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 خمسة عشرال وزراء الماليةولجنة  تقدير األنصبة والمساهماتاللجنة الوزارية لجدول 

 

 مقدمة -أوال

وزراء المالية مع لجنة  على نحو مشترك  ساهماتمتقدير األنصبة والاللجنة الوزارية لجدول  انعقدت .1

 للتداول بشأن ،على هامش الدورة العادية الثامنة والثالثين 2021فبراير  2في افتراضيا الخمسة عشر 

رأس االجتماع وزير خارجية تالمساهمات في ميزانية االتحاد وصندوق السالم. المتعلقة بمسائل ال

الخمسة وزراء المالية لجنة عضوا من  13دول أعضاء و 10 هتحضروسام كوتيسا.  معاليأوغندا 

 على النحو التالي:عشر 

 

 الحضور -ثانيا

 الدول األعضاء

 . كينيا6     الجزائر .1

 . موريشيوس7     أنجوال .2

 . نيجيريا8     بوتسوانا .3

 . جنوب أفريقيا9     مصر .4

 . أوغندا10     غانا .5

 

 الخمسة عشروزراء المالية لجنة 

 . كينيا8     الجزائر .1

 المغرب. 9     بوتسوانا .2

 . ناميبيا10    الكاميرون .3

 . نيجيريا11    كوت ديفوار .4

 . رواندا12     مصر .5

 . جنوب أفريقيا13     إثيوبيا .6

      غانا .7

 الكلمة االفتتاحية -ثالثا

المشاركين  كلمتهفي ذكّر وسام كوتيسا، بجميع المشاركين في االجتماع.  معاليرحب رئيس الجلسة،  .2

، 2020لعام  المساهماتوضع عن  أمور، تلقي تقرير جملة ، من بينهيوبالمهمة النبيلة التي أمامهم 

الدول بشأن توصية المجلس التنفيذي  عن فضالالمتأخرات،  تصفيةخطط السداد لودراسة  وبحث

التداول  عالوة علىالمقترح وضعها تحت عقوبات مختلفة لعدم دفع المستحقات المالية لالتحاد. كان هذا 

 لتحقيق التمويل الذاتي لالتحاد. المنقحةاألهداف  بشأن
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 اعتماد جدول األعمال -رابعا

 لالجتماع: تم تقديم جدول األعمال التالي .3

 المساهمات؛عدم دفع لوالعقوبات المفروضة  2020لعام  المساهمات وضع عن التقرير  بحث (أ

 مساهماتها؛خطط السداد المقترحة للدول األعضاء التي تواجه صعوبات في سداد  بحث (ب

 .مناقشة أهداف جوهانسبرج المنقحة (ج

 .به قدمالذي تم اعتماد جدول األعمال على النحو  .4

 

 2020المساهمات لعام وضع  -خامسا

المقررة  دوالًرا أمريكيًا 246،959،713أنه من أصل ب تم اإلبالغ والتقرير إلى اللجنة.  المفوضيةقدمت  .5

ما يمثل ، وهو %89يمثل  الذي دوالًرا أمريكيًا 220،990،881تم تحصيل مبلغ  على الدول األعضاء،

الرأس و إسواتيني. كما تم إخطار االجتماع بأن 2019في عام المسجلة  %79مقارنة بنسبة  اتحسن

 هاجميع متأخرات قامت بتصفيةومساهماتها  سددتقد أفريقيا الوسطى جمهورية وجزر القمر واألخضر 

 للعقوبات. خاضعة تعدعلى هذا النحو، لم وحتى يوم االجتماع. 

 من المبالغ المستحقة. %53، تمثل اأمريكي ادوالر 68,637,507 قيمتهاتم تحصيل متأخرات  .6

 30،255،34بلغت  2020لمنح صندوق السالم في عام  عملية تحصيلعن وجود أيضا تم اإلبالغ  .7

لدول األعضاء، وهو ما يمثل على امقررة المليون دوالر أمريكي  51.25من أصل  اأمريكي ادوالر

 قع. المتومن المبلغ  59%

 تعليقات الجلسة المشتركة

 إلى المواضيعمداخالتهم  تطرقتالجلسة المشتركة تعليقات على التقرير. كما  أبدتبعد العرض،  .8

 جاألخرى ذات الصلة المدرجة على جدول األعمال، والتي تضمنت التعليق على أهداف جوهانسبر

 المنقحة إضافة إلى مشاريع المقررات:

األنصبة  تخفيض النظر فيطلب السودان الذي دعا إلى الذي استند إليه ساس األ طلبت معرفة (1

أمام المزيد الباب مثل هذه الطلبات ألن ذلك سيفتح  بحث. كما نبهت اللجنة إلى عدم عليه ةالمقرر

 .نفسه من البلدان لطلب الشيء

لم  هأن حيث ،المسائلصندوق السالم لكنها كررت تحفظاتها بشأن هذه تجاه مصر التزامها  جددت (2

 .األقاليمالذي دعا إلى التوزيع العادل بين  605 مقرر المؤتمر رقميتم احترام 

التي شمل "......... والتحفظات تالمجلس التنفيذي ل مقررمشروع من  11لفقرة اتعديل اقترحت  (3

 .أبديت بشأنه"

 .ادولة عضو 55ال تعطي العدد اإلجمالي البالغ  5و 4أن إضافة األرقام في الفقرتين  أشارت إلى (4

لسودان في هذه اعلى المقررة  األنصبة النظر في تخفيضاالجتماع أنه سيكون من الصعب  تأبلغ (5

 بمناقشةللسماح للسودان  األنصبة القادمجدول تقدير حتى  اقتراح االنتظاربعدها تم والمرحلة. 

مع السودان بهدف االتفاق على خطة سداد  التواصلقضيته. وفي غضون ذلك، ُطلب من المفوضية 

 المتأخرات.  صفيةلت

 .سدادعلى خطة تفاق أن تتواصل المفوضية مع جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى لال تاقترح (6
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بخصوص   امقدممبلغ مدفوع المجلس التنفيذي ربما أشارت خطأً إلى  مقررمن  4أن الفقرة  تالحظ (7

 .2021بدالً من  2022عام 

 .المفوضيةبما يتماشى مع المدفوعات الجديدة التي أكدتها  6بتحديث الفقرة  المفوضية تذكر (8

أن منح رئيس المفوضية تفويًضا مؤقتًا لرفع العقوبات عن الدول األعضاء التي باالجتماع  تأبلغ (9

أن باالجتماع  ترذكّ والعقوبات يعد انتهاًكا للقواعد القائمة. دائرة جميع شروط الخروج من  استوفت

يوًما من اجتماع المجلس  30قبل  -بالعقوبات واضحة بشأن عتبة رفع العقوبات  المتعلقة 35المادة 

 التنفيذي.

ا في ينص عليه قانونً تم الالتحفظات ألن ذلك لم يوتنفيذ المفوضية على وضع أحكام لتفسير  تحث (10

 الوثائق القانونية لالتحاد األفريقي.

 .ة لرفع العقوبات نيابة عنهإلى رئيس المفوضي المؤتمرطة أنه ال يمكن تفويض سل أشارت إلى (11

 في ميزانية االتحاد األفريقي وصندوق السالم. هابمساهمات للوفاءعلى الدول األعضاء  تأثن (12

يجاد وسائل أخرى إلبشكل كامل مع البلدان الخاضعة للعقوبات  المفوضية تتواصلأن  تاقترح (13

 التي ال توصف التي تواجهها هذه البلدان.وربما منح العفو في مواجهة التحديات 

 الشمال وإيجاد طريقة عملية للدفع لصندوق السالم. بلدانمع  واصلتمكين المفوضية من الت (14

 تحفظات. أبدتالتي  البلدان لتوضيحمن تقرير اجتماع الخبراء  16إعادة صياغة الفقرة  تاقترح (15

أن الكاميرون على الرغم من سداد مستحقاتها إال أنها لم تظهر بعد في قائمة البلدان التي  تالحظ (16

 سددت مساهماتها.

من أجل  605 رقم اليجكي بمقررالمجلس التنفيذي بالتذكير  مقررمن  10ينبغي أن تبدأ الفقرة  (17

 وضع مسألة المساهمة في صندوق السالم في منظورها الصحيح.

 .734، هناك حاجة أيًضا إلى التذكير بالمقرر 605المؤتمر التذكير بمقرر  معأنه  تاقترح (18

 اقتراح تمديد أربع سنوات لتحقيق أهداف جوهانسبرج.الذي استند إليه األساس  طلبت معرفة (19

دول األعضاء لل إلتاحة متسع من الوقتسنوات  8ـبتحقيق أهداف جوهانسبرج  مدةتمديد  اقترحت (20

 .المستجد فيروس كوروناللتعافي من الصدمات االقتصادية الناجمة عن جائحة 

 

 ردود المفوضية

. نشأت هذه المسألة منذ أن تم تقسيم السودان إلى دولتين فهمسوء  مسألةحالة السودان  ت بأنّ شرح (1

عن خسارة اإليرادات لجنوب السودان.  كتعويض %2بنسبة  بتقدير أنصبتهما المؤتمرسمح حيث 

األنصبة الجديد، والذي طبق بيانات اقتصادية  تقدير جدول تم وضع، عندما 2012ولكن بعد عام 

بعد ذلك في االعتبار البيانات  قراره الذي تم إاألنصبة  تقديرجدول  أخذمنقحة للسودان بعد التقسيم، 

 السودان وفقًا لذلك.أنصبة  لتقديرالمناسب ساب الجدول تحاتم الجديدة و

 بإجراء التصحيحات بشكل مناسب. تووعد إبداؤها تم علما بالتعليقات التي أحاطت (2

أنه بسبب التحديات التي تواجهها الدول بتوضيح اللتجنب العقوبات، تم  الدفععتبة ب فيما يتعلق (3

ن الدول يمكأدى إلى تدفع، مما تأخر في الحاالت استثنائية وسمحت بال المفوضيةخذت أاألعضاء، 

 العقوبات.دائرة األعضاء من الخروج من 

أن مع ضرورة  امؤقترئيس المفوضية من قبل لعقوبات ارفع  يكون مع االجتماع على أنّ  تاتفق (4

 .قواعد إجراءات المؤتمريتماشى مع 

 المجلس التنفيذي. مقرر مشروعمن  7الفقرة  حذفأنه سيتم  تأكد (5
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ويمكن  ئما أكثرأهداف جوهانسبرج كان مال لتحقيقعلى أن التمديد لمدة أربع سنوات  توافق (6

 مراجعته بعد تنفيذه.

 

 التوصيات -سادسا

 مع (السفراء مستوى على) والمساهمات بةصتقدير األن لجدول الوزارية اللجنة تقرير أجازت .9

 .التعديالت

 ادوالر 220،990،881) عليها المقررة األموال من %89 بنسبة لمساهمتها األعضاء الدول على تأثن .10

 .لالتحاد العادية الميزانية في 2020 عام في( اأمريكي

 .االتحاد تجاه المالية بالتزاماتها وفاءً  بذلك القيام بعدعلى مساهماتها تسدد لم التي األعضاء الدول تحث .11

 جمهوريةو نيجيريا، جمهورية علىمن قبل  المفروضة للعقوبات فوري برفع التنفيذي المجلس تأوص .12

 امبيا،ج جمهوريةو جيبوتي، جمهوريةو موريتانيا، جمهوريةو موزمبيق، جمهوريةو االستوائية، غينيا

 ساو جمهوريةو بيساو، غينيا جمهوريةو تنزانيا، جمهوريةو النيجر، جمهوريةو التونسية، الجمهوريةو

 الرأس جمهوريةو السنغال، جمهوريةو الكاميرون، جمهوريةو بنين، جمهوريةو وبرينسيبي، تومي

 .الوسطى فريقياأ جمهوريةو ،القمر جزر جمهوريةو إيسواتيني، ومملكة األخضر،

 على المفوضية مع التفاقها بوروندي وجمهورية ،ليسيش وجمهورية ،الصومال بجمهورية تأشاد .13

( 4) أربع غضون في ممكن، وقت أقرب في المتأخرات يةصفلت سداد ال خطط تقديم بمتطلبات الوفاء

 .EX.CL/Dec.1071(XXXV) المقرر اعتماد من سنوات

 المفوضية من توطلب رةالمقر مساهمتها مراجعة ضرورةشأن ب السودان جمهورية بطلب علما أحاطت .14

سداد لتصفية  خطة على لالتفاق الحالي جدول تقدير األنصبة على بناء السودان جمهورية مع التشاور

 .المقرر هذا اعتماد من سنوات( 4) أربع غضون في ممكن، وقت أقرب في المتأخرات

 بشأن تحفظات أبدت التي الشمال من إقليم 6ال بلدانال  مع الثنائية المشاورات بمواصلة المفوضية كلفت .15

 لالتحاد السالم صندوق في األعضاء الدول لتقدير أنصبة العادية للميزانية األنصبةتقدير  جدول استخدام

 علىذلك  يؤثر الّ أ شريطة السالم صندوقل نصبةاأللتقدير  المناسبة اآللية إلى الوصول بهدف األفريقي

 .التحفظاته ووفقًا المسألة بشأن بالفعل توافق اآلراء الذي تم التوصل إليه

 :ما يليأجازت  .16

 :يلي ما لتحقيق Assembly/AU/Dec.578(XXV) المقرر في المحددة األهداف على الحفاظ (أ

 لالتحاد؛ التشغيلية الميزانية من 100% (1

 التحاد؛ل يةبرنامجال ميزانيةال من 75% (2

 .السالم دعم لعمليات االتحاد ميزانية من 25% (3

 .2025 عام حتى أخرى سنوات بأربع األهداف تحقيق فترة تمديد (ب



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2021-02-04

Report of the Joint Sitting of the

Ministerial Committee on Scale of

Assessment and Contributions and the

Committee of Fifteen Ministers of

Finance (F15)

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/9507

Downloaded from African Union Common Repository


