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 4102 يناير 12 في المنعقد األنصبة تقدير جدول مراجعة حول الخبراء اجتماععن  تقرير

 إثيوبيا أبابا، أديس في
 
 21 يوم عقد اجتماع الخبراء حول مراجعة جدول تقدير األنصبة في أديس أبابا، إثيوبيا، -1

 .المختصة المجنة الوزارية من قبل تكميفب  2014 يناير
 

 :الحضور
ا الممثل الدائم لجميورية جنوب أفريقيا جندوميسو نتشين السفيراالجتماع سعادة  ترأس  -2

 لجنة مراجعة جدول تقدير األنصبة:في  عضاءممثمو الدول التالية األه حضر و 
 الجزائر -1
 تشاد  -2
 غينيا االستوائية -3
 كينيا  -4
 ليبيا  -5
 مالوي  -6
 ا ناميبي  -7
 نيجيريا  -8
 جنوب أفريقيا  -9

 موريشيوس  -10
 غانا -11
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 فتتاحيةة االمكمال
 أعضاء المجنة الفرعية، وأوضح أن الغرض من االجتماع ىو مراجعة جدولبرئيس الرحب  -3

ة وافقتمت المالذي و  2016و  2015و  2014 سنواتملقرر لماالحالي  تقدير األنصبة
 .متوفرة 2011بيانات تصبح تم مراجعتو عندما تمن حيث المبدأ عمى أن  عميو

من الشركاء، تمويل العمى  بشكل كبير عتمدكانت تالتي  تحادأن الميزانية الحالية لالب ذكر -4
الكيفية التي يمكن أن  فى  حث الدول األعضاء عمى التفكير بشكل خالقو ليست مستدامة، 

تواصل جنوب الصحراء  ا واقعة فيبمدان  أنل. وأشار أيضا إلى التخاال ىذا بيا عالج ي
عما إذا كان  وتساءل ،البنك الدولي وفقا لتوقعات، ل نمو ممحوظ في اقتصاداتيايتسج

 .ىذه البمدانقبل ستفيد من ىذا النمو من حيث زيادة المساىمات من ياالتحاد أن بإمكان 
في و ستشاري. تقديم الخبير االو مالحظات بأي اإلدالء  المفوضيةمن طمب  ،بعد ذلك -5

 مساىماتيا مواصمة دفعي ف ابوعدىوفت إلى أن ليبيا قد  مفوضيةكممتو، أشار ممثل ال
مفوضية وجيت أشار إلى أن ال، ومن جية أخرىمجمس. مل األخير قررمالالمقررة تمشيا مع 

ستشاري لزيارة الخبير االاستعداد  معربة عنكل من السودان وجنوب السودان إلى تين لرسا
، سوزارا السيد يستشار خبير االاللم تتمق أي رد. وذكر أن لكنيا مجمس القرر مالبمدين وفقا ل
األنصبة تقدير جدول بخصوص  منظمة الوحدة األفريقية واالتحاد األفريقي  قد عمل مع

، ثم دعاه عريففيو ال يحتاج إلى المزيد من التلذا و . تقريبا لماضيةعشرين سنة االخالل 
 .تقريره تقديمل

منصف نزيو وعادل و  تقديرالعناصر األساسية ل ا فيووجز م ،تقريره يستشار الخبير االقدم  -6
 لمبدأ القدرة عمى الدفع ستند المقياس الرئيسي. ويالقدرة عمى الدفع إ عمى مبد قائم نصبةلأل
ساوي إجمالي والذي ي ،أو الناتج القومي اإلجمالي الكمى لدخل القومي اإلجماليا إلى

داخل حدود البمد زائدا صافي دخل عوامل اإلنتاج )دخل العمل  الُمحققتج االدخل/الن
 .خارج حدود البمدتسب المكواالستثمار( 
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عامل تخفيف عبء الديون  مااالعتبار، وى ان فىؤخذىناك عامالن ياألساس،  عمى ىذا -7
قدرة ال إبرازمن أجل المزيد من الدخل القومي اإلجمالي  تسويةحجم السكان، وذلك لعامل و 

 .عمى الدفعالخالصة 
 الحداألقصىيطمق عمييا والتي ، ياوالدن العميايتم تطبيق المعدالت ، سوياتبعد ىذه الت -8

غير  دفع حصةمن دولة عضو أي  الحد األقصىمعدل ويمنع . التوالي، عمى والحداألدنى
ال  تأثيراكتساب  لثنيياعن وذلكاإلجمالية لممنظمة  اتالمساىم في اإلفراط بالغةو  متناسبة

لى يرمز إ الحد األدنىالمسائل التنظيمية. وفي الوقت نفسو، فإن معدل عمى مبرر لو 
 . عضو في االتحادكباالنتماء  إحساس الدولة

جدول تقدير األنصبة إعادة حساب يتضمن الذي الحالي التقرير  يستشار الخبير اإلثم قدم  -9
  ة عضو.دولالمتوفرة عن كل المعمومات االقتصادية أحدث تحاد االفريقي استنادا إلى لال

م. وأشار ممثل ليبيا إلى أن تعميقاتيإلبداء  عضاءاألدعا الرئيس  ،ىذه المقدمةعقب  -10
مضيفا أن  ،في المائة 90أكثر من بنسبة تصل إلى ه يعتمد عمى إنتاج النفط بالد اقتصاد

 ، إال أن ىذه النسبةأكثر من مميون برميل من النفط يوميافي الماضي  جتنتليبيا كانت 
وعمى الرغم من ىذه الظروف غير المواتية فستستمر . حاليانصف ال أقل من إلى تانخفض

و قد تدعف. غير أنو أضاف قائال إنو إذا ظمت ىذه الظروف قائمة في دفع مساىماتيا
التزاماتيا تجاه االتحاد األفريقي بموجب بليبيا عمى الوفاء  الحاجة إلى إعادة النظر في قدرة

  نات ذات الصمة.، وكذلك عند توفر البيانظام تقدير األنصبة الحالي
تقدير  في منيجية جدولار، اعتبأي  عن السبب في عدم إيالءتساءل وفد آخر  -11

 .المقررةمساىماتيا دفع في ألعضاء التي تفشل عمى الدوام مدول ال األنصبة،
 .ىاومصدر  ن في توافر البيانات المستخدمة في الحسابو أعضاء آخر شكك  -12
عن  اعربم ،المقررة امواصمة دفع مساىمتيل استعداد ليبيابرئيس ال، أشاد ردا عمى ذلك -13

حتى ، عاجال وليس آجال، السائد في البالد الحالي المؤسفتتجاوزالوضع أممو في أن 
 . مرة أخرى إمكاناتيامن تحقيق كامل  تتمكن
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ة إلى أن ىناك فرقا بين القدرة عمى مفوضيمنيجية، أشار ممثل الالمسألة ب صلفيما يت -14
العوامل ناء عمى بوببساطة يتم تحديد القدرة عمى الدفع حيث ع. الدفع واالستعداد لمدف

االستعداد لمدفع ال أن ي حين ، فستشاريالخبير االمن قبل و حيوضتم تاالقتصادية كما 
 ةكميمن الناحية الال يمكن تحديدىا كثيرة أخرى اعتبارات  بسبب وجود ية لوحسابقاعدة 

 ثمةأضاف الرئيس أن و  .األولويات، وما إلى ذلك مثل اإلرادة السياسية وااللتزام، وتحديد
معقولة صعوبات  ةواجيفي مالدول األعضاء التي قد تجد نفسيا رىن إشارة آليات متاحة 

 .المقررة مساىماتياب فيما يتصل بالوفاء
ي ستشار الخبير االومصادر البيانات المستخدمة في الحسابات، أبمغ  بتوقيتفيما يتعمق  -15

نظرا  انمدالبات الخاصة بتقدير ال فرسنتين في تو  تصل إلىفجوة عادة ىناك بأن  المجنة
تجميع المتعمقة بتقدير الدخل القومي اإلجمالي والصعوبات ب تصمةالملشمولية الحسابات 

مصدر البيانات في المقام األول من  تجميعيتم و البيانات وخاصة بالنسبة لمبمدان النامية. 
دولية مثل منظمات التي تعدىا تقديرات الاء التي تكمميا المكاتب اإلحصائية لمدول األعض

 . األمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
 ما يستجد من أعمال

المتطمبات بشكل كامل مدول األعضاء ال تمبي لالحالية مساىمات الأوضح الرئيس أن  -16
 وحسب رأيو، .اءويل الشركالمالية المتزايدة لالتحاد مما أدى إلى االعتماد المفرط عمى تم

تقديم أفكار واقتراحات  المجنةمن مزيد من مصادر التمويل. ولذلك طمب اليتعين استكشاف 
 .بحثيايمكن مناقشتيا بيدف تقديم توصيات إلى المجمس ل

خالل فترة وجو الرئيس كوناري  أنالمجنة  المفوضيةأبمغ ممثل  المذكورة،فكرة موفقا ل -17
 الدول األعضاء بعض بالفعل قدمتو ، لتقديم مساىمات طوعيةعضاء مدول األتو نداءا لوالي

. الرئيس كوناريوالية  تياءناىذا المشروع بعد تتم مواصمة لألسف، لم و . طوعية مساىمات
. المساىمات الطوعية منالشكل ىذا  زال باإلمكان إحياءيو ال أنالمفوضية أشار ممثل و 
 لطريقةا هاستكشاف آليات لمتابعة ىذالمفوضية بتقوم  و من األفضل أنأنعضاء األاقترح و 
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ىذه اآللية بعض البمدان التي تستيدف اقترح بعض األعضاء أن و جمع األموال.  في
 . مؤخرا جديدةستخراجية ااكتشفت موارد 

 التوصيات -18
 عقب مناقشات وافية، قدمت المجنة التوصيات التالية:

بسقف  المقترح عمى النحو 2016 – 2014اعتماد جدول تقدير األنصبة الجديد لمفترة  (1
 ؛في المائة 12.904نسبتو 

دفع ما يفوق عمى ينبغي أن تتصل المفوضية فرديا بالدول األعضاء التي تمتمك قدرة  (2
 مساىماتيا المقدرة لتقدم مساىمات طوعية من خالل اآلليات األكثر فعالية.  

 ير مع تعديالت.ر تم اعتماد التق -19
- 
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الحالي األنصبة جدول

 الدخل تسوية

جدول األنصبة اآللي الوطني

الديون مع اإلجمالي الوطني الدخل       الفرد دخلاألنصبة تقديراألفريقي االتحاد في األعضاء الدول اإلجمالي الوطني الدخل نسبة الديون تدفق اإلجمالي الوطني الدخل-  األنصبة لتقدير المئوية نسبة

 تقدير نسبة

على أساس متوسط%12.904=لحد األقصى األنصبة

الدخل الوطني اإلجمالي- نسبة المئوية لتقدير األنصبة (2009-2012)   مساهمات الدول الخمس األكبر مساهمةالدخل(تدفق الديون)األمريكية بالدوالرات     األمريكية بالدوالرات        

            (1)       (2)            (3)            (4)           (5)         (6)            (7)               (8)                  (9)

13.2714,351154,972154,30810.04310.09210.76712.9036412.904الجزائر1

3.8293,96178,23975,6025.0704.9445.2755.275385.275أنجوال2

0.4007626,7736,7470.4390.4410.3740.374160.374بنٌن3

1.0187,17014,38614,3860.9320.9411.0041.003811.004بوتسوانا4

0.4875479,0429,0070.5860.5890.4750.474880.475فاسو بوركٌنا5

0.0632452,0592,0520.1330.1340.1000.100300.100بوروندي6

1.8621,20423,85023,6091.5461.5441.4421.441911.442الكامرون7

0.1193,2671,6481,6210.1070.1060.1130.113080.113األخضر الرأس8

0.1174542,0091,9990.1300.1310.1030.103070.103الوسطى أفرٌقٌا جمهورٌة9

0.2867108,0367,9780.5210.5220.4370.437210.437تشاد10

0.0347545595540.0360.0360.0310.030690.031القمر جزر11

0.5772,1708,8568,7710.5740.5740.6120.612000.612الكونغو12

1.7181,10622,44821,8391.4551.4281.3061.306441.306دٌفوار كوت13

14

 الكونغو جمهورٌة

0.56418812,64912,4320.8200.8130.5990.598890.599الدٌمقراطٌة

0.0751,3561,2321,2060.0800.0790.0760.075950.076جٌبوت15ً

13.2712,579211,512209,24613.70713.68514.60112.9036412.904مصر16

1.01715,37510,77110,7710.6980.7040.7520.751600.752اإلستوائٌة غٌنٌا17

0.1064192,2152,2020.1440.1440.1130.112530.113إرترٌا18

1.14734128,47328,3231.8451.8521.4191.419411.419إثٌوبٌا19

0.81211,09216,98216,7011.1001.0921.1651.165371.165الجابون20

0.0375479619460.0620.0620.0500.049870.050جامبٌا21

1.0551,30932,11231,9432.0812.0891.9931.993501.993غانا22

0.2755175,2615,1660.3410.3380.2700.270400.270غٌنٌا23

0.0195598568480.0550.0550.0450.044820.045بٌساو غٌنٌا24

1.99478932,26431,9742.0912.0911.7841.784091.784كٌنٌا25

0.1701,2112,6602,6300.1720.1720.1610.160850.161لٌسوتو26

0.0372178788640.0570.0560.0420.041920.042لٌبٌرٌا27

الصيغة المنقحة لجدول تقدير األنصبة اآللي لالتحاد األفريقي على أساس نفس المؤشرات المستخدمة بالنسبة للجدول الحالي 1-جدول االختبار المنقح  

؛ ال يوجد حد أدنى  (متوسط مساهمة الدول الخمس األكبر مساهمة )% 12.904= دوالرًا أمريكياً؛ الحد األقصى1,545/30؛ تسوية الدخل الوطني اإلجمالي مع تدفق الديون؛ نصيب الفرد المنخفض من الدخل معامل  2011-2009: فترة األساس اإلحصائي
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الحالي األنصبة جدول

 الدخل تسوية

جدول األنصبة اآللي الوطني

الديون مع اإلجمالي الوطني الدخل       الفرد دخلاألنصبة تقديراألفريقي االتحاد في األعضاء الدول اإلجمالي الوطني الدخل نسبة الديون تدفق اإلجمالي الوطني الدخل-  األنصبة لتقدير المئوية نسبة

 تقدير نسبة

على أساس متوسط%12.904=لحد األقصى األنصبة

الدخل الوطني اإلجمالي- نسبة المئوية لتقدير األنصبة (2009-2012)   مساهمات الدول الخمس األكبر مساهمةالدخل(تدفق الديون)األمريكية بالدوالرات     األمريكية بالدوالرات        

            (1)       (2)            (3)            (4)           (5)         (6)            (7)               (8)                  (9)

13.2718,48453,84453,8443.4893.5213.75712.9036412.904لٌبٌا28

0.4534308,9488,9170.5800.5830.4570.456950.457مدغشقر29

0.1623595,3635,3470.3480.3500.2690.269120.269مالوي30

0.5196029,2919,2490.6020.6050.4940.494080.494مال31ً

0.2259853,4763,4090.2250.2230.1990.198710.199مورٌتانٌا32

0.6877,5849,9789,8530.6470.6440.6880.687540.688مورٌشٌوس33

0.50843310,15910,1310.6580.6630.5200.519530.519موزمبٌق34

0.7104,75410,85410,8540.7030.7100.7570.757350.757نامٌبٌا35

0.2743705,7625,7370.3730.3750.2900.289580.290النٌجر36

13.2711,216193,027192,73912.50912.60511.80012.9036412.904نٌجٌرٌا37

0.2235375,7165,7070.3700.3730.3000.300180.300رواندا38

39

 العربٌة الجمهورٌة

0.0169586346340.0410.0410.0370.036740.037الدٌمقراطٌة الصحراوٌة

0.0101,3482242230.0150.0150.0140.014030.014وبرنسٌب ساوتوم40ً

0.8591,03813,11512,9110.8500.8440.7610.761290.761السنغال41

0.0679,6068518310.0550.0540.0580.057970.058سٌشل42

0.1254672,7462,7380.1780.1790.1420.141560.142سٌرالٌون43

0.1821331,2381,2380.0800.0810.0590.058780.059الصومال44

13.2716,747340,511338,10622.06622.11223.59312.9036412.904أفرٌقٌا جنوب45

1,14210,36310,3630.6720.6780.6250.624730.625-                  جنوب السودان46

4.5211,53653,35752,9563.4583.4633.4573.457013.457السودان47

0.2963,0693,6653,6390.2380.2380.2540.253930.254سوازٌالند48

0.1775463,3183,2920.2150.2150.1740.173530.173توجو49

3.0073,89642,47840,8352.7532.6712.8492.849392.849تونس50

0.80652717,64517,6031.1431.1510.9240.923570.924أوغندا51

1.04551823,32423,2191.5111.5191.2161.215541.215المتحدة تنزانٌا جمهورٌة52

0.8011,07614,20514,0900.9210.9210.8380.837530.837زامبٌا53

0.1545447,3526,8520.4760.4480.3610.361020.361زٌمبابوي54

100.001,543,1461,529,039100.00100.00100.00100.00100.00

اإلجمالً
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