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 تمويل االتحاد األسئلة المتكررة حول

 ما هو تمويل االتحاد

تم تمويل االتحاد" "خلوة حول أثناء  رؤساء الدول والحكوماتتاريخي صدر عن  تمويل االتحاد قرارإن 
. 6102في يوليو  ،الي، روانداجفي كية عقدالمن سابعة والعشرينالـقمة االتحاد األفريقي تنظيمها بمناسبة 

واردات العلى  %1.6 بنسبة ضريبةتطبيق باألفريقي  األعضاء في االتحاد الدول جميع القراركلف و
 .تمويل االتحاد األفريقيمن أجل  مؤهلةال

وغيرهم من  من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ووزراء المالية 01أكثر من حضر الخلوة 
الدكتور دونالد كابيروكا مقترحات ق السالم المعني بصندوالممثل السامي . وقدم الدول األعضاءممثلي 

 .شاملة عن تمويل االتحاد بما في ذلك صندوق السالم

 :الغرض من هذا القراروفيما يلي 

في القارة عن السالم واألمن تحقيق يمكن التنبؤ به من أجل  يالذموثوق به والتوفير التمويل  .0
 السالم؛طريق صندوق 

 ؛ادنبؤ به لتمويل االتحويمكن التتمويل منصف  توفير مصدر .6

 ؛لتنفيذ برامج التكامل والتنمية القاريةالموارد المالية للشركاء لحد من االعتماد على ا .0

مساهمات ء بااللتزامات الوطنية لتسديد التخفيف الضغط على الخزانات الوطنية فيما يتعلق بالوفا .4
 .التحادلالمقررة 

. ومن األهمية بمكان مالحظة 6102يناير ضو اعتبارا من ة علكل دولحيز التنفيذ بالنسبة قرار ويدخل ال
وتشاد وإثيوبيا  كينيا وروانداهذه البلدان وتشمل هذا القرار.  على تنفيذ فعال أن بعض البلدان قد بدأ العمل

 و.وجمهورية الكونغ

 ضريبة؟الاستحداث تم  لماذا

غير مستدام. الو التنبؤمكن الممن  يالذكافي ال لالتموي توفرتطلب التنفيذ المستمر والناجح لبرامج االتحاد ي
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من الدول األعضاء تتلقى تمويال ناقصا من كل  ميزانية االتحاد ظلتظل الترتيبات القائمة،  أنه في
 اإلنمائيين.والشركاء 

ويتخلف  من الدول األعضاءسنويا المقررة مساهمات في المئة من ال 22 يتم تحصيل في المتوسط،و
تمويلية فجوة األمر الذي يؤدي إلى  .إما جزئيا أو كلياعن سداد مساهماته دول األعضاء من ال 01حوالي 

 ي.االتحاد األفريقجندة يعيق التنفيذ الفعال ألمما الميزانية المقررة والتمويل الفعلي، كبيرة بين 

الدول الممولة من قبل  والميزانية الفعليةللمفوضية  الميزانية المقررةالفجوة بين ويعكس الشكل أدناه اتجاه 
 الشركاء.األعضاء و

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الواردات؟على  %2.0تم التوصل إلى ضريبة  كيف

قامت مفوضية تمويل االتحاد، ل مكن التنبؤ بهمو منصف ومستداموستمرار عن مصدر قابل لال ا  بحث
مصادر تمويل عدة لبعمليات تقييم مختلفة  ،يابالتعاون الوثيق مع اللجنة االقتصادية ألفريقاالتحاد األفريقي، 

ت فرض رسوم إضافية شمل عدة خياراتقد تم بحث لرئيس أوباسانجو. ولتماشيا مع المقترح األصلي 
من الطيران الفندق، وضريبة على جميع تذاكر في الرسائل القصيرة، وضريبة الضيافة لإلقامة على 

موال الشركاءأ  المساهمات المقررة للدول األعضاء 
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 .فرض ضريبة على الوارداتلت خيارات أخرى شممن ومجموعة  وإليها إفريقيا

 األكثر قدرة على البقاءهي  %1.6بنسبة  ضريبةالُوجد أن  الخيارات، كافة بعد تقييم دقيق إلمكاناتو
ستكون متاحة  انهألفي جميع الدول ومستدامة حيث أن المعدل المطبق هو نفسه ها قابلة للتنفيذ ومنصفة ألن

البيانات على أساس  المتوقعة التدفقات ا ألنه يمكن تقييمبه تنبؤال مكنمو، المتوسطالقصير و يعلى المد
فور ما يبدأ العمل في الوقت المحدد  تمويلالفريقي االتحاد األومن المتوقع أن يتلقى الموجودة الوطنية 
 بالنظام.

 استخدام الضريبية

من في المئة  1.6بنسبة  ةريبض استقطاع يتم الواردات،على  فريقيالتحاد األاالتنفيذ الفوري لضريبة مع 
خارج من بمصطلح هنا شار إليها ي) وعض غير ةالمستوردة إلى دولة عضو من دولئع المؤهلة قيمة البضا

 .القارة(

والميزانية البرنامجية  %011بنسبة  الميزانية التشغيلية لتمويل 6102يبدأ العمل بالضريبة اعتبارا من 
وكذلك أي نفقات أخرى  %67بنسبة  الم التابعة لالتحاد األفريقييزانية عمليات دعم السوم %27 بنسبة

 .المؤتمريحددها قد لالتحاد 

 األساس المنطقي لكل من الميزانيات

 الميزانية التشغيلية .1

المتخصصة ته ووكاالته الفنية التحاد وأجهزل يةتشغيلالتكاليف التمويل إلى الميزانية التشغيلية أساسا تهدف 
األفريقية للمراجعة المتبادلة بين  في جميع أنحاء العالم بما في ذلك النيباد واآللية التمثيلية ه ووكاالتهومكاتب

اإلدارية وتكاليف المرافق، وتكاليف تقديم الخدمات، وتكاليف التكاليف  مصروفاتالوتشمل . األقران
ة التشغيليالتكاليف  تبلغقد واالستثمار والصيانة والمدفوعات النظامية لجميع أجهزة االتحاد األفريقي. 

ويتم تمويلها  الماضية، الخمس السنوات مدى على سنويافي المتوسط أمريكي مليون دوالر  001حوالي 
 .حصريا من قبل الدول األعضاء

 يةميزانية البرنامجال .0

عام على ويمكن تصنيفها بشكل مؤتمر تغطي الميزانية البرنامجية لالتحاد تنفيذ البرامج المعتمدة من قبل ال
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 :النحو التالي

منطقة مشروع ريقي في مشاريع مثل فتشمل دور االتحاد األ. وهمية القاريةاأل ذات برامجال .أ
 القارية وغيره من المشاريع الرئيسية التجارة الحرة

والتي  ها سلطة أساسية ملزمةباعتبار ةالقممؤتمرات  الصادرة عن قراراتاللتوجيهات واتنفيذ  .ب
 رد ماليةمواغالبا ما تتطلب 

)على غرار  سياسيةسواء كانت لحاالت الطوارئ االستعداد القاري لالستجابة الحفاظ على  .ج
مثل تفشي االيبوال وجمهورية أفريقيا الوسطى( أو اجتماعية مالي وبوروندي األوضاع في 

 .متوقعةالغير األخرى  وحاالت الطوارئ

التنمية واالستقرار المتعلقة بائل الحساسة تنسيق المواقف المشتركة على الساحة الدولية بشأن المس .د
 .لقارة مثل تغير المناخ والهجرة والشراكات العابرة للقاراتفي ااالجتماعي 

 صندوق السالم  .3

مجلس السلم واألمن لالتحاد البروتوكول المؤسس لمن  60صندوق السالم بموجب المادة تم إنشاء 
 .السالم واألمن حفظاالتحاد األفريقي لاألفريقي لتمويل عمليات 

ويغطي صندوق السالم أنشطة تشغيلية: الوساطة والدبلوماسية الوقائية، القدرة المؤسسية وعمليات دعم 
 .السالم

في عام  السالم مليون دوالر أمريكي لصندوق 067 مبلغ قدره تخصيص 6102المؤتمر في يوليو قرر 
ويمثل هذا المبلغ . %1.6 ضريبيةبفضل  0404مليون دوالر أمريكي في  044ليرتفع إلى يوليو  6102

 .حسب الحاجة يه سنوبيتم تجديدو الموارد الماليةالحد األقصى من 

من فريقي االتحاد األ ستمكن هذه الموارد الماليةفإن . فحسب صندوق السالم دعم عمليات السالمال يغطي 
وبناء القدرات والحفاظ على مرفق  تمويل كامل أنشطة الوساطة والدبلوماسية الوقائية واالستعداد المؤسسي

 .عمليات حفظ السالمته المخصصة لمن ميزاني %67تمويل ه بالتزامات والوفاء بألزملالستجابة لاحتياطي 

لبعض بالنسبة  منصفغير  بءعفي خلق صندوق السالم في  المساهمات اإلقليمية المقترحة سببتهل ت
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 ؟األقاليم

فريقي، االتحاد األ أقاليمعلى التأكيد على أهمية  ينفريقي حريصاالتحاد االوحكومات كان رؤساء دول 
ا ولهذغالبا الخط األول لالستجابة. قد شكلت  عات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليميةووحقيقة أن المجم

 .وانعدام األمن نزاعاتصندوق السالم أيضا االستجابات اإلقليمية للسيدعم ، الغرض

 أقاليم ها بعض الدول األعضاء بشأن تقاسم األعباء، ال سيما فيتالتي أثار نشغاالتباال ااعترافو، لكن
 لعام ح نهج التنفيذ االنتقالي التالياقترتم اعدد أقل من الدول األعضاء،  ينتمي إليها فريقي التياالتحاد األ

6102: 

x عام لريقي فاد األفي ميزانية االتحمليون دوالر  067البالغة عكس ميزانية صندوق السالم  يتم
6102. 

x مع الجدول الحالي  6102 لعام مساهمات الدول األعضاء في ميزانية االتحاد االفريقيمطابقة تم ت
 لتقدير األنصبة. 

x  بنوكاللدي فريقي التحاد األل الجارية لحساباتفي االسنوية بإيداع مساهماتها تقوم الدول األعضاء 
 .عادلهات التيأو المؤسسات لهذه الدول المركزية 

x  االتحاد األفريقي بعد ذلكإلى السنوية للدول األعضاء تحول المساهمات. 

 الضريبةتطبيق 

هو قيمة السلع المؤهلة الصادرة من دولة الواردات  ىعلتحاد االفريقي االالوعاء الضريبي لضريبة  يكون
تم يااليرادات التي يل ويتم تحو. ليتم استهالكها فيهاة إلى أراضي دولة عضو َدستوَرالُموغير عضو 

كل دولة من الدول على  المقدرةالمعتمدة  مساهمةلوفقا لالواردات على  ضريبةال بموجبتحصيلها 
 .األعضاء بما في ذلك صندوق السالم

المساهمة فى إطار من قبل الدول األعضاء بعد الوفاء بااللتزامات تحصيله تم يأي فائض بويتم االحتفاظ 
المقدرة واإليرادات المساهمات أي عجز بين  ةتغطيتقوم الدول بفي حين  المعنية، لدولةعلى ارة دالمق

 الواردات.على  التحاد اإلفريقياضريبة بموجب المحصلة 

 المقدرةالمعتمدة  وفقا للمساهمةالواردات على  ضريبةال تحصيلها بموجبااليرادات التي تم ويتم تحويل 
 .في ذلك صندوق السالم كل دولة من الدول األعضاء بماعلى 
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من المتوقع أن أنه حيث  ،6102في لصندوق السالم أمريكي مليون دوالر  067مبلغ وقد تم تخصيص 
صندوق السالم بالتساوي بين  اعتمادات . ويتم توزيع6161مليون دوالر في  411رتفع تدريجيا إلى ي

 .ات الصلةخمسة على النحو المحدد في الصكوك ذالاالتحاد االفريقي أقاليم 

 على سبيل المثالف: ٪2.0عمل بها ضريبة تللطريقة التي  توضيح فيما يلي

 دوالر. 1بلد ما على أنها على المساهمة السنوية المقدرة أخذ 

 .سنويا ت أمريكيةدوالر 5 ما قدره ٪2.0 ضريبةبموجب هذا البلد  حصلي

 .حاد األفريقيإلى االت المبلغ حولوي اتدوالر 5دوالر من ال  1البلد خصم ي

، قليمقبل اإلمن  مبلغ المفروض عليهال المذكورة، اتدوالر 5أن يقتطع، من ال بكما أن البلد ملزم أيضا 
 .صندوق السالمفي مساهمة ك)سنويا(  كل اقليم قبل من أمريكي مليون دوالر 55 مبلغ للمساهمة في

من قبل الدول  تحصيلهأي فائض يتم بينبغي االحتفاظ  هأن في ٪1.6 لضريبةأحد الجوانب الرئيسية يتمثل 
لتلبية احتياجات ، عليها رةدالمق اتالمساهم إطار وفاء بااللتزامات المنصوص عليها فيالاألعضاء بعد 
المقدرة واإليرادات  مساهماتاليقع بين أي عجز يتعين عليها تغطية  في حينالدول،  بتلك التنمية الخاصة

 . الوارداتعلى  االتحاد األفريقي ضريبةبموجب  تحصيلهاالتي تم 

 البضائع المؤهلة؟ هيما 

نزول التأمين والشحن في ميناء تكلفة العلى قيمة الواردات  ىعلالتحاد االفريقي ايتم تطبيق ضريبة 
لبضائع ل بالنسبةوقيمة الجمارك في مطار النزول  بر،صل عن طريق البحر والتي تلواردات البالنسبة ل

التحاد ا ضريبة حول ع المبادئ التوجيهيةردة عن طريق الجو. وترد معايير اإلعفاء في مشروالوا
إرسالها إلى جميع الدول العشرة والتي تم من قبل لجنة وزراء المالية  ةالمعتمدالواردات  ىعل األفريقي

عضاء بما يتماشى د البضائع المؤهلة في هذه المرحلة من قبل الدول األيتحد يتم، األساسفى واألعضاء. 
 .مع األولويات الوطنية

من دولة غير عضو إلى أراضي دولة واردة قيمة السلع المؤهلة الالوعاء الضريبي ستهدف ي في حينو
 التالي: والنح علىاستثناءات قليلة تقدم عضو، 
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التي يتم دولة عضو لالستهالك المنزلي في دولة عضو و أراضيمن خارج  واردةالسلع ال (أ
 .إلى دولة عضو أخرى صديرهاإعادة ت

يانات قانونية كمن دولة أو من  ،مساعدات وهبات ومنح غير قابلة للسداد، كُدِرالتي ت  السلع (ب
 لفائدةبأنها المعترف خيرية المخصصة لألعمال ، والتي تكون ة بموجب القانون العامل شكَُّم

 .الصالح العام
تمويل مع الشركاء األجانب،  تفاقياتمن الدول غير األعضاء، كجزء من اواردة السلع ال (ج

 .من أي ضريبة مالية أو شبه ماليةالمعنية بوضوح البضاعة  يعفيلشرط  ةضعاخوال
 ؛حيز النفاذ هذه المبادئ التوجيهية دخولالسلع المستوردة من قبل الشركات قبل  (د
 .عنهاالواردات  ىعلالتحاد االفريقي ا ضريبةسداد من قبل تم السلع التي  (ه

 مستحقاته من الدول األعضاء؟ الحصول علىن لالتحاد األفريقي كيف يمك

مسؤولة عن والتي تكون ال ية المناسبةسلطة الجمركالالمالية أو )المؤسسات( اختيار المؤسسة بكل بلد  يقوم
 الواردات. ىعل .فريقيالتحاد األاتقييم وتحصيل ضريبة 

اسم "االتحاد بيتم ايداعها في حساب مفتوح  رداتالواعلى  التحاد االفريقياضريبة إيرادات تحصيل  وبعد
تعطي السلطات المالية  وبعد أنالحتياطي لكل دولة عضو. اوطني أو لبنك المركزي أو ال لدى األفريقي"

التحاد وفقا ل محدد بنكيفيها إلى حساب التي األموال ثم يتم تحويل رخيص يتم فتح هذه الحسابات. تلا
 .دولة عضوكل على رة دللمساهمة المق

تكون محدودة بقيمة ة طنيمن الحسابات الو اليهعصول حالتحاد االفريقي الغير أن المبالغ التي يمكن ل
 .رة للسنة الماليةدالمق مساهماتال اتات]

 دوليةالقواعد المع  ٪0.2ضريبة تتعارض هل 

تستخدم حيث ديدة، ليست ج بل أن هذه الضريبةاالتفاقات الدولية األخرى. مع  ٪1.6ضريبة ال تتعارض 
في أفريقيا، تستخدم و. ها بالفعلمختلفة من أشكاال العالميمستوي العديد من المنظمات اإلقليمية على ال

المجموعة االقتصادية لدول والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،  قبل الرسوم على الواردات من
 وقد أثبتت فعالية معقولة. ،قياالمجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفري، ووسط أفريقيا

مع عادة في إطار االتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة وال تتعارض  الضرائبهذه مثل تطبق و
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فى  التي ستشمل، 6102منطقة التجارة الحرة القارية عام ل السريان المنتظرمع والمعايير الدولية. 
 .تماما ةومبرر ةضريبة بالتالي ممكنهذه المثل تصبح  ،بأكملها على نطاق أفريقيا اجمركي ااتحاد األساس

 مفوضية االتحاد األفريقي مسؤولية

ضمان آلية مساءلة  المفوضية مهمةالمالية لالتحاد االفريقي، تتولى  للنظم واللوائحألغراض الرقابة، ووفقا 
رارات المجلس التنفيذي قوية من أجل االستخدام الفعال والشفاف والرشيد للموارد من خالل تنفيذ صارم لق

 .وضع ضوابط داخلية وخارجية بشأن افي جميع جوانبه مؤتمروال

بواقع وزيرين إنشاء لجنة وزراء المالية من الدول األعضاء، ب المفوضيةف يكلتم تالمقرر، وانطالقا من 
 .تحادفي إعداد ورصد وتقييم الميزانية السنوية لال واشاركعن كل إقليم من األقاليم الخمسة، لي

مالية لل ة أن تقدم تقريرا سنويا إلى اللجنة الفنية المتخصصةمفوضين الينتظر موعالوة على ذلك، 
 .قررمالتقدم المحرز في تنفيذ هذا ال بشأنالتخطيط االقتصادي والتكامل الشؤون النقدية وو

 لجنة العشرة لوزراء المالية

ليها أيضا بلجنة العشرة، ألول مرة في أديس أبابا، انعقد اجتماع لجنة العشرة لوزراء المالية، المشار إ
. ويعتبر وزير مالية تشاد، معالي السيد أمبوجو انجابو سيلي هو رئيس لجنة 6102إثيوبيا في سبتمبر 

 العشرة. 

 أعضاء اللجنة هم: 

x  إقليم الشمال عن-ومصر الجزائر 
x  عن إقليم الشرق –وإثيوبيا كينيا 
x عن إقليم الوسط – والكونغو برازافيلشاد ت 
x  عن إقليم الغرب – وكوت ديفوارغانا 
x  + عن إقليم الجنوب األفريقي 0جنوب أفريقيا 

وقت إصدار هذا المنشور، لم يتم اإلبالغ باسم الدولة العضو الثانية إلقليم الجنوب من قبل سفير  حتى)
 بوتسوانا عميد اإلقليم(.

صاصاتها وخطوطها التوجيهية لتنفيذ الرسوم. ستكون ( منذ ذلك الوقت اخت01اعتمدت لجنة العشرة ) 
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 قيادة اللجنة بالتناوب بين األقاليم بعد تولى إقليم القيادة لمدة عامين في رئاسة لجنة العشرة.

ومنذ ذلك الحين أنشأ الوزراء لجنة فنية للخبراء تضم ممثال واحدا من وزراء المالية لمساعدة لجنة العشرة 
 نية.( في الجوانب الف01)

 تتمثل مهام لجنة العشرة فيما يلي:

مراجعة وتقييم الميزانية السنوية لالتحاد األفريقي قبل تقديمها إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات  .0
 االتحاد األفريقي؛

( بشكل الواردات ىعل ضريبةال) اقتراح آليات تنفيذ المقرر الحالي بشأن تمويل االتحاد األفريقي .6
 خاص؛

 لتنفيذ المقرر؛تحديد خارطة طريق  .0
 التنفيذ واالمتثال واعتماد سياسات التعزيز؛وضع استعراض  .4
 اقتراح مختلف االستراتيجيات لتعبئة الموارد لالتحاد. .7

 اآلن؟ ىما هو وضع التنفيذ حت

 منذ قمة كيجالي تم االضطالع بعدة أنشطة لتسهيل عملية التنفيذ

 النشاط اإلطار الزمني 
 إليكواس واإليكاس زيارة دراسة ل  6112أغسطس   .1
قدم مفوض الشؤون االقتصادية إحاطة لمحافظي البنك  6112أغسطس   .6

 المركزي األفريقي في أبوجا
 إعداد مشروع الخطوط التوجيهية  6112سبتمبر  1  .3

 (11بدء عمل لجنة العشرة ) 6112سبتمبر  11  .4
 تلقي معلومات تفيد بأن كينيا قد شرعت في التنفيذ 6112سبتمبر  11  .1

 االجتماع التشاوري مع وزراء المالية األفريقيين  6112سبتمبر  12  .2

اجتماع لجنة العشرة بشأن الخطوط التوجيهية الجتماع  أكتوبر  .7
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 صندوق النقد الدولي/ البنك الدولي في واشنطن:

x  اعتماد االختصاصات 

x اعتماد الخطوط التوجيهية للتنفيذ 

 أن اللجنة الفرعيةإحاطة للجنة الفنية المتخصصة بش نوفمبر  .8
 للمالية للمديرين العامين األفريقيين للجمارك في هراري 

إنشاء اللجنة المختصة للمديرين العامين األفريقيين  نوفمبر  .9
 للجمارك واعتماد االختصاصات 

االجتماع التشاوري للجنة العشرة مع اتحاد البنوك  6117يناير   .11
  المركزية األفريقية

 ة بخصوص المقررالمعلومات األساسي

كان االعتماد الذاتي يشكل أساس قيم الوحدة األفريقية الشاملة لمنظمة الوحدة األفريقية. وبعد تحويلها إلى 
االتحاد األفريقي على مشارف األلفية، تم تحقيق معالم مرجعية عديدة نحو التوصل إلى آلية تمويل موثوق 

على مدى هذه الفترة اتخذ المؤتمر عدة مقررات أدت إلى بها وفعالة وقابلة للتبؤ بها بخصوص االتحاد. و
سانجو ويعتبر  اتعيين فريق رفيع المستوى معني بمصادر التمويل البديلة يرأسه رئيس نيجيريا السابق أب

إعداد توصيات ملموسة من قبل فريق عمل مؤتمر وزراء االقتصاد والمالية في عمل هذا الفريق سندا 
اجيزت هذه التوصيات ضمن مقررات الحقة صادرة عن قد . و6104واشنطن  األفريقيين المنعقد في

 المؤتمر.

، اعتمد المؤتمر مقررا بشأن تمويل االتحاد األفريقي في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، وفي 6107في يونيو
طلب اجتماع مجلس السلم واألمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات  6107وقت الحق في سبتمبر 

يسة المفوضية تعيين ممثل رفيع المستوى بشأن صندوق السالم. وتم تعيين الدكتور دونالد كابيروكا من رئ
 ممثال رفيع المستوى لصندوق السالم.

، تداولت الدورة العادية السادسة والعشرين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في 6102في يناير 
وتنفيذ مصادر جدول تقدير األنصبة قررها بشأن " م، وفي أديس أبابا مرة أخرى حول مسألة التمويل

 أيضا ما يلي: تالتمويل البديلة لالتحاد األفريقي طلب
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المجلس التنفيذي من خالل لجنة المساهمات وتقدير األنصبة المنبثقة عنه في وضع تمر أن يس .0
هذا  تقدم المحرز فيطرائق لتنفيذ مصادر التمويل البديلة لالتحاد األفريقي وتقديم تقرير عن ال

 ؛6102إلى الدورة العادية المقبلة للمؤتمر في يوليو الشأن 

أن تعقد مفوضية االتحاد األفريقي خلوة لرؤساء الدول والحكومات، ووزراء الخارجية  .6
 ؛6102ووزراء المالية لبحث تمويل االتحاد قبل قمة يوليو 

جميع الدول يدعو  الذي، المقرر 6102وأخيرا، اعتد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في يوليو 
تمويل من أجل المؤهلة  وارداتعلى ال %1.6ضريبة بنسبة طبيق األعضاء في االتحاد األفريقي إلى ت

 االتحاد األفريقي. 


