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 تنفيذ مقرر المؤتمر 
Assembly/AU/Dec.605(XXVII) 

 بشأن تمويل االتحاد

 

 مقدمة -ألف 

الدورة  المعتمد خالل ]7الفقرة  Assembly/AU/Dec.605 (XXVII [ يتم تقديم هذا التقرير وفقا للمقرر .1

، الذي يطلب من رئيس 2016العادية السابعة والعشرين للمؤتمر المنعقدة في كيجالي، رواندا، في يوليو 

عن التقدم المحرز في تنفيذ المقررات بشأن تمويل  2017المفوضية تقديم تقرير إلى المؤتمر في يناير 

اءات المتخذة والتقدم المحرز عن اإلجر المستجدةمعلومات ال هذا التقرير على أن يتضمناالتحاد، 

 واجهتها.تمت موالتحديات التي 
، 2016 يوليو16 في المنعقدةتمويل االتحاد،  حولفريقي االتحاد األدول وحكومات رؤساء  عقب خلوة .2

على السلع المستوردة من خارج  %0.2 نسبتها وتنفيذ ضريبة بشأن استحداث مقررا المؤتمراعتمد 

ميزانية من  %25و من الميزانية البرنامجية، %75و من الميزانية التشغيلية، %100القارة لتمويل 

 .2017سلم واألمن لالتحاد األفريقي، بدءا من ال
يبة إلى ضرالالمبالغ التي يتم تحصيلها من ل تلقائيا اإلدارات الوطنية إلى أن تحو  أيضا المقرر يدعو  .3

ى االتحاد إل من أجل نقلهاالدول األعضاء  جميعالبنوك المركزية في  مفتوح لدىال فريقيالتحاد األاحساب 

 .عضو ةدولالمقررة لكل مساهمة للوفقا  فريقياأل
الضريبة  من %0.2 ةنسبمن بهبات فريقي صندوق السالم لالتحاد األويد زت ه ينبغيمؤتمر أيضا أنالقرر  .4

مليون دوالر أمريكي في  400 إلى المبلغ رتفععلى أن ي، 2017مليون دوالر أمريكي في  325 قدرها

نافذة لامواضيعية: الوساطة والدبلوماسية الوقائية )مع ثالث نوافذ صندوق السالم سيتم إنشاء . 2020

 ةجديدإدارة (. سيتم وضع هيكل 3نافذة ال( ودعم عمليات السالم )2نافذة الالمؤسسية ) ات(، القدر1

 قويتين. مساءلةابة وضمان رقبغية ق ودومستقلة للصن ةمعزز
، والتي تركز على الدول فريقياالتحاد األ الصادرة عن مؤتمراألخيرة  المقرراتعلى  سس المقررؤي .5

 االعتماد على الموارد الكف عنبهدف  ، وذلكحصة من ميزانية االتحادأكبر األعضاء التي تغطي 

: يدا، وتحدعلى أربعة مبادئبناء القرارات هذه الى وصلت قيادة االتحاد تالخارجية على المدى الطويل. 

بلد واحد حصة غير متناسبة  عدم تحمل)د( و )ج( القدرة على الدفع؛؛ ةعادلحصة ( التضامن، )ب( دفع أ)

 .من الميزانية
مفوضية االتحاد  المقررالشفافية والنزاهة في استخدام األموال، يدعو  درجة عالية من ضمانوسعيا ل .6

ضمان االستخدام الفعال والرشيد للموارد. وعالوة بغية لرقابة والمساءلة قوية لآلية  إنشاءإلى األفريقي 

( 5) مسةخاألقاليم ال مثلت أعضاءدول ( 10)عشرلمالية تضم للجنة وزراء ينبغي إنشاء على ذلك، 
 السنوية. الميزانيةلمشاركة في إعداد ل( من كل إقليم دولتان)

 :المقررحالة تنفيذ  -باء

رئاسة ب اإلداراتمشتركة بين  ةفنيلجنة  مفوضية االتحاد األفريقيأنشأت  ،اليكيج صدور مقرر عقب .7

مة لتنفيذ الالز طرق العمل وإعدادتسهيل بغية  ،، سعادة السيد إيراستوس موينتشاالمفوضيةنائب رئيس 

مفوض ووتضم اللجنة مفوض الشؤون االقتصادية من قبل الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.  المقرر

انية الميز ة وإعدادالبرمجمديرية رئيس ونائب الرئيس، كل من اللتجارة والصناعة وممثلين من مكتب ا



Assembly/AU/10(XXVIII) 
Page 2 
 

ر ومكتب المستشا ؛والتجارة والصناعة ،السلم واألمن ،الشؤون االقتصاديةإدارات  ،والمالية والمحاسبة

 .القانوني
 

 :بتوجيه من اللجنةلية حتى اآلن نُفذت األنشطة التا .8

المجموعة  إلى 2016تبادل الخبرات في أغسطس ل اتزياربريقي فالتحاد األمن خبراء اقام فريق فني  (1

 متشابهةيات آل تملكان انتلا، الأفريقيالمجموعة االقتصادية لدول وسط ، واالقتصادية لدول غرب أفريقيا

 .اللتعلم من تجاربهم، وذلك لرسوم الجمركية على الوارداتل

أغسطس  في ،قررمال علىة فريقيأطلع مفوض الشؤون االقتصادية مؤتمر محافظي البنوك المركزية األ (2

 .أبوجاب 2016

، لوضع 2016سبتمبر  16و 15 يومي، يقييناجتماعا تشاوريا لوزراء المالية األفر المفوضيةنظمت  (3

 .المناسبة الالزمة، وحددت الوثائق المقرراستراتيجية بشأن تنفيذ 

بت (4 ة في والمشارك اتتقديم التوجيهفي  تهااليتتمثل وو، سبتمبر 15 يوم العشرة لجنة وزراء المالية نُص ِّ

 .إعداد الميزانية السنوية لالتحاد

صندوق النقد لعلى هامش االجتماع السنوي  2016أكتوبر  5ت لجنة وزراء المالية العشرة يوم اجتمع (5

العتماد اختصاصاتها والمبادئ  ،الواليات المتحدة األمريكيةب في واشنطنالبنك الدولي /الدولي

 .605 مؤتمر رقمقرر المالتوجيهية لتنفيذ 

في  جميع الدول األعضاءإلى قرر بشأن تمويل االتحاد المالمبادئ التوجيهية المعتمدة لتنفيذ أُرسلت  (6

 .حسب األصول فريقياالتحاد األ

ي خالل االجتماع العاد ،هراريبنوفمبر شهر مدير العام للجمارك في التقى فريق من المفوضية مع ال (7

إطالع  في ةالبعثالغرض من  وتمثل .لجنة االتحاد األفريقي الفرعية للمديرين العامين للجماركالثامن ل

 عن إمدادهم بآخر المعلوماتتمويل االتحاد، و بشأنقرر مال مخرجاتعلى  لمديرين العامين للجماركا

وتقديم  توضيح دور الجمارك الوطنية باإلضافة إلىلتنفيذ، با ات المتعلقةأنشطة ما بعد القمة والتحضير

 .التوصيات المناسبة بشأنها لإلدارة

لجنة االتحاد األفريقي الفرعية للمديرين العامين للجمارك فريق أن أنشأت  وكان من نتائج االجتماع (8

نفيذ هذا في ت دةساعللدول األعضاء المإدارات الجمارك ستطيع بها التي تكيفية الللنظر في  فنيعمل 

 .قررمال

الممثل السامي لصندوق السالم العديد من االجتماعات والمشاورات  ، أجرىبالنسبة لصندوق السالم (9

 .لتنفيذالعملية لطرائق البشأن 

 مع هيئات األمم المتحدة والدول األعضاء والشركاء الخارجيين أيضا مشاوراتالتواصل ت (10

في  %75/ %25بنسب ترتيبات تقاسم تكاليف عمليات دعم السالم بشأن للتوصل إلى اتفاق  المعنيين

 .إطار صندوق السالم

في شهر ديسمبر مبلغة إياها بآخر رسائل إلى جميع الدول األعضاء  ة المفوضيةرئيس تبعث (11

حالة التنفيذ على  بشأنردود الفعل  لىع، كما طلبت الحصول بها المطلععن األنشطة المعلومات 

الدول  ردود أغلبية يتلق التزال المفوضية تنتظرو ولعدد قليل من الد وقد أجاب. يات الوطنيةالمستو

 .األعضاء
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 .المضي قدما وسبل ةالخالص .جيم

تبدو و. قررمتنفيذ هذا اللالزخم الحفاظ على ضمان ل بشكل مكثفيوليو شهر منذ  المفوضية طتنش   .9

تنفيذ ي الفاألدلة على األرض إلى أن بعض البلدان بدأت بالفعل كما تشير . حتى اآلن إيجابية المؤشرات

 .التنفيذ ها لهذاأو تفكر جديا في خيارات

 .هاعملشرعت في أداء خالل هذه الفترة ولجنة وزراء المالية العشرة  تلك ِّ شُ  .10

 .تعميمها على الدول األعضاءتم المبادئ التوجيهية للتنفيذ وُوضعت  .11

 نتقاليةسنة ا 2017 على اعتبار لجنة وزراء المالية العشرة، كجزء من مداوالتتوافقت الدول األعضاء،  .12

 .لوائح الداخليةالنظم وال من تكييفلدول ا تمكينل

لعادية الميزانية اب يتصلالوفاء بالتزاماتها تجاه االتحاد فيما  الدول األعضاءتواصل في غضون ذلك،  .13

 .رةدالمق لمساهماتها وفقاوصندوق السالم 

لتسهيل  اهذااتختم اإلجراءات التي ب المفوضية إبالغالدول األعضاء ينبغي على  وكسبيل للمضي قدما، .14

 .التنفيذ حتى اآلن

لمفوضية من طار المالي الالزم لتمكين اوضع اإلعن طريق لمساعدة االدول األعضاء أيضا من  يرجى .15

 .الوطنية أو البنوك المركزية ائن العامةفتح حسابات في الخز
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 الملحق

 
 االتحاد تمويل بشأن تنفيذ مقرر كيجالي األسئلة التي يتكرر طرحها حول

 الواردات؟ على ٪0.2كيف تم التوصل إلى نسبة  .1
 التحول بلق األفريقي، االتحاد لتمويل به التنبؤ ويمكن ومستدام وعادل للحياة قابل مصدر عن بدأ البحث

تقديم  مع الزخم من مزيدا واكتسب. عاما 15 منذ األفريقي االتحاد إلى ةفريقياأل الوحدة منظمة من

 .2013 عام في قُدم االتحاد والذي تقرير أوباسانجو عن تمويل
 اللجنة عم الوثيق تسبق خلوة كيجالي، قامت مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون التي الفترة وفي

 ألصليا المقترح مع تماشيا المختلفة التمويل مصادر مع بعملية محاكاة عديدة افريقيأل االقتصادية

 لالرسائ على والتي شملت الرسوم اإلضافية الخيارات من وتم بحث العديد. أوباسانجو للرئيس

 من يةتذاكر السفر الجو جميع على ضريبة وفرض الضيافة لإلقامة في الفنادق، وضريبة القصيرة،

 .الواردات على ضريبة فرض ذلك في من الخيارات األخرى بما ومجموعة فريقياأ وإلى
 للحياة، قابلية أنه األكثر على ٪0.2 نسبةبرز خيار  إلمكانات جميع الخيارات، وبعد التقييم الدقيق

 وفس أنه بمعنى ومستدام الدول، جميع أن المعدل متساو في بمعنى وعادل، تحقيقه، يمكن أنه بمعنى

 ممكنسيكون من ال أنه بمعنى به، التنبؤ ويمكن القصير والبعيد،و المتوسط المدى على متاحا يكون

 الحصول وقعريقي أن يتفاأل لالتحاد وكذلك يمكن القائمة الوطنية البيانات من المتوقعة التدفقات تقييم

 المحدد بمجرد تنفيذ المخطط. الوقت في التمويل على

 
 لالتحاد المؤهلة الواردات على ٪0.2ضريبة  تحت جمعها تم التي األموال جميع تحويل هل سيتم .2

 ؟رفريقياأل
 المسموح مبلغال يتجاوز أموال الضريبة ما ال من يتلقى أن فريقياأل ال. وفقا للقرار الحالي، يمكن لالتحاد

 سوف تجمع االتحاد من ضريبة ٪0.2أن نسبة  المتوقع ومن. ريقيفاأل االتحاد ميزانية إطار في به فقط

 توقعالم ومن الحالية فريقياأل االتحاد ميزانية من ويعتبر ذلك أعلى. سنويا دوالر مليار 1,2حوالي 

 معو. المقررة من مساهماتها أكثر األعضاء قبل الدول من فريقياأل االتحاد ضريبة تطبيق أن يولد

ليها ع وافق التي فقط مساهماتها المقررة تدفع أن األعضاء الدول على يجب القرار، مع وتمشيا ذلك،

 .الحتياجاتها اإلنمائية المقررة والمساهمات الناتجة العائدات بين المؤتمر وإبقاء الفرق
 

 الدولية؟ للمعايير الضريبة هذه مثلهل تمتثل  .3
 لقارة،ا في وهذه الضريبة ليست جديدة. الدولية االمتثال لاللتزامات عدم على دليل إذن أي هناك ليس

 ميعج في اإلقليمية المنظمات من العديد قبل من الضريبة هذه من مختلفة أشكال استخدام يجري بل

لتمويل اإليكواس واإليكاس والمجموعة  واردات على الرسوم تستخدم ا،أفريقي وفي. العالم أنحاء

 .اأفريقي لوسط والنقدية االقتصادية

مع  تتعارض وال الحرة التجارة ومناطق الجمركية االتحادات إطار في الرسوم تلك تطبق ما وعادة

تشمل  سوف والتي ،2017 عام إدخال منطقة التجارة الحرة القارية في ضوء وفي. الدولية المعايير

 .مامات ومبررا ممكنا مثل هذه الضريبة الجمركي على نطاق أفريقيا، يعتبر فرض االتحاد في الجوهر
 

 ذلك؟ تحديد سيتم وكيف المؤهلة البضائع يشكل ما .4
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. فريقيةأ غير دول من المعفاة غير السلع جميع على الضريبة هذه التنفيذ، سوف يتم تطبيق لغرض

والمعتمدة  ريقيفاأل استيراد االتحاد ضريبة بشأن الخطوط التوجيهيةمشروع  في اإلعفاء معايير وترد

 ومن حيث الجوهر، .األعضاء الدول جميع إلى وإرسالها مالية لجنة مؤلفة من عشرة وزراء قبل من

 األولويات مع يتماشى بما األعضاء الدول قبل من المرحلة هذه في المؤهلة البضائع تحدد أن يجب

  .الوطنية
 

 جمعها؟ سيتم وكيف الضريبة هذه تقييم سيتم كيف .5

 الوصول لجميع ميناء في والشحن والتأمين التكلفة على قيمة االتحاد هذه ضريبة تسري )أ

 .األعضاء الدول من دولة كل في المؤهلة الواردات

 .يلهااالتحاد وتحص ضريبة تقييم عن مسؤولة العضو للدولة الجمركية الوطنية تكون اإلدارات ) ب

 اسمب مفتوح حساب إلى مباشر بشكل، االتحاد باعتبارها ضريبة المحصلة، تدفع المبالغ ) ج

 .األعضاء الدول من دولة كل في المركزي البنك مع فريقياأل االتحاد مفوضية

 .الحسابات هذه مثل فتح سيتم الترخيص، المالية السلطات تعطي بمجرد أن ) د

 لالتحاد؟ المحصلة الضريبة ينبغي تحويل متى. 6

 حادلالت مباشرة إلى حساب الضريبة ي إطارف المحصلة األموال دفع سيتم أعاله، مبين هو كما أ (

 االتحاد متناول في الحساب وسيكون هذا االعضاء البنوك المركزية للدول مع فريقياأل

 .الحساب في األموال دفع فريقي عندما يتماأل

قتصر الوطنية سي الحسابات إليه من لوصولمن  فريقياأل تحاداالمكن يتسالذي غير أن المبلغ  ب (

 .المالية للسنة على المساهمات المقدرة

 ؟هذه األموال استخدام سيتم رفيما. 7

 :يلي ما لتغطية األموال استخدام سيتم، 2015 لمقرر المؤتمر الصادر في يونيو وفقا ( أ

 100% لالتحاد التشغيلية الميزانية من 

 75%لالتحاد البرنامجية الميزانية من 

 25%لالتحاد السالم دعم عمليات من. 

 .2017 من اعتبارا سنوات 5 مدى على تدريجيا األهداف هذه تحقيق سيتم ( ب

 

 ؟السالم أيضا صندوق جمعها تم هل ستغطي األموال التي. 8
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 مليون دوالر أمريكي في 325 هبة قدرها السالم صندوق أن يمنح يوليو 2016 مؤتمر يوليو قرر أ (

من ضريبة  2020 مليون دوالر أمريكي بحلول 400 مجموعه وأن يرتفع هذا المبلغ إلى ما ،2017

 .%0.2ال 

 .الحاجة حسب سنويا تجديده سيتم الذي للمبلغ األقصى الحد الهبة تمثل ( ب

 فريقياأل الهبة االتحادوسوف تمكن هذه . السالم دعم عمليات مجرد من أكثر السالم يغطي صندوق ( ج

اظ واالحتف والقدرة المؤسسية، واالعداد الوقائية، والدبلوماسية الوساطة من التمويل الكامل ألنشطة

 .للسالم عملياته ميزانية من%25 تمويل بالتزامه الوفاء عن فضال لألزمات، باحتياطي

 

 األقاليم؟ لبعض عادل غير عبئا السالم لصندوق المقترحة اإلقليمية المساهمات هل ستخلق. 9

 ريقي،فاأل االتحاد أقاليم أهمية على التأكيد على حريصين فريقياأل االتحاد دول وحكومات رؤساء كان .أ

 الغاية، ذهوله. لالستجابة األول الخط شكلت غالبا اإلقليمية واآلليات االقتصادية المجموعات وحقيقة أن

 .األمن وانعدام للنزاعات اإلقليمية االستجابات أيضا السالم سيدعم صندوق

 في يماس وال األعباء، تقاسم بشأن األعضاء الدول بعض أثارتها التي اعترافا باالنشغاالت ذلك، ومع .ب

 التالي لعام االنتقالي التنفيذ نهج يقترح األعضاء، الدول من أقل عددا تضم التي فريقياأل االتحاد أقاليم

2017: 

 فريقياأل االتحاد ميزانية مليون دوالر أمريكي في 325 وقدرها السالم صندوق ميزانية تنعكس سوف 

 .2017للسنة المالية 

 مع يتماشى بما 2017السنة المالية  فريقياأل االتحاد ميزانية في األعضاء الدول مساهمات سيتم تحديد 

 .المقدرة لألنصبة الحالي الجدول

 بنوكها ارإط في الموجودة فريقياأل االتحاد في حسابات السنوية مساهماتها بدفع األعضاء الدول ستقوم 

 .المعادلة مؤسساتها أو المركزية

 فريقياأل إلى االتحاد األعضاء للدول سيم بعد ذلك تحويل المساهمات السنوية. 

 
 رفي أي وقت يتوقع أن يبدأ اقتطاع الضريبة؟ الترتيبات االنتقالية؟ -10

. ومع ذلك وافقت لجنة وزراء المالية العشرة 2017يبدأ التنفيذ في وفقا لمقرر كيجالي، يجب أن  (أ

 استكون بمثابة فترة انتقالية لتمكين الدول األعضاء من تكييف قوانينه 2017على أن سنة 

تكون جميع  2018ولوائحها الوطنية للسماح باالمتثال الكامل. وعليه، من المتوقع أنه بحلول 

 أو ستكون جاهزة لذلك؛ البلدان إما قد بدأت التنفيذ
فمن المهم أن نالحظ أن بعض البلدان قد بدأت بالفعل العمل على تنفيذها. ، بغض النظر عما تقدم (ب

 وتشمل كينيا، رواندا، تشاد وإثيوبيا.
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بغض النظر عن كل ما سبق، تستمر الدول األعضاء في الوفاء بجميع التزاماتها المالية تجاه  (ج

 خالل الفترة االنتقالية. فريقياالتحاد األ

 

والمساءلة. كيف ستتأكد الدول األعضاء من أن األموال التي يتم تعبئتها بالفعل تكون مستخدمة  الحكم -11

 بحذر؟

وأجهزته بالحاجة إلى تعميق وتعجيل االصالحات المالية، وضمان امتثال  فريقييقر االتحاد األ (أ

المعايير الدولية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن على أعلى  ممارسات المحاسبة واإلدارة المالية القائمة

، ثم من قبل خلوة 2016آلية المساءلة التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي في يناير 

تم إنفاذها بشكل دقيق. وتبي ن هذه اآللية بوضوح الهياكل واآلليات التي ستقوم الدول يكيجالي س

 االستخدام السليم والمساءلة والتقيد بالمعايير المالية العالية.األعضاء بوضعها لضمان 
وفقا لخلوة كيجالي، تم تشكيل لجنة مكونة من عشرة من وزراء المالية لإلشراف على إعداد  (ب

الدول  مع برامج ا  يالميزانية وإدارة تنفيذها بغية التأكد من أن األموال المتولدة تُستخدم بحذر تمش

 يها.األعضاء المتفق عل
سيتم إنفاذ إصالحات إضافية للمالية والميزانية، بما في ذلك ضوابط داخلية صارمة لضمان الرقابة  (ج

 والشفافية والمساءلة المناسبة بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

 

 ما هو دور وزراء المالية العشرة رفي الرقابة والمساءلة؟ -12

إن المؤتمر، إقرار منه بالحاجة إلى تعميق اإلصالحات المالية واإلدارية، بي ن بوضوح دور وزراء 

 تشارك-بواقع وزيرين من كل إقليم  –وزراء للمالية  10المالية. وفقا لهذا المقرر، يتم تشكيل لجنة من 

سبتمبر،  15في إعداد ورصد وتقييم الميزانية السنوية. تم تنصيب لجنة وزراء المالية العشرة في 

 وعقدت منذ ذلك الوقت ثالثة اجتماعات.

 

 كيف تم تشكيل لجنة وزراء المالية العشرة؟ -13

ة. سبواقع وزيرين من كل من األقاليم الخم –وفقا لمقرر كيجالي، تضم اللجنة عشرة  وزراء مالية 

الية والعضوية الح األعضاء من خالل التشاور مع العمداء اإلقليميين للجنة الممثلين الدائمين. اختير

 هي على النحو التالي: 

 الجزائر ومصر -إقليم الشمال 

 جنوب أفريقيا  -إقليم الجنوب 

 إثيوبيا وكينيا-إقليم الشرق 

 غانا وساحل العاج -إقليم الغرب 

 تشاد والكاميرون –إقليم الوسط 
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 اآلن؟ حتى التنفيذ وضع هو ما -14

 :أدناه تلك األنشطة 1ويوجز الجدول . التنفيذ لتسهيل الي، تم القيام بعدة أنشطةجكي قمة منذ

 السالم صندوق معلومات مستكملة حول تنفيذ -15

وقد تم . سالمال صندوق لتفعيل الفنية الجوانب على األفريقي االتحاد ركزت مفوضية الي،جكي صدور قرار منذ

اإلداري  التأخير من الرغم على ومن المشجع أنه. السالم داخل المفوضية صندوق إنشاء فريق عمل معني بتنفيذ

 :التالية المجاالت في التقدم بعض إحراز تم

 :السالم لنوارفذ صندوق األهلية معايير تحديد: 1 مسار العمل

 :التالي النحو المتوخاة على الثالث تم تنظيم حلقتين من حلقات العمل الفنية (1)

  وتم  2016 سبتمبر في فنية عمل ورشةتم عقد : الوقائية والدبلوماسية لوساطةباالمتعلقة  1النافذة

 .استعراضها حاليا يتم أهلية إعداد مشروع معايير

   ويجري إعداد 2016 ديسمبر فنية في عمل ورشة عقدت: السالم عمليات المتعلقة بدعم 3النافذة 

 في األعضاء الدول مساهمات من %25 تخصيص نطاق بشأن ومقترحات األهلية معايير مشروع

 ؛فريقياأل لميزانية عمليات دعم السالم لالتحاد فريقياأل االتحاد

 2017 في مارس العمل ورشة عقد سيتم: المؤسسية لقدراتباالمتعلقة  2 النافذة. 

 2017 مارس منتصف بحلول األهلية معايير ذلك في بما الفني العمل ينبغي استكمال كل: الغاية (2)

 

 السالم وثيقة صندوق: 2 مسار العمل

 ندوقص إدارة لهياكل مقترحات السالم بإعداد لصندوق السامي فريقياأل االتحاد في إطار واليته، يقوم ممثل

 .2017 مارس ومن المتوقع صدور المشاريع األولية في. والرقابة األخرى وعناصر المساءلة السالم

 .2017 مارس نهاية بحلول معايير القبول جاهزا جميع ذلك في بما النهائيسيكون المشروع : الغاية

 السالم صندوق شراكات: 3 مسار العمل

 مجلس رلقرا تم التصويت: المتحدة في مجال عمليات دعم السالم واألمم األفريقي االتحاد بين الشراكة (1)

 وحتى إذا كان. 2016 نوفمبر 18 في باإلجماع( 2320 رقم األمن مجلس قرار) المتحدة لألمم األمن

الطويل األمد لالتحاد األفريقي  السياسة دعم هدف في رئيسيا معلما القرار إجرائيا إال أنه يمثل هذا

تها لعمليات دعم السالم التي يفوضها ويحدد والي ومستدام به التنبؤ يمكن تمويل والذي يتمثل في تأمين

 فريقياأل االتحاد

ن بشأ السالم لصندوق السامي فريقياأل األمن لألمم المتحدة بمقترحات ممثل االتحاد رحب مجلس (2)

 ستخداما بشأن فريقياأل االتحاد مقترحات في للنظر وأعرب للمرة األولى عن استعداده السالم صندوق

 وستجري المناقشات بين. فريقياأل عمليات السالم لالتحاد لألمم المتحدة لدعم االشتراكات المقررة
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 موضوعي التوصل إلى قرار بهدف 2017 مايو لألمم المتحدة في األمن ومجلس فريقياأل االتحاد

 مشاورات المتحدة األمم وأمانة األفريقي االتحاد وقد أجرت مفوضية. 2017 عام في المسألة هذه بشأن

اطة المقرر جلسة اإلح تسبق التي الفترة في تستمران في العمل بشكل وثيق وسوف العمل مستوى على

 .2017 في مايو األمن عقدها مع مجلس

سالم السالم فيما يتعلق بأنشطة ال االتحاد األفريقي لدعم لصندوق واضحة ومعايير أسس وسيمثل وضع (3)

 عام يف الرئيسية اآلليات اإلقليمية المؤهلة إحدى األولويات/اإلقليمية االقتصادية واألمن للمجموعات

 .2017 أبريل في لالستعراض الداخلي جاهزة األولية ستكون المقترحاتو. 2017

الكامل  التفعيل بهدف 2017 عام في السالم صندوق إلنشاء الفنية االستعدادات سيتم استكمال جميع (4)

 السامي فريقياأل ومن المتوقع أن يستكمل ممثل االتحاد. 2018 عام في اليجكي مقرر من العنصر لهذا

 .الفترة هذه بواليته الحالية خالل المتعلقة الجوانب جميع السالم لصندوق

 65، أن تدفع الدول األعضاء 2017 وتجدر اإلشارة إلى أن من المتوقع، بالنسبة لتقديرات ميزانية (5)

 .لتقدير األنصبة الحالي الجدول إلى استنادامليون دوالر أمريكي 

 قررمتقاسم الخبرات بشأن تنفيذ ال

 .بشأن تنفيذ المقررطلب التحديثات الدول األعضاء ت لجميع قد كتبت المفوضية ةرئيسكانت 

 15، يوم للجنة وزراء المالية العشرة وفي الجلسة االفتتاحية .اليجكي مقرروقد اتخذت كينيا خطوات لتنفيذ 

السيد هنري روتيش، أمين عام مجلس الوزراء للخزينة الوطنية  عرض صاحب السعادة، 2016سبتمبر عام 

ال تؤثر سلبا على اقتصاد كينيا، أبلغ  لكيو .المتعلق بتمويل االتحاد المقررتنفيذ مجال  الكينية تجربة كينيا في

في  2.5الحالية من ( االستيراد ضريبة إعالن)لضريبة اعن طريق خفض  المقرر تاالجتماع بأن كينيا نفذ

 .ئةافي الم 2لى إئة االم

من ضريبة بيان االستيراد التي تدفع في حساب خاص لدى مستمدة  فريقيلالتحاد األ ٪0.2ضريبة  تكون ثم

في كينيا على األطر القانونية القائمة وذلك لتجنب إدخال ضريبة  المقررويعتمد تنفيذ  .كينيالالبنك المركزي 

يتم أن بللسماح لألموال  فريقيضريبة االتحاد األ حولإصدار قانون من قبل البرلمان الكيني  يجري .جديدة

 .فريقيكينيا، وبعد ذلك لمفوضية االتحاد األلالبنك المركزي  فيتحويلها 

غو مبو، أطلع صاحب السعادة السيد 2017ية للجنة وزراء المالية العشر المنعقدة في يناير الماض وفي الجلسة

وات لتنفيذ اتخذ خطاالجتماع بأن تشاد ، تشادفي  ووزير المالية، أنغابو سيلي، رئيس لجنة وزراء المالية العشرة

 .فريقيحساب باسم االتحاد األ توزارة بالفعل اتفاقية مع البنك المركزي وفتحالوقعت  وقد .قررمال

فإن القوانين المالية القائمة في دولة واحدة ومع ذلك، . المقررالتزامها بتنفيذ من جديد  وأكدت الدول األعضاء

ل األموال تقييم آليات أخرى لتحويتم يوبالتالي فإنه . تجعل توجيه األموال عن طريق البنك المركزي غير مناسب

 .فريقيمن الضريبة لمفوضية االتحاد األالتي يتم جمعها 

التحاد ل اتنفيذ وخلقت حسابالانونا لدعم قها سن برلمانو .المقرروقد وضعت جمهورية الكونغو آلية لتنفيذ 

 .تلعملياا استكمالحساب حالما يتم المستعد لتحويل األموال إلى وهو . اأفريقيمصرف دول وسط مع  فريقياأل
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آلية  تم وضعومن المتوقع أن ي .المقررلتنفيذ هذا عداد أساليب دولة عضو أخرى لجنة وزارية إل شكلتوقد 

 .2017بحلول نهاية عام 

ة ة أن البنوك المركزيفريقيومكتب جمعية المصارف المركزية األ لجنة وزراء المالية العشرة، لتشاور بينا يفيد

 ندما تعطيع فريقيال تجد صعوبة في إنشاء حسابات االتحاد األو اليجكي مقررتنفيذ  تدعم بقوةة فريقياأل

 الضرورية. توجيهاتالالسلطات المالية في الدول األعضاء 

 اآللياتبوضع لدول األعضاء لكمرحلة انتقالية للسماح  2017 تستخدم سنة قترح معظم الدول األعضاء أنوقد ا

 .2018في يناير عام مقرر المناسبة من أجل التنفيذ الكامل لل

ادية مجموعة االقتصمفوضية االتحاد األفريقي أوفدت بعثات إلى أمانات ال فإن، اليجكي مقررذ ااتخأن تم منذ 

لتعلم من ، هو اعملالوكان الغرض من زيارة  .اأفريقيلدول وسط  والجماعة االقتصاديةا أفريقيلدول غرب 

لى الواردات لتمويل عالمماثلة  رسومالحاليا بتنفيذ  انتقومتين لالمجموعتين االقتصاديتين اإلقليميتين ال تجربة

 تينليمياإلق االقتصاديتينين إلى المجموعتالزيارات من الحظة المستخلصة االستنتاجات والم .األمانات المعنية

 :هي

 ملخص األنشطة حتى اآلن. 1الجدول 

 النشاط الجدول الزمني  

زيارة دراسية إلى المجموعة االقتصادية لدول  2016أغسطس   .1

ا والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيغرب 

 اأفريقي

لمحافظي البنوك المركزية مؤتمر إحاطة  2016أغسطس   .2

ي ف، ة تقدمه لجنة الشؤون االقتصاديةفريقياأل

 أبوجا.

 تنصيب لجنة وزراء المالية العشرة 2016الخامس عشر سبتمبر   .3

المعلومات الواردة التي تفيد بأن كينيا قد بدأت  الخامس عشر سبتمبر 4

 عملية التنفيذ بالفعل

 ينفريقيمع وزراء المالية األاجتماع تشاوري  السادس عشر سبتمبر  5

 

6 
اجتماع للجنة وزراء المالية العشرة على هامش   أكتوبر

اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 

 :واشنطن 

 اعتماد االختصاصات 

 اعتماد المبادئ التوجيهية للتنفيذ 

 للجنة الفرعية إحاطة للجنة الفنية المتخصصة نوفمبر  7

في  ةفريقيالعامين للجمارك األللمالية للمديرين 

 هراري

للجنة وزراء المالية العشرة مع  اجتماع تشاوري 2017يناير  8

 فريقيجمعية المصرفيين في الوسط األ
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 كم هي الدول األعضاء التي بدأت عملية التنفيذ. 16

 فيبلدان أخرى بأنها بدأت العمل  أشارت وقد .تنفيذالبأن كينيا بدأت  أبلغت المفوضيةفي يناير  هو الحال كما

وتشمل إثيوبيا وجمهورية  .عداد نحو التنفيذاإلهي في مراحل مختلفة من األخيرة وهذه  المقرر،االمتثال لهذا 

ة حال عنإلى جميع الدول األعضاء للحصول على التحديثات  رسال مذكرة شفوية تم إ. الكونغو ورواندا وتشاد

 جاهزة.وقت تكون فيه  معلومات في أقربتنفيذ وسيتم توفير هذه الال
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