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 ير االوز جتماع الا تقرير
 2015 وماي 15-14أديس أبابا، إثيوبيا، 

 :مقدمة

في أديس  2015مايك،  15-14يكمي رة لتجاالكزراء مخصص العقد االجتماع  .1
مقرر و   (EX.CL/DEC.857 (XXVI)رقـ المجمس التنفيذم  رلمقر أبابا، إثيكبيا، كفقا 

،  ASSEMBLY/AU/DEC.555(XXIV)االتحاد رقم رؤساء دكؿ كحككمات مؤتمر 

كاف قد سبقو اجتماعاف لمخبراء كلكبار المسؤكليف. ك . ك 2015 يناير ف فييلمنعقدا
 حكؿ مفاكضاتالطقاؽ إللتحضيرات استكماؿ ىك بحث ك االجتماع مف يدؼ ال

، عثماف عمر الشريؼالسيد معالي منطقة التجارة الحرة القارية. كترأس االجتماع 
 ، كالنائب األكؿ لرئيس ىيئة المكتب.ينر التجارة السكدايكز 

 :الحضور

 بكتسكانا، بنيف، كال،جأن الجزائر، ىا:ؤ حضرت االجتماع الدكؿ األعضاء التالية أسما .2
 ديفكار، ككت القمر، جزر الككنغك، تشاد، الكاميركف، بكركندم، فاسك، بكركينا

 الغابكف، تكائية،االس غينيا إثيكبيا، إرتريا، مصر، الديمقراطية، الككنغك جميكرية
 مكريشيكس، مكريتانيا، مقاكم، مدغشقر، ليبيريا، ليسكتك، كينيا، غينيا، غانا، غامبيا،

 السنغاؿ، الصحراكية، العربية جميكريةال ركاندا، نيجيريا، النيجر، ناميبيا، مكزمبيؽ،
 تكنس، تكغك، تنزانيا، سكازيقاند، السكداف، السكداف، جنكب أفريقيا، جنكب سيشيؿ،

 .كزيمبابكم زامبيا كغندا،أ
قميمية كالمنظمات الشريكة التالية: إلأيضا المجمكعات االقتصادية ا اإلجتماع حضرت .3

السكؽ المشتركة لمشرؽ كالجنكب األفريقي، كأمانة تجمع دكؿ الساحؿ كالصحراء، 
الييئة الحككمية المشتركة  كأمانةالمجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا،  كأمانة
مـ مجمكعة تنمية الجنكب األفريقي، البنؾ األفريقي لمتنمية، لجنة األ كأمانةية، لمتنم

 التجارة غرؼ كاتحاد، لتكحيد المعايير، كالمنظمة األفريقية المتحدة االقتصادية ألفريقيا
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كاتحاد غرؼ التجارة كالصناعة لغرب األفريقي،  الجنكب تنمية لمجمكعة كالصناعة
 .1المشاركيف في الممحؽ  طيو قائمة أفريقيا. ترفؽ

 :الوقائع

 : افتتاح االجتماعمن جدول األعمال 1البند 

 لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا كممة

نائب األميف التنفيذم ككبير االقتصادييف لمجنة االمـ ، عبد اهلل حمدكؾالدكتكر  أشار .4
تفاقية منطقة التجارة الحرة لتكقيع القادـ الا إلى المتحدة االقتصادية ألفريقيا، في كممتو

طقاؽ  في  منطقة التجارة الحرة القارية كحدثيف بارزيف حكؿ مفاكضاتالالثقاثية كا 
. كشدد عمى أف تعزيز جيكد تكامؿ 2015مقارة األفريقية في لقميمي إلأجندة التكامؿ ا

أفريقيا سيمكف القارة مف أف تككف في كضع أفضؿ فيما يخص األىداؼ اإلنمائية 
ما بعد  عمؿ برنامجحيط بي الذم تدامة، كمكاجية تباطؤ النمك العالمي كالغمكضالمس
 اإلقميمية الكبرل، التجارية االتفاقيات كظيكر العالمية، التجارة منظمة داخؿ بالي
 االقتصادية. الشراكة اتفاقيات عف فضقا

ريقيا، أبرز في سياؽ تذكيره بالدراسة التي أجرتيا لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألف .5
كتنفيذ منطقة تجارة ستكماؿ لمقارة األفريقية نتيجة إبالنسبة المتحدث الفكائد المتعددة 

حرة قارية تغطي كقا مف التجارة في السمع كفي الخدمات. كما أشار إلى أف منطقة 
التجارة الحرة القارية ستساعد في التغيير الييكمي ألفريقيا إذ مف المتكقع أف تزيد مف 

كاختتـ د الطريؽ أماـ اإلدماج الفعاؿ لمقارة في سقاسؿ القيمة العالمية. يع كتمي  التصن
عمى استعداد لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا لتكفير  كممتو بتجديد التأكيد

العالمية، كقانكف النمك كالفرص  التجارة لمنظمة الكزارم ني لعمميات المؤتمرفالدعـ ال
 تعزيزمنطقة التجارة الحرة القارية كتنفيذ مبادرات  حكؿ اكضاتمفالألفريقيا، ككذا 

 .البينية األفريقية التجارة
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 كممة مفوضية االتحاد األفريقي
 في بالكزراء كالصناعة، التجارة مفكضة أصيؿ، حـر فاطمة السيدة سعادة رحبت .6

 لمكصكؿ المبذكلة الجيكد عف فضقا االجتماع، أىداؼب رتكذك   المخصصة الدكرة
 كثقتيـ اأفريقي قادة التزاـ عمى الضكء كسمطت. النياية المفاكضات في إطقاؽ إلى
 بالتحديات  اعترفتك . القارية الحرة التجارة منطقةالتي ستجنييا أفريقيا مف  دئاك فالب

 يةعاد األفريقية، الدكؿ بيف النمك مستكيات لتفاكت نظرا المفاكضيف تنتظر التي
 ىذا كفي. قدما المضي عف بديؿال  وأن اعتباره في ضعي أف إلى بالتالي االجتماع
 .المشترؾ اليدؼ لتحقيؽ كالتكافؽ المركنة إبداء عمى األعضاء الدكؿ حثت الصدد،

 أجػػؿ مػػف المفكضػػية بيػػا تضػػطمع التػػي المػػكارد ف تعبئػػةعػػ تقريػػرا أيضػػا المفكضػػة قػػدمت .7
دكالر أمريكػػي لفتػػرة مميػػكف  18كالتػػي بمغػػت حػػكالي  القاريػػة الحػػرة التجػػارة منطقػػة عمميػػة
 الػػػػػدكؿ دعػػػػػت أنيػػػػػا إال. الصػػػػػدد ىػػػػػذا فػػػػػي األعضػػػػػاء الػػػػػدكؿ ، شػػػػػاكرة2016-2017

 القاريػة الحرة التجارة منطقة تصبح حتى الميزانيةلمكارد في ا تقديـإلى  أيضان  األعضاء
 اإلقميميػة التجػارة اتفاقيػات ظيػكر أف ذكرت كما. األفريقية الدكؿ كتقكدىا تممكيا مبادرة
 منطقػة فػي إطػار نفسػيا لتيػيء ألفريقيػا إضػافيان  سػببان  يكػكف أف يجػب العػالـ يفػ الكبرل
 .اقتصاديان  نفسيا عف لمدفاع أفضؿ كضع في تككفك  قارية حرة تجارة

 بشأف في كاشنطف التي يتـ القياـ بيا الكاسعة الدعكة عمى الكزراء المفكضة اطمعت .8
إلى  الكزراء دعت الصدد، ىذا يالمتكقعة. كف كالنتائج ألفريقيا كالفرص النمك قانكف
 القانكف مشركع عمى المترتبة لآلثار مشترؾ إدراؾ إلى كالتكصؿ المناقشاتإجراء 
 التجارة لمنظمة العاشر الكزارم االجتماع فرصة اغتناـ عمى حثتيـ كما. الجديد
 كفي. أفريقيا مصالح حماية مف أجؿ ضماف أفريقية أرض عمى سيعقد الذم العالمية
 بانطقاؽ تسمح أف شأنيا مف التي الكثائؽإلى استكماؿ  الكزراء دعت الختاـ،

لقاجتماع  كتمنت سمسمة، بصكرة القارية الحرة التجارة منطقة حكؿ مفاكضاتال
 .مثمرة مداكالت

 السودان() لمرئيس االفتتاحية الكممة
 كزراء ةدكر في  كزراءالب ،الشريؼ عمر عثماف السيد السكداني، التجارة كزير سعادة رحب  .9

 الحرة التجارة منطقة تأسيس إجراءات لمناقشة المخصصةك  لمتجارة اإلفريقي االتحاد
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 األفريقية لمشعكب حاف قد الكقت أف كأضاؼ. كمستقبميا أفريقيا ؿامآ تمثؿ التي القارية
 .مشترؾ فضاء في حرية بكؿ كالتكاصؿ البعض بعضيا مكارد مف لقاستفادة

 كأف جديد بأمر ليس اقتصاديا القارة تكحيد إلى ييدؼ كياف إنشاء فكرة أف إلى أشار .10
 عمؿ كخطة األفريقية، الكحدة منظمة تأسيس منذ ايقيأفر  قادة ذىف في كاف األمر ىذا

. فريقيةكالحككمات األ دكؿال رؤساءصادرة عف ال األخرل راتاالقر  مف كغيرىا الغكس
 إلى دعت كالتي 2012 يناير في ةالمنعقد األفريقي االتحاد قمة قررم تقديره عف كأعرب
 الخبراء بو قاـ الذم العمؿعمى  أثنى كما. القارية الحرة التجارة منطقة بإنشاء التعجيؿ
 شبو إلى كالتكصؿ الكثائؽ بحث أجؿ مف الماضية الستة األياـ خقاؿ المسؤكليف ككبار
 .القارية الحرة التجارة منطقة إنشاء عممية سيؿمما سي حكليا تكافؽ

 دعاك . كشعكبيا أفريقيا أجؿ مف مناسبة قرارات اتخاذ عمى كذلؾ التجارة ءكزرا حث .11
 في الماضية الفترة في فقدت التي األركاح عمى ترحما صمت دقيقة لمكقكؼبعد ذلؾ 

 الجماعة ترتكبيا التي المختمفة اإلرىابية اليجماتفي ك  ،المتكسط األبيض البحر منطقة
 .رسميا دكرةال افتتاح أعمفبعد ذلؾ ك  اإلسقامية، الدكلة لتنظيـ اإلرىابية

 عمال: اعتماد جدول األعمال وتنظيم العملمن جدول األ 2البند 

 كما يمي:اعتمد جدكؿ األعماؿ مع التعديقات تـ  .12
 افتتاح االجتماعمن جدول األعمال:  1البند 
 اعتماد جدكؿ األعماؿ كتنظيـ العمؿمن جدول األعمال:  2البند 
 :كبار المسؤكليفتكصيات : بحث من جدول األعمال 3البند 

 منطقة التجارة الحرة القارية حكؿ ممفاكضاتلمشركع األىداؼ كالمبادلء التكجييية   -
 مشركع اختصاصات منتدل التفاكض لمنطقة التجارة الحرة القارية  -
 يةإلنشاء منطقة التجارة الحرة القار  اإلرشاديةمشركع خارطة الطريؽ   -

 إطقاؽبحث مشركعي اإلعقاف كالمقرر بشأف  من جدول األعمال: 4البند 
 ارة الحرة القاريةجمنطقة التحكؿ مفاكضات ال

 ما يستجد مف أعماؿ من جدول األعمال: 5 البند
o  العاشر لمنظمة التجارة العالمية مالمؤتمر الكزار  حكؿإحاطة 
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o  قانكف النمك كالفرص ألفريقيا حكؿإحاطة 
o  لمتجارة كالتنمية الرابع عشرمؤتمر األمـ المتحدة  حكؿإحاطة 
o مرض االيبكال حكؿحاطة إ 
 مر اجتماع الكز الا: بحث كاعتماد تقرير من جدول األعمال 7البند 
  عاختتاـ االجتما من جدول األعمال: 8البند 

 :كبار المسؤولينتوصيات بحث من جدول األعمال:  3البند 

كقرر التركيز عمى المسائؿ  المسؤكليفكبار أحاط اإلجتماع عمما بتقرير  .13
 في الكثائؽ التالية: العالقة

 منطقة التجارة القارية حول ممفاوضاتلمشروع األهداف والمبادئ التوجيهية أ. 

 منطقة حكؿ ممفاكضاتل التكجييية كالمبادئ د االجتماع كثيقة األىداؼماعت .14
 .2الممحؽ  ، المرفقة طيو في TI/TD/AMOT/OGP/1القارية رقـ  التجارة

 التوصيات:

 حكؿ ممفاكضاتل التكجييية كالمبادئ األىداؼأن يتم عرض وثيقة بأوصى الوزراء  (1
ليتـ إقرارىا، كأف تككف مف  2015القارية المعتمدة عمى قمة يكنيك  التجارة منطقة

 ضمف الكثائؽ الخاصة بإطقاؽ المفاكضات.
مسؤولية التعريفات المفصمة يتناول منتدى التفاوض لمنطقة التجارة الحرة القارية  (2

 لممبادئ التوجيهية.

 القارية الحرة التجارة منطقة إلنشاء الزمني كالجدكؿ الطريؽ خارطة مشركعيب. 

 إلنشاء منطقة التجارة الحرة القاريةاإلرشادية االجتماع خارطة الطريؽ  اعتمد .15
 .3طيو في الممحؽ  ةالمرفق  TI/TD/AMOT/RM/1رقـ 
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 :التوصيات

إلنشاء منطقة  اإلرشاديةخارطة الطريؽ أن يتم عرض وثيقة ب االجتماعأوصى  (1
ليتـ إقرارىا، كأف تككف مف ضمف الكثائؽ  2015التجارة الحرة القارية عمى قمة يكنيك 

 الخاصة بإطقاؽ المفاكضات.

 مشركع اختصاصات منتدل التفاكض لمنطقة التجارة الحرة القاريةج. 

رقـ  ل التفاكض لمنطقة التجارة الحرة القاريةاختصاصات منتد اعتمد االجتماع .16
TI/TD/AMOT/TOR/1   4المرفقة طيو في المحمؽ. 

 :التوصيات

 منتدل التفاكض لمنطقة التجارة الحرة القاريةأوصى الوزراء أن يتم عرض وثيقة  (1
ليتـ إقرارىا، كأف تككف مف ضمف الكثائؽ الخاصة بإطقاؽ  2015عمى قمة يكنيك 

  المفاكضات.

 مفاوضاتال إطالقبحث مشروعي اإلعالن والمقرر بشأن من جدول األعمال:  5د البن
 ارة الحرة القاريةجمنطقة الت حول

 بشأفكالمقرر اإلعقاف  ىتعديقات عمى مشركعالبحث االجتماع كأدخؿ   .17
 AU/TI/AMOT/DECL/1رقـ  القارية الحرة التجارة منطقةحكؿ  مفاكضاتال إطقاؽ

 .5ؽ كالمرفقيف طيو في الممح 
 تعديقات عمى مشركع المقرر بشأف إطقاؽالحث االجتماع كأدخؿ ب .18
المرفؽ  AU/TI/AMOT/DECI/1القارية رقـ  الحرة التجارة منطقة حكؿ مفاكضاتال

 .6طيو في الممحؽ 
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 :التوصيات

يتم عرض كل من مشروع اإلعالن ومشروع المقرر الخاصين  نأبأوصى االجتماع  (1
ليتـ إقرارىا، كأف تككف  2015عمى قمة يكنيك القارية  بإطالق منطقة التجارة الحرة

 مف ضمف الكثائؽ الخاصة بإطقاؽ المفاكضات.

 من جدول األعمال: ما يستجد من أعمال 6 البند
 العاشر لمنظمة التجارة العالمية الوزاريالمؤتمر  حولإحاطة  -

التحضيرات  عمى كزيرة الشؤكف الخارجية كالتجارة الدكلية الكينية االجتماع تمعاط .19
 18-15ف مفي كينيا المقرر عقده العاشر لمنظمة التجارة العالمية  الكزارملممؤتمر 
. كشكرت في كممتيا األعضاء األفريقييف في منظمة التجارة العالمية عمى 2015ديسمبر 

كحثت الدكؿ األعضاء عمى العمؿ معا مف أجؿ  دعميـ لعرض كينيا استضافة المؤتمر.
ة عمى النتائج. كعبرت عف استعداد كينيا الستضافة االجتماع الكزارم تنمية ناجحة مبني
في شير أغسطس معبرة عف ثقتيا في دعـ مفكضية االتحاد األفريقي  التحضيرم العاشر

. كما طمبت مف المفكضة تنسيؽ العمؿ التحضيرم مع السفراء العاشر لممؤتمرلمتحضيرات 
  محددةالفنية ال مجاالتالء محددكف بالدفاع عف األفريقييف في جنيؼ كاقترحت أف يقـك كزرا

 .كخقالو ممؤتمر الكزارم العاشرتمييدا ل
 االجتماع عمما بيذه المعمكمات. حاطأ .20

 قانون النمو والفرص ألفريقيا حولإحاطة  -

النقاش حكؿ قانكف النمك  باب جنكب أفريقيال كزير التجارة كالصناعةفتح  .21
يتـ بحثو مف قبؿ عدة لجاف  2015قانكف لسنة ا الىذمشركع ف قائقا إ كالفرص ألفريقيا

خمس عشرة سنة  مف بدؿتابعة لمجمس الشيكخ األمريكي كيتضمف تمديدا لعشر سنكات 
يتمضف مشركع قانكف النمك كالفرص بعض األحكاـ التي يمكف أف يككف ليا ك المطمكبة. 

أف تنجـ تي يمكف أثر عمى الدكؿ المستفيدة، بما في ذلؾ المراجعات خارج الدكرة، كال
الكاليات المتحدة األمريكية  أف كأشار أيضا إلى عنيا شككؾ بخصكص األفضميات.

تتكقع عند نياية فترة العشر سنكات ترتيبات تجارية تتبنى مبدأ المعاممة بالمثؿ مع الدكؿ 
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اقترح عمى الدكؿ المستفيدة مف قانكف النمك كالفرص ألفريقيا  ،األفريقية. كفي الختاـ
مقرر لمنتدل قانكف النمك كالفرص ألفريقيا ال تحضيرا ـ اجتماع عمى مستكل الكزراء تنظي
 .2015في الغابكف في عقده 

إلى المنتدل الثالث عشر بعدـ تغيير  ةالمرفكع ناشدةذكرت الكزيرة الكينية بالم .22
دت عمى ضركرة حادية الجانب كشد  أطبيعة قانكف النمك كالفرص ألفريقيا كمبادرة تنازؿ 

 ابكف.جناقشة المسألة بشكؿ معمؽ في الم
دعكة إلى الالتمس السكداف تكجيو دعمت كفكد أخرل ىذا المقترح في حيف  .23

 الكاليات المتحدة األمريكية لرفع العقكبات االقتصادية عنو.
أكد ممثؿ الغابكف أنو سيتـ عقد منتدل قانكف النمك كالفرص ألفريقيا في  .24
ترح أف يتـ إدراج كؿ اإلنشغاالت المعبر عنيا كاق 2015أغسطس  27-24ف مابكف جال

 في المنتدل.
 االجتماع عمما بيذه المعمكمات. حاطأ .25

 لمتجارة والتنمية الرابع عشرمؤتمر األمم المتحدة  حولإحاطة  -

السيدة أمينة  معاليأف الممثؿ الدائـ لقاتحاد األفريقي بجنيؼ االجتماع  بمغأ .26
لكينيا، قد عينت مف قبؿ المجمس العاـ  ة الدكليةكالتجار  محمد، كزيرة الشؤكف الخارجية

مدكرة الرابعة عشرة لبالتحضيرات كرئيسة لممؤتمر الكزارم العاشر. بعد ذلؾ أحاطيـ عمما 
في ليما، بيرك، في مارس المقرر عقده لمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية )األنكتاد( 

بشأف المكضكع الرئيسي كالمكاضيع . كما قدـ مقترحات األميف العاـ لؤلنكتاد 2016
كالصيف. كأشار إلى أف  77 الػالفرعية إضافة إلى مكاضيع المجمكعة األفريقية كمجمكعة 

ىذه المكاضيع كالمكاضيع الفرعية ستساعد في تقديـ التكجيو إلعداد الكثيقة التي ستحدد 
الطريؽ لمؤتمر  قدـ في خارطةأخيرا، ية األنكتاد خقاؿ السنكات األربع المقبمة. صقاح

 ليما، بالصيغة التي اعتمدىا مجمس التجارة كالتنمية لؤلنكتاد.
مدكرة الرابعة عشرة لبالتحضيرات عمما بالمعمكمات الخاصة االجتماع  حاطأ .27

 .كىنأ معالي الكزيرة أمينة محمد عمى تعيينيا لمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية
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 يبوالمرض اإل حولإحاطة  -

الجيكد المبذكلة مف أجؿ مكافحة  ىجميكرية غينيا االجتماع عمالتجارة ل كزير معأط .28
االجتماعية كاالقتصادية عمى البمداف المتضررة. كعبر عف  آثارهفضقا عف يبكال إلمرض ا

امتنانو لمدعـ الذم تمقتو البمداف المتضررة مف مختمؼ الشركاء كالذم أدل إلى حصار 
ليبيريا مف ت منظمة الصحة الدكلية خمك عمنأنو بأع أيضا الكباء. كما أبمغ الكزير االجتما

 يبكال، في حيف مف المتكقع أف تمييا في ذلؾ كؿ مف سيراليكف كغينيا.إلمرض ا
 االجتماع عمما بيذه المعمكمات. حاطأ .29
اتفاقيات التجارة  بشأفحاطات مستقبقا اإلتقديـ حكؿ قدمت المفكضية مقترحا   .30
منظمة التجارة العالمية، كقانكف النمك كالفرص داخؿ ت قميمية الكبرل، كالتطكراإلا

 ألفريقيا.

 ير اجتماع الوز الامن جدول األعمال: بحث واعتماد تقرير  7البند 

 .ممحقاتوالتقرير بكؿ كاعتمد االجتماع بحث  .31

  يةختامالجمسة المن جدول األعمال:  8البند 

كأعمف اختتامو شكر الرئيس المشاركيف عمى مساىماتيـ في نجاح االجتماع  .32
 .ارسمي

- 
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 منطقة التجارة الحرة القارية عمىاألهداف والمبادئ التوجيهية لمتفاوض 

 الديباجة

قدة في يناير المنعلرؤساء دكؿ كحككمات االتحاد العادية الثامنة عشرة  ةدكر ال اتخذت .1
مقررات ىامة  "،البينية في أديس أبابا، إثيكبيا، تحت مكضكع "تعزيز التجارة األفريقية 2012

تيدؼ إلى تعزيز التكامؿ التجارم في أفريقيا. كقد اعتمدت القمة، مف خقاؿ المقرر 
(ASSEMBLY/AU/DEC.394(XVIII))   كاإلعقاف(ASSEMBLY/AU/DECL.1(XVIII))  خطة

التجارة األفريقية البينية ككافؽ عمى خارطة طريؽ إلنشاء منطقة التجارة الحرة  عمؿ لتعزيز
 كتاريخ إرشادم. 2017القارية التي يتعيف تفعيميا بحمكؿ 

كلتأكيد التزاميا بتكامؿ السكؽ القارم، كجيت الدكرة العادية الثالثة كالعشريف لرؤساء دكؿ  .2
، تعميمات لمفكضية االتحاد األفريقي 2014ك كحككمات االتحاد األفريقي، المنعقدة في يكني

التكجييية مف  كالمبادئ إلعداد األىداؼ  ASSEMBLY/AU/DEC.13 (XXXIII))عبر المقرر
ضمف كثائؽ أخرل خاصة لمفاكضات منطقة التجارة الحرة القارية ليتـ بحثيا مف قبؿ كزراء 

قاعتماد مف أجؿ إطقاؽ فعاؿ االتحاد األفريقي لمتجارة كتقديميا لقمة االتحاد األفريقي ل
 .2015لمفاكضات منطقة التجارة الحرة القارية في يكنيك 

  (ASSEMBLY/AU/DEC.11(XXIV))كقد جدد رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي في المقرر  .3

تأكيدىـ عمى االلتزاـ بإطقاؽ مفاكضات منطقة التجارة الحرة القارية  2015في يناير  المعتمد
 .2015في يكنيك 

كبتكجييـ نحك إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، تكافؽ الدكؿ األعضاء في االتحاد  .4
 األفريقي عمى إجراء مفاكضات بناء عمى األىداؼ كالمبادئ التكجييية كما ترد أدناه.

 :األهداف

اليدؼ مف يتمثؿ فريقية، لمجماعة االقتصادية األؤسسة معاىدة أبكجا الملكسع األطار اإلفي  .5
بيف  كمفيدة لمجميعة شاممة يتجار في إبراـ اتفاقية  منطقة التجارة الحرة القارية قاؽ مفاكضاتإط

 :منطقة التجارة الحرة القارية ىداؼ. كفيما يمي أالدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي
مستكل الصناعة كالمشاريع  جميع المستكيات كباألخص عمى تعزيز القدرة التنافسية عمى (1

، كالحد مف تكاليؼ األعماؿ، تغقاؿ الفرص المتاحة لتحقيؽ كفكرات الحجـمف خقاؿ اس
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عادة  /العالمية،الكصكؿ إلى األسكاؽ القاريةك  بما يشمؿ  فضؿ لممكارداألتخصيص الكا 
 تشجيع تطكير البنية التحتية ذات الصمة بالتجارة.

تماعي التغمب عمى االعتماد عمى تصدير المنتجات األساسية كتعزيز التحكؿ االج (2
 ؛2063كاالقتصادم مف أجؿ النمك الشامؿ كالتصنيع كالتنمية المستدامة تمشيا مع أجندة 

تحقيؽ الطاقات الكامنة مف أجؿ تكسيع كتعجيؿ التنكيع المتزايد كالدينامية لمتجارة األفريقية  (3
بيف البمداف األفريقية بنسبة  التجارةالبينية، بما في ذلؾ بمكغ اليدؼ المتمثؿ في زيادة 

 مف خقاؿ تحسيف مكاءمة كتنسيؽ كتنفيذ نظـ كأدكات تحرير 2022% بحمكؿ 50
 كتسييؿ التجارة عبر المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كأفريقيا بكجو عاـ؛

في سياؽ تعزيز التجارة البينية األفريقية كتحقيؽ الطاقات التمكيمية بيف البمداف األفريقية مف  (4
جؿ إنشاء سكؽ لمسمع كالخدمات تحظى بمزيد مف الحرية، مع التأسيس عمى االتفاقيات أ

التجارية داخؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كااللتزامات المقترنة بيا، كمف ثـ تمييد 
 الطريؽ لمتعجيؿ بإنشاء االتحاد الجمركي القارم.

عمميات التكامؿ اإلقميمي بإلسراع كاالمتعمقة بتعدد كتداخؿ العضكية تحديات حؿ مشكمة ال (5
 . كالقارم

 كتكثيؼ منطقة التجارة الحرة القارية مفاكضات خقاؿ ىذه األىداؼ مف تحقيؽ كسيتـ .6
 التنمية كتتحقؽ. اإلقميمية القيمة سقاسؿ تنمية لتعزيز الصناعية التنمية فيما يخص الجيكد

، أفريقيا في الصناعية بالتنمية لمتعجيؿ العمؿ خطة خقاؿ مف أخرل، أمكر بيف الصناعية، مف
أفريقيا، كخطة  في التحتية البنية تطكير البينية، كبرنامج األفريقية التجارة لتعزيز العمؿ كخطة

أف يككف  لضماف العرض عمى القيكد تعالج التي األفريقييف، الصناعة كزراء عمؿ مؤتمر
 .البمداف لجميع مفيد األسكاؽ تكامؿ

 التحتيةوالبنية  ركيزتي التصنيع
 كفي. تنمكم تكامؿ استراتيجية سياؽ في مفاكضات منطقة التجارة الحرة القارية متابعة ستتـ .7

 القدرة تطكير إلى اليادفة السياسات إجراءات بعيف االعتبار المفاكضات تأخذ الصدد، ىذا
لحرة اإلنتاجية كالتكامؿ الصناعي بيف القطاعات الصناعية لؤلقاليـ. كينبغي لمنطقة التجراة ا

القارية أف ترفع مف مستكل البرامج القائمة المتعمقة بتطكير البنية التحتية كالتصنيع المعتمدة 
 عمى المستكل القارم. 
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 مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية: نطاق
 ،االستثمار، ك كفي الخدمات التجارة في السمع منطقة التجارة الحرة القارية نطاؽيغطي  .8

 كسياسة المنافسة. رية،كحقكؽ الممكية الفك
 تسمسل المفاوضات:

يتـ إجراء مفاكضات منطقة التجارة الحرة القارية في مرحمتيف. كتغطي المرحمة األكلى  .9
. كسيككف ثمة آليتاف منفصمتاف المفاكضات حكؿ التجارة في السمع، كالتجارة في الخدمات

في  يما في مساريف منفصميف.لمتجارة في السمع كأخرل لمتجارة في الخدمات يتـ التفاكض بشأن
حيف تغطي المرحمة الثانية المفاكضات حكؿ المجاالت التالية: االستثمار، حقكؽ الممكية 

 الفكرية، كسياسة المنافسة. كتجرم المفاكضات حكؿ ىذه المجاالت ىياكؿ مخصصة.
 :المبادئ التوجيهية

 مبادئ الشاممة التالية:تسترشد عممية المفاكضات حكؿ منطقة التجارة الحرة القارية بال .10
تككف المفاكضات تحت قيادة الدكؿ األعضاء/المجمكعات االقتصادية اإلقميمية/األقاليـ  (1

 بدعـ مف مفكضية االتحاد األفريقي كىياكميا.ك الجمركية، 
منطقة ل مؤسسة تمكعات االقتصادية اإلقميمية لبناتعتبر مناطؽ التجارة الحرة لممج (2

 .التجارة الحرة القارية
 بالمكتسبات. حتفاظاال (3
 اليندسة المتغيرة (4
 الكشؼ عف المعمكماتكالشفافية ك الخاصة ك  التفضيمية المركنة كالمعاممة (5
 التحرير الجكىرم (6
 معاممة الدكلة األكثر رعاية (7
 المعاممة الكطنية  (8
 المعاممة بالمثؿ (9
 يتـ اتخاذ القرارت بالتكافؽ (10
 اعتماد أفضؿ الممارسات (11
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 :الخمفيةألف. 
رطة اطمبت الدكرة العادية التاسعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء التجارة إعداد خ -1

محددة  منطقة التجارة الحرة القارية مع تفاصيؿ حكؿ مفاكضاتالالطريؽ نحك إطقاؽ 
تسميط الضكء عمى مع بشأف الدراسات المخطط إجراؤىا كالجدكؿ الزمني لقاجتماعات، 

ي، كالمجمكعات االقتصادية االقميمية، كالدكؿ احتياجات مفكضية االتحاد األفريق
األكلي لخارطة الطريؽ مف المكارد كالقدرات. كتمثؿ ىذه الكرقة اإلطار  األعضاء

 لممفاكضات.
 ة الطريؽ ب:كيتـ إغناء خارط -2

 أ. مكتسبات المجمكعات االقتصادية االقميمية
 ب. القدرات المتكفرة لدل الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية االقميمية

 ج. المكارد التي يتـ حشدىا كاألعماؿ التحضيرية الضركرية
 :منطقة التجارة الحرة القاريةحول مفاوضات الإلطالق  التحضيرباء. 

أىمية  ادية التاسعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء التجارة عمىشددت الدكرة الع -3
كمفت استجابة لطمب الكزراء، ك في التحضير إلطقاؽ المفاكضات.  الفنيةالدراسات 
مـ المتحدة االقتصادية بالتعاكف مع لجنة األ إجراء عدد مف الدراسات الفنية،بالمفكضية 
 مركز القانكف التجارم (،اإلنكتاد)التجارة ك تنمية األمـ المتحدة لممؤتمر  ألفريقيا،

عدد مف الكثائؽ الفنية  ، إلى جانب. كىذه الدراساتصندكؽ كسب التأييد لمتجارةك 
منطقة التجارة الحرة القارية في حكؿ مفاكضات الإطقاؽ  المؤتمر مفف تمك  س ،األساسية
لتفاكض صة باالخا مقرر. تـ االتفاؽ عمى الترتيبات المؤسسية ىككما  2015يكنيك 
الدكرة العادية التاسعة لمؤتمر االتحاد األفريقي منطقة التجارة الحرة القارية خقاؿ بشأف 

 .2014في ديسمبر لكزراء التجارة 

 :والدراسات النصوصمشاريع جيم. 

تقترح ك القارية  الحرة التجارة مفاكضات منتدلكفقا لطمب تقـك المجنة بإعداد كرقات  -4
 لممفاكضات. مشاريع نصكص كمدخقات 
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 دكراتكتكفير الدعـ الفني المطمكب خقاؿ تنسيؽ  تتكلى مفكضية االتحاد األفريقيك  -5
كمشركع  التقنيةكرقات لم كضع الصيغ النيائيةالتفاكض حكؿ كؿ مكضكع. كسيتـ 

ككفقا  عمى الدكؿ األعضاء كفقا لمجدكؿ الزمني المتفؽ عميو كتكزيعيا تياترجمك  النص
لمفكضية االتحاد التجارة كالصناعة  تتكلى إدارة، ىذا السياؽ في. ك لقكاعد اإلجراءات

المجمكعات االقتصادية في نيج أفضؿ الممارسات مسترشدة بتنسيؽ األنشطة، األفريقي 
، لمفاكضات التجارةالثقاثية منطقة التجارة الحرة اإلقميمية كمنظمة التجارة العالمية ك 

 .القارية تجارة الحرةمنطقة الالتحضير لمفاكضات كذلؾ خقاؿ فترة 
 منطقة التجارة الحرة القارية حول ممفاوضاتلالموارد المالية  دال.
طمبت الدكرة العادية التاسعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء التجارة مف المفكضية  -6

كضع استراتيجية لتعبئة المكارد بغية ضماف تكافر مكارد مستدامة ليذه العممية، 
قائمة بمختمؼ المجاالت التي يتعيف تغطيتيا، كالدراسات التي  كمصفكفة تبي ف بكضكح

ىذا  جبك بمينبغي إجراؤىا ككذلؾ المكارد البشرية كالمالية المطمكبة لتنفيذ العمؿ. 
 بما يمي: ، كىي تنتظر إعداد استراتيجية لحشد المكارد،التفكيض، قامت المفكضية

تجارة الحرة القارية كالخبراء الحصكؿ عمى التمكيؿ لجزء مف عاممي كحدة منطقة ال (1
 ؛2017-2016مف ذكم العقكد القصيرة األجؿ حسبما تقتضي الحاجة في الفترة 

المكارد القازمة لجميع الدراسات المرتقبة التي يتعيف إجراؤىا عند التحضير  (2
 لممفاكضات كخقاؿ إجرائيا؛

لجدكؿ ( لتنظيـ االجتماعات المحددة في ا2017-2016تعبئة المكارد )لمفترة  (3
الزمني، بما في ذلؾ الترجمة التحريرية كالترجمة الفكرية، كأماكف االجتماعات، 

 ..الخ
إف جميع المكارد التي تمت تعبئتيا حتى اآلف ىي مف الشركاء. فالدكؿ األعضاء لـ  -7

تتعيد بعد بتمكيؿ مفاكضات منطقة التجارة الحرة القارية. كيتكقع مف األعضاء تمكيؿ 
 الجيكد بذؿ يتعيف إال أنو منطقة التجارة الحرة القارية. حكؿ كضاتمفاالمشاركتيا في 

كلكف ينبغي  المفاكضات. أجؿ إجراء مف المكارد تعبئة عمى الدكؿ األعضاء لمساعدة
إجماال، حصمت المفكضية بذؿ الجيكد لدعـ األعضاء في حشد المكارد لممفاكضات. 

، باستثناء المساعدة 2017-2016مميكف دكالر أمريكي لمفترة  18عمى ما يقرب مف 
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الفنية العينية مف المركز األفريقي لمسياسة التجارية، صندكؽ كسب التأييد لمتجارة 
أشير(، مف بيف جيات  9ك 6)تمديد المشركع المخطط تنفيذه لفترة إضافية تتراكح بيف 

 أخرل..

 :احتياجات المفوضية في مجال القدرات. هاء

في منطقة التجارة الحرة القارية /البينية يز التجارة األفريقيةمبادرة تعز كفقا لممقرر بشأف  -8
الدكرة العادية التاسعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء ، الذم أعادت تأكيَده 2012

 حكؿ ممفاكضاتلالعاـ تكجيو مسؤكلية التنسيؽ كتكفير الالتجارة، ُأسندت إلى المفكضية 
ديـ الدعـ المكتبي لعممية التنفيذ كلمجنة األفريقية ككذلؾ تقمنطقة التجارة الحرة القارية، 

الرفيعة المستكل المعنية بالتجارة. إلى جانب ىذه المسؤكلية، ُكمفت أيضا إدارة التجارة 
في ىذا الصدد، سيتـ إدماج كحدة دعـ ك أداء مياميا.  ىمعبتعزيز قدراتيا  كالصناعة

منطقة التجارة  حكؿ مفاكضاتالتسييؿ اإلدارة لىيكؿ داخؿ منطقة التجارة الحرة القارية 
 . الحرة القارية

نية كالتفاكضية لمبمداف فستقدـ كحدة دعـ منطقة التجارة الحرة القارية أيضا المساعدة ال -9
 التي تحتاج إلييا خقاؿ المفاكضات. 

 :احتياجات القدرات لممجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء. واو

القدرات أحد االعتبارات الميمة في المفاكضات، كسكؼ تشكؿ القيكد في مجاؿ  -10
تتطمب تحديد الدعـ المتاح لبناء القدرات التفاكضية، ال سيما في أقؿ البمداف نمكا في 

حاجة إلى بناء  ثمة حتممة لبرامج الدعـ في المستقبؿ.القارة، ككذلؾ الخيارات الم
، كمعايير الصحة التجارةك الجمارؾ  تسييؿ ك  ،قكاعد المنشأك  ،التدريبالقدرات/

 كالتجارة في الخدمات خقاؿ المفاكضات التجارية. كالسقامة، كالحمكؿ التجارية
بيف شير يكنيك  الفنييفكسيتـ إجراء تقييـ لقاحتياجات مف القدرات بدعـ مف الشركاء  -11

 . 2016مارس  كشير 2015
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 :القارية منطقة التجارة الحرة لمفاوضات الجداول الزمنية. زاي

 االتحاد األفريقي، دكؿ كحككماتمؤتمر رؤساء ل الثامنة عشرة اتفقت الدكرة العادية -12
 منطقة التجارة الحرة إنشاء عمى، 2012يناير  أديس أبابا، إثيكبيا في في المنعقدة
مفاكضات. التحضير لم في تـ إحراز تقدـ كبير كقد كمكعد إرشادم. 2017 قبؿ القارية
األفريقي حككمات االتحاد دكؿ ك مؤتمر رؤساء ل عة كالعشركفالراب الدكرة العادية أكدت
بحمكؿ  القارية منطقة التجارة الحرة حكؿ مفاكضاتال إطقاؽب التزاميا 2015يناير  في

في التالية  الرئيسية لمفترةالمعالـ  تحديد ىلإ ىذا الجدكؿ كييدؼ .2015يكنيك 
التحضيرية لما بعد  الفترة: قاريةال منطقة التجارة الحرة إنشاء الرامية إلى المفاكضات

كالتصديؽ ، القارية منطقة التجارة الحرة اتفاقية، كاستكماؿ المفاكضات فترة، اإلطقاؽ
 عمييا/إدماجيا في التشريعات الكطنية كدخكليا حيز التنفيذ.

لفترة تتفاكت ما  2015طقاؽ في يكليك اإل فكر التحضيرية الفترةمف المتكقع أف تبدأ  -13
الكطنية كاإلقميمية  -عمى كؿ المستكياتلممفاكضات  لمتحضيرشيرا  12إلى  6بيف 

لمدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية  يمكفالتحضيرية،  الفترةكالقارية. خقاؿ 
منطقة التجارة حكؿ مفاكضات الخقاؿ  مفاكضيياالتفاكض لتكجيو مياـ اإلقميمية إعداد 

إلى تعزيز قدرات التي ترمي بناء القدرات  . كسيتـ تنفيذ عدد مف مبادراتالقارية الحرة
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية عمى المشاركة بفعالية في 

 القارية منطقة التجارة الحرة عمى التفاكضمنتدل أف يقـك المفاكضات. كمف المتكقع 
 حضيرية.تنظيـ اجتماعاتو األكلية كاعتماد جدكؿ زمني لممفاكضات خقاؿ المرحمة التب

 بيفذات الصمة  كاإلحصاءات المعمكمات كسكؼ تشمؿ الفترة التحضيرية أيضان تبادؿ
 .األفريقي االتحاد كمفكضية اإلقميمية االقتصادية كالمجمكعات المتفاكضة األطراؼ

 سُتجرل .بدء المفاكضاتكستتميز ب، ةالتحضيري الفترةالمفاكضات بعد  فترةستأتي  -14
 منطقة التجارة الحرةبشأف لتفاكض الخاصة بابات المؤسسية المفاكضات في إطار الترتي

األىداؼ كالمبادلء التفاكضية كخارطة الطريؽ مف أجؿ إجراء  إضافة إلى القارية
 المفاكضات.

منطقة التجارة حكؿ  مفاكضاتمل وضع الصيغة النهائية فترة التفاكض فترة تبعست -15
إجراء  الفترةىذه  خقاؿ  لمتكقع أفكمف ا .2017 مف أكتكبر إلى ديسمبر القارية الحرة
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 يةاتفاقاالتحاد األفريقي  دكؿ كحككمات مؤتمر رؤساء كسيعتمد. يةتفاقلقا  قانكنيتنقيح 
مف  األخيرة الفترةكتتمثؿ  الدكؿ األعضاء. كتكقع عمييا القارية منطقة التجارة الحرة

دماجيا في  القارية منطقة التجارة الحرةل ةالمنشئاالتفاقية عمى  التصديؽ فيالعممية  كا 
 تنفيذىا.لتمييد الطريؽ لقكانينيا الكطنية األعضاء كفقا ل الدكؿ تشريعات

 الجتماعاتو ازمني جدكال القارية منطقة التجارة الحرة عمى التفاكض منتدل سيعتمد -16
  إلتزاماتو بالتقرير كفقان لخارطة الطريؽ.  تماشيان مع

كتنبغي مكاءمة الجيكد الرامية لمدفع بتنفيذ المبادرات الخاصة بالبنية التحتية  -17
كالصناعة مع منطقة التجارة الحرة القارية. كينبغي إعداد تقارير مرحمية حكؿ المبادرات 
الجارية لتطكير البنية التحتية كالصناعة كتقديميا لميياكؿ المكمفة بمفاكضات منطقة 

 ة. التجارة الحرة القاري
 الثقاث لمفتراتكفقا جتماعات لقا ازمني جدكالمبدئيا  أدناه المصفكفة تضمفتك  -18

 :المحددة
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نشائها ةاإلرشاديخارطة الطريق   لممفاوضات حول منطقة التجارة الحرة القارية وا 

  المسؤولية  النتائج  النشاط  المراحل الرئيسية
اإلطار الزمني/ 

 الفترة

إطقاؽ 
 المفاكضات

األفريقي لرؤساء الدكؿ  قمة االتحاد
  كالحككمات

منطقة  مفاكضاتالمقرر بشأف  إطقاؽ اعتماد
 .المرافؽ كاإلعقاف القارية التجارة الحرة

 مؤتمر االتحاد

 2015 يكنيك
 

 :اعتماد
 عمى لتفاكضالخاصة با الترتيبات المؤسسية •

 ، القارية منطقة التجارة الحرة
تجارة منطقة ال عمى التفاكض أىداؼ كمبادئ •

 ، القارية الحرة
منطقة عمى اختصاصات منتدل التفاكض • 

  - القارية التجارة الحرة
 اإلرشادية خارطة الطريؽ المكافقة عمى •
 القارية منطقة التجارة الحرةحكؿ  مفاكضاتمل

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 CTF/االتحاد األفريقي

كطنية، الكيج تر الإطقاؽ حمقات 
  ,قاريةالقميمية ك اإل

القارية  لمنطقة التجارة الحرة شاممة حممة تركيجية
 استمرت

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 االتحاد األفريقي
 جارم

 - 2015 فبراير مفكضية االتحاد األفريقي يةكرقات األكلالمشاريع كض، ك تحديد مجاالت التفاكطرؽ العمؿ  يةاألكل كرقاتالاستكماؿ التحضير 
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 2015 أغسطس كطرؽ العمؿ الفنية كمشركع النص الفنية كمشركع النص لممفاكضات

  المعمكمات التجارية ؿتباد
التعريفات  المعمكمات عف تتبادؿ الدكؿ األعضاء

 التي تؤثر كاإلجراءات المطبقة الكطنية كاإلقميمية
 كالخدمات( السمعالتجارة في ) التجارةعمى 

مفكضية االتحاد األفريقي، 
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 

 االقتصادية اإلقميمية 
 2016ابريؿ 

 المشاكرات الكطنية كاإلقميمية
الدكؿ  التي اعتمدتيا الكطنية التفاكض مياـ

 )رىنا األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية
  (العمميات الكطنيةب

 الدكؿ األعضاء كالمجمكعات
 االقتصادية اإلقميمية 

 * إطقاؽ برنامج بناء القدرات
 

 عمىتعزيز قدرات الدكؿ األعضاء عمى التفاكض 
 منطقة التجارة الحرة القارية

  جارم 

اإلبقاغ الرسمي لمفكضية االتحاد 
 التجارة مفاكضي كبير أمانة/األفريقي
 في السفارة في جية االتصاؿ، كمناكبو
كأرقاـ  فعناكيال مع أبابا أديس

 االتصاالت

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات  قائمة كبار مفاكضي التجارة كجيات االتصاؿ
 االقتصادية اإلقميمية 

 2015يكليك  31

كرشة تدريبية/االجتماع األكؿ لمنتدل 
 التفاكض

ندكة مخصصة لثقاثة أياـ/كرشة تدريبية 
كيكميف مخصصيف العتماد قكاعد 

 اإلجراءات

/انتخاب الرؤساء/إنشاء راءاتاعتماد قكاعد اإلج
 أفرقة العمؿ الفنية/الطرؽ الفنية

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
 االقتصادية االقميمية

 2015نكفمبر 
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 مرحمة التفاكض

 حكارال/المنتدل األكؿ القطاع الخاص
 كزارمال

مف القطاع  حكار كزارم مع أصحاب المصمحة
الخاص حكؿ التكقعات مف منطقة التجارة الحرة 

المديركف التنفيذيكف  )ركاد األعماؿ، قاريةال
 لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية، الكزراء(

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
  االقتصادية اإلقميمية

 2015 أكتكبر

اجتماع كبار المسؤكليف/الكزراء 
 األفريقييف لمتجارة

 
 إلى القمة قدـاعتماد التقرير المرحمي الم

ت الدكؿ األعضاء كالمجمكعا
  االقتصادية اإلقميمية

/ 2015ديسمبر 
امكانية عقده 

 االجتماع عقب 
 العاشر الكزارم
 التجارة لمنظمة
في  العالمية
 نيركبي

 /افاستقاـ اقتراحات كتعديقات البمد
عمى  المجمكعة االقتصادية اإلقميمية

 النصكص المكزعة 

 البمداف / مفاالقتراحات كالتعديقات الصادرة 
  تصادية اإلقميميةالمجمكعات االق

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 االتحاد األفريقي

 2016يناير  15

 

 حكار المجتمع المدني
تكقعات القطاع الخاص مف منطقة التجارة الحرة 

 القارية
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 

  االقتصادية اإلقميمية
 2016 فبراير

 كقعات البرلمانييف مف منطقة التجارة الحرة القاريةت الحكار البرلماني
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 

  االقتصادية اإلقميمية
 2016 فبراير
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 تكحيد االقتراحات كالنصكص المعدلة
المستممة كترجمتيا إلى المغات الرسمية، 

 كتكزيعيا عمى جميع الدكؿ األعضاء 

المستممة  تكزيع االقتراحات كالنصكص المعدلة
 عمى جميع الدكؿ األعضاء 

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 االتحاد األفريقي

 2016 مارس

 

 تقرير منتدل التفاكض  االجتماع الثاني لمنتدل التفاكض
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 

االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 
 االتحاد األفريقي

 2016 أبريؿ 

 

 
كليف/الكزراء ار المسؤ اجتماع كب

 األفريقييف لمتجارة
 إلى القمة قدـاعتماد التقرير الم

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 االتحاد األفريقي
 2016 مايك 

 مداكالت أفرقة العمؿ الفنية دكرات أفرقة العمؿ الفنية
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 

فكضية االقتصادية اإلقميمية كم
 االتحاد األفريقي

 نكفمبر –أبريؿ 
2016 

 

آخر التطكرات حكؿ  اإلحاطة –القمة 
 بشأف التقدـ 

 اإلحاطة بالمستجدات
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 

االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 
 االتحاد األفريقي

 2016 يكنيك

 حكارال/مقطاع الخاصلالمنتدل الثاني 
 كزارمال

مف القطاع  ب المصمحةحكار كزارم مع أصحا
الخاص حكؿ التكقعات مف منطقة التجارة الحرة 

المديركف التنفيذيكف  )ركاد األعماؿ، القارية

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 االتحاد األفريقي
 2016 أكتكبر
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 لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية، الكزراء(

 تقرير منتدل التفاكض  تفاكضاالجتماع الثالث لمنتدل ال
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 

االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 
 االتحاد األفريقي

 2016 ديسمبر

 

كليف/الكزراء اجتماع كبار المسؤ 
 تقرير االجتماع األفريقييف لمتجارة

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 االتحاد األفريقي

 2016 ديسمبر

 

 لقاتحاد المستكل الرفيعة التجارة لجنة
آخر حكؿ  اإلحاطة –القمة /األفريقي

 التطكرات بشأف التقدـ 
 التقرير المرحمي

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 االتحاد األفريقي
 2017 يناير 

 ة العمؿ الفنيةقفر التقارير النيائية أل الدكرات النيائية ألفرقة العمؿ الفنية
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 

االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 
 االتحاد األفريقي

 أكتكبر -يناير 
2017 

 

 تقرير منتدل التفاكض  االجتماع الرابع لمنتدل التفاكض
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 

االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 
 االتحاد األفريقي

 
 2017 أبريؿ 

كليف/الكزراء ع كبار المسؤ اجتما
 األفريقييف لمتجارة

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات  اعتماد التقرير المرحمي المكجو إلى القمة
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 2017 مايك
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 االتحاد األفريقي

 حكارال/المنتدل الثالث القطاع الخاص
 كزارمال

مف القطاع  حكار كزارم مع أصحاب المصمحة
ؿ التكقعات مف منطقة التجارة الحرة الخاص حك 

المديركف التنفيذيكف  )ركاد األعماؿ، القارية
 لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية، الكزراء(

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 االتحاد األفريقي
 2017 يكنيك 

 لقاتحاد المستكل الرفيعة التجارة لجنة
آخر حكؿ  اإلحاطة –القمة /األفريقي

 التطكرات بشأف التقدـ 
 التقرير المرحمي

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 االتحاد األفريقي

يكليك/يكنيك
2017 

الحكار مع أصحاب المصمحة في المجتمع المدني  المنتدل الثاني لممجتمع المدني
 حكؿ منطقة التجارة الحرة القارية

عضاء كالمجمكعات الدكؿ األ
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 االتحاد األفريقي
 2017 سبتمبر

االجتماعات الخامسة لمنتدل التفاكض 
 اعتماد النصكص النيائية  اعتماد النصكص النيائية –

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 

 االتحاد األفريقي
 2017 أكتكبر

كليف/الكزراء المسؤ  اجتماع كبار
 األفريقييف لمتجارة

 اعتماد النصكص النيائية
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات 

االقتصادية اإلقميمية كمفكضية 
 االتحاد األفريقي

 2017 نكفمبر

اختتاـ اتفاقية 
منطقة التجارة 

قمة االتحاد األفريقي لرؤساء الدكؿ 
  كالحككمات

ة منطقة التجارة الحرة القارية في السمع اعتماد اتفاقي
مف قبؿ قمة االتحاد األفريقية كتكقيع  كالخدمات

 مؤتمر االتحاد
 

 2018 يناير
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الحرة القارية 
طقاقيا   كا 

 الدكؿ األعضاء عمييا

إدماج االتفاقية 
في التشريعات 

  الكطنية

إلدماج اتفاقية منطقة  بدء عممية محمية
التجارة الحرة القارية في التشريعات 

  الكطنية

الدكؿ األعضاء عمى االتفاقية المنشئة  تصديؽ
 لمنطقة التجارة الحرة القارية

الييئات التشريعية في الدكؿ 
  األعضاء

 – 2018فبراير 
  فما بعد
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 القارية الحرة التجارة منطقة حول التفاوض منتدى اختصاصات

 :مقدمة – أوال
 إثيكبيا، أبابا، أديس في 2012 يناير في المنعقدة عشرة الثامنة العادية دكرتو خقاؿ .1

 االتحاد كحككمات دكؿ رؤساء مؤتمر صدرأ "،البينية األفريقية التجارة "تعزيز مكضكع تحت
 بمكجب المؤتمر، أجاز كقد أفريقيا. في التجارة تكامؿ تعزيز إلى ترمي ىامة مقررات األفريقي
 ،(ASSEMBLY/AU/DECL.1(XVIII)) كاإلعقاف (ASSEMBLY/AU/DEC.394 (XVIII)) المقرر
 تجارة منطقة إلنشاء طريؽال ةخارط عمى ككافقت ،البينية األفريقية التجارة لتعزيز عمؿال خطة
 إرشادم. كمكعد 2017 بحمكؿ قارية حرة
 ،األفريقي االتحاد كحككمات دكؿ رؤساء لمؤتمر كالعشركف الثانية العادية الدكرة تكمف .2
 بإعداد األفريقي االتحاد مفكضية ،ASSEMBLY/AU/DEC.531(XXIII)) المقرر خقاؿ مف

 أفضؿ عمى بناء القارية الحرة التجارة طقةمن حكؿ التفاكض منتدلل ختصاصاتالا مشركع
 . ثيةالثقا الحرة التجارة كمنطقة اإلقميمية االقتصادية المجمكعات في الممارسات

 التكجييية كالمبادئ باألىداؼ القارية الحرة التجارة منطقة حكؿ مفاكضاتال تسترشد .3
 األفريقي االتحاد كزراء ازىاأج التي القارية الحرة التجارة بمنطقة الخاصة المؤسسية كالترتيبات

 .كاعتمدتيا القمة لمتجارة
يغطي نطاؽ منطقة التجارة الحرة القارية التجارة في السمع، كالتجارة في الخدمات،  .4

 كاالستثمار، كحقكؽ الممكية الفكرية، كسياسة المنافسة.
 القارية الحرة التجارة منطقة حول التفاوض منتدى مسؤوليات – ثانيا
 تقريرا كيرفع المفاكضات قيادة القارية الحرة التجارة منطقة حكؿ التفاكض منتدل يتكلى .5

  يمي: ما المحددة مسؤكلياتو كتشمؿ .المسؤكليف كبار لجنة إلى التفاكضية أنشطتو عف
 بما القارية، الحرة التجارة منطقة حكؿ التفاكض منتدل اتإجراء قكاعد كاعتماد كضع .أ 

 األفريقي. االتحاد إجراءات قكاعد مف تألؼتك  ف؛لممراقبي تكجيييةال مبادئال فييا
 لممفاكضات؛ كنيج طرؽ عمى المكافقة .ب 
 الحرة التجارة منطقة إنشاء، بما في ذلؾ حكؿ مشاريع نصكص فنية مفاكضات إجراء .ج 

 القارية؛
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 التفاكض مكاضيع حكؿ لممفاكضيف القدرات كبناء الفني التدريب احتياجات تحديد .د 
 االتحاد مفكضية مف بمساعدة المفاكضات خقاؿ عمييا متفؽ مكاعيد في المبرمجة
 االقتضاء؛ عند القارية الحرة التجارة بمنطقة المعني القارم العمؿ كفريؽ األفريقي

نشاء الخبراء مساىمات تتطمب التي المجاالت تحديد .ق   فنية عمؿ كأفرقة فرعية لجاف كا 
دراسات األثر  إجراء بدءالمحددة التي تحتاج لمخبرة الفنية. ك  المسائؿ مع لمتعاطي
 لتسييؿ عمييا، كاإلشراؼ السياسات مجاؿ كفي ةالفني ليؿاتحالك  ثك بحالككذا 

  المفاكضات؛
 االجتماعات؛ تقارير إعداد .ك 
 المجاالت ذلؾ في بما المفاكضات، في المحرز التقدـ عف سنكية ربع تقارير إعداد .ز 

 ريشت أك بو أذفت حسبما فنية مسائؿ أية كمعالجة المستكل رفيع تدخقا تتطمب التي
 كالمؤتمر. لمتجارة العميا األفريقية المجنةك  التجارة كزراء المسؤكليف، كبار لجنة إليو

 التحتية البنية كتطكير التصنيع حالة عف تقارير تمقي .ح 
اعتماد جدكليا الزمني لممفاكضات تماشيا مع خارطة الطريؽ لمفاكضات منطقة  .ط 

 التجارة الحرة القارية.

 القارية الحرة التجارة منطقة حول التفاوض منتدى شكيمةت –ثالثا
 كالمجمكعات األعضاء الدكؿ مفاكضات في كفدىا تشكيمة عضك دكلة لكؿ تترؾ  .6

 لكؿ التقديرية لمسمطة كفقا الكفكد مناقشات كتككف الجمارؾ. كاتحاد اإلقميمية االقتصادية
 كالمجمكعات االقتصادية االقميميةكمفكضية االتحاد األفريقي  األعضاء الدكؿ كتتحمؿ دكلة.

األعضاء في حشد  ـالجيكد لدعالمفكضية كلكف تبذؿ  .المفاكضات في المشاركة تكاليؼ
 .المكارد لممفاكضات

 الخاص القطاع مف مساىماتال تشجع الدكؿ األعضاء عمى اتخاذ التدابير لتمقي .7
قد ترغب  .كالشباب كالنساء المدني المجتمع ذلؾ في بما الرئيسييف، المصمحة باكأصح
 بحقوكؿ بمد  يحتفظك  .ىاكفكد إلى الخاص القطاع مف ممثميفضـ  في األعضاء الدكؿ

 مشاكرات خقاؿ مف المثاؿ سبيؿ عمى الخاص، القطاع إلشراؾ النظاـ خداـاست في السيادم
  كطنية.
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 األفريقي االتحاد مفوضية دور – رابعا
 حكؿ ممفاكضاتل دارماإلك  فنيال دعـال ؽكتنسي تقديـ األفريقي االتحاد مفكضية تتكلى .8

 التجارة لمنطقة حكؿ التفاكض لمنتدل أمانة بمثابة تككف كما القارية؛ الحرة التجارة منطقة
بناء عمى النطاؽ المتفؽ عميو  خمفية كنصكص كثائؽ بإعداد المفكضية كتقكـ القارية. الحرة

 عمى المفكضية كستعمؿ .القارية لمنطقة التجارة الحرة التفاكض لمنتدللممفاكضات كمدخؿ 
 ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمـ كلجنة اإلقميمية االقتصادية المجمكعات مع كثيؽ نحك

 المؤسسات جميع أنشطة بتنسيؽ كتقكـ المسؤكلية، بيذه قياـال في لمتنمية األفريقي كالبنؾ
  المفاكضات. في المشاركة

- 
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 ريةمنطقة التجارة الحرة القا نشاءإل إطالق المفاوضات حول مشروع إعالن 

لمؤتمرنا  في الدكرة العادية السادسة كالعشريف المجتمعيف، رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي نحن
 ؛  2015يكنيك  15ك 14يكمي  ،رج ، جنكب افريقيايفي جكىانسب المنعقدة

إنشاء  بشأف 2012قمة يناير  المعتمد فيASSEMBLY/AU/DEC.394 (XVIII )ررنا )مق إذ نستحضر
 ؛ كتاريخ إرشادم 2017 في عاـ المقرر تفعيميا رة الحرة القاريةمنطقة التجا

ذ  ، مؤكديف 2015الصادر في يناير   (ASSEMBLY/AU/11(XXIV))مقررنا  جديدنستحضر من وا 
 بإطقاؽ المفاكضات إلنشاء منطقة التجارة الحرة القارية؛التزامنا 

ذ نؤكد  التي تيدؼ خقاؿ تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية مف البينية إلتزامنا بزيادة التجارة األفريقية  وا 
 ىتعزيز النمك االقتصادم كتحقيؽ التنمية العادلة كدعـ التكامؿ مف خقاؿ تحرير التجارة كتطكير البنإلى 

 التنفيذ الكامؿ لمعاىدة أبكجا المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية ؛ بمكجبالتحتية كالصناعة 

ذ نشددو   مناطؽ التجارة الحرة اإلقميمية القائمة غرارعمى  منطقة التجارة الحرة القارية بناءأىمية  عمى ا 
  ؛قميميإلتكسيع كتعميؽ التكامؿ ا مف أجؿحاليا 

ذ و  معممنا  يعتبر االقتصادات األفريقية عممية تساىـ في إدماجمنطقة تجارة حرة قارية  إنشاء أفنكرر ا 
كما أنو سيمعب  2015كحد مف أجندة التنمية لما بعد ألفريقي المكالمكقؼ ا 2063تنفيذ أجندة في أساسيا 

 رئيسيا في تعزيز التحكؿ الييكمي لمقارة ؛ دكرنا

ذ   في مجاؿ أكلكيات العمؿ تحدد التي البينيةتعزيز التجارة األفريقية ليذ خطة العمؿ أىمية تنف نكرروا 
مف أجؿ ضماف االستفاده القصكل مف إنشاء البنية التحتية كحرية تنقؿ األشخاص  طكيرتك التصنيع، 

 منطقة التجارة الحرة القارية؛

ذ   قميميةكاإل صقاحات المكازية عمى المستكيات القاريةإلاألىمية التي تكتسييا السياسات كاندرك وا 
 نشاء منطقة التجارة الحرة فيما بيننا ؛مف إفكائد البغية تحقيؽ أقصى قدر ممكف مف  كالكطنية

ذ و   بالحاجة إلى المساعدة الفنية لتسييؿ المشاركة الفعالة مف قبؿ جميع الدكؿ األعضاء فينعترف ا 
 ؛  منطقة التجارة الحرة القارية إنشاء إلى المؤديةالعممية 
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 المعنييفكسائر أصحاب المصمحة  البرلمانييفك مف القطاع الخاص ،  ىمية المشاركة البناءةألمنا إدراًكا 
  ؛مف خقاؿ اآلليات المناسبة التجارة الحرة القارية منطقةحكؿ مفاكضات الفي 

ذ   15ك 14يكمي  المنعقد في أديس ابابا، أثيكبيا األفريقييف التجارة بتقرير اجتماع كزراء نحيط عمًماوا 
 ؛ 2015مايك 

 نقرر 

 سكاؽ األفريقيةاأل ؿمتكا الرامية إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية المفاوضات حولإطالق  .1
في معاىدة أبكجا المؤسسة لمجماعة االقتصادية  األىداؼ كالمبادئ المنصكص عمييا مشيا معت

 األفريقية ؛
في  الفعالة كالدكؿ األعضاء عمى المشاركة قميميةجميع المجمكعات االقتصادية اإلحث  .2

 منطقة التجارة الحرة القارية ؛  حكؿ مفاكضاتال
 كالبنؾ األفريقي لمتنميةـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، مفكضية االتحاد األفريقي، لجنة األمدعوة  .3

بتنفيذ كالقياـ  المساعدة الفنيةك اآلخريف إلى تكفير الدعـ التحميمي اإلنمائييف كسائر الشركاء 
مف  قميميةإلالدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية ا يستيدؼلبناء القدرات  برنامج الشامؿال

 في المفاكضات . الفعالة شاركةعمى الم أجؿ تعزيز قدراتيا
بمفكضية االتحاد األفريقي كفريؽ العمؿ القارم المعني بمنطقة التجارة الحرة القارية عمى اإلشادة  .4

 العمؿ الذم تـ انجازه تحضيرنا إلطقاؽ المفاكضات حكؿ منطقة التجارة الحرة القارية ؛
- 
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 مشروع مقرر

 ،منطقة التجارة الحرة القارية المفاوضات حول إطالق بشأن
 .………/ASSEMBLY/AU لوثيقةا

 :إن المؤتمر

منطقة  حكؿ مفاكضاتالقياـ بو إلطقاؽ ال لمعمؿ التحضيرم الذم تـ عن ارتياحهيعرب  .1
  ؛التجارة الحرة القارية

 كجيييةالت كالمبادئاألىداؼ ك نشاء منطقة التجارة الحرة القارية إل خارطة الطريؽ يعتمد .2
عمى منطقة الترتيبات المؤسسية لمتفاكض ك منطقة التجارة الحرة القارية  حكؿ ممفاكضاتل

 ؛ختصاصات منتدل التفاكض حكؿ منطقة التجارة الحرة القاريةاك  التجارة الحرة القارية

 طريؽ البناء عمى عف الكبيرةمنافع القارية ذات الحرة ال التجارةبالتفاكض عمى منطقة  يمتزم .3
 قميمية؛التقدـ المحرز بالفعؿ مف قبؿ المجمكعات االقتصادية اإل

 بيف دمجالخاصة إلنشاء منطقة التجارة الحرة القارية بيدؼ ال المفاوضات قال طقوم بإي .4
في معاىدة أبكجا  كالمبادئ المنصكص عمييا األىداؼفريقية تمشيا مع األسكاؽ األ

 ؛األفريقية المؤسسة لمجماعة االقتصادية

اجتماعو االفتتاحي في بتنظيـ  التجارة الحرة القارية منطقة حكؿ التفاكضمنتدل  كمفي .5
 ؛2017ىذه المفاكضات بحمكؿ ستكماؿ اكالسعي نحك  2015

ير دكمصرؼ التص كالبنؾ األفريقي لمتنمية لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا يدعو .6
الدعـ الضركرم لمدكؿ األعضاء، المفكضية،  تقديـباإلنمائييف شركاء الك كاالستيراد األفريقي 

 في الكقت المناسب. المفاكضات استكماؿقميمية لضماف إلاالقتصادية ا كالمجمكعات
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