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 :الخمفية -أوال

في  ومازالت تواصل الشروع- منذ أن نالت استقاللياالبمدان األفريقية لقد شرعت  .1
التكامل والتنمية عمى الصعيدين تحقيق مختمف المبادرات الموجية نحو  اتخاذ

العمل جاريا عمى األصعدة  ىذاالتيميش. وما زال االجتماعي واالقتصادي مع تجنب 
الوطنية واإلقميمية والقارية كما يتجمى ذلك في مختمف اإلستراتيجيات والخطط 

عمى الرغم من ىذه الجيود، البرامج اإلقميمية والقارية. و  فضال عناإلنمائية الوطنية، 
ماعية واالقتصادية بقية العالم من حيث التنمية االجتركب تظل أفريقيا متخمفة عن 

في كل من تدفقات التجارة تمثل أسيما ىامشية القارة ف أكثر قارات العالم فقرا. تبقى و 
ر من رغم ما ليا من قاعدة الموارد الطبيعية والبشرية اليائمة وما توف  ، واالستثمار

 إحدىفي مجموعة واسعة من القطاعات. وتكمن  المرتفعةعائدات االستثمار 
مختمف وراء ىذا الوضع في غياب الموارد الالزمة لتمويل ئيسية المشاكل الر 

 المبادرات لمتعجيل بتكامل القارة وتحقيق تطمعاتيا اإلنمائية.
 

عند تحويل منظمة الوحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقي، كانت الرؤية الرئيسية لقادة  .2
ادية واالجتماعية متحديات االقتصلمن التصدي أفريقيا أفريقيا تتمثل في تمكين 

االتحاد  لقد تم تأسيستسوده العولمة المتسارعة.  عالموالسياسية التي تواجو القارة في 
قوية ومشتركة بأن من  قناعةاألفريقي عمى رؤية سياسية واقتصادية مشتركة، وعمى 

القضاء عمى الفقر وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية. في ىذا  العاجمةالضرورة 
د، تعتبر الموارد الكافية أمرا حاسما ألداء التفويض المسند إليو. ومع ذلك، لم الصد
لتعكس األىداف الجديدة الواردة في المبادرات تمويل االتحاد ولم تتنوع  مصادرتتغير 

المتعاقبة. فمم يعد النظام الحالي لممساىمات النظامية، الذي أنشئ منذ عيد منظمة 
لمتطمبات ا جراءلتمبية االحتياجات المالية المتزايدة لالتحاد الوحدة األفريقية، مالئما 

  التشغيمية المتنامية واتساع دائرة األنشطة.
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لدول األعضاء عمى  اتنحصر مصادر تمويل االتحاد في مصدرين: األنصبة المقدرة  .3
ومشمة حاالت نقص محبطة  لمتمويل ىذان المصدرانومساىمات الشركاء. ويواجو 

 كبيراخالل السنوات األخيرة، تعتمد اعتمادا ظمت ميزانية االتحاد فقد كيد، معا. وبالتأ
% فقط من 5بنسبة ساىمت الدول األعضاء وقد عمى الشركاء لتمويل برامجو. 

أن الدول األعضاء  رغم   .أما الميزانية التشغيمية، 2012الميزانية البرنامجية في 
ودفع بعض الدول مساىماتيا في غير  المتأخرات فإن مشكمة كاممة، بصورة تموليا 
 2011مشاكل لسير عمل االتحاد بسالسة. وبحمول نياية تتسبب في  اموعدى

 72.4، عمى سبيل المثال، بمغت المتأخرات من مساىمات الدول األعضاء 2012و
وثمة مشكمة إضافية  مميون دوالر أمريكي عمى التوالي. 43.8مميون دوالر أمريكي و

 تمويلد االتحاد عمى عدد قميل من الدول األعضاء لمجزء األكبر من تتمثل في اعتما
حيث تمثل  ،مصر، الجزائر، ليبيا، نيجيريا وجنوب أفريقيا تحديدا والدول األعضاء. 

% من إجمالي 75أن  أي % من ميزانية االتحاد، 15مساىمات كل واحدة منيا 
مساىمة كل واحد  مالي إج ، تم تخفيض2011الميزانية تأتي من خمسة بمدان. في 

 ال  ي  نسبةوى% ( 66, 36نحو إجمالي  % )13.271إلى سقف  من ىذه البمدان
عمى عدد قميل من البمدان أن عدم وفاء  الكبيرلمغاية. ويعني االعتماد  ة زال عاليت

 2011أحداث ف أو بمدين قد يسبب مشكمة مالية خطيرة لالتحاد. بالتزاماتو بمد واحد 
قيا دفعت بيذه المشكمة إلى الواجية وأعطت مبررا قويا لبسط شبكة في شمال أفري

 حل ليذه المشكمة.المصادر التمويل البديمة  وتشكل التمويل عمى نحو أوسع. 
 

 يقدم الجدول أدناه مثاال كافيا لتزايد اعتماد االتحاد األفريقي عمى التمويل الخارجي:  .4
ة لالتحاد وأجهزته )بماليين الدوالر : مصادر تمويل الميزانية البرنامجي1الجدول 
 األمريكي(
 2007 المصادر

(%) 
2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

الدول 
 األعضاء

13.4 
(27) 

14.7 
(31) 

11.3 
(16) 

11.2 
(8) 

10.2 
(7,1) 

7.6 
(4.8) 

5.4 
(3.3%) 

 155.4 151.7 134.2 133.7 57.4 32.4 36.3 الشركاء
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(73) (69) (84) (92) (92,9) (95.2) (96.7%) 

 49.7 المجموع
(100) 

47.1 
(100) 

68.7 
(100) 

144.9 
(100) 

144.4 
(100) 

159.3 
(100) 

160.7 
(100) 

 الميزانيات السنوية المتعاقبة لالتحاد األفريقي 
 

: مصادر تمويل الميزانية اإلجمالية )البرامج والتشغيل( لالتحاد األفريقي 2الجدول 
 هزته )بماليين الدوالر األمريكي( وأج

 2007 المصادر
(%) 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

 87.8 الدول األعضاء
(71) 

107.6 
(77) 

106.9 
(65) 

116.8 
(47) 

122.6 
(48) 

122.4 
(45) 

122.9 
(44) 

 36.3 الشركاء
(29) 

32.4 
(23) 

57.4 
(35) 

133.7 
(53) 

134.2 
(52) 

151.7 
(55) 

155,4 
(56) 

 124.1 المجموع
(100) 

140 
(100) 

164.3 
(100) 

250.5 
(100) 

256.8 
(100) 

274.1 
(100) 

278.2 
(100) 

 الميزانيات السنوية المتعاقبة لالتحاد األفريقي
 

 لتنفيذيحتاج االتحاد األفريقي إلى مصادر كافية يمكن االعتماد عمييا والتنبؤ بيا  .5
ح أن العالم الخارجي ال يستطيع أن يتحمل ىذه المسؤولية. وتقع برامجو، ومن الواض

قرارا منيم المسؤولية الرئيسية عمى عاتق األفريقيين.  بما سبق، أصدر رؤساء الدول وا 
والحكومات إلى األمانة العامة لمنظمة الوحدة األفريقية، خالل قمتيم المنعقدة في 

ت حول مصادر التمويل البديمة ، توجييات تقضي بإجراء دراسا2001لوساكا في 
، صدرت مقررات وعقب ذلك. (AHG/Dec.1 (XXXVII)))لالتحاد األفريقي 

عديدة أخرى حول الموضوع ذاتو عن كل من المجمس التنفيذي والمؤتمر. وتشمل 
، إعالن أكرا في EX.CL/Dec.285 (IX)) 2006بانجول في يونيو  ىذه مقرر  

، مقرر المجمس التنفيذي في يناير Assembly/AU/Decl.2 (IX)) 2007يوليو 
2011 (EX.CL/Dec.643 (XVIII)  2011ومقرر المؤتمر في يوليو 

Assembly/AU/Dec.364 (XVII) وقد أبرز كثير منيا الحاجة إلى تحديد ،
االتحاد. وقد نوقشت الدراسات التي أعدتيا المفوضية  أنشطةبديمة لتمويل  مصادر

لالتحاد األفريقي عمى مستوى مختمف اجتماعات  حول مصادر التمويل البديمة
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الخبراء والوزراء، بما فييا مؤتمرات وزراء االقتصاد والمالية األفريقيين في دكار، 
؛ وفي ياوندي، الكاميرون 2008في أديس أبابا، إثيوبيا في و ؛ 2005السنغال، في 

 .2010في 
 

الذي  ،ن مؤتمر االتحادالصادر ع Assembly/AU/Dec.364 (XVII) رعمال بالمقر . 6
يطمب من المفوضية التعجيل بعممية إنشاء فريق رفيع المستوى حول مصادر التمويل البديمة 
لالتحاد، عين سعادة الدكتور جان بينج، رئيس المفوضية آنذاك، فخامة أولوسيجون 

 ضاءاألع شمل وقد .رئيسا لمفريق لجميورية نيجيريا االتحادية السابقأوباسانجو، الرئيس 
لمنظمة الوحدة األفريقية  األسبق العام مينسعادة الدكتور سالم أحمد سالم ،األ اآلخرون
 لويسا الدكتور معالي األفريقية، الوحدة لمنظمة األسبق العام األمين كوتديو، إيديم ،سعادة
 ليكون أحدا أفريقيا شمال إقميم يقترح ولم .موزمبيق لجميورية السابق الوزراءرئيس  ديوجو،

 مدحأ سالم الدكتورغير أن سعادة  إليو. تذكيرعضوا في الفريق رغم إرسال عدة رسائل 
فاختار الفريق سعادة الدكتور مكسويل  شخصية. باسبأل الحقا الفريق من انسحب قد سالم

 ثانيا. الجولة األولى من االقتصادية آنذاك عضوا فيو. نمفوض الشؤو  ،زاالمبايم. مكو 
  .المشاورات

 2011أغسطس  15في ثيوبيا إالفريق اجتماعو االفتتاحي في أديس أبابا،  عقد .7
سمسمة من  ضمنالستعراض الخيارات المالية الثمانية التالية التي تم تقييميا والتوصية بيا 

 الدراسات التي أجرتيا مفوضية االتحاد األفريقي .

 :الخاص القطاع من التمويل (1)

يرادات المتأتية  من أنشطة القطاع الخاص يمكن تخصيص نسبة معينة  من اال
والمنظمات غير الحكومية تحت رعاية  االتحاد األفريقي لتمويل مشاريع معينة  مثل 
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لبعض  تخصيصياو أ لخ...(ا ،)فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز مكافحة األوبئة
  نطاق في إطار عمل مفوضية االتحاد األفريقي.ال واسعة األعمال االنسانية

  %(2فرض ضريبة عمى أقساط التأمين )بمعدل (2)

% ضريبة عمى أي 2دنيا ليكمن المبدأ الذي يستند إليو ىذا االقتراح في فرض نسبة 
أي مواطن أفريقي أو مؤسسة  تعمل في افريقيا عمى أن تقوم  ابوليصة تأمين يدفعي

  شركات التأمين بجمع المبالغ المستحقة نيابة عن االتحاد األفريقي.

 %(2.2)بمعدل  ضريبية االستيراد (3)

 السمع% ضريبة عمى استيراد 0.2في فرض نسبة  ىنايكمن المبدأ األساسي 
. إن الفمسفة من الرسوم الجمركية المعفاة والسمعباستثناء التبرعات  االستيالكية

من قبل المواطنين  وميمو تم تالكامنة وراء ىذه الفكرة ىي أن االتحاد األفريقي سي
فريقيين السيما الذين يقومون باستيراد البضائع خارج القارة. بموجب ىذا المبدأ، األ
، سيخضع لمضريبة  فقط مستيمكو ىذه البضائع المستوردة. أالمبد إطار ىذا وفي
تقوم خدمات الجمارك في الدول األعضاء بجمع المبالغ المستحقة  نيابة عن وس

 االتحاد األفريقي .

 %( ؛0.5مواد الييدروكربونية )المحروقات( بمعدل فرض ضريبة عمى ال (4)

% عمى صادرات الدول األعضاء 0.5يكمن المبدأ األساسي ىنا في فرض ضريبة 
 من المواد الييدروكربونية .

دوالر أمريكي عمى رحالت دولية ومبمغ  5.22بمبمغ ) الضريبة عمى تذاكر السفر (5)
 ؛ (عمى رحالت داخمية ين( أمريكي2دوالرين )
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يكمن المبدأ األساسي ليذا االقتراح في فرض ضريبة عمى جميع تذاكر السفر تتعمق 
دوالرات أمريكية  5برحالت جوية إلى أفريقيا ومن أفريقيا عمى النحو التالي: )مبمغ 

عمى رحالت داخل  ين( أمريكي2عمى جميع رحالت خارج القارة ومبمغ دوالرين)
 القارة(. 

رتبًطا بيذه العممية وسيكمف بجمع األموال المتأتية من سيكون اتحاد النقل الجوي م
الشركات التابعة لو وتحويميا فيما بعد إلى الحساب الرئيسي لالتحاد األفريقي. 

يمكن أن يكون النموذج و بالنسبة لمشركات غير المنتسبة إلى اتحاد النقل الجوي ، 
تجمع كذلك  المبالغ  السنغالي بمثابة  المصدر الحيوي لإلليام. يجوز لمبمدان أن

 إلى حساب االتحاد األفريقي . وتحولياالمستحقة  

 ((1)بمبمغ دوالر واحد) ضريبة السياحة (6)

( تدفعو سياح 1فرض الضريبية بنسبة دوالر واحد)  أيرتكز ىذا االقتراح عمى مبد
تكون ضريبة السياحة موحدة  في جميع البمدان و عند زيارة الدول األعضاء. 

من قبل الفنادق سيتم جمع ىذه المبالغ نيابة عن االتحاد األفريقي و . األفريقية
 بالتعاون مع الوكاالت المعنية باإليرادات في الدول األعضاء. 

  فرض ضريبية عمى الميزانيات الوطنية (7)

% أو نسبة ّما من ميزانية 1تيا فرض ضريبة  نسب  أيرتكز ىذا االقتراح عمى مبد
% من ميزانياتيا إلى حساب 1م الدول األعضاء بتحويل  نسبةتقو و الدول األعضاء . 
 االتحاد األفريقي.
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  %(2.2ضريبة التصدير )بنسبة  (8)

الدول  % عمى صادرات0.2تيا نسب في فرض ضريبةساسي ألايكمن المبدأ 
 . األعضاء

 سنتات امريكية( 5الرسائل القصيرة ) ضريبة عمى(  9)

عن طريق  المرسمةعمى الرسائل القصيرة  ضريبةفي فرض ىذا االقتراح  أساس ونيك
 .مريكية لمرسالة النصية المرسمةمن الدوالرات األسنتات   5 بمعدل ةاتف المحمولو الي

ى الفريق أنو من المناسب تبني جميع أو مجموعة من أبعد عممية االستعراض ، ر  .8
 الخيارات التالية :

 تمويل القطاع الخاص  (1) 

 %(1ضريبة عمى أقساط التأمين ) بمعدل  فرض (2) 

عمى السفر  دوالر أمريكي 2.5) بمعدل  فرض ضريبة عمى رحالت دولية (3)
 خارج  القارة   ودوالر واحد عمى السفر داخل القارة.

 (( لكل إقامة في الفندق1)دوالر واحد) فرض ضريبة عمى السياحة والضيافة  (4)

المستوردة  خارج  السمع% عمى 0.2دل فرض ضريبة عمى االستيراد)بمع (5)
 القارة (

اقترح الفريق فرض ضريبة عمى فضاًل عن الخيارات المشار إلييا أعاله،  .9
 ،سنتات عمى كل رسالة نصية عبر الياتف المحمول  5رسائل نصية بمعدل 

نو ألغير أنو تم تجاىل ىذا الخيار ي مبمغ تعتبره الدول األعضاء مناسًبا أأو 
رسال  رسائل نصية في إ أن تكمفة نظرا إلى  لمتمويل  اناجع اصدر مليس 
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. عالوة عمى ذلك، أصبح معظم البمدان األفريقية أقل من خمس سنتات
من  أسرعاستخدام شبكات التواصل االجتماعي في االتصاالت يشيد نمّوا 

عارض بعض البمدان بقوة ىذا الخيار لما لو من وقد . استخدام رسائل نصية
ط االستثمار في االتصاالت السمكية يآثار عكسية عمى الفقراء وتثب

 والالسمكية.

الفريق ، روعي عدد من العوامل منيا  مرونة في االستعراض الذي أجراه  .10
عمى توليد الموارد، المساواة، الجدوى ، تكمفة  االدارة، ة قدر ال، االختيار

خيارات المذكورة ىي التي تمت االستدامة وآثار العممية عمى االقتصاد. وال
 مع الدول األعضاء . مناقشتيا

الفريق أنو  اعتبرالمشاورات . بينما   إلجراءبرنامج وافق الفريق كذلك عمى  .11
 التحاداات وحكوم إجراء مشاورات مع جميع رؤساء دول امثالي يكون قد 

واالعتبارات ليس عممي ا بسبب التكاليف  ذلك ى أنأر و ، 54البالغ عددىم 
عدد مختار من البمدان  فيالمشاورات  حصرقرر الفريق ، وبالتالي األخرى.

نظًرا و عمى أن تتم مراعاة الحجم والتمثيل الجغرافي من جممة معايير أخرى. 
، تم تحديد البمدان التالية وىي: الجزائر، مصر، نيجيريا، تشاد، األمر ليذا

كينيا، أوغندا، أنجوال،  فريقيا،أيا، جنوب غانا، مالوي، ناميبثيوبياـ إتونس، 
الكاميرون، كوت ديفوار، تنزانيا، السودان، السنغال، سيشيل، بنين، ليبيريا 

 وتوجو. 

لممصادر من الدول األعضاء الدعم السياسي تركزت المشاورات عمى التماس  .12
عمى  ضاءتشجيع الدول األع يتعينالبديمة لتمويل االتحاد األفريقي كما كان 

 . تسديد متأخرات مساىماتيا القائمة
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زار كما مشاورات مع البمدان المختارة. ى تفرع الفريق إلى مجموعتين وأجر  .13
 اتقأو مشاورات في ى التالية وأجر الفريق الرفيع المستوى الدول األعضاء 

تبعا لجاىزية ترتيب معين و دون كأعضاء فرادى أو كفريق، و  إمامختمفة 
لفريق ورؤساء الدول والحكومات ليذه المشاورات: نيجيريا،  ليبيريا، أعضاء ا

، جنوب افريقيا، بنين، السنغال، كوت ديفوار، ناميبيا ، مالوي، غينيا ثيوبياإ
 االستوائية، غينيا، توجو والجزائر.

 ى من المشاوراتنتائج الجولة االول ثالثًا.

لتمويل ر البديمة ق إليجاد المصاتعكس نتائج المشاورات بوضوح التأييد الساح .14
ويل أجندة التنمية والتكامل لتموسائل داخمية  تحديداالتحاد األفريقي بغية 

والتي تتطمب موارد  القارة ياالتي تواجيالعديدة . تم كذلك إبراز التحديات لمقارة
م في توافق عا وقد تم التوصل إلىبما في ذلك السمم واالستقرار.  ،كافية لحميا

في تمويل االتحاد األفريقي بصفة خاصة  اتحدي فعلعمى أن ثمة بالالراي 
تم االتفاق كذلك و االعتماد عمى المانحين.  يؤدي إلىوافريقيا بصفة عامة مما 

سيؤدي باعتبار أنو  جيدمبدأ عمى أن مبدأ التمويل البديل لالتحاد األفريقي 
الذي تفرض  وتخميص القارة من الوضع الراىن .االستقالل االقتصادي إلى

بموجبو الجيات المانحة شروطا بخصوص البرامج التي سوف تحظى 
 .بدعميم

أثر عمى اقتصادات الدول  سبق ذكره ومع مراعاة عدم وجود أي ما ضوءفي و . 55
لبحث  2152التوصيات التالية إلى مؤتمر يوليو  الفريق   األعضاء، قدم

 :ىىارات األربعة المحددة، و اعتماد الخيمسألة 
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دوالر أمريكي لكل إقامة في فندق بداًل من ضريبة  2011مبمغ ب( ضريبة الضيافة 5) 
 السياحة؛

 مريكي لكل رسالة قصيرة يتم إرساليا؛األ ات من الدوالرسنت 5بمبمغ ( ضريبة 2) 

 دوالر أمريكي عمى تذاكر الرحالت التي مصدرىا 5011مبمغ ب( ضريبة السفر 3) 
 أفريقيا أو القادمة إلييا من خارج أفريقيا

 % عمى السمع المستوردة من خارج القارة(102( ضريبة االستيراد )4) 

 والتحميل المستكمل ألثر مختمف الخيارات واستدامتها 2102رابعًا: توصيات يوليو 

وطمبت من المفوضية إجراء دراسة شاممة  الفريقتقرير  2152يوليو  قمة. بحثت 56
تقديم بيانات يمكن تحديدىا كميًا حول األثر من أجل  يع الخيارات لجم

مشاورات مع الفريق إجراء   المتوقع عمى جميع الدول األعضاء كما طمب
إلى المؤتمر في يناير/فبراير الشأن  بيذام تقريًر يالدول األعضاء وتقد

2152. 

قييم األثر الممكن لكل القمة، أجرت المفوضية الدراسة لتحميل وت لمقرر. امتثااًل 57
اقتصادات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  التالية  عمىمن المقترحات 

وكذلك جدوى واستدامة كل مقترح كمصدر بديل لمدخل لالتحاد األفريقي. 
 ما يمي:في  الخيارات التي تم النظر فييا تتمثل و 

% عمى استيراد 102بنسبة  ( ضريبة عمى االستيرادات، بناء عمى فرض ضريبة 5) 
 ؛االستيالكيةالسمع 

%  من 102 نسبة دنيا متمثمة في ( ضريبة عمى أقساط التأمين، بناء عمى فرض2) 
 أقساط التأمينات المأخوذة في أفريقيا؛
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( ضريبة عمى السفر الدولي، بناء عمى ضريبة عمى جميع تذاكر السفر من 3) 
لييا؛  أفريقيا وا 

دوالر أمريكي لكل إقامة  5011 أبناء عمى مبد ( ضريبة السياحة والضيافة،4)
 بالفنادق.

 . أداء االقتصادات األفريقية0رابعًا:

فقد السنوات األخيرة، خالل االقتصاد العالمي   عمىتباطؤ أ من طر  ماالرغم مب. 58
استند ىذا األداء  وقدبالمائة.  5بمغ معدل نمو االقتصادات األفريقية حوالي 

في ىذا األداء . وساىم لى حد سواءإ داخميًا أم خارجياً ،  متين إلى أساس 
ارتفاع أسعار السمع، والطمب القوي من االقتصادات الناشئة، االستثنائي 

واإلدارة االقتصادية الكمية الجيدة، وتحسن بيئة األعمال التجارية، وتنفيذ 
ة مع تحسن اإلدارة االقتصاديو .  االقتصادو السياسة ب المتعمقة صالحاتاإل

السياسي، وضعت أفريقيا اآلن أسسا لمنمو االقتصادي المستدام  واالستقرار
 لمسنوات المقبمة.

 أ( االستيرادات

 الوارد االستيرادات من أفريقيا باستمرار كما ىو موضح في الرسم البياني دايتز ت. 59
 أدناه.
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 : تطور التجارة الخارجية0الشكل 

 
 تحدة لمتجارة والتنمية: إحصاءات مؤتمر األمم المالمصدر

و  2115الفترة بين  خاللتقريبًا  من أفريقيا  المستورداتحجم  تضاعف. 21
بيا المنظمات المختمفة، سيظل حجم  قامت . وبناء عمى التنبؤات التي 2155

 من أفريقيا يزداد عمى مدى السنوات المقبمة. المستوردات

 ب( قطاع التأمين 

ت التأمين في أفريقيا ال يزال قمياًل جدًا، فقد شيد من أن عدد شركا الرغم. عمى 25
أن يسجل ىذا القطاع  ومن المتوقعىذا القطاع نموًا قويًا في السنوات األخيرة. 

 نموًا غير مسبوق في السنوات المقبمة.
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 : عوائد التأمين بالمميارات2الشكل 

 
 2153اير تقرير اتحاد شركات التأمين الوطنية األفريقية، فبر  المصدر:

 ج( الحركة الجوية في أفريقيا

، مع فريقيةاألجوية اللخطوط لمعديد من االجوي مربحًا جدًا  المجال. أصبح 22
 % في السنوات العشر5حوالي  بمغمعدل النمو االقتصادي لمتوسط 
أوج  إلىاألخرى  والوجياتحجم المسافرين من أفريقيا  ولقد وصلالماضية. 

 نموه.

 في أفريقياالجوية وى الحركة : مست3الجدول 

 أفريقيا الجنوب الوسط الغرب الشرق الشمال 
النصيب 
 العالمي

نصيب 
 أفريقيا

المسافرون 
(1000) 

44,442 10,655 12,046 4,178 33,746 

105,06
7 

1,988,328 5.3% 

النسبة المئوية 
 حسب اإلقميم

42.3% 10.1% 11.5% 4.0% 32.1% 

 323,922 الشحن
357,89

8 
143,969 214,438 352,471 

1,392,6
98 

38,926,63
4 

3.6% 
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 (نباألطنا)
النسبة المئوية 
 حسب األقاليم

23.3% 25.7% 10.3% 15.4% 25.3% 

 533,192 المغادرات
359,21

9 
273,589 167,769 801,638 

2,135,4
07 

24,995,88
3 

النسبة المئوية  8.5%
 حسب األقاليم

25.0% 16.8% 12.8% 7.9% 37.5% 

 : المجمس الدولي لممطارات ومنظمة الطيران المدني الدوليالمصدر

 د( قطاع السياحة

لسياح كثيرين.  الوجياتأفريقيا، خالل السنوات األخيرة، إحدى أشير  أصبحت. 23
 .وجية يقصدون إلييا عدد السياح الذين يختارون أفريقيا كباستمرار يزداد و 

القطاع االقتصادي األنجح من تشكل لعقدين الماضيين، . ظمت السياحة، خالل ا24
% 5205% من السياح القادمين و705 بمغنمو  حيث النمو بمتوسط معدل 
 من حيث إيرادات السياحة.

 القادمين بالماليين ن : عدد السياح الدوليي4الجدول 

 
2000 2005 2009 2010 2011 

 49.8 49.8 46.7 35.4 26.5 أفريقيا
 16.4 18.7 17.6 13.9 10.2 يقياشمال أفر 
 33.3 31.1 29.1 21.5 16.2  بقية أفريقيا

 : منظمة السياحة الدوليةالمصدر
 

 ن تطبيق مختمف الخياراتع. الموارد الناتجة 2رابعًا: 
 من كل من الخيارات األربعة.تأتية المحتممة الميرادات اإل الدراسةظير . ت  25
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 كل خيارحسب   يرادات المتأتية: اإل5الجدول 

 

 بالدوالر المبمغ الخيارات
 964,246,334.11 %(0,2)مستوردات الضريبة عمى ال

 98,530,000.00 %(2الضريبة عمى أقساط التأمين )
 324,768,375.73 دوالر( 5ضريبة عمى تذاكر السفر )

دوالر أمريكي لكل  1ضريبة السياحة )
 62,582,000.00 سائح(

 1,450,126,709.84  اإلجمالي
 

 االقتصادات األثر عمى مختمف   -3-رابعا 

 عمى االقتصادات األفريقية ال يكاد يذكر.  ثراألأظيرت الدراسة أن   -26

أثر عمى ما يترتب عمييا من وعمى ضوء سالفة الذكر بعد بحث األدوات ال -27
د، فضال عما تنطوي عميو من إمكانيات لتعبئة الموار  ،االقتصادات األفريقية

 أوصت الدراسة بما يمي:

 %(0.2عمى الواردات بنسبة )ضريبة   (1)
 %(0.2عمى أقساط التأمين بنسبة )ضريبة   (2)
 دوالرات أمريكية( 5عمى تذاكر السفر الجوي ) ضريبة   (3)
 كل سائح(عمى  دوالر أمريكي  1عمى السياحة )يبة ضر  (4)
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 المستوى لموصول إلى قرار نهائي  الرفيع الفريقمقترحات  خامسا 

خالل المستوى ورئيسة مفوضية االتحاد األفريقي  الرفيعفريق رئيس ال اتفق  -28
بعد مناقشة أديس أبابا، إثيوبيا، ب ، 2013أبريل  19في اجتماعيما المنعقد 

إلى توافق بشأن المصادر البديمة لتمويل ل وصتال ق الدراسة وطر  نتائج 
المستوى،  الرفيعفريق معمى عقد اجتماعين استشاريين لاالتحاد األفريقي، 

حدىما في كيب تاون، جنوب أفريقيا، عمى ىامش المنتدى االقتصادي أ
مايو  24إثيوبيا، يوم  في أديس أبابا واآلخرمايو،  7العالمي حول أفريقيا في 

 ، وأوصيا بما يمي:2013

 المزيد من المشاورات  -1 -خامسا

مع بعض الدول األعضاء ورات مشامزيد من الإجراء  وافق االجتماع عمى   -29
الرئيسية )خاصة البمدان الجزرية الصغيرة، والبمدان السياحية، والبمدان التي 
لدييا شركات طيران كبيرة( بغرض إعداد التقرير النيائي الذي سوف يبحثو 

 أن تتخذ حيث يتوقع  2013مايو  26مؤتمر رؤساء الدول والحكومات يوم 
 بشأن ىذه المسألة. لقمة المقبمة قرارا نيائياا

 

 جديدانمعدالن اقتراحان   -2 -خامسا

 :تم اقتراح المقترحين المعدلين الجديدين التالية بناء غمى المقترحات السابقة -30

 دوالرات أمريكية عمى تذاكر السفر 10السفر الجوي بقيمة  ضريبة (1)
 .لمرحالت المنطمقة من أفريقيا أو القادمة إلييا من خارج أفريقيا

 .دوالر عمى كل اقامة في فندق  2.00الضيافة بقيمة بة ضري (2)
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 الجديدين  المعدلين اإليرادات واآلثار المترتبة عمى االقتراحين  -3 -خامسا

، تتوقع المفوضية توليد إيرادات من خالل ىذين الفريقاستنادا إلى اقتراحي   -31
ارة . وبتطبيق عمى القطاعات السياحية لدول مختالمحتممة  ىماآثار و الخيارين 

دوالرات أمريكية عمى الرحالت الدولية )باستثناء  10)فرض  ن الخيارينىذي
سيتم الحصول عمى إيصال  ،(دق دوالر عمى اإلقامة في الفن 2أفريقيا( و 

، السفر تذاكر عمىيبة مميون دوالر أمريكي سنويا من الضر  650بقيمة 
 .دقمى اإلقامة في الفنع الضريبةمميون دوالر أمريكي في السنة من  113و

االتحاد األفريقي  يمكن تنفيذ ىذين المصدرين لمتمويل، سوف ومن ثم، فإن 
 مميون دوالر أمريكي سنويا. 763توليد إيرادات إجمالية قدرىا من 

  يرادات المتولدةإلا: 6الجدول 
  ياح وصول الس 

 )باآلالف(
عدد المسافرين 
 الركاب القادمين
 )باآلالف(

اكر السفر تذ اتإيراد
  الجوي

)بالدوالرات 
 األمريكية(
 10الضريبة = 
 دوالرات

الضرائب عمى 
 كل سائح

دوالر لكل  2)
 سائح(

 112,647,600 649,536,751 64,954  62,582 اإلجمالي 

 

( 2( عامل الدخل، )1عمى أفريقيا بشدة بالعوامل التالية: )ياح يرتبط طمب الس  -32
( العوامل 4(، )ترتيبات السكن احة )النقل و ( مؤشرات السي3عامل السعر، )
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  المينية، ومعدل -النفسية )الذوق، واألفضميات، والعمر، والفئات االجتماعية
 .(..لخاالسعر، النوعية/

ظير ت لفرادى البمدان األفريقية  تم الحصول عميياالتي شتى أوجو المرونة إن   -33
بسبب ضريبة االتحاد األفريقي  ياح الس ترتيبات إقامة أن الزيادة في أسعار 

ضريبة  عمى الطمب السياحي. وال تؤدي  يترتب عمييا أي أثر ال يفترض أن 
 وبالتالي،الذين يزورون البمدان األفريقية.  ياح الضيافة إلى تخفيض عدد الس

 ال يوجد أثر عمى االقتصاد األفريقي.

ركاب إلى داخل أفريقيا تذاكر السفر الجوي، فإن تدفق الأثر بوفيما يتعمق   -34
 يرتبط بشكل وثيق بالعناصر التالية:

  نوعية العرض )سعة الطائرات، عدد الرحالت التي توفرىا شركات
 الطيران(؛

  أجرة السفر بالطائرة التي تختمف حسب المسافة بين مطار المغادرة
 ومطار الوصول؛

  كن قياسيا يمالمطار المعني و  الذي يوجد فيوأىمية السياحة في االقميم
مقارنة بإجمالي ات المطار المعني الخدمليم الذين يقدم ياح بنصيب الس

 الذين يزورون البمد؛ ياح قميمية، أو عدد السإلالمنطقة السياحية ا
 في الواليات المتحدة، وىجمات 2001سبتمبر  11الخاصة ) األحداث 

ليا إال في ال قيمة متغيرات ( التي تمثميا 2002جربة في أبريل  مدينة
 حدوثيا.  مكان

ظير تلفرادى البمدان األفريقية  يياتم الحصول عمالتي  شتى أوجو المرونة إن -35
بسبب ضريبة االتحاد األفريقي ال  ياح الس ترتيبات إقامة أن الزيادة في أسعار
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 الطمب عمى السفر أن مما يعني  ،عمى تدفق الركاب بتاتاتؤثر يفترض أن 
 اجو  السفر  تذاكر يعاني االقتصاد األفريقي من زيادة أجرة. وال لن يتناقص

 دوالر أمريكي. 10بقيمة 

 2213مايو  24نتائج اجتماع   -4 -رابعا

، واقترح أنو ينبغي أن يكون ىناك المساىمين الخاصينالفريق في مسألة  بحث
مقطاع الخاص والمساىمين األفراد لصندوق مستقل من خالل مؤسسة لمسماح 

في ظل أي ال ينبغي وأكد الفريق أنو . التبرع من أجل تنمية أفريقيابات والحكوم
عممية الميزانية العادية  خارج إطارظرف من الظروف الحصول عمى ىذه األموال 

 .لالتحاد االفريقي

 والتوصيات اتمة الخ  -خامسا

عممية التكامل  إطارضمن عمى ضوء مجموعة طموحات االتحاد األفريقي  -36
المصادر  تختمف عن تحديد مصادر مبتكرة لمتمويل تحتم قي، ياألفري

نشاء آليات لتعبئتيا بغية  االتحاد األفريقي أكثر استقاللية  جعل  التقميدية، وا 
الكفيمة  تكامل القارة. وتمتمك القارة األفريقية  الوسائلتحقيق لو في سعي

، ال يزال بعضيا ىائمة تاثرو  تزخر بو من ما إلى انظر  بانتياج ىذه السياسة
 وتوفرت، لمقيام بذلك اإلرادة السياسية تأكدتفي انتظار االستفادة منو، طالما 
 الخطوط التوجييية االستراتيجية.

ة لمدول األعضاء في الكمي يةديناميات االقتصادال األمر، فإن تحميل واقعفي  -37
يالحظ و . 2000نحو التحسن منذ عام  اعاما ظير توجيي ، االتحاد اإلفريقي

 التدابير المقترحة.ب تأثرتىذا التطور اإليجابي في القطاعات التي 
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  حقيقي  أثر تب عميو مختمفة ال يتر ال لخياراتاوفقا لمتحميالت، فإن تطبيق   -38
عمى التطورات االقتصادية اإليجابية المالحظة في الدول األعضاء، بل عمى 

جديدة لعممية التكامل، التي   دفع قوة العكس من ذلك تماما، يمكن أن يعطي
 في صالح الدول األعضاء. تصب

من الواضح أن االستخدام الرشيد لألموال التي يتم حشدىا سوف يكون   -39
لالتحاد موضوع نقاش أساسي. واليوم، تعد إثارة موضوع القدرة االستيعابية 

ذاتي المالي. كتفاء الاالمقارة من ل احرمانألفريقي، في مسائل الموارد المالية ا
اليياكل الحالية إلدارة األموال في االتحاد األفريقي لضمان وينبغي إصالح 

 .تم تعبئتياتألموال التي لم ياالستخدام األمثل والحك

في المائة من األموال المتولدة من ىذه المقترحات  10بإيداع يوصي الفريق  -40
د يوينبغي تحد. فريقيصندوق استئماني كاحتياطي استراتيجي لالتحاد األفي 
ميزانية االتحاد االفريقي عمى في إطار الرصيد المتبقي من األموال ستخدام ا

البنية طوير تو السمم واألمن  . وينبغي منح األولوية لمجالين وىماأساس سنوي
  .التحتية

ويتيح إحياء الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي فرصة   -41
إليجاد حل نيائي لالحتياجات المالية ألفريقيا،  بالتأكيدوتاريخية  ةمواتي

 ،نمو اقتصاد قوي ومستدام ومن ثم وتحقيقإمكانيات القارة  إطالقوبالتالي 
 انتشال الشباب األفريقي من البطالة الميينة.

 :ما يمي المستوى المؤتمر إلى الرفيع فريقدعو اليولذلك   -42

  ؛لمفريق الرفيع المستوى النيائي رهبتقري عممااإلحاطة 
 الخيارين المحددين وىما: اعتماد 
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 كل إقامة في فندق؛عمى  نييأمريكدوالرين  (2) الضيافة بقيمة ضريبة ( أ
 دوالرات أمريكية عمى تذاكر السفر 10السفر الجوي بقيمة  ضريبة ( ب

 .لمرحالت المنطمقة من أفريقيا أو القادمة إلييا من خارج أفريقيا

 مدتيا عام واحد لتمكين الدول األعضاء من  انتقاليةبفترة  السماح
تعديل صكوكيا الضريبية وصكوكيا القانونية األخرى لإلسراع بتفعيل 

 ىذين الخيارين؛
 مفوضية االتحاد األفريقي بإعداد استراتيجية تنفيذ بغرض تفعيل  تكميف

ليو الخيارين ورفع التقرير إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في يو 
 ؛2014

 بالتنسيق مع اتحاد النقل الجوي  كذلكمفوضية االتحاد األفريقي  تكميف
 الدولي؛

 إلى مفوضية االتحاد األفريقي فتح حساب في البنك األفريقي  طمبال
لمتنمية إليداع جميع األموال المتأتية من ىذين الخيارين فيو عمى أن 

 بالبنك؛ توّلد ىذه األموال فوائد من إدارة المحافظ الخاصة
 في المائة من جميع األموال المتحصمة  10تخصيص  عمى الموافقة

 لالحتياطي االستراتيجي لالتحاد األفريقي؛
 عمى عدم  صرف أي أموال من ىذا التمويل البديل  الموافقة أيضا

خارج إطار عممية إعداد الميزانية العادية لالتحاد األفريقي ودون 
 موافقة المؤتمر؛

 نشاء مؤسسة لالتحاد األفريقي لتمقي المنح والتبرعات إ الموافقة عمى
 المقدمة من القطاع الخاص واألفراد أو أية ىبات أو مساىمات أخرى؛
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 ببدء تنفيذ خياري التمويل المحددين اعتبارا من السنة  اتخاذ قرار
 . 2015المالية  
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