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 مقرر
 ،التجارةمسائل المعنية ب المستوى بشأن تقرير المجنة األفريقية الرفيعة

 ASSEMBLY/AU/10(XXII)الوثيقة 

 
 إن المؤتمر:

خبلؿ  2012يناير  30الصادر في   ASSEMBLY/AU/DEC.394(XVIII)بالمقرر  ريذكّ  -1
 دورتو الثامنة عشرة بشأف تعزيز التجارة األفريقية البينية ومنطقة التجارة الحرة القارية؛

 29المنعقدة فى  المعنية بالتجارة بتقرير المجنة األفريقية الرفيعة المستوى يحيط عمما -2
 ر توصياتيا؛ويقّ  2014يناير 

وتحقيؽ التنمية الصناعية عمى أف تعزيز التجارة األفريقية البينية،  يؤكد مجددا -3
والتكامؿ االقتصادي مف أنجح الوسائؿ لكي تحقؽ الدوؿ األفريقية التحوؿ الييكمي 

النساء والشباب.  ال سيمالجميع المواطنيف،  فرص عمؿ توفروالتنمية المستدامة التي 
تعزيز التجارة األفريقية  بشأفولذلؾ، ىناؾ حاجة لتحديد أولويات تنفيذ المقررات 

 ينية/منطقة التجارة الحرة القارية عمى المستويات الوطنية واالقميمية والقارية؛الب

الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية االقميمية عمى أف تبحث بدقة اآلثار  يحث -4
المترتبة عمى المفاوضات حوؿ اتفاقيات التجارة الثنائية والمتعددة األطراؼ بالنسبة 

ث أف الصفقات التجارية المحتممة التي تبرميا البمداف ألجندة التكامؿ األفريقي، حي
والمجموعات االقتصادية االقميمية عمى نحو فردي، ما لـ تتـ مواءمتيا بشكؿ سميـ، 
سوؼ تضر كثيرا بعممية التكامؿ التجاري األفريقي وتقوض رؤية معاىدة أبوجا 

 ونطاقيا؛

قيات الثنائية والمتعددة الدوؿ األعضاء عمى ضماف أال تسبب مفاوضات االتفا يحث -5
األطراؼ قيود إضافية لحيز السياسات وأشكاؿ المرونة التي تحتاجيا مف أجؿ تحقيؽ 

والقيمة المضافة وتوفير  والتكامؿ اإلقميمي، تجارة أفريقية بينية فعالة، والتصنيع،
 فرص العمؿ؛
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ومبادئ عقد دورة استثنائية لبحث واعتماد خطة عمؿ، وطرؽ بوزراء التجارة يكّمف  -6
لمتفاوض نحو االنطبلؽ الفعاؿ لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية في عاـ 

إلى جانب بحث التقارير عف االستجابة األفريقية التفاقية بالي واآلثار  2015
المترتبة عف ىذه األخيرة والدراسات التقييمية األفريقية حوؿ قانوف النمو والفرص 

إلى  المجنة األفريقية الرفيعة المستوى المعنية بالتجارة،، مف خبلؿ وتقديمياألفريقيا، 
 ؛2014اجتماع القمة المقبمة في يونيو/يوليو 

إلى إدراج اتفاقيات الشراكة االقتصادية في جدوؿ أعماؿ القمة المشتركة بيف  يدعو -7
تاحة الفرصة إلجراء حوار رفيع المستوى إل 4102أفريقيا واالتحاد األوروبي في أبريؿ 

. في المفاوضات عمى اتفاقيات الشراكة االقتصادية كسر حالة الجمود الراىنة بغرض
تجتمع وتناقش اتفاقيات الشراكة االقتصادية قبؿ بأف لجنة الممثميف الدائميف ويوصي 

 ؛وتقديـ تقرير عف ذلؾ إلى الوزراء االتحاد األوروبي -انعقاد قمة أفريقيا

صوتيا في الساحة العالمية إلسماع الدوؿ األعضاء التحدث بصوت واحد يناشد  -8
وفي ىذا الصدد، يتعيف عمى الدوؿ  بشأف المواقؼ التجارية الموحدة لبلتحاد األفريقي.

األعضاء تخصيص الموارد المالية الضرورية لممفوضية مف أجؿ تنفيذ المقررات 
 المذكورة آنفا.

- 
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