم توصيات بشأن مصادر التمويل البديمة لالتحاد األفريقي 
لبحثيا من قبل رؤساء الدول والحكومات. وذّكرت باجتماع وزراء المالية في أبوجا في 

تحديات الميزانية  إيجاد حل لمعاجمة عمىفريق العمل الوزاري حث الذي  5332مارس 
المجنة االقتصادية  طمبت منالتي يواجييا االتحاد. ولمساعدة فريق العمل الوزاري، 

ودعت الوزراء إلى  الموضوع يتم عرضيا عمى االجتماع.ألفريقيا إعداد دراسة حول 
إجراء مناقشات صريحة ومفتوحة بشأن المسألة حتى يتم التوصل إلى مقترحات ممموسة 

لبحثيا. واختتمت كممتيا بتقديم الشكر لموزراء  5332ة االتحاد في يناير تُقدم إلى قم
عمى حضورىم ولمجنة االقتصادية ألفريقيا عمى إعداد الدراسة بطمب من رئيسة 

 المفوضية.

ألقى الكممة االفتتاحية سعادة نائب رئيس المفوضية، السيد إراستوس موينشا. استيل  .6
عمى تكريسيم قدرا من وقتيم الحافل بالمواعيد مع كممتو بتقديم الشكر إلى الوزراء 

اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لحضور اجتماع فريق العمل الوزاري. 
وشكر أيضا معالي الدكتورة انجوزي أوكونجو لويال عمى قيادتيا الجتماع الوزراء بغية 

ارة. وذّكر االجتماع بأن استثارة األفكار حول التفويض الممنوح لمفريق من قيادة الق
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات طمب من المفوضية المساعدة في إيجاد مصادر بديمة 
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أجرت المفوضية عدة دراسات مستدامة وقابمة لمتنبؤ لتمويل االتحاد. وفي ىذا الصدد، 
تطبيقا لمدراسات، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى وحّددت مصادر التمويل المحتممة. و 

ادة فخامة السيد أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس السابق لجميورية نيجيريا االتحادية بقي
لمتشاور مع رؤساء الدول والحكومات بشأن ىذه المسألة. وشرعت المجنة في مشاورات 

واإلقامة في  لمضيافة( 5دوالرين )ضريبة مكثفة وأوصت باستخدام الخيارين التاليين: 
أو  أفريقيا داخل الصادرة من عمى تذاكر الرحالت الدولية دوالرات 33 الفنادق وضريبة

 خارجيا.

خالل دورتو العادية الحادية والعشرين  من حيث المبدأالمجنة اعتمد المؤتمر تقرير  .7
في أديس أبابا، إثيوبيا. وطمب المؤتمر أيضا من مؤتمر وزراء  5330المنعقدة في مايو 

اجعة التقرير واقتراح طرق تنفيذ مختمف المالية والتخطيط االقتصادي التعجيل بمر 
الخيارات، بما في ذلك بحث مسألة زيادة المساىمات المقدرة واالقتراحات اإلضافية 
األخرى لمدول األعضاء. وُطمب من الوزراء رفع تقرير إلى المؤتمر خالل دورتو العادية 

 .5332في يناير 

الخيارين إلى االجتماعات تنفيذ عمال بمقرر المؤتمر، قدمت المفوضية تقريرا عن طرق  .8
السنوية المشتركة السابعة لمؤتمر لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية 
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين ومؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد 

بالتقرير وناقشوه في أبوجا. أحاط الوزراء عمما  5332المنعقدة في مارس  والمالية،
بصورة مستفيضة وقرروا إنشاء فريق عمل وزاري. ومن المتوقع أن يقدم فريق العمل 

بشأن الخيارين المذين اقترحتيما المجنة الرفيعة  الوزاري توصيات إلى قمة االتحاد
المستوى إلى جانب الخيارات األخرى. وحث الفريق الوزراء عمى تقديم اقتراحات لبحثيا 
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يتخّمص االتحاد من االعتماد عمى الشركاء الخارجيين لتمويل مؤتمر حتى من قبل ال
 ميزانيتو.

 سرد وقائع االجتماع -رابعا

 العرض

قدم الدكتور أدييمي ديبيولو، مدير قسم تنمية القدرات في لجنة األمم االقتصادية  .9
األفريقي:  تحادالمصادر البديمة لتمويل اال ألفريقيا دراسة أجرتيا المجنة تحت عنوان: "

أن الدول األعضاء ستمول والحظ أّن تقديرات الميزانية الحالية تبّين  تنفيذ الخيارات".
فيما يمول  5332بالمائة من ميزانية االتحاد البرنامجية والتشغيمية لعام  58نسبة 

وتفيد صيغة الميزانية الحالية أن اعتماد المتبقية.  بالمائة  75 نسبة الشركاء الدوليون 
نفيذ برامجو لمخطر، إذ ض تعمى الشركاء الخارجيين من المحتمل أن يعرّ مفرط تحاد الاال
مالية تواجييا اقتصادات أولئك الشركاء يمكن أن تؤثر عمى مساىمتيا  ضائقةأي  أنّ 

 في ميزانيتو.

تخميص االتحاد من  لدول والحكومات أقروا بالحاجة إلىذّكر االجتماع بأّن رؤساء ا .33
الشركاء الخارجيين وتزويد االتحاد بمصادر كافية وموثوقة وقابمة لمتنبؤ االعتماد عمى 

أن تغطي الدول األعضاء لدعم تنفيذ برامجو وأنشطتو. وفي ضوء ذلك، اقترحت الدراسة 
 –بالمائة من الميزانية التشغيمية  333 :صيغة تدريجيا إجمالي ميزانية االتحاد من خالل

 .السالم دعم عمميات ميزانيةمن  بالمائة  52ميزانية البرنامجية ومن البالمائة  72

الحظت الدراسة أن اعتماد الصيغة المقترحة سيؤدي إلى زيادة في المساىمات المقدرة   .33
لمدول األعضاء. وعميو، اقترحت أنو بإمكان الدول األعضاء معالجة مسألة زيادة 
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خارج الخزينة. ولتعبئة الموارد من خارج تعبئة الموارد من المساىمات المقدرة من خالل 
 ضمن أدوات أخرى،الخزينة، اقترحت الدراسة أنو يمكن لمدول األعضاء أن تعتمد، 

أو خارجيا؛  أفريقيا داخلالصادرة من  عمى تذاكر الرحالت الدولية دوالرات  33 ضريبة
. أمور أخرى، من بين الرسائل النصية القصيرة لمضيافة؛ وضريبة( 5دوالرين )ضريبة و 

 زيادة عمى التوالي 5337و 5336و 5332في الدول األعضاء  تحّصلأن  ويمكن
 33من ضريبة  دوالرمميون  226ودوالر  مميون 282 و دوالر مميون 203 قدرىا

مميون  382مميون دوالر و 367دوالر و  مميون 323 دوالرات عمى الرحالت الدولية؛
مميار دوالر  3.37دوالر و  مميون 875افة؛ ( عمى الضي5من ضريبة دوالرين ) دوالر
   .لرسائل النصية القصيرةعمى ا دوالر 3.332مميار دوالر من ضريبة  3.6و 

اقترحت الدراسة أن تقوم الدول األعضاء، كبديل عن ذلك، بزيادة مساىماتيا المقدرة.  .35
اىمات أن تكون المستحاد األفريقي عن رببتيا في عالوة عمى ذلك، أعربت قيادة اال

المقدرة لمدول األعضاء عمى أساس أربعة مبادئ ىي: العدالة وقابمية التنبؤ والمرونة 
 واالمتثال.

أيضا المشيد الذي تتجمع فيو  الدراسة تبحثمن خالل تطبيق مبدأ العدالة والتضامن،  .30
البمدان التي تتجاوز حصتيا من الناتج المحمي  البمدان في ثالثة مستويات: تغطي 

بالمائة من الميزانية بالتساوي؛ وتغطي البمدان التي تتراوح  63بالمائة نسبة  2 اإلجمالي
بالمائة من الميزانية  52بالمائة نسبة  2و 3حصتيا من الناتج المحمي اإلجمالي بين 

بالمائة  3بالتساوي؛ وتتقاسم البمدان التي تقل حصتيا من الناتج المحمي اإلجمالي عن 
تتقاسم ستة بمدان من المستوى األول و يزانية بالتساوي. بالمائة من الم 32نسبة 

 من ميزانية االتحاد بالمائة 63 (نجوال ومصر وليبيا ونيجيريا وجنوب أفريقياأالجزائر، )
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الكاميرون وجميورية ) من المستوى الثاني (35) تقاسم البمدان االثنا عشر. وتبالتساوي
ثيوبيا وبينيا و الك ون وبانا وكينيا والسودان وتنزانيا وتونس وأوبندا ستوائية والجاباالنغو وا 

المتبقية  06تتقاسم الدول األعضاء الفيما  .بالتساوي بالمائة من الميزانية 52( وزامبيا
 . بالمائة من الميزانية 32نسبة  من المستوى الثالث

أيا كان الخيار الذي يتم اختياره، ىناك حاجة إلى أن تقوم الدول األعضاء بدفع  .32
اىماتيا في الوقت المحدد لضمان التخطيط المناسب. وعميو، اقترحت الدراسة تعزيز مس

 االمتثال.

 :بالتوصيات التالية اختتمت الدراسة .32

 من خالل اعتماد كبر من ميزانيتواأل الحصةُيحث االتحاد األفريقي عمى تغطية  (أ )
بالمائة  72 -التشغيمية نيةالميزابالمائة من  333حيث يغطي نسبة بصيغة ميزانية، 

وسيتم تطبيق  من ميزانية عمميات دعم السالم.بالمائة  52ومن الميزانية البرنامجية 
 .5336ىذا الترتيب تدريجيا خالل خمسة سنوات ابتداًء من 

كل دولة عضو في دعم ميزانية ستمر صيغة الميزانية الجديدة، سوف توبموجب  (ب )
 . درةألفريقي بتسديد مساىماتيا المقاالتحاد ا

كن أن تستمر الدول األعضاء في دفع مساىماتيا المقدرة من خزينتيا أو زيادة يم (ج )
 الموارد اإلضافية من خالل استخدام أي من الخيارات المقترحة أعاله.

تنظيم البمدان في ثالثة مستويات ُيحث االتحاد عمى بغية تحقيق مبدأ التضامن،  (د )
لناتج المحمي اإلجمالي عمى أن تدفع مجموعة البمدان ذات الحصة األكبر من ا

فرض حد أعمى بحيث ال الحصة األكبر من المساىمات في ميزانية االتحاد مع 
 بالمائة من الميزانية اإلجمالية لالتحاد األفريقي. 35عضو ال مساىمة الدولةتتجاوز 

 االمتثال.بناء القدرات لتحصيل المساىمات المقدرة وتعزيز يتعّين عمى االتحاد  (ه )
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 المناقشات
االجتماع المجنة االقتصادية ألفريقيا عمى التقرير. وعموما، دعم االجتماع  شكر .36

ول األعضاء المرونة توصيات الدراسة. بير أنو تمت اإلشارة إلى ضرورة أن يكون لمد
في اختيار أي من الخيارات لدفع مساىماتيا في ميزانية االتحاد. واتفق االجتماع أيضا 

االستمرار في دفع مساىماتيا المقدرة من خزينتيا أو عمى أنو بإمكان الدول األعضاء 
 من أي خيار آخر قد يفضمونو.

دعا االجتماع مفوضية االتحاد األفريقي إلى تعزيز آليتيا لتحصيل المساىمات من  .37
 لمموارد التي توفرىا الدول األعضاء. كيماالستخدام الح إلىأيضا ودعا الدول األعضاء. 

 التوصيات -خامسا

 ت مستفيضة، اتفق االجتماع عمى ما يمي:بعد مداوال .38

صيغة الميزانية  من خالل اعتماد تغطية حصة أكبر من ميزانيتو حاجة االتحاد إلى ( أ
من الميزانية ئة االمب 72و المائة من الميزانية التشغيمية،ب 333حيث يغطي 

يب وسيتم تنفيذ ىذا الترت ؛عمميات دعم السالم من ميزانيةئة االمب 52و البرنامجية
 .5336خالل فترة خمس سنوات ابتداًء من تدريجيا 

تعبئة الدول األعضاء لمموارد من خارج الخزينة لدعم المساىمات المقدرة من خالل   ( ب
من داخل أفريقيا أو  ةعتماد ضريبة عمى تذاكر سفر الرحالت الدولية الصادر ا

أنو يمكن أن خارجيا؛ ضريبة لمضيافة؛ وضريبة عمى الرسائل النصية القصيرة. بير 
تقّرر الدول األعضاء مواصمة دفع مساىماتيا المقدرة من الخزينة أو من أي خيار 

 آخر قد يفضمونو.
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البمدان التي تتجاوز حصتيا من الناتج  البمدان في ثالثة مستويات: تغطي  تنظيمج( 
ن التي بالمائة من الميزانية بالتساوي؛ وتغطي البمدا 63بالمائة نسبة  2المحمي اإلجمالي 

بالمائة من  52بالمائة نسبة  2و 3تتراوح حصتيا من الناتج المحمي اإلجمالي بين 
 3الميزانية بالتساوي؛ وتتقاسم البمدان التي تقل حصتيا من الناتج المحمي اإلجمالي عن 

 .بالمائة من الميزانية بالتساوي 32بالمائة نسبة 

وفي  .1االمتثالساىمات المقدرة وتعزيز بناء القدرات لتحصيل الميتعّين عمى االتحاد ( د
ىذا الصدد، يجب أن يبحث االتحاد مع البنك األفريقي لمتنمية إمكانية إعداد آلية 

 تحصيل فعالة.

 ىـ( سيتم توزيع تقرير اجتماع واشنطن عمى جميع وزراء المالية والشؤون الخارجية. 

م تقرير اجتماع واشنطن إلى سيتم تقدي الوزاريو( طبقا لمتفويض الممنوح لفريق العمل 
 مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد في دورتو القادمة.

 :االختتام -سادسا

 ء عمى مشاركتيم ودعت األمانة إلىاختتمت الرئيسة االجتماع بتقديم الشكر إلى الوزرا .39
 توزيع تقرير االجتماع عبر الشبكة اإللكترونية عمى جميع أعضاء فريق العمل الوزاري.

- 

                                                           
1
 االجتماع استنتاجات أبدت تونس تحفظات على  
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