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 مقدمة .1

قي للتعاون امج األفريمن أجل تقييم التقارب االقتصادي في القارة، اعتمد مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية األفريقية، معايير التقارب كما وردت في البرن

 .2002النقدي، في اجتماعه الذي عقد في الجزائر العاصمة في الجزائر في سبتمبر 

لجمعية البنوك المركزية األفريقية بشأن تنفيذ البرنامج األفريقي للتعاون النقدي أن الدول األعضاء بشكل  دون االقليميةلتقدم الذي أحرزته المناطق مراجعة ل تبينو

ف معظم الرغم من هذه التمديدات، لم تبومع ذلك، و .ن النقديللمرحلة الثالثة من البرنامج األفريقي للتعاو د مرتينمديلتعام لم تف بمعايير التقارب. وأدى ذلك إلى ا

 .البلدان بعد بمعايير التقارب

في غينيا االستوائية، إنشاء فريق خبراء من البنوك المركزية يضم أعضاء من مكتب  في ماالبو 2015جتماعهم في أغسطس ونتيجة لذلك، طلب المحافظون في ا

وتحديد الجداول الزمنية لالنضمام إلى معايير التقارب. وكان الهدف األساسي من هذه العملية هو تعزيز التنسيق  1جمعية البنوك المركزية األفريقية بغرض تنقيح

 وكذلك المساعدة في تعزيز التقارب االقتصادي الكلي في القارة. على المستوى دون اإلقليمي والقاري،

في بريتوريا، اعتمد المحافظون تقرير فريق الخبراء. وتضمن هذا التقرير تبريرات للمعايير،  2017خالل اجتماع مجلس المحافظين األربعين في أغسطس و

والجداول الزمنية المرتبطة بها دعما النشاء البنك المركزي األفريقي كما هو متصور في  وعتبات لمعايير التقارب االقتصادي الكلي مع المبادرات والنتائج

 :البرنامج األفريقي للتعاون النقدي. ثم أصدر المحافظون تعليمات إلى فريق الخبراء لتطوير

  إطار للرصد لتقييم االمتثال لمعايير التقارب، 

  االمتثال مع اإلطار.آلية للمراجعة المتبادلة بين األقران لضمان 

 إطار رصد لضمان االمتثال لمعايير التقارب .2

ريقية ك المركزية األفيجب أن تساعد آلية الرصد أو االستطالع في تقييم االمتثال لمجموعة من القواعد المتفق عليها. وفي الحالة المطروحة، أيدت جمعية البنو

قارب هدف إلى دعم أهداف التتا مجلس المحافظين في بريتوريا. ومعايير التقارب المتفق عليها كما اعتمدهمجموعة من معايير التقارب. وتستند آلية الرصد إلى 

 .كما هو محدد في البرنامج األفريقي للتعاون النقدي

 

                                                           
 .والقياس اتبالتعريفمعالجة القضايا المتعلقة 1 
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 معايير التقارب  .2.1

على التوالي )انظر الملحق ألف(.  2و  1وينعكس ذلك في الجدولين ثانوية.  4معايير للتقارب أساسية و  4في اطار البرنامج األفريقي للتعاون النقدي، يتم تحديد 

بات هي تالضوء على العتبات واألهداف التي تم االتفاق عليها في االجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية األفريقية في بريتوريا. وهذه الع 2ويلقي العمود 

 .حددة في البرنامج األفريقي للتعاون النقديبينما األهداف هي تلك الم 2027إلى  2017للفترة من 

عملية لضمان االلتزام بية تمتد معايير التقارب عبر كل من المجاالت المالية وغير المالية. ومن ثم، هناك حاجة إلى تعاون من جانب كل من السلطات المالية والنقدو

ستساعد الجهود التعاونية في مجال رصد مؤشرات التقارب في تعزيز عملية التقارب والتكامل عطاء تأثير للبرنامج األفريقي للتعاون النقدي. كما االتقارب و

 .االقتصادي في القارة

 آلية الرصد الحالية  .2.2

ك من خالل تجميع أشهر. ويتم تسهيل ذل 6في إطار جمعية البنوك المركزية األفريقية، يتم رصد تقارب االقتصاد الكلي داخل البرنامج األفريقي للتعاون النقدي كل 

عية البنوك المركزية نة جمتقرير )تقرير جمعية البنوك المركزية األفريقية حول تقارب االقتصاد الكلي( بشأن تنفيذ البرنامج األفريقي للتعاون النقدي من قبل أما

 .لجمعية البنوك المركزية األفريقية دون إقليميةمساهمة المرسلة من كل منطقة األفريقية على أساس ال

مرحلي من  2ريرتقأول  تقديميستعرض تقرير جمعية البنوك المركزية األفريقية حول تقارب االقتصاد الكلي حالة أداء كل دولة في مواجهة معايير التقارب. ويتم و

 .نوك المركزية األفريقية في فبرايرقبل اللجنة الفنية لجمعية البنوك المركزية األفريقية في اجتماع مكتب جمعية الب

تماع السنوي. عليها في االجباإلضافة إلى ذلك، يتم إعداد التقرير النهائي من قبل اللجنة الفنية التي وافق عليها المكتب وتقديمها إلى مجلس المحافظين للموافقة 

 :وباختصار، يشمل اإلطار المؤسسي وعملية نظام الرصد الحالي ما يلي

 ون إقليميةدتقريرا عن الدولة من أعضاء جمعية البنوك المركزية األفريقية في مناطقهم. وتقدم كل منطقة  دون االقليميةناطق رؤساء الميتلقى   .1

 تقريرا يسلط الضوء على التطورات المتعلقة بالمنطقة ككل ويوجهها إلى جانب التقارير الواردة من كل عضو في المنطقة دون اإلقليمية إلى

                                                           
 .( في بداية السنة س1-هذا التقرير مؤقت، فقط بسبب عدم توفر بيانات السنة السابقة )س2 
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 ،جمعية البنوك المركزية األفريقية أمانة

ت تجمع أمانة جمعية البنوك المركزية األفريقية تقريرا موحدا حول أداء عضوية جمعية البنوك المركزية األفريقية. ويستند هذا على المدخال  .2

ير التقارب لالقتصاد الكلي المحددة في وأعضاء جمعية البنوك المركزية األفريقية على أدائهم مقابل معاي دون االقليميةالواردة من المناطق 

قية للنظر يالبرنامج األفريقي للتعاون النقدي. ويتم تقييم هذا التقرير من قبل اللجنة الفنية قبل تقديمه إلى مكتب جمعية البنوك المركزية األفر

 ،فيه

هر البرنامج األفريقي للتعاون النقدي الذي تم تطويره في شيستعرض مكتب جمعية البنوك المركزية األفريقية التقرير المرحلي حول تنفيذ   .3

 .فبراير ويوافق على التقرير النهائي قبل أن يتم إرساله مسبقا إلى مجلس المحافظين في أغسطس

بل أعضاء ق تنفيذ البرنامج األفريقي للتعاون النقدي في أغسطس ويقدم توصيات للنظر فيها منالمتعلق بتعرض مجلس المحافظين التقرير يس  .4

 .جمعية البنوك المركزية األفريقية واللجنة الفنية

إلى التأخر  يرجع ذلكوترتبط إحدى الصعوبات في آلية الرصد الحالية بإعداد التقارير في الوقت المناسب على المستوى دون اإلقليمي. وفي العديد من الحاالت، 

ضافة إلى ذلك، تمت اإلشارة إلى غياب عملية التشاور مع األعضاء حول أدائهم كمسألة تتطلب االهتمام . باإلدون االقليميةتقارير الدول في المناطق  في تقديم

، تم االتفاق على أنه ينبغي لجمعية البنوك المركزية األفريقية التركيز على 2017لتعزيز عملية التكامل في القارة. وفي اجتماع مجلس المحافظين في أغسطس 

 .الرصد الحالي لتعزيز الفعالية في رصد األداء االقتصاديكيف يمكن تعزيز نظام 

 تعزيز آلية الرصد الحالية لتقارب االقتصاد الكلي  .2.3

في بريتوريا، ينبغي أن تقيم آلية الرصد، االمتثال لمعايير التقارب التي تم تبنيها في ظل البرنامج  2017أغسطس  16وفقا لقرار مجلس المحافظين الذي عقد في 

 .للتعاون النقدي األفريقي

قتصادي م التكامل االيحدد البرنامج األفريقي للتعاون النقدي أهداف تقارب االقتصاد الكلي التي يجب على األعضاء تحقيقها. وتهدف أهداف التقارب هذه إلى دعو

قوا على اعتماد األهداف المؤقتة ذات الجداول الزمنية للقارة. ومع ذلك، أشار المحافظون إلى األداء الضعيف ألعضاء جمعية البنوك المركزية األفريقية واتف

جدولين ددة كعتبات في الالمرتبطة والتي ستدعم التحركات نحو األهداف المحددة في البرنامج األفريقي للتعاون النقدي. وفي هذا الصدد، اعتُمدت أهداف مؤقتة )مح

في  2017األول االمتثال من حيث العتبات التي اعتمدها مجلس المحافظين في اجتماع أغسطس (. ومن ثم، فإن تقرير الرصد الرئيسي سيقيّم في المقام 2و  1

 .بريتوريا
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لي وعدم صاد الكيجب أن توثق آلية الرصد الفعالة، األداء االقتصادي باإلضافة إلى السياسات واإلصالحات المناسبة الالزمة للتصدي لألداء الضعيف لالقتو

( للبلدان 2و  1واردة في الجدولين أن تجري تقييما )على أساس معايير التقارب ال دون اقليميةاالمتثال لمعايير التقارب. ولتحقيق هذا الهدف، يجب على كل منطقة 

لمنطقة دون ا، النتائج/التقدم الفعلي بشأن معايير االقتصاد الكلي لكل بلد إلى رئيس دون إقليمية. وسيقدم البنك المركزي في كل منطقة دون االقليميةفي منطقتها 

 )انظر الملحق ألف( لهذا الغرض. 3يق معايير التقارب. وينبغي استخدام الجدول . باإلضافة إلى ذلك، يجب تحديد السياسات التي سيتم تبنيها لدعم تحقاالقليمية

ويجب أن يحتوي على ملخص رفيع المستوى للتطورات  دون إقليميةستخدم تقارير الدول هذه في إعداد تقرير إقليمي من قبل الرئيس في كل منطقة وسوف تُ 

 التالية: 3اإلقليمية ويتضمن العناصر

 /بشأن المعايير. وسوف يستند هذا إلى مدخالت/تقارير البلد التي ينبغي أيضا أن تنعكس في ملحق التقرير  دون إقليميةتقدم كل منطقة ملخص لنتائج

 اإلقليمي.

 .شرح لنتيجة كل معيار من المعايير. ويجب أن يكون هذا ملخصا رفيع المستوى للتطورات الرئيسية التي أثرت على األداء االقليمي 

 لتحقيق هذا الهدف. ومرة أخرى، ينبغي إدراج ملخص  قليميةون االدالستجابة/الخيارات المتعلقة بالسياسات التي سيتم النظر فيها في المنطقة ما هي ا

 للخيارات الرئيسية للسياسة التي يجب اتباعها لتحسين األداء.

إلعداد  يةالمناطق دون االقليمتستخدم أمانة جمعية البنوك المركزية األفريقية تقارير وف رسال التقارير إلى أمانة جمعية البنوك المركزية األفريقية. وسايجب و

 :تقرير موحد لتنظر فيه اللجنة الفنية. وسيتضمن التقرير الذي ستعده أمانة جمعية البنوك المركزية األفريقية

)انظر الملحق( لهذا الغرض. وفي جوهره، سوف يعكس التقييم ما إذا كان  4تقييم ألداء البلد مقابل معايير التقارب لسنة معينة. وسيتم استخدام الجدول   (أ)

 البلد قد أوفى )أخضر( أو لم يف )أحمر( بمعايير التقارب.

 )في الملحق ألف( األساس 5باإلضافة إلى ذلك، ستوفر أمانة جمعية البنوك المركزية األفريقية تقييما للتوقعات االقتصادية الكلية. وسيشكل الجدول  (ب)

 لهذا الغرض وسيتضمن التصنيف التالي:

 .األخضر = الهدف تم تحقيقه 

 قارب.لتا قيطرعلى ولكن الدولة تحقيقه لم يتم  األصفر = الهدف 

                                                           
 .دون االقليميةينبغي أن تنعكس التقارير المعنية بالدول في ملحق التقرير اإلقليمي الذي أعده رئيس المناطق 3 
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 .األحمر = الهدف لم يتحقق وينحرف عن مسار التقارب 

ل تتقارب نحو الهدف )مسار التقارب(. ويمكن الحصول على كانت الدوقيم خريطة الشدة أداء البلدان مقابل التدبير المستهدف، كما تشير إلى ما إذا في الواقع، تُ و

أن يقدم  . كما يجبدولتتوفر فيها المعلومات من ال حصاءات لخريطة الشدة من التقارير الخاصة بالدول ومن قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمات الدولية التي الا

التي تدعم تطورات االقتصاد الكلي في مختلف المناطق فضال عن توثيق تدابير السياسات التصحيحية لمعالجة التقرير ملخصا رفيع المستوى للعوامل الرئيسية 

 التحديات االقتصادية على النحو الوارد في التقارير اإلقليمية.

 

 اإلطار المؤسسي آللية الرصد .2.4

يعة شراك كل من السلطات المالية والنقدية في ضوء طبايكون من الضروري فعالة، سمن أجل تعزيز آلية الرصد لتنفيذ البرنامج األفريقي للتعاون النقدي وجعلها 

 المؤشرات التي يتم رصدها.

 استنادا الى الهيكل المؤسسي الحالي، يمكن أن يشمل ذلك المؤسسات التالية:و

  والتكامل، ومؤتمر الوزراء والمعهد النقدي األفريقي،االتحاد األفريقي )اللجنة الفنية المتخصصة للمالية والشؤون النقدية والتخطيط االقتصادي 

  ة البنوك وأمانة جمعي ،جمعية البنوك المركزية األفريقية )مجلس جمعية البنوك المركزية األفريقية واللجنة الفنية لجمعية البنوك المركزية األفريقية

 ،المركزية األفريقية(

 االتحاد األفريقي (أ)

من معايير التقارب ترتبط بالمؤشرات المالية وبالتالي ينبغي أن تشمل مسؤوليات الرقابة الخاصة بآلية الرصد، السلطات المالية  كما ذكرنا من قبل، فإن العديد

ا لجنتان داخل ليكزية في هذه العملية. ويوجد حاوالنقدية. ولضمان أن تكون آلية الرصد فعالة من الناحية المثالية، ينبغي إشراك وزراء المالية ومحافظي البنوك المر

 ا الوفاء بهذه المسؤولية.ماالتحاد األفريقي يمكنه

على تشكيل اللجنة المشتركة لمفوضية االتحاد األفريقي  2007فريقية في طرابلس عام رابطة محافظي البنوك المركزية األوافقت مفوضية اإلتحاد األفريقي وو

ريقي، فريقي. واقترحت اإلستراتيجية المشتركة إلنشاء البنك المركزي األفالبنك المركزي األ مشتركة إلنشاءوجمعية البنوك المركزية األفريقية لتحديد استراتيجية 

 األعمال التحضيرية المؤدية إلى البنك المركزي األفريقي )انظر الملحق ج(.فريقي الجراء النقد األانشاء معهد 

قي واإلحصائية والمؤسسية والقانونية إلنشاء البنك المركزي األفري المتعلقة بالسياساتجملة أمور، جميع االستعدادات الفنية و ضمنوسيجري معهد النقد األفريقي، 

بة حالة تقارب مراقو البرنامج األفريقي للتبادل النقدي والعملة الموحدة واالتحاد النقدي في القارة. ويستلزم ذلك مراجعة وتنقيح معايير تقارب االقتصاد الكلي في

لوفاء بوظيفة ل مناسب تفويض معهد النقد األفريقياالقتصاد الكلي للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية مقابل المعايير المتفق عليها. ومن ثم، فإن 

 المتعلقة بأداء الدولة مقابل معايير التقارب. الرصد

عداد تقرير عن اهو وغرض صريح ب مفوضية االتحاد األفريقي المقترح أن تتعاون جمعية البنوك المركزية األفريقية مع، من معهد النقد األفريقييتم إنشاء  حتىو
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قتصادي النقدية والتخطيط االولمالية الشؤون لنية المتخصصة المعنية فكلي للنظر فيه من قبل اللجنة الامتثال الدول األعضاء لمعايير التقارب االقتصادي ال

 القاري.االقليمي ومراقبة التقدم المحرز في جدول أعمال التكامل  يف اللجنة الفنية المتخصصةحدى مسؤوليات اتتمثل ومل. والتكا

االقتصادي ط النقدية والتخطيلمكلفين بالشؤون المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل من الوزراء اولمالية الشؤون لوتتألف اللجنة الفنية المتخصصة 

 األعضاء. 4والتكامل من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي أو من غيرهم من الوزراء أو السلطات المعتمدين من قبل حكومات الدول

 جمعية البنوك المركزية األفريقية (ب)

بمعايير التقارب. وهذا يستلزم تقديم تقرير عن أدائها إلى يجب أن يتولى مجلس المحافظين مسؤولية مراجعة أداء السلطات النقدية في أداء التزاماتها في الوفاء 

   لمعايير التقارب. المتثالمفوضية االتحاد األفريقي. ويجب أن يوجز هذا التقرير أداء االقتصاد الكلي وكذلك تدابير السياسات التصحيحية الواجب اتباعها لتيسير ا

لة عن تجميع التقارير مسؤو البنوك المركزية األفريقية . وستكون اللجنة الفنية لجمعيةوك المركزية األفريقيةجمعية البنسيتم اتباع العمليات التالية على مستوى و

ي فبراير، ف جمعية البنوك المركزية األفريقيةسيراجعه مكتب  امؤقت ابشأن معايير التقارب. وهذا يستلزم تقرير جمعية البنوك المركزية األفريقيةحول أداء أعضاء 

في و. ن االقليميةدوسيتم نقل هذا التقييم إلى الرؤساء اإلقليميين للمناقشة داخل المناطق و. جمعية البنوك المركزية األفريقية/دول ألداء ألعضاء ابهدف إجراء تقييم 

 لمحافظين.الس جمإلعداد تقرير لتقديمه إلى اجتماع  جمعية البنوك المركزية األفريقية، سيجتمع مكتب أغسطس

عداد التقارير التي ستقدم إلى مجلس المحافظين واالتحاد انة الفنية التي ستكون مسؤولة عن من اللج جزءا جمعية البنوك المركزية األفريقيةوستكون أمانة 

 األفريقي.

اد األفريقي مسؤولتان ة االتحورئيس اللجنة الفنية( ومفوضي البنوك المركزية األفريقية باألمين التنفيذي لجمعية ة)ممثل جمعية البنوك المركزية األفريقيةوستكون 

                                                           
 :تشمل صالحيات ووظائف اللجنة الفنية المتخصصة4 

 متابعة تنفيذ جدول أعمال التكامل في القارة؛  (1)
 .وتحديدا البنك المركزي األفريقي وصندوق النقد األفريقي وبنك االستثمار األفريقي األفريقيمتابعة ورصد انشاء المؤسسات المالية لالتحاد   (2)
 .القطاع الخاص اإلفريقيمتابعة تنفيذ توصيات القطاع الخاص المنبثقة عن المنتديات مثل منتدى   (3)
 متابعة تنفيذ مقررات المجلس التنفيذي والمؤتمر؛  (4)
 متابعة تنفيذ خطة عمل التمويل البالغ الصغر؛  (5)
 متابعة خطة التكامل اإلقليمي والقاري؛  (6)
 متابعة تنفيذ ميثاق اإلحصاءات؛  (7)
 وتمويل التنمية والوفاء بالتزامات مجموعة الثماني؛متابعة تنفيذ قضايا عالمية مثل تخفيف عبء الديون   (8)
 .القيام بأي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس التنفيذي أو المؤتمر  (9)
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 عداد تقرير مشترك للنظر فيه من قبل اللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي.اعن 

 آلية المراجعة المتبادلة بين األقران .3

المحافظين باإلضافة إلى وضع إطار لرصد االمتثال لمعايير التقارب، إنشاء آلية  في بريتوريا، طلب مجلس 2017أغسطس  16خالل جلستهم المنعقدة في 

ل معايير للمساءلة عن أدائهم مقاب جمعية البنوك المركزية األفريقيةأعضاء ع وخضإلى  المراجعة المتبادلة بين األقران. وتهدف آلية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 التقارب.

 المتبادلة بين األقران آلية المراجعةأهداف  .3.1

 آلية المراجعة المتبادلة بين األقران بتقييم أداء البلدان وكذلك تنفيذ توصيات السياسات المقدمة لضمان االمتثال لمعايير التقارب.ضطلع ست

ذا كانت امعايير التقارب، وتتحقق مما تخالف البلدان التي تحديد . وسيشمل ذلك للمساءلة األعضاء اخضاعيجب أن تعمل آلية المراجعة المتبادلة بين األقران على و

بلد الذي سيتم سيتم اختيار الو. احهاقترالتي تم ا التصحيحيةم االمتثال للتدابير مالئمة وتقيعادة البلدان إلى مسارها ال احهاقترتي يتم اال ةيتصحيحالتدابير ال

 الكلي. قتصادلالاس أدائه مقابل معايير التقارب على أساستعراضه من قبل األقران على المستوى دون اإلقليمي 

 األقران والترتيبات المؤسسية المراجعة المتبادلة بينعملية  .3.2

لمالية ومحافظي من أجل ضمان المساءلة وااللتزام بمعايير التقارب، من الضروري إجراء المراجعة المتبادلة بين األقران من قبل هيئة تضم كل من وزراء ا

تشكل التقييمات الخاصة بالدول التي أجراها خبراء فنيون )من البنوك المركزية والسلطات المالية( األساس للمراجعة المتبادلة بين وف المركزية. وسالبنوك 

   .األقران

 األمانة  أ(

حاد باإلضافة إلى مفوضية االت لبنوك المركزية األفريقيةا جمعيةمن ممثلين من أمانة  مبدئياألمانة هذه استدعم المراجعة المتبادلة بين األقران أمانة. وستتألف 

المتبادلة بين مراجعة لا لدول أساسالالخاصة بستشكل تقارير التقييم و. رد إنشائه وتشغيله بكامل طاقتههذه الوظيفة بمجبفريقي األ النقدمعهد  وسيضطلعاألفريقي. 

 . وسيتم تنسيق هذا من قبل األمانة.قراناأل
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 المؤسسات الدولية )مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعدهاالتي دول ، ينبغي لألمانة أن تعتمد على تقارير ال(قيود الموارد )البشرية والماليةوبالنظر إلى 

إلجراء  لدوللثات للقيام بزيارات هذه العملية وتأمين الموارد المالية الالزمة، يمكن تعيين فرق البعارساء تقييمها. وبمجرد من أجل ( للتنمية األفريقيالبنك و

 االستعانة بخبراء فنيين للمساعدة في التقييم. ،يجوز لألمانةوالتقييمات. 

   المراجعة المتبادلة بين األقرانب( 

ي من خالل اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقالمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية لية اآلألقران تحت إشراف لمراجعة المتبادلة بين اجري است

في حين تمت دعوة البنوك المركزية لحضور هذه االجتماعات، كان حضور السلطات و(. الملحقالنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل )انظر مالية وشؤون اللل

 بشكل مباشر باألنشطة المصرفية المركزية.ال هذا جدول األعما إلى عدم ارتباط أساسللغاية ويرجع ذلك  ضعيفاالنقدية 

 

 دالقتصارب اتقاقران حول المراجعة المتبادلة بين األ" بشأنوجود بند في جدول األعمال  ضربغ يقيرألفد االتحاا ضيةومفالتواصل مع  ميتأن  حرلمقتا نمو

أساس لهذا البند من جدول األعمال، وهذا سيتيح الفرصة لكل من المحافظين ووزراء الذي تعده األمانة بمثابة دول ت. وسيكون تقييم الالجتماعاا هذه " فيالكلي

 هذا سيعطي المصداقية والدعم لعملية التكامل النقدي في القارة.واألقران. لمراجعة المتبادلة بين المالية والتنمية للمشاركة في عملية ا

 

 

 

 األقراناختيار الدول الجراء المراجعة المتبادلة بين   ج(
لى ع التي ستخضع للمراجعة المتبادلة بين األقران على أساس سنوي. وينبغي أن يتم اختيار الدول التي ستخضع للمراجعة المتبادلة بين األقران دولسيتم اختيار ال

 أساس دون إقليمي. وهناك نوعان من البدائل في هذا الصدد:

 

  :1البديل
 بلد واحد على األقل لكل منطقة سنويا، 

  أبجديا أو حسب الترتيبات اإلقليميةيتم اختيارها بلدان، 

 

  :2البديل
 بلد واحد على األقل لكل منطقة سنويا، 
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  على أساس تقييم األداء الخاص بالدول مع تركيز على معايير التقارب األولية. وفي حالة تحديد العديد من البلدان لمراجعتها من قبل يتم اختياره بلد

 .ختيار البلدان التي يتم مراجعتها من قبل األقران بشكل أبجدياألقران، ينبغي ا

 

--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق

 

 الملحق ألف: جداول إلعداد تقارير الدول والرصد والمراجعة المتبادلة بين األقران

 

 الملحق باء: اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 

 معهد النقد األفريقيالملحق جيم: 
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 الملحق ألف

 2027 - 2017فترة ال: معايير التقارب األساسية في 1الجدول 

 المبررات القياس التعريف العتبة المعايير

 التضخم التضخم

≤7% 

 الهدف)

≤3% 

 بحلول

2038) 

ا على شهر 12عار المستهلك خالل العام )التغير في مؤشر أس

 (أساس سنوي

متوسط معدل 

التضخم السنوي 

 ()التضخم المعلن

 

 

  11بلغ معدل التضخم التاريخي في القارة٪، 

  تشير دراسات العتبات إلى مستوى حوالي

12٪، 

 عجز كبير في الميزانية، 

 ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي، 

 الحاجة إلى تحفيز النمو في أفق التوقعات، 

 المحليعجز الميزانية الكلي / الناتج 

 اإلجمالي

 

≤5% 

 الهدف)

≤3% 

 بحلول

2038) 

  )الفرق بين االيرادات الحكومية العامة )+ المنح

والنفقات على أساس االلتزام كنسبة مئوية من الناتج 

 المحلي اإلجمالي االسمي

 تم القياس باستخدام السنة المالية 

الفرق  -

بين 

اإليرادا

ت )+ 

المنح( 

والنفقات 

التي تقل 

 ٪5عن 

من 

الناتج 

المحلي 

 اإلجمالي

 

 استخدام إطار االتحاد النقدي األوروبي حيث د = ز * ب

 د = عجز الميزانية / الناتج المحلي اإلجمالي

 ز = معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي المتوقع

 ب = الدين الحكومي / الناتج المحلي اإلجمالي

 ٪65، ب = ٪8ز =  ،في افريقيا

 %5 ≥ المركزي للحكومةائتمان البنك 

 الهدف)

0% 

 بحلول

2038) 

يدفع البنك المركزي إلى الحكومة بما في ذلك شراء أدوات 

 الدين الحكومية في العام الحالي

من   5٪ ≥

االيرادات 

الضريبية 

الحكومية في العام 

 السابق

 النظر إلى الحالة الرهنة لتمويل الحكومة -

يتم تشجيع الحكومات على التحرك نحو  -

 التمويل من السوق

 تدريجيا نحو االلغاء -

االحتياطيات الخارجية / الواردات من 

 السلع والخدمات

 شهور 3 ≤

 ≤ الهدف)

االحتياطيات الخارجية إلى الواردات  يجمالانسبة المخزون من 

 الحالية من السلع والخدمات

عدد أشهر 

الواردات على 

 لمعالجة الصدمات االقتصادية الكلية -

 لتهيئة الثقة في االقتصاد -
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 شهور  6

 بحلول

2038) 

أساس المتوسط 

لألشهر المتحرك 

 الستة األخيرة

 التشغيل السلس لسوق الصرف األجنبي -

 : معايير التقارب الثانوية2الجدول 

 المبررات القياس التعريف العتبة المعايير

الدين الحكومي العام/ 

 الناتج المحلي اإلجمالي

 

< 65% 

 

 

 الحجم اإلجمالي

للديون الحكومية 

العامة غير المسددة 

كنسبة من الناتج 

المحلي اإلجمالي 

 االسمي

 

 بيانات نهاية الفترة

تشير البيانات المتاحة إلى أن  - نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 ٪56المتوسط الحالي يبلغ 

احتياجات البنية التحتية للدول  -

 األعضاء

في سيعطينا عجزا  65٪ -

الميزانية لنسبة إجمالي الناتج 

، مع معدل نمو ٪5المحلي تبلغ 

اسمي متوقع في إجمالي الناتج 

 .٪8المحلي يبلغ 

إجمالي اإليرادات 

الضريبية / الناتج 

 المحلي اإلجمالي

إجمالي اإليرادات  20% ≤

الضريبية كنسبة 

من الناتج المحلي 

 اإلجمالي االسمي

مقسوما على الناتج المحلي إجمالي اإليرادات الضريبية 

 اإلجمالي االسمي

 ٪3متوسط المنح  -

إجمالي اإليرادات  -

الضريبية إلى نسبة الناتج 

المحلي اإلجمالي حاليا عند 

18 ٪ 

 %10± التغير سعر الصرف االسمي

 (%5±  الهدف)

متوسط سعر 

الصرف الرسمي 

في البالد خالل 

 العام

 االسمي التخفيض القيمة/ التقدير في سعر الصرف 

 ٪10يتجاوز 

الشواغل التي أثارها  -

أعضاء المكتب بشأن 

 الحاجة إلى المرونة

توفير مساحة لضبط  -

 االقتصاد الكلي

االستثمار الرأسمالي 

الحكومي / اإليرادات 

 الضريبية

النفقات الرأسمالية  30% ≤

من قبل الحكومة 

المركزية كنسبة 

من اإليرادات 

الضريبية )تستثمر 

الحكومة في 

 نسبة النفقات الرأسمالية إلى اإليرادات الضريبية

 

لتشجيع تحصيل االيرادات  -

 الضريبية

لتشجيع االستثمار في  -

 النفقات الرأسمالية

يجب دعم معدل النمو  -

المرتفع من خالل اإلنفاق 
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مشاريع تولد 

المزيد من 

اإليرادات 

 (الضريبية

االستثماري المرتفع من 

جانب الحكومات لتشجيع 

 الضريبية اإليرادات
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 : التقدم نحو تحقيق أهداف التقارب لالقتصاد الكلي في جمعية البنوك المركزية األفريقية من قبل البالد3الجدول 

 معايير التقارب
تدابير  السبب )األسباب( لالنحراف عن الهدف قياس النتائج العتبة

السياسة 

 العالجية

 التنبؤ / النتائج المتوقعة

 المعايير األساسية

 التضخم
     

عجز الميزانية الكلي / الناتج 

 المحلي اإلجمالي

     

ائتمان البنك المركزي للحكومة 

كنسبة مئوية من العائد 

 الضريبي

     

االحتياطيات/ الواردات 

 الخارجية من السلع والخدمات

     

 المعايير الثانوية

الدين الحكومي العام / الناتج 

 المحلي اإلجمالي

     

إجمالي اإليرادات الضريبية / 

 الناتج المحلي اإلجمالي

     

      سعر الصرف االسمي

االستثمار الرأسمالي الحكومي 

 / اإليرادات الضريبية
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 : تقييم األداء في ضوء معايير التقارب في سنة محددة4الجدول 

العجز الكلي في  التضخم بلدال 

الميزانية / الناتج 

 المحلي اإلجمالي

ائتمان 

البنك 

المركزي 

 للحكومة

االحتياطيات/ الواردات 

الخارجية من السلع 

 والخدمات

ديون الحكومة 

العامة / الناتج 

 المحلي اإلجمالي

إجمالي اإليرادات 

الضريبية / الناتج 

 المحلي اإلجمالي

سعر الصرف 

 االسمي

استثمار رأس المال 

الحكومي/ اإليرادات 

 الضريبية

         

         1البلد 

         2البلد 

         3البلد 

         4البلد 

..         

         51البلد 

 :ملحوظات

 .هدف التقارب مقابلالسنة )س( حيث يتم قياس أداء  ،)استيفاء هدف التقارب(تم تحقيقه   =األخضر .1

 .هدف التقاربالسنة )س( مقابل حيث يتم قياس أداء  ،لم يتحقق    =األحمر  .2
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 التقارب: تقييم األداء مقابل معايير 5الجدول 

العجز الكلي في  التضخم البلد 

الميزانية / الناتج 

 المحلي اإلجمالي

ائتمان 

البنك 

المركزي 

 للحكومة

االحتياطيات/ الواردات 

الخارجية من السلع 

 والخدمات

 

ديون الحكومة 

الناتج العامة/

 المحلي اإلجمالي

إجمالي اإليرادات 

 الناتجالضريبية/

 المحلي اإلجمالي

سعر الصرف 

 االسمي

استثمار رأس المال 

الحكومي/ اإليرادات 

 الضريبية

         

         5البلد 

         6البلد 

         7البلد 

         8البلد 

..         

         51البلد 

 :ملحوظات

 .تم تحقيقه )تم الوفاء بهدف التقارب(  =األخضر .1

 ،3-للسنوات الثالث السابقة )سسط ( أفضل من المتو1س +  ،مسار التقارب على أنه المتوسط )سلم يتحقق ولكن على مسار التقارب. يتم تعريف   =األصفر .2

س( أفضل من المتوسط للسنوات الثالث  ،1-ار التقارب على أنه المتوسط )س(، يتم تعريف مس1(. وعندما ال تتوفر التوقعات )س + 1-س ،2-س

 .(1-، س2-، س3-السابقة )س

-، س2-، س3-( أسوأ من المتوسط للسنوات الثالث السابقة )س1س +  ،يُعرف االنحراف بأنه المتوسط )سعن مسار التقارب. و تحقق وتباعديلم     =األحمر  .3

-، س( أسوأ من المتوسط للسنوات الثالث السابقة )س1-(، يتم تعريف مسار التقارب على أنه المتوسط )س1(. وعندما ال تتوفر التوقعات )س + 1

.(1-، س2-، س3
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 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
 

األقران هي أداة انضمت اليها طواعية الدول األعضاء في االتحاد اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين 

 .األفريقي كآلية أفريقية للرصد الذاتي

 

 تفويض اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
 

يتمثل تفويض اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران في التأكد من أن سياسات وممارسات الدول 

ها قتصادية والمعنية بحكم الشركات المتفق عليوالقواعد والمعايير السياسية واالتتوافق مع القيم  ،ركةالمشا

والواردة في اإلعالن الخاص بالديمقراطية والحكم السياسي واالقتصادي وحكم الشركات. واآللية األفريقية 

دلة للمراقبة الذاتية من جانب الحكومات للمراجعة المتبادلة بين األقران هي األداة المتفق عليه بصورة متبا

 .األعضاء المشاركة

 

 

 غرض اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
  

الغرض األساسي من اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران هو تعزيز اعتماد السياسات والمعايير 

والنمو االقتصادي المرتفع والتنمية المستدامة وتسريع والممارسات التي تؤدي إلى االستقرار السياسي 

التكامل االقتصادي دون اإلقليمي والقاري من خالل تبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الناجحة وأفضل 

 الممارسات، بما في ذلك تحديد أوجه القصور وتقييم االحتياجات لبناء القدرات.

 

 المتبادلة بين األقرانمبادئ اآللية األفريقية للمراجعة 
 

يجب أن تكون كل عملية مراجعة تجري تحت سلطة اآللية مختصة فنيا وذات مصداقية وخالية من التالعب 

 .السياسي. وتشكل هذه األحكام مجتمعة المبادئ التوجيهية األساسية لآللية

 

 المشاركة في العملية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
 

ن عالبعد اعتماد االوالمشاركة في العملية مفتوحة لجميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي. ستكون 

الشركات من قبل االتحاد األفريقي، ستقوم الدول  وحكم السياسي واالقتصادي والحكمالخاص بالديمقراطية 

الدول  لجنة رؤساءخطار رئيس بإللمراجعة المتبادلة بين األقران  الراغبة في المشاركة في اآللية األفريقية

الى تقديم لا. وسيتطلب ذلك التعهد ب(النيباد) بتنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والحكومات المعنية

لمتفق امقاييس ، وكذلك تسهيل مثل هذه المراجعات، واالسترشاد بالالمراجعات الدورية المتبادلة بين األقران

 .والحكم الرشيد للشركات رشيدالاالقتصادي  والحكم رشيدلحكم السياسي المن أجل اعليها 
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 هيكل القيادة واإلدارة

إلى  5دارة عمليات المراجعة المتبادلة بين األقران من خالل فريق مكون من امن المقترح أن يتم توجيه و

لة صذات تعتبر  مهنفي أنفسهم ميزوا أن يكون أعضاء الفريق أفريقيين  أشخاص بارزين. ويجب 7

. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون أعضاء الفريق أشخاصا يتمتعون المراجعة المتبادلة بين األقرانب

 .االنتماء األفريقيبمكانة معنوية عالية ويظهروا التزامهم بُمثُل 

ق من قبل الدول المشاركة، وسيتم اعداد قائمة مرشحين سيتم ترشيح المرشحين للتعيين في الفريو

نهم من قبل رؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة. باإلضافة يمختصرة من قبل لجنة وزراء وسيتم تعي

خبرة في  إلى المعايير المشار إليها أعاله، سيضمن رؤساء الدول والحكومات أن يكون لدى الفريق

دارة المالية العامة والحكم الرشيد للشركات. كما ااالقتصاد الكلي و دارةامجاالت الحكم السياسي و

 مساواة بين الجنسين والتنوع الثقافي.الواسع والقليمي االتوازن الكيل الفريق سيعكس تش

 سنوات وسوف يتقاعدون بالتناوب. 4وسيعمل أعضاء الفريق لمدة تصل إلى 

 ول والحكومات من الدول المشاركة.ؤساء الدوسيتم تعيين أحد أعضاء الفريق كرئيس من جانب ر

سنوات. وستكون معايير التعيين في منصب الرئيس هي نفسها بالنسبة  5وسيعمل الرئيس لمدة أقصاها 

ت ي أحد المجااللديه سجل قيادة مثبت ف ن، باستثناء أن يكون المرشح شخصاألعضاء الفريق اآلخري

 واالدارة العامة، والتنمية والقطاع الخاص. ،التالية: الحكومة

 

يمارس الفريق مهمة الرقابة على عملية المراجعة، ال سيما لضمان نزاهة العملية. وستعرض مهمتها و

 لدولرؤساء دول وحكومات التقديم التقارير يحدد أيضا ترتيبات من شأنه أن وواجباتها في ميثاق، 

 المشاركة. 

 .استقاللية الفريق وموضوعيته ونزاهتهسيضمن الميثاق و

 

 مالئمينو مختصين تعتبرهم أفريقية ومؤسسات خبراء خدمات، الفريق بموافقة، تشرك أن لألمانة ويجوز

 .األقران بين المتبادلة المراجعة عملية في لها كوكالء للعمل

 

 الذي تحليليال بالعمل االضطالع على الفنية القدرة من بكل تتمتع مختصة أمانة قبل من الفريق دعم وسيتم

 لمتبادلةا للمراجعة األفريقية اآللية مبادئ مع أيضا وتتوافق األقران بين المتبادلة المراجعة عملية يدعم

 السياسية التطورات عن موسعة بيانات قاعدة معلومات على الحفاظ: األمانة مهام وتشمل. األقران بين

 بين لةالمتباد المراجعة لفرق األساسية المعلومات وثائق وإعداد، المشاركة البلدان جميع في واالقتصادية

 .الفردية البلدان أداء وتتبع األداء مؤشرات واقتراح، األقران

 

 وأنواع المراجعة المتبادلة بين األقران الدوريالعمل 
دد كل دولة أن تحعند مرحلة االنضمام رسميا إلى عملية المراجعة المتبادلة بين األقران، يجب على 

 والحكم السياسي واالقتصادي ،بوضوح، برنامج عمل محدد زمنيا لتنفيذ اإلعالن المتعلق بالديمقراطية

 .، بما في ذلك المراجعات الدوريةلشركاتالرشيد ل والحكمالرشيد 

 

 :المراجعات من أنواع أربعة هناك سيكون

 

 أن بعدي تتم في غضون ثمانية عشر شهرا المراجعة األولى للدول هي المراجعة األساسية الت 

 ،تصبح البلد عضوا في عملية اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
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 ثم يكون هناك مراجعة دورية تجري كل سنتين إلى أربع سنوات، 

  ه الخاصة، مراجعة ليست جزءا من اطلب، ألسبابتعضو أن  لدولةباإلضافة إلى ذلك، يمكن

 و ،دورياالمقررة المراجعات 

 بباس أيضاالمبكرة على حدوث أزمة سياسية أو اقتصادية وشيكة في بلد عضو ستكون دالئل ال 

المراجعة  هذهجراء مراجعة. ويمكن دعوة رؤساء الدول والحكومات المشاركين إلى مثل ال كافيا

  .بروح من المساعدة إلى الحكومة المعنية

 

 األقران بين المتبادلة للمراجعة األفريقية اآللية عملية

 ميت الذي التقدم من للتأكد المشاركة الدول وممارسات لسياسات دورية مراجعة العملية تستلزم سوف

 اسيةالسي والمعايير والقواعد للقيم واالمتثال متبادل بشكل عليها المتفق األهداف تحقيق نحو إحرازه

 مقراطيةالدي حول اإلعالن في موضح هو كما عليها المتفق للشركات الرشيد بالحكم والمعنية واإلقتصادية

 .للشركات الرشيد والحكم واالقتصادي السياسي الرشيد والحكم

 

 لمحليةا السياسات تأثير في بجدية النظر علىدول ال المتبادلة بين األقران، مراجعة عملية تحفز وسوف

 وفوس. المجاورة الدول على أيضابل ، االقتصادي والنمو الداخلي السياسي االستقرار على فقط ليس

 .الممارسات ألفضل االمتثال وكذلك المتبادلة المساءلة عززت

 

 إلى ماماالنض عند التنمية من مختلفة مستويات علىتكون  األفريقية البلدان أنمع األخذ في االعتبار ف

 أجل من( العمل برنامج) زمني جدوليتعين وضع و( األساسية المراجعة)أي دولة  تقييم سيتم، اآللية

 مراعاة مع، المعنية الدولة ، من قبلعليها المتفق واألهداف المعايير تحقيق نحوفعال  تقدم حرازا

 .الدولة لتلك الخاصة الظروف

 

 األقران بين المتبادلة المراجعة عملية مراحل

 تللشركا الرشيد والحكم الرشيد واالقتصادي السياسي للحكم دراسة ستشمل األولى المرحلة 

 أساسية معلومات وثائق إلى أساسي بشكل وتستند، مراجعته سيتم التي البلد في التنمية وبيئة

 سساتالمؤ قدمتها التي والمادة األقران بين المتبادلة للمراجعة األفريقية اآللية أمانة أعدتها محدثة

 .والدولية واإلقليمية اإلقليمية ودون الوطنية

 

 هي مالهأع أولوية ترتيب تكون حيث المعني البلد المراجعة فريق سيزور وفيها، الثانية المرحلة 

 ينوالبرلماني السياسية واألحزاب والمسؤولين الحكومة مع المشاورات من ممكن عدد بأكبر القيام

 ونقابات، األكاديمية واألوساط، اإلعالم وسائل ذلك في بما) المدني المجتمع منظمات وممثلي

 (.المهنية والهيئات، واألعمال، العمال

 



Page 25 of 28 

 هي اعداد تقرير الفريق. وتم إعداد التقرير على أساس مادة اإلحاطة التي أعدتها  المرحلة الثالثة

أمانة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران والمعلومات المقدمة في البالد من قبل 

مصادر رسمية وغير رسمية خالل المشاورات والتفاعالت واسعة النطاق مع جميع األطراف 

المنطبقة السياسية واالقتصادية المقدمة ب قياس هذا التقرير مقابل االلتزامات المعنية. ويج

 .وبرنامج العملتعلقة بحكم الشركات والم

 

ويُناقش مشروع تقرير الفريق ألول مرة مع الحكومة المعنية. وسوف تصمم هذه المناقشات لضمان دقة 

تي بداء آرائه الخاصة بشأن الكيفية الاالفريق ورصة للرد على استنتاجات المعلومات وتزويد الحكومة بف

 .يمكن بها معالجة أوجه القصور المحددة. وسيتم إلحاق هذه الردود من الحكومة بتقرير الفريق

يجب أن يكون تقرير الفريق واضحا في عدد النقاط في الحاالت التي يتم فيها تحديد المشاكل. وهل هناك و

لقرارات والتدابير الالزمة لوضع ما هو صحيح لما تم اعتباره خطأ؟ ما إرادة من جانب الحكومة التخاذ ا

هي الموارد الالزمة التخاذ تدابير تصحيحية؟ ما هو مقدار ما يمكن أن تقدمه الحكومة نفسها وما هو الكم 

 القادم من المصادر الخارجية؟ بالنظر إلى الموارد الضرورية، إلى متى ستستغرق عملية التصحيح؟

 

عند تقديم تقرير الفريق إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين من خالل أمانة  المرحلة الرابعةوتبدأ 

ل واآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران. ويمثل النظر في التقرير النهائي من جانب رؤساء الد

 نهاية هذه المرحلة.قرارهم في هذا الصدد،  بما في ذلك والحكومات المشاركين واعتماده

سيكون من حيح أوجه القصور التي تم تحديدها، إذا أظهرت حكومة البلد المعني إرادة واضحة لتصو

واجب الحكومات المشاركة تقديم المساعدة التي يمكنها ذلك، وكذلك حث الحكومات والوكاالت المانحة 

تكن اإلرادة السياسية الالزمة آتية من  على الحضور لمساعدة البلد الذي يجري مراجعته. ومع ذلك، إذا لم

الحكومة، فيجب على الدول المشاركة أوال أن تفعل كل شيء عمليا إلشراكها في حوار بناء، وتقديم 

المساعدة الفنية وغيرها من المساعدات المالئمة في العملية. وإذا ثبت أن الحوار غير كاف، فقد يرغب 

إخطار الحكومة بنواياهم الجماعية للمضي في اتخاذ التدابير رؤساء الدول والحكومات المشاركين في 

المناسبة في موعد معين. وينبغي أن يركز الفاصل الزمني على عقلية الحكومة وأن يتيح فرصة أخرى 

لمعالجة أوجه القصور المحددة في إطار عملية حوار بناء. وينبغي النظر في جميع هذه التدابير دائما 

 كمالذ أخير.

 

مرور ستة أشهر على النظر في التقرير من قبل رؤساء دول وحكومات البلدان األعضاء المشاركة، وبعد 

يجب أن يتم عرضه بشكل رسمي وعلني في الهياكل اإلقليمية ودون اإلقليمية الرئيسية مثل البرلمان 

المجلس األفريقي، واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، ومجلس السالم واألمن المتصور و

ن هذه م المرحلة الخامسة واألخيرةاالقتصادي واالجتماعي والثقافي التابع لالتحاد األفريقي. وهذا يشكل 

 العملية.

 

 

 

 

 مدة المراجعة المتبادلة بين األقران
يجب أن ال تزيد مدة عملية المراجعة لكل بلد عن ستة أشهر، تبدأ من تاريخ استهالل المرحلة األولى حتى 

 تقديم التقرير للنظر فيه من قبل رؤساء الدول والحكومات.تاريخ 

 

 

 تمويل آلية المراجعة المتبادلة بين األقران
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 سيأتي تمويل اآللية من االشتراكات المقررة من الدول األعضاء المشاركة.

  

 استعراض اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران مرة  ،البلدان المشاركة، سيراجع مؤتمر التعزيز ديناميته 

 كل خمس سنوات.

 

 

 الملحق ج

  

 نظرة عامة على معهد النقد األفريقي

  

 معهد النقد األفريقي
 

رابطة محافظي البنوك المركزية من أجل صياغة جبهة مشتركة، اتفقت مفوضية االتحاد اإلفريقي و

فريقي وجمعية على تشكيل اللجنة المشتركة لمفوضية االتحاد األ 2007طرابلس في عام فريقية في األ

فريقية لتحديد استراتيجية مشتركة إلنشاء البنك المركزي األفريقي. ومنذ ذلك الحين، البنوك المركزية األ

ورصد وتقييم  ذفريقية ومفوضية االتحاد األفريقي بانتظام تنفيلمركزية األناقشت هيئات جمعية البنوك ا

البرنامج األفريقي للتعاون النقدي لجمعة البنوك المركزية األفريقية ومعاهدة االتحاد األفريقي في أبوجا، 

في مقر مفوضية االتحاد  2007على التوالي. ووافقت اللجنة المشتركة في اجتماعها االفتتاحي في عام 

 األفريقي على ما يلي:

  نشاء البنك المركزي اشرطا أساسيا إلدخال عملة موحدة وال يزال تقارب االقتصاد الكلي

عادة تقييم معايير التقارب ومواءمة السياسات اي. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة باألفريق

 االقتصادية. وستجري جمعية البنوك المركزية األفريقية دراسة لهذا الغرض.

 للماا ورأس الةلعموا خدماتلوا للسلع حركةلاحرية )سوق أفريقية مشتركة  ءنشاالى إلحاجة ا 

 إجراء األفريقي االتحاد مفوضية على ويجب. التكامل النقدي قتحقي لقب( لتحتيةا لبنيةاوتطوير 

 ال،الم رأس سوق تطوير في األفريقية المركزية البنوك جمعية بمشاركة الصلة ذات الدراسات

 ذ.التنفي وضمان

  اإلقليمية ركائز التكامل االقتصادي والنقدي في أفريقيا.يجب أن تكون المجموعات االقتصادية 

 سوف  وكذلكنشاء البنك المركزي األفريقي ااألفريقي" كمرحلة انتقالية نحو  نشاء "معهد النقدا

للجنة البنك المركزي األفريقي من قبل ا -التوجيهية لمعهد النقد األفريقي اللجنة الفنيةيجري انشاء 

 جمعية البنوك المركزية األفريقية.وتركة لمفوضية االتحاد األفريقي المش

 

اقترحت اإلستراتيجية المشتركة إلنشاء البنك المركزي األفريقي تأسيس معهد نقد أفريقي الجراء العمل و

 التحضيري المؤدي إلى االتحاد النقدي األفريقي. وينبغي على معهد النقد األفريقي تقديم تقارير من خالل

 اللجنة المشتركة إلى مؤتمر وزراء االقتصاد والمالية األفريقيين، ومجلس الوزراء ورؤساء الدول.

  

وسيكون معهد النقد األفريقي مسؤوال عن األساس التحضيري والفني والمتعلق بالسياسات واإلحصائي 

عالوة على ذلك، سوف ريقي. والقانوني والمؤسسي التحضيري المؤدي إلى إنشاء البنك المركزي األف

يدعم معهد النقد األفريقي أجهزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في تنفيذ برنامج 

التعاون النقدي واالتصال بأمانات المجموعات االقتصادية اإلقليمية، والعمل بشكل وثيق مع معاهد النقد 

ذ التقارب االقتصادي الكلي وجوانب التكامل المالي في رصد وتنفي دون االقليميةاإلقليمية والمناطق 

 لخططها االستراتيجية.
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سيكون معهد النقد األفريقي المقترح بمثابة جهاز لالتحاد األفريقي. وبالتالي، سيتم تمويله من خالل و

ربما يتلقى وميزانية االتحاد األفريقي. ومع ذلك، سيكون معهد النقد األفريقي مستقال من الناحية التشغيلية 

 الدعم المالي والفني من مصادر أخرى.

 

يراجع معهد النقد األفريقي المقترح بصورة دورية الخطة اإلستراتيجية وخارطة الطريق إلنشاء البنك وس

المركزي األفريقي لمراعاة الحقائق األفريقية المستجدة. كما سيتخذ أي مبادرات أخرى ضرورية لتيسير 

 قيا.عملية التكامل في أفري

 

 دور معهد النقد األفريقي

 

 توقع من معهد النقد األفريقي االضطالع بها:يرد أدناه قائمة غير شاملة من الوظائف التي يُ 

 الشروع في تنفيذ االستراتيجية المشتركة، 

 مؤسسية اإلحصائية والالتحضيرات االضطالع بجميع التحضيرات الفنية والمتعلقة بالسياسات و

 ،والبنك المركزي األفريقي والعملة الموحدة قاريتحاد النقدي الالالزمة لتحقيق االوالقانونية 

  مراجعة وتقديم المشورة بشأن مراجعة معايير تقارب االقتصاد الكلي في البرنامج األفريقي

للتعاون النقدي ورصد حالة تقارب االقتصاد الكلي للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية 

 ،مقابل المعايير المتفق عليهااإلقليمية 

 تقديم المشورة بشأن استحقاقات األطر البديلة للسياسات النقدية، 

 كون معهد النقد األفريقي مسؤواليميم آلية سعر الصرف المناسبة. وستقديم المشورة بشأن تص 

عن تحديد قيمة العملة المشتركة ومعدالت تحويل العمالت الوطنية وعمالت المجموعات 

 ،صادية اإلقليمية إلى العملة المشتركةاالقت

 المساهمة في تنفيذ الميثاق األفريقي لإلحصاءات واستراتيجية المواءمة اإلحصائية في أفريقيا، 

  تقديم توصيات لمواءمة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف في فترة التحضير

 ،لالتحاد النقدي

 المجموعات االقتصادية ومستويات  المستويات الوطنيةعلى  ملعااالدين ولمالية ت السياساا قبةارم

 االقليمية.

 التوصية بأطر إشرافية وتنظيمية مناسبة ألسواق مالية ورأسمالية متكاملة في المنطقة، 

  تقديم المشورة بشأن تنسيق لوائح النظام المالي والممارسات المحاسبية في جميع البلدان

 ،األعضاء

  نظام المدفوعات والتسويات القاريتقديم توصيات لتطوير، 

  البنك المركزي األفريقي -تحديد الروابط المحتملة بين المؤسسات المالية األفريقية الثالث 

وصندوق النقد األفريقي وبنك االستثمار األفريقي وتفاعلها مع المؤسسات الوطنية واإلقليمية 

 ،القائمة

 نك المركزي األفريقينشاء الباعداد تقارير توصي باجراء دراسات وا، 

  تحديد العالقات المؤسسية الممكنة بين البنك المركزي األفريقي والبنوك المركزية الوطنية

والبنوك المركزية للمجموعات االقتصادية االقليمية، مع التركيز على هذه القضايا المتعلقة 

ه نظام المالي واإلشراف عليبالملكية ونظام الحكم الرشيد وإدارة االحتياطيات األجنبية ومراقبة ال

 ،وتنظيمه
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  تحديد معايير الدخول والخروج للمشاركة في االتحاد النقدي وكذلك شروط بدء سريان البنك

 ،المركزي األفريقي

  طار لبرنامج للتوعية واالتصال بشأن المزايا الصافية لعملة واحدة من أجل توفير دعم اوضع

 ،عام واسع إلدخال عملة موحدة

  تصميم الخطة االستراتيجية وخارطة الطريق لألخذ في االعتبار الحقائق األفريقية مراجعة

 الناشئة،

  االتصال بأمانات المجموعات االقتصادية اإلقليمية واألمانة التنفيذية لجمعية البنوك المركزية

والتكامل  ياألفريقية، والتنسيق بين معاهد النقد اإلقليمية في تنفيذ جوانب التقارب االقتصادي الكل

 ،المالي في خططها االستراتيجية اإلقليمية

 و ،وضع الحد األدنى من الشروط إلنشاء عملة موحدة في أفريقيا 

 .االضطالع بأي مهام أخرى يتم تكليفه بها 

 

 هج، وخارطة الطريقالمراحل الضرورية، والنُ على استراتيجية انشاء البنك المركزي األفريقي نص ت

نشاء معهد النقد األفريقي كجهاز انتقالي ال غنى عنه من أجل إنشاء ااذات الجداول الزمنية الواضحة، و

المشاركة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ستسعى إلى االلتزام دول من المفهوم أن الوالعملة الموحدة. 

 .بالجدول الزمني المقترح

 

 المصدر
االتحاد األفريقي وجمعية البنوك المركزية األفريقية حول إنشاء البنك االستراتيجية المشتركة لمفوضية 

 :على ةالمركزي األفريقي، متاح
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