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 تقرير اجتماع وزراء التجارة

 :مقدمة
ت الدورة العادية السابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التجارة عمى المستوى الوزاري عقد-1

 االجتماع افتتاح وأعمنت غانا. مرات في أكرا،بمركز غانا الدولى لممؤت 2011ديسمبر  3و 2في 

 سعادة من كل المؤتمر أمام وتحدث غانا. في والصناعة التجارة وزيرة تيتيو ىانا السيدة معالي 

 ىاتجيكا امانويل السيد وسعادة األفريقي االتحاد مفوضية رئيس نائب ،موينشا ساايراست السيد

 واليتو. المنتيية الرئيس عةوالصنا التجارة وزير يمثل الذي الوفد رئيس

 :الحضور

الرأس  حضرت االجتماع الدول األعضاء التالية: الجزائر، أنجوال، بنين، بوتسوانا، بوروندي،-2
تشاد،  الكونغو، مصر، إرتريا، إثيوبيا، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا،  األخضر،

الجميورية العربية الصحراوية  ريا، رواندا،ليسوتو، ليبيا، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجي
، توجو، تونس، زامبيا ون، جنوب أفريقيا، جنوب السودانالديمقراطية، السنغال، سيرالي

 وزيمبابوي.

شاركت في االجتماع المجموعات االقتصادية والمنظمات الشريكة التالية: السوق المشتركة -3
المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي /الكوميسا/، 

، مجموعة تنمية الجنوب )االيكواس(، المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )االيكاس(
شرق أفريقيا،  البنك األفريقي لمتنمية، االتحاد االقتصادي والنقدي  مجموعة ،)سادك(األفريقي 

 لمحيط اليادي، البنك األفريقي لمتنمية،لغرب أفريقيا، مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي وا
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الكومنولث، مجمس أعمال شرق أفريقيا،  أمانة  الجماعة االقتصادية لبمدان البحيرات الكبرى،
وحدة دعم األمانة المشتركة لمجنة االقتصادية المركز األوروبي لتطوير إدارة السياسات، 

الفرانكوفونية، حاد األفريقي، منظمة ألفريقيا/ مجموعة البنك األفريقي لمتنمية/مفوضية االت
مم المتحدة االقتصادية الفريقيا، ألفريقية لمعالم الثالث، لجنة األالنيباد، مركز الجنوب، الشبكة ا
 ،SAANA، سانااإلنمائي، منظمة نانتسبرنامج األمم المتحدة ، برنامج األمم المتحدة لمبيئة، 

البنك الدولي، منظمة ول الكاريبي والمحيط اليادي، النظام التجاري المتعدد األطراف لد برنمامج
يد/ غانا، المركز من أجل تنمية وتقدم ، منظمة التجارة العالمية، أكشن آالجمارك العالمية

. ترفق ، ومشروع تعزيز قدرات التجارة واألعمال الحرةأفريقيا، منظمة إندا الدولية/ العالم الثالث
 .1لتقرير كممحق القائمة الكاممة لممشتركين بيذا ا

 :المداوالت

 فتتاح االجتماعمن جدول األعمال: ا 1البند 

 كممة نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

طمب نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي سعادة السيد ايراستوس الكممة،  هأخذ لدى -4
ة مسؤولألفريقي الاليزابيث تاكو مفوضة االتحاد ا السيدة موينشا التزام دقيقة صمت حدادا عمى

من تحقيق نمو اقتصادي لن تتمكن أية دولة في العالم  أكد انثم التجارة والصناعة. عن 
استند إليو رؤساء الدول والحكومات  أساسي افتراض ووى ،مستدام دون إقامة تبادل تجاري

  2012مقرر تخصيص قمة يناير تخاذ لدى ا 2011 ينايرفي  أديس أباباخالل اجتماعيم في 
 لموضوع دفع التجارة البينية األفريقية.
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المؤتمر األخير لوزراء التجارة بشأن ضرورة التعجيل بإنشاء منطقة  مقررأعاد إلى األذىان  -5
تجارة حرة قارية مؤكدا أن الفرصة متاحة خالل ىذا االجتماع التخاذ قرارات تاريخية وجريئة من 

عميق تكامل السوق القارية. وأشار إلى المثال الرجعة فيو لت مسارشأنيا أن تضع أفريقيا عمى 
قدرة تنافسية حققت نتاج و اإل شيدت المزيد من الكفاءة فيالتي لرابطة جنوب شرق آسيا  الناجح

عمى المدى الطويل عندما قامت بتحرير التجارة من خالل إزالة الحواجز الجمركية والحواجز 
عمى التي حققتيا التجارة البينية لمكوميسا  وكذلك الزيادة بمقدار ستة أضعاف ،غير الجمركية

 انشاء منطقة تجارة حرة. اثر

سمط السيد موينشا الضوء عمى االمكانات اليائمة لتكامل األسواق في قطاعات مثل الزراعة -6
واألمن الغذائي، وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، الطاقة، والمالية، والسياحة وتجارة 

في  30و 25بين ما  إلى دفع التجارة البينية األفريقية بنسبة تتراوح الخدمات مؤكدا الحاجة
المائة خالل العقد القادم وذلك من خالل نيج ثالثي المحاور عمى نحو ما اقترحو كبار 

بالتحديد: خطة عمل لدفع التجارة البينية األفريقية، ومشروع خارطة طريق  يالمسؤولين وى
ألفريقية، ومشروع خارطة طريق، ومنظومة لمتعجيل بإقامة منطقة ومنظومة لدفع التجارة البينية ا

لمتجارة الحرة القارية. وأكد أن األنشطة، والنتائج، واألطر الزمنية والمسؤوليات عمى الصعيدين 
: مجموعة االقميمي والقاري يجب أن تدفع العممية قدما عمى غرار المثال الناجح لمترتيب الثالثي

مجموعة تنمية الجنوب  -المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقيالسوق  -شرق أفريقيا
 .األفريقي

المطروحة في إطار اتفاقات الشراكة  مسائلاغتنم أيضا ىذه المناسبة لتسميط الضوء عمى ال -7
االقتصادية، وبرنامج الدوحة لمتنمية، وقانون النمو والفرص ألفريقيا، واقتراح بشأن تعزيز 
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ودعا الدول األعضاء إلى اعتمادىا. واختتم كممتو بتوجيو نداء إلى الوزراء  ،يةاألفضميات التجار 
 لممشاركة أيضا في القمة المقرر عقدىا في شير يناير.

ندا، الرئيس المنتهية واليته انسوا كانيمبا وزير التجارة والصناعة، رو اكممة لمعالي السيد فر 
 لمؤتمر وزراء التجارة

 -وزير التجارة والصناعة في روانداعن  نيابة -امانويل ىاتيجيكاأعرب السيد في كممتو، -8
التزام متجدد بمستقبل اقتصادي أفضل ألفريقيا.  إلى ستفضي المداوالتعن ثقتو في أن نتائج 

في  الذي عقد االجتماع الوزاريمكاسب النتائج التي تحققت في دعم  مسألةبذلك تعمق وي
التجارة البينية  زيحفت تستيدف متضافرةإجراءات  اذاتخمن خالل  2010كيجالي في أكتوبر 

 يأتيانة وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية يالتجارة البين إنتعاشأن وأكد أيضا عمى األفريقية. 
 في الوقت المناسب في السياق الحالي لألزمة االقتصادية العالمية.

أن مع ذلك  لصناعة في روانداوزير التجارة وا الحظ ،ىذه عمى الرغم من نبرة التفاؤل-9
في  تجارة البينية األفريقيةال، تمثل واقعالي فف .ضعيفةالتجارة البينية األفريقية بشأن االحصاءات 

نسبة  وىي ككل، في المائة من معدالت التبادل التجاري 12و 10المتوسط ما يتراوح بين 
إلى أكثر جم التبادل التجاري ح يصلعمى سبيل المثال حيث ة مقارنة بأمريكا الشمالية منخفض

التجارة في أفريقيا  التؤديأنو عمى عكس المناطق المتقدمة وآسيا،  ثم أكد في المائة. 40من 
سعيا و  ،بالتاليو  إمكاناتيا االقتصادية. كامل نظرا ألن أفريقيا التستغلعمل الإلى توليد فرص 

العقميات من خالل قية، البد من تغيير لتذليل المعوقات التي تعترض سبيل التجارة البينية األفري
زالة القيود التجارية.   اتمتحدياستيالك المنتجات األفريقية والتصدي ل  في مجال البنية التحتية وا 



5 

 

و بالنظر إلى القطاع غير الرسمي، إن ،كذلكأوضح وزير التجارة والصناعة في رواندا  -10
الذي يمثل  ،يذا القطاع ف. فريقية ليس مسجالامالت التجارية بين البمدان األتعجزءا من ال فإن

ة لدفع التجارة رافعكيمكن أن يستخدم من النشاط االقتصادي في البمدان األفريقية،  جانبا ىاما
و بتجديد التزام رواندا بالتعجيل بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية كممتالبينية األفريقية. واختتم 

  ية غانا.جميور الرئاسة إلى أن يسمم قبل 

 لمعالى السيدة هانا تيتيه وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية غاناافتتاحية كممة 

ي غانا. وحثت المؤتمر التى حضرت إل حبت الوزيرة ىانا تيتيو ترحيبا حارا بجميع الوفودر  -11
ية. كي يجعل من التجارة المحرك الحقيقي لمنمو االقتصادي والتنمعمى أن يغتنم ىذه المناسبة 

 ،خطة لدفع التجارة البينية األفريقية وضعفي  المتمثلواجب المؤتمر وأعادت إلى األذىان 
 .2012قمة يناير  فيرأييم بشأنيا رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي أن يبدى  يمكن

أولوية قصوى، يحظى بأن تعزيز التجارة البينية األفريقية من رغم عمى ال أشارت إلى أنو-12
نو ينبغي ألفريقيا أن تواصل اندماجيا في النظام التجاري المتعدد األطراف. ورحبت إال أ

 ،في بروكسل ة لمجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الياديمرتقباالجتماعات الب
و رسائل واضحة اللبس فييا يوتوج خصوص،ودعت الوزراء إلى تبني مواقف مشتركة في ىذا ال

 لتجارة العالمية. والمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة ا كسلإلى اجتماعات برو 

عدم إحراز تقدم في مفاوضات اتفاقات الشراكة االقتصادية موضحة إزاء أعربت عن أسفيا -13
قيمة لو لم يتم إدراج محدود الأن "المحصول األولي" المقترح في منظمة التجارة العالمية سيكون 

اختتمت . و قدما البرنامج المقترحلدفع مستعد  تحالفشكيل واقترحت ت قضية القطن في الصفقة.
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االنتباه إلى البنود األخرى المدرجة عمى جدول األعمال والتي تؤثر جميعيا  اءاسترعكممتيا ب
 عمى تنمية القدرات التجارية ألفريقيا.

 من جدول األعمال: انتخاب هيئة المكتب 2البند 

 :ىيئة المكتب التالية انتخب المكتب -14

 غانا )غرب أفريقيا( -الرئيس                          

 الجزائر )شمال أفريقيا( -النائب األول لمرئيس             

 أنجوال )الجنوب األفريقي( -النائب الثاني لمرئيس            

 جميورية الكونغو )وسط أفريقيا( -النائب الثالث لمرئيس           

 رواندا )شرق أفريقيا( -        المقرر                

 من جدول األعمال: بحث واعتماد جدول األعمال 3البند 

 االجتماع جدول أعمالو دون تعديل. واعتمد بحث -15

 من جدول األعمال: تنظيم العمل 4البند 

 وافق االجتماع عمى ساعات العمل اآلتية: -16

 13ر00إلى  9ر00الفترة الصباحية: من 

 18ر00إلي  14ر30ة: من الفترة المسائي
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 من جدول األعمال: تقديم تقرير كبار المسؤولين وبحث التوصيات المتضمنة فيه  5البند 

رئيس اجتماع كبار المسؤولين. وقدم العرض نظرة  من قبل قدم تقرير كبار المسؤولين -17
 عامة عمى المناقشات والتوصيات المتضمنة في التقرير.

 :ل بندفي إطار كلتقرير وأبدى المالحظات والتوصيات التالية أخذ المؤتمر عمما با -18

 بحث مشروع خطة العمل

 من جدول األعمال. 7خطة العمل إلى البند  بشأن اتالمناقش أحيمت -19

 بحث إطار منطقة التجارة الحرة القارية وخارطة الطريق والمنظومة وآلية الرصد والتقييم 

 االمستوى وموقعي ةرفيعال لمجنة التجاريةتشكيل تشكيل ا إزاء انشغالوالمؤتمر عن أعرب  -20
إلطار الزمني، وفيما يتعمق با. رؤساء الدول والحكوماتبين االجتماع الوزاري المشترك ومؤتمر 

 تحقيقومراحل  طرائقكان من رأي المؤتمر أن ىناك حاجة إلى المزيد من التفاصيل بشأن 
. ومع ذلك، كان ىناك اتفاق واسع النطاق عمى أىمية 2017منطقة التجارة الحرة القارية بحمول 

مت حيأو منطقة التجارة الحرة القارية في دفع التجارة البينية قدما وتنمية األسواق االقميمية. 
 من جدول األعمال.   7المناقشات التفصيمية إلى البند 

 استعراض المفاوضات التجارية متعددة األطراف

االنسحاب من و  المطالب اإلضافية المرىقة لمبمدان ىذا البند ات في إطارمناقشتناولت ال -21
واإلخفاق في تحقيق نتائج فيما يخص  مبدأ االلتزام بالحزمة الواحدةالوالية اإلنمائية عمى أساس 

. في أعقاب المسائل ذات األىمية بالنسبة لمبمدان األقل نموا والبمدان األفريقية األخرى
 منظمة التجارة العالمية. مسائلالمؤتمر إعالن أكرا بشأن  ، اعتمداتالمناقش
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 :التقرير بشأن االستعراض العالمي الشامل لممعونة من أجل التجارة

 المؤتمر عمما بالتقرير بشأن ىذا البند.أحاط  -22

تقديم اقتراح من أجل تحسين وتعزيز نظام األفضميات التجارية لمبمدان األقل نموا والبمدان 
 ل المنخفضذات الدخ

اعتمد المؤتمر االقتراح ودعا االتحاد األفريقي إلى نقمو إلى مجموعة العشرين وشركاء  -23
 انمائيين آخرين.

 تقرير عن المنتدى العاشر لقانون النمو والفرص في أفريقيا 

المنتدى العاشر لقانون النمو والفرص في أفريقيا وحث الدول االجتماع عمما بتقرير  أحاط -24
 ضاء عمى تنفيذ التوصيات المتضمنة فيو.األع

 التحضير لممؤتمر الثالث عشر لالنكتاد

 أخذ االجتماع عمما بالتقرير. -25

حمقة نقاشية بشأن دفع التجارة البينية األفريقية والتعجيل بإقامة من جدول األعمال:  6البند 
 منطقة التجارة الحرة القارية

ية األفريقية والتعجيل بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية دفع التجارة البينلما كانت قضية  -26
، قرر المؤتمر عدم المضي قدما مع الحمقة  7و 5قد طرحت لمنقاش بالفعل في إطار البندين 

مفاوضات برنامج  حول بيان الفرصة إللقاء مكتب التجارة األمريكيةممثل  ُأتيحالنقاشية. و 
 ألفريقيا. الدوحة لمتنمية وقانون النمو والفرص



9 

 

من جدول األعمال: بحث واعتماد مشروع خطة العمل بشأن دفع التجارة البينية  7البند 
األفريقية واإلطار لمتعجيل بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية، وخارطة الطريق، وآلية الرصد 

 :يميوالتق

السادسة  المقرر الصادر عن الدورة العاديةذّكر باستمع المؤتمر إلى عرض قصير  -27
لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التجارة بشأن التعجيل بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية، فضال 

بشأن دفع التجارة البينية األفريقية. وطبقا  2012عن موضوع قمة االتحاد األفريقي في يناير 
ركية اقميمية بحمول اتحادات جم انشاء ممجموعات االقتصادية االقميميةللمعاىدة أبوجا، ينبغي 

وطمب من المؤتمر عمى  . 2019االتحاد الجمركي القاري بحمول  يتم انشاءفي حين  2017
 .2102وتوصية القمة بإقرار انشاء منطقة التجارة الحرة اإلقليمية بحلول  ىذا األساس االعتماد

 ركزت المناقشة التي أعقبت ذلك على ما يلي: -28

االطار الزمني  اعتبر :منطقة التجارة الحرة القاريةإلنشاء  2017اإلطار الزمني  (0
طموحا أكثر مما ينبغي  2017المقترح النشاء منطقة التجارة الحرة القارية بحمول 

بالنظر إلى تجارب التكامل عمى الصعيد اإلقميمي. كذلك، ينبغي أن يكون اإلطار 
قتصادية اإلقميمية الزمني المقترح مدعوما بتحميل يعتمد عمى خبرات المجموعات اال

 لتقديم رؤى أعمق لتحديات التكامل اإلقميمي.

ار المؤسسي/المنظومة، وعمى وجه التحديد المجنة رفيعة المستوى لمتجارة اإلط (2
أعرب المؤتمر عن قمقو إزاء العضوية في المجنة رفيعة المستوى لمتجارة األفريقية: 

التنفيذيين لممجموعات االقتصادية األفريقية والسيما االقتراح الخاص بعضوية الرؤساء 
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. فضال عن ذلك، اعتبرت المجنة بمثابة مستوى إضافي لمبيروقراطية المجنة االقميمية في
 بين المؤتمر الوزاري المشترك ومؤتمر االتحاد.

يتعمق بالخطوات المطموبة إلنشاء  فيماطرائق انشاء منطقة التجارة الحرة القارية:  (3
ارية، ركز المؤتمر عمى أىمية وضع تفاصيل خارطة طريق منطقة التجارة الحرة الق

القيام  ينبغيشاممة ذات مراحل محددة بوضوح، تعكس األنشطة الالزمة وتحدد تمك التي 
تبحث التقدم المحرز نحو تحقيق منطقة التجارة الحرة القارية. وفي ىذا الخصوص، بيا و 

المرونة في تكاليف المواءمة، قوائم التي ينبغي معالجتيا : قواعد المنشأ،  مسائلتشمل ال
وبرنامج لتحرير السوق يعزز تطوير البنية التحتية  ستبعاد بالنسبة لممنتجات الحساسةالا

 وتسييل التجارة والتصنيع.

أنو يمكن انشاء منطقة التجارة الحرة القارية اعتمادا عمى نو كان من رأي المؤتمر غير أ-29
قتصادية االقميمية في انشاء مناطق التجارة الحرة واستنادا إلى التجارب االقميمية لممجموعات اال

وينبغي أن يصاحب ذلك تدابير  مبدأ اليندسة المتغيرة التي تركز عمى تحالف البمدان المستعدة.
 لبناء قدرات آلية دفاع عن التجارة وبنية تحتية جيدة لمبمدان األفريقية.

 :عمى النحو اآلتيفي اآلراء  ثر مناقشات، تم التوصل إلى توافقعمى إ-30

  لمتجارة األفريقية يجب أن تضم فقط رؤساء أن عضوية المجنة رفيعة المستوى
 المجموعات االقتصادية االقميمية الذين ىم رؤساء الدول والحكومات

  رفيعة الإلى المجنة  بصفة استشاريةأن مؤتمر وزراء التجارة يجب أن يقدم تقاريره
 المؤتمر. ستقدم بدورىا آراءىا إلى التييقية المستوى لمتجارة األفر 
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 ذات مراحل واضحة يجب أن تضع خارطة طريق مفصمة  األفريقي دأن مفوضية االتحا
 .كموعد ارشادي 2017بحمول  نطقة التجارة الحرة القاريةإلنشاء م

  ينبغي إعادة النظر في آلية تسوية النزاعات والسيما موقف ودور محكمة العدل األفريقية
 النظر إلى دورىا كجياز مستقل.ب

 :التوصية

اعتمدت خطة العمل بشأن دفع التجارة البينية األفريقية واإلطار لمنطقة التجارة  ( أ)
الرصد والتقييم وتمت  وخارطة الطريق، والمنظومة، وآلية ،الحرة القارية

 :من قبل قمة االتحاد األفريقي التوصية بإقرارها

جهات النظر بشأن التحضير لممؤتمر الوزاري الثامن من جدول األعمال: تبادل و  8البند 
 :منظمة التجارة العالمية حول مسائل لمنظمة التجارة العالمية وبحث واعتماد مشروع إعالن

الوزراء األفريقيون جمسة مغمقة لمناقشة االستعدادات لممؤتمر الوزاري الثامن والوضع  عقد-31
 بالنسبة لمفاوضات برنامج الدوحة لمتنمية.

تعتقد أن النصوص  في البمدان المتقدمة الحظ الوزراء أن بعض العناصر الفاعمة الرئيسية-32
تمبى  التي تشكل حاليا أساس مفاوضات جولة الدوحة التمثل أساسا جيدا لممفاوضات وال

في معناصر الفاعمة الرئيسية لموقف ىذا الألسواق. كما الحظ الوزراء أن لطموحاتيا لمنفاذ 
 يستيدف البمدان النامية الناشئة التي تضم بعض البمدان األفريقية.لمتقدمة البمدان ا

التي تعتقد الرئيسية المطروحة من جانب بعض العناصر الفاعمة رفض الوزراء بقوة اآلراء -33
 أن برنامج الدوحة لمتنمية قد عفا عميو الزمن.
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المصالح األفريقية ذات  معالجة دلن تتقدم إال بع  مفاوضات تيسير التجارةأن الوزراء  رأى -34
كل األفضميات والسمع. كما أعربوا عن ، واالعانات المشوىة لمتجارة، وتآاألولوية مثل القطن

حمائية فضال عن سوء تفسير أوجو المرونة في السياسات التدابير و الاستخدام  زيادةالقمق إزاء 
التركيز يجب أن  يقيا عمى أنو يعنيفيمتو أفر عالن الدوحة الوزراي الذي إمن  47إطار الفقرة 

 أن يكون عمى المسائل ذات األىمية بالنسبة لمبمدان النامية وخاصة األفريقية منيا.

المساعدة الفنية وبناء القدرات فيما  نمائيين إلى تقديمبشدة الشركاء اإل كما دعا الوزراء -35
ط مع تحسين آليات عرض مستدامة بدون شرو الو  القابمة لمتنبؤضافية و اإلمعونة ال يخص

 المعونة.

الجمركية قبل استكمال برنامج الدوحة  التعريفات بشأنرفض الوزراء باإلجماع أية أفكار  -36
ي تحتاجو البمدان األفريقية لحماية ذال يالسياسألن ذلك من شأنو أن يؤثر عمى المجال لمتنمية 

 صناعاتيا الوليدة.

لوالية الثانية لممدير العام الحالي لمنظمة التجارة العالمية بقرب انتياء ا عمما أحيط الوزراء -37
االتفاق العام بشأن  إطار يوبأنو لم تشغل أية شخصية أفريقية ىذا المنصب من قبل )سواء ف

يم بحاجة إلى بحث مسألة منظمة التجارة العالمية( وأن إطار فيأو التعريفات الجمركية والتجارة 
 تعيين مرشح أفريقي مناسب.

طالع الوزراء عمى التحديات التي تواجييا بعض البمدان األفريقية األقل نموا كما تم إ -38
تمشيا مع مقرر  /الحصص الجمركيةاإلعفاء من الرسوم الوصل إلى األسوق مع بشأن تطبيق

أكرا حول ىونج كونج الوزارى وأكدوا الحاجة إلى آليات تعويضية عمى النحو المبين في إعالن 
 ظمة التجارة العالمية.  منمسائل 
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الفتقار النظام الحالي إلى نظرا ودعا الوزراء باالجماع أيضا إلى تبسيط آليات االنضمام  -39
 من وجية نظرىم. رابطالعدالة والشفافية والت

بالتشاور خالل المؤتمر الوزاري الثامن عمى أساس المصالح األفريقية أكد الوزراء التزاميم  -40
زاري الثامن دعما ليذه المصالح حسبما ىو لعبارات الممكنة في المؤتمر الو والتحدث بأشد ا

 منصوص عميو في إعالن أكرا حول مسائل منظمة التجارة العالمية.  

ج التفاوض غير متعددة األطراف العتقادىم بأن يُ أجمع الوزراء أيضا عمى رفض جميع نُ -41
جديدة مثل تغير المناخ  مسائلرفضوا إدخال  ج غير متوازنة وغير شاممة. كمايُ نتائج ىذه النُ 

 واالستثمار في المفاوضات.

 :التوصية

 منظمة التجارة العالمية. مسائلبحث االجتماع واعتمد إعالن أكرا بشأن 

 :من جدول األعمال: بحث واعتماد مشروع إعالن القمة 9البند 

نشاء منطقة حول تعزيز التجارة األفريقي المؤتمر مشروع إعالن القمة بحث -42 ة البينية وا 
 وأوصى بالنظر فيو واعتماده من قبل رؤساء الدول والحكومات. التجارة الحرة القارية

 من جدول األعمال: بحث مشروع قرار الدورة العادية السابعة لمؤتمر وزراء التجارة 10البند 

في صيغتو  دورتو العادية السابعة واعتمده نتائج بحث المؤتمر مشروع القرار بشأن -43
 .المعدلة
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 ة لمؤتمر وزراء التجارةلثامنمن جدول األعمال: موعد ومكان عقد الدورة العادية ا 11البند 

 عرضت جميورية أنجوال استضافة الدورة الثامنة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التجارة -44
 بعد تأكيد الحكومة. وسيتم تحديد التاريخ بعد المشاورات.

 جدول األعمال: ما يستجد من أعمالمن  12البند 

 أية مسألة تحت ىذا البند. تدرجلم  -45

 اعتماد تقرير اجتماع الوزراء -13البند 

 .بحث االجتماع تقرير أعمالو واعتمده بعد إدخال بعض التعديالت-46

 اختتام االجتماعمن جدول األعمال:  14البند 

قرار الشكر  كمودين موناري السيدة  و،معالي وزير التجارة في جميورية الكونغ قدمت -47
لحكومة وشعب غانا عمى كرم الضيافة التي حظيت وأعربت عن امتنانيا وتقديرىا باسم المؤتمر 

منذ وصوليا إلى أكرا إلى جانب المرافق التي وضعت تحت تصرفيا والتي ساىمت بيا الوفود 
 بشكل كبير في إنجاح أعمال المؤتمر.

في القارة التجارة والتنمية النيوض ب فيأن أعمال المؤتمر ستساىم وأخيرا، أكدت عمى  -48
 إلى جانب تعزيز عممية تكامل أفريقيا.

اختتمت الرئيسة معالي السيدة ىانا تيتيو وزيرة التجارة والصناعة في جميورية غانا  -49
نجاح ل ما قدموه من إسياماتاالجتماع بعد أن وجيت الشكر إلى جميع الوزراء والمشاركين ل

  المؤتمر.
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