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 اللجنة الوزارية لجدول تقدير األنصبة والمساهمات
 

العتماد تقرير  5028يونيو  51انعقد اجتماع اللجنة الوزارية لجدول تقدير األنصبة والمساهمات في  .2

حول مساهمات الدول األعضاء والشركاء في ميزانية  5028يونيو  21في  المنعقد ماع اللجنةاجت

 5022تقرير الخبير االستشاري عن جدول تقدير األنصبة الجديد للفترة و، 5028االتحاد األفريقي للسنة 

 ومراجعة نظام العقوبات. 5052 –

 الحضور:

 فيسفير جمهورية موريشيوس الديمقراطية  ،دهارمراي بوسجيث السيدسعادة  االجتماعترأس  .5

حضر االجتماع ممثلو  التحاد األفريقي.دى االدائم ل هاممثلثيوبيا االتحادية الديمقراطية وجمهورية إ

 الدول األعضاء التالية:

 الجزائر (2

 والأنج (5

 بوتسوانا (3

 بوروندي (4

 الكاميرون  (2

 مصر (6

 غانا (1

 موريشيوس (8

 السودان (2

 السنغال (20

 

 اعتماد جدول األعمال

 :ت عليهالتعديالإدخال بعد  المفوضيةاللجنة جدول األعمال التالي الذي اقترحته  تمداعت .3

 افتتاح االجتماع (2

 اعتماد جدول األعمال (5

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي اتمساهم وضعمشروع التقرير عن بحث  (3

 للجنة القادمةالدورة  ن حتىيالتالي ينالبندبحث  تأجيل (4

 مراجعة نظام العقوبات (أ

الخبير تقرير ينبغي مناقشة  ) 5052 - 5022 للفترة الجديد لالتحاد اإلفريقي دول تقدير األنصبةج (ب

 لمزيد من الدراسة( المتبعةمنهجية التقديم توضيحات بخصوص  ويتعين على الخبيراالستشاري 

 

 أعمال. من يستجدما  (2

 

 افتتاح االجتماع
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، مشاركتها. وأشار إلى أنهنه للدول األعضاء على عن امتناالرئيسية،  تهفي كلم ،رئيس االجتماع أعرب .4

ثم دعا ممثل  على جميع الدول األعضاء لتقوم ببحثهما. توزيعهمايتعين التقريرين،  نظرا ألهمية

 تقديم التقرير.ى لإ المفوضية

 

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي مساهمات وضعمشروع التقرير عن  بحث

 2الفترة من  يغطيإلى الدول األعضاء  المقدمالمساهمات عن تقرير الن االجتماع بأ المفوضيةأبلغت  .2

  .5028 يونيو 50حتى استكماله بالمستجدات سيتم  غير أنه. 5028مايو  32يناير إلى 

دوالراً أمريكياً   203,212,542مبلغمن المتوقع أن تساهم الدول األعضاء ب، أشار إلى أنه وفي العرض .6

 ادوالر  894 381 769البالغة 5028حاد األفريقي للسنة المالية تمدة لالتالميزانية المعمن أصل 

 .اأمريكي ادوالر  451,105,099مبلغ الشركاء الدوليون مول أن ي توقع ي   بينما، اأمريكي

من  التي تم استالمهاالمساهمات  تبلغ، 5028 ويوني 50الذي تم إعداده حتى  المستكملووفقا للتقرير  .1

 أمريكيادوالراً   81,332,133، منها مبلغأمريكيادوالراً  150,254,934مجموعه ما الدول األعضاء 

للدول المقدرة  المساهماتمن  %92أي ما يمثل ، السنة الجارية لسداد أنصبةيشكل مدفوعات 

 :مما يلي أمريكيدوالر   68,922,800البالغ  المبلغ المتبقي. يتكون 9102لعام األعضاء 

 

 ؛الميزانية العادية للسنة السابقة لحسابيشكل المتأخرات المحصلة أمريكيا راً دوال  51,657,051 -

  

 ؛المساهمات في صندوق السالممتأخرات من  هتحصيلما تم مثل يدوالراً أمريكياً   11,218,877 -

دوالراً   4,871,532  

 ؛9102المقدرة لعام صندوق السالم أمريكياً ما تم تحصيله من المساهمات في 

كدفعة مقدمة مستلمة  9102ميزانية  لحساب وأرصدة دائنةمدفوعات  اأمريكي دوالرا 1,175,348 -

 .9102في عام 

 

 المساهماتمن إجمالي  %52 بنسبةات التي وردت خالل العام كذلك إلى أن المساهم المفوضيةأشارت  .8

البالغ عضاء من الدول األ 52كذلك أن  المفوضية. وأوضحت البتة مرضية ليست 5028رة لعام دالمق

لنموذج الجديد لتمويل وفقا ل هامساهمات من اجزءً  دول 8دفعت وقد سددت مساهماتها،  22 عددها

عليها  ادولة عضو 30. وهناك %0.5المقرر بشأن ضريبة بلداً تنفذ بالكامل  24من أصل  ؛ هذااالتحاد

أو أكثر باإلضافة إلى  دولة لديها متأخرات سنة واحدة 22، من بينها تجاه المفوضيةحاليا ديون 

 رة للسنة الحالية.دالمق مساهماتها

 

دوالرا أمريكيا  263.832.332من الشركاء الدوليين إجمالي مبلغ  5028االتحاد األفريقي سنة  لحص   .2

لتنفيذ برامج ومشاريع االتحاد بما في ذلك بعثة االتحاد األفريقي في الصومال، خالل الفترة قيد البحث. 
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دوالرا  8.022.282مبلغ  5028لت خالل السنة الجارية لذكر أن المفوضية قد حص  ومن الجدير با

دوالرا أمريكيا  222.112.145بما قيمته  5021أمريكيا فقط. ويظهر الفرق من الرصيد االفتتاحي لسنة 

 مليون دوالرا أمريكيا. 263.8مما جعل إجمالي المتحصالت يبلغ 

 5023مايو  32مفوضية المشاركين بأنه وفقا لوضع المساهمات في بالعقوبات، أبلغ ممثل ال يتعلقفيما  .20

سداد مساهماتها وهي جمهورية  لتأخرها فيكانت هناك ثالث دول أعضاء فقط خاضعة للعقوبات 

أفريقيا الوسطى وغينيا بيساو وجنوب السودان. ولكن غينيا بيساو قد بذلت مجهودا لتصفية جزء من 

دوالرا أمريكيا  302.501.52دوالرا أمريكيا من مبلغ  60.422.22متأخراتها بسداد مبلغ 

دوالرا أمريكي لصندوق السالم(، غير  31.120.00دوالرا أمريكيا للميزانية العادية و  562.421.52)

على األقل من  %20أن ذلك غير كاف لرفع العقوبات المفروضة عليها. فمن المطلوب منها سداد نسبة 

 ا لقواعد اإلجراءات الحالية. وعليه، تظل العقوبات سارية.المتأخرات المتراكمة طبق

، 5021بخصوص المساهمين الخمسة األكبر في االتحاد األفريقي، ألقت المفوضية الضوء على أنه في  .22

لم تسدد إحدى أكبر الدول المساهمة في المستوى األول )نيجيريا(، كافة المساهمات المستحقة عليها 

. ويشكل ذلك 5028يقي كما أنها لم تفرج بعد عن مساهماتها الخاصة بميزانية لميزانية االتحاد األفر

مع من الدول األعضاء في  %2.6فارقا بنسبة  مما أثر على تنفيذ المشاريع  5021من حصيلة ما ج 

 والبرامج.

فإن نظام العقوبات  الضوء على المناقشات الجارية حول مراجعة نظام العقوبات. المفوضية سل طت .25

الي غير صارم وغير فعال على نحو كامل إلجبار الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية الح

تجاه االتحاد. لذلك، من الضروري أن تعمل اللجنة الوزارية وفقا للتفويض المسند إليها، على تقديم 

يته وذلك من خالل اقتراح لتعزيز األحكام لمراجعة النص حول نظام العقوبات من أجل زيادة قوته وفعال

دراسة وتحليل الذي يهدف إلى إجراء  مشاورات واسعة بغية اعتماد األحكام الجديدة حول نظام العقوبات

 وتقييم نظام العقوبات الحالي لالتحاد األفريقي.

كان صعبا من الناحية المالية بالنسبة لالتحاد.  5028أيضا بأن الربع األول من سنة  المفوضيةصرحت  .23

السياق، كانت الحاجة إلى مراجعة وضع النظام الحالي للعقوبات. واختتم التقرير بأنه يتعين وفي هذا 

على الدول األعضاء أن تفي بالتزاماتها بدون تأخير وطلب من المفوضية أن تكون استباقية في 

بها في أمور أخرى، بتغيير أسلو من بيناإلجراءات التي تتخذها تجاه الدول األعضاء من خالل القيام، 

 جمع األموال.

، أعربت اللجنة عن أملها في أن تتم مراجعة نظام العقوبات غير أنه يجب عرض السياقفي نفس  .24

 المسألة لتناولها في مناقشات مفتوحة مع جميع الدول األعضاء بالنظر إلى حساسية المسألة.

علما بالتقرير الذي قدمته المفوضية، أعطى رئيس اللجنة الكلمة لألعضاء لتقديم تعليقاتهم  اإلحاطةبعد   .22

 والمالحظات.

 :والمالحظات التالية التعليقاتدمت اللجنة ق .61



EX.CL/  2021  (XXXIII) 

Page 4 

 

الواردة  تعليقاتالمالحظات والأن تؤخذ ب وطلبتوالجيد لتقريرها الواضح  أشادت اللجنة بالمفوضية   (أ

 بالجدية. اللجنة أعضاءمن 

 مساهماتها مقدما؛ وتلك التي دفعت أشادت كذلك بالدول األعضاء التي سددت مساهماتها بالكامل (ب

وشددت  بالكامل، مساهماتها المقررةأعربت عن قلقها إزاء تأخر بعض الدول األعضاء في سداد  (ج

 على أنه ينبغي تشجيع الدول األعضاء التي عليها متأخرات على تسديد جميع ديونها إلى االتحاد

معدالت  من %52أن  المفوضية حيثالحاجة إلى إظهار التضامن مع  شددت علىاألفريقي. كما 

 للتشغيل؛ في موقف صعب  هي التي تضع المنظمة التحصيل

 المفوضية  ما  قد بذلت تعهدوا به ، وإذا  بالمبلغ الذي وفاء الشركاءسبب عدم  ت اللجنة توضيحطلب (د

 وا في الوفاء بالتزاماتهم ؛جهوداً لمقاربة الشركاء الذين فشل

 فصل المساهمة في الصندوق العادي وصندوق السالم بوضوح في جميع التقاريرالبحث في مسألة  (ه

يخالف حسابه. إدارة عن كيفية ت إيضاحات مخاوف بشأن حساب صندوق السالم وطلبت أثار  (و

جدول يستند  أنأشارت إلى الضرورة  صندوق السالم. عنالصادرة  المقرراتالنصاب الحالي 

 ؛ تمويل االتحاد بشأنالمؤتمر التوزيع الجغرافي ومقرر  إلىتقدير األنصبة 

حساب صندوق السالم حيث أن بعض الدول إدارة إلى إجراء مزيد من المناقشات حول كيفية ت دع (ز

 في دفع مساهماتها في صندوق السالم؛ مترددة 

 .في مراحلها األولى  تقدير األنصبة ل في المداوالت حول جدو   22إشراك اللجنة ال دعت إلى  (ح

 األعضاء؛االلتزامات القانونية وااللتزامات الدولية للدول على  %0.5 تأثير الضريبة تساءلت عن  (ط

من الدول األعضاء في عمليات   % 52  أعربت بعض الدول األعضاء عن قلقها من أن مساهمة (ي

ومع ذلك ، فإن  %12تغطية ما تبقى من دعم العمليات قد استندت إلى وعد من الرئيس أوباما ل

في  إليها والنظرالبحث الحقيقة إلى تحتاج هذه  . القرار المذكور اإلدارة األمريكية الحالية قد عكست 

 .العملياتضوء الكمية الهائلة التي ينطوي عليها دعم 

الدول التي  وعدد %0.5مقدار المبالغ التي تم تحصيلها حتى اآلن من ضريبة  عنت اللجنة استفسر (ك

 تنفذ هذا المقرر.

لة منلشرح  إدراج (ل  %0.5البلدان التي نفذت ضريبة  لمبالغ المحصَّ

 الجدول الجديد لتقدير األنصبة.حساب  ومنهجيةنتائج توصياته عرضا وجيزا لاالستشاري الخبير قدم  (م

. المتحدةالذي تستخدمه منظومة األمم نفسه  هو لتقدير األنصبةوأوضح كذلك أن الجدول الحالي 

أربعة . واقترح ويستند المقترح الجديد إلى المعايير التالية: الدخل والديون وقدرة البلد على الدفع

 ات.خيار

 سي طلب من الخبير االستشاري الذي وضع جدولحيث  طلب عقد اجتماع غير رسمي قبل القمة (ن

قبل اتخاذ قرار  هالواردة في حصاءاتاإلأن يشرح بشكل أفضل محتوى تقريره وتقدير األنصبة 

 .5052-5022األنصبة للفترة  تقدير بشأن جدول

 

 :المفوضيةردود 

 :ما يلياالجتماع المفوضية والتعليقات أعاله، أبلغت  المالحظاترداً على  .21

. 5028عكس المستوى المنخفض لتنفيذ البرامج في عام يمساهمات الشركاء  وضع لوحظ أيضا أن (أ

 ى الدول األعضاء إلى االضطالع بالدور القيادي في المنظمة؛ت دع الموارد،ونظرا لعدم كفاية 

 .قد سددت مدفوعات %0.5من البلدان التي تنفذ ضريبة  8أن لمفوضية أوضحت ا (ب

والمفوضية  %0.5بتنفيذ ضريبة بين بلدان أخرى ملتزمة  جاريةمناقشة بشأن وجود تقديم إيضاح  (ج

 ؛الوضعلتحسين 
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األنصبة للفترة  تقدير جدول للتعجيل ببحثتوصية قوية  ديمتقاللجنة المفوضية  ناشدت وأخيرا، (د

5022-5052. 

 توصياتال

 :قدمت اللجنة التوصيات التالية  .28

 ؛مساهماتها المستحقةأعربت عن تضامنها وتقر بالتزام الدول األعضاء بدفع  (أ

 ؛بالكامل مساهماتها التي سددتتثني على الدول األعضاء  (ب

 عمهم المتواصل للمنظمة، وتحث الشركاء على الوفاء بالتزاماتهم؛تشيد بالشركاء اإلنمائيين على د (ج

تبقي على العقوبات السابقة المفروضة على البلدان التالية: جمهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا بيساو،  (د

 وجنوب السودان؛

كمرحلة انتقالية إلى غاية  5022تقرر ضرورة تطبيق جدول تقدير األنصبة الحالي في ميزانية  (ه

 وافقة على جدول جديد؛الم

تطلب من المفوضية التمييز بين تقرير جدول تقدير األنصبة وتقرير نظام العقوبات لبحثهما أكثر  (و

 ؛5022خالل قمة يناير 

تطلب من مفوضية االتحاد األفريقي إرسال جميع الوثائق الخاصة بجدول تقدير األنصبة الجديد  (ز

 22. تقدم الدول األعضاء تعليقاتها بحلول ديم آراءهاونظام العقوبات إلى جميع الدول األعضاء لتق

 ؛5028أكتوبر 

تطلب من مفوضية االتحاد األفريقي عقد الجلسة المشتركة للجنة الممثلين الدائمين في شهر نوفمبر  (ح

، وتشمل الخبراء من العواصم والخبراء الفنيين للجنة الخمسة عشر لوزراء المالية، 5028

 ة بجدول تقدير األنصبة الجديد؛الستعراض الوثائق الخاص

تطلب من مفوضية االتحاد األفريقي عقد الجلسة المشتركة للجنة الوزراء لجدول تقدير األنصبة  (ط

واالشتراكات ولجنة الخمسة عشر لوزراء المالية لبحث الوثائق المتعلقة بجدول تقدير األنصبة الجديد 

 .5022تنفيذي في يناير ونظام العقوبات قبل إحالتها إلى اجتماع المجلس ال
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 مشروع مقرر

 بشأن تقدير األنصبة والمساهمات

 EX.CL/1097 (XXXIII)الوثيقة، 

 إن المجلس التنفيذي،

 التوصيات الواردة فيه. ويجيزبتقرير اللجنة الوزارية لتقدير األنصبة والمساهمات  يحيط علما -2

مل ويحث الدول األعضاء التي لم تدفع بالدول األعضاء التي دفعت مساهماتها حتى اآلن بالكا يشيد -5

 مساهماتها المقدرة بعد على المبادرة إلى ذلك.

على العقوبات السابقة المفروضة على البلدان التالية: جمهورية إفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، يحافظ  -3

 وجنوب السودان.

تتم الموافقة على جدول  إلى أن 5022اإلبقاء على جدول تقدير األنصبة الحالي للسنة المالية  يقرر -4

 .5022جديد لتقدير األنصبة في يناير 

من مفوضية االتحاد األفريقي توزيع الوثائق المتعلقة بالجدول الجديد لتقدير األنصبة ونظام  يطلب -2

 .5028أكتوبر  22العقوبات على جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي لتقديم مدخالتها بحلول 

تحاد األفريقي عقد جلسة مشتركة للجنة الممثلين الدائمين يشارك فيها الخبراء من مفوضية اال يطلب -6

الستعراض كافة الوثائق  5028لوزراء المالية في نوفمبر  22من العواصم والخبراء الفنيون للجنة الـ

 المتعلقة بجدول تقدير األنصبة ونظام العقوبات.

كة للجنة الوزارية لتقدير جدول األنصبة من مفوضية االتحاد األفريقي عقد جلسة مشتر يطلب -1

لوزراء المالية وذلك لدراسة توصيات الجلسة المشتركة للجنة  22والمساهمات وخبراء لجنة الـ

لوزراء المالية قبل تقديمها إلى االجتماع القادم للمجلس التنفيذي  22الممثلين الدائمين وخبراء لجنة الـ

 .5022المقرر عقده في يناير 
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