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 :قدمةم

االقتصادية لمشؤون المجنة الفرعية  عقدت، 2100خالل الفترة من يوليو إلى ديسمبر  -0
عمى  2100ديسمبر  9 نوفمبر و 00اجتماعين في  الممثمين الدائمين لمجنةوالتجارية 

حول تعزيز التجارة اإلفريقية البينية. كما  2102التوالي، بيدف التحضير الفعال لقمة يناير 
 جميع االجتماعاتعقدت العتماد تقريري االجتماعين. وقد  2100ديسمبر  22اجتمعت في 

 االتحاد األفريقي لمجميورية التونسية لدىممثل الدائم الالسفير مختار شواشى،  برئاسة
 ورئيس المجنة الفرعية.

 :تشكيمة المجنة الفرعية

سوازيالند ، )الرئيس( : تونسالتالية:الدول األعضاء  من تتكون المجنة الفرعية -2
 )النائب الثالث لمرئيس(، )النائب الثاني لمرئيس(، السنغال تشاد )النائب األول لمرئيس(،

سيراليون،  ،غينيا، النيجر، رواندا الكونغو، نجوال، بوروندي،أالجزائر،  السودان )المقرر(
 أوغندا وزامبيا.

 :1111نوفمبر  11جتماع ا

قمة يناير لتحضيرات الادل األفكار حول تب رئيسي ىوليدف نوفمبر  00قد اجتماع ع   -3
التجارة إدارة . وتجدر اإلشارة إلى أن البينية فريقيةاألحول موضوع تعزيز التجارة  2102

خموة الاالجتماعات ىذه من االجتماعات تحضيرا لمقمة. وشممت  اعددقد عقدت والصناعة 
 22 من األفريقي يالتجار منتدى الو  2100أكتوبر  27إلى  25، أديس أبابا، من في كوريفتو

ورشة عمل االتحاد االفريقي التحضيرية لممؤتمر و نوفمبر في أديس أبابا، إثيوبيا  24إلى 
في  2100ديسمبر  28 إلى 27عقده من  لمنظمة التجارة العالمية المقرر الثامن الوزاري

أيضا في عقدىا مقرر لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التجارة ال السابعة والدورة العادية أكرا
أن تشارك المناسب  ، كان منعميوو  .2100ديسمبر  3 إلىنوفمبر  29من  ،أكرا ، غانا

مفوضية تبعا عن كثب في تمك األنشطة وتوجو اللمجنة الممثمين الدائمين لمجنة الفرعية ا
 لذلك.
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ول المواضيعية حورقة أي الرئيسية الوثائق الالمفوضية حول بعد العرض الذي قدمتو  -4
طار ومشاريع اإلالبينية  اإلفريقية عمل لتعزيز التجارةالوخطة  عزيز التجارة اإلفريقية البينيةت
 أثارت المجنة الفرعية، لمتجارة الحرة قارية منطقةلتعجيل بإنشاء ايكل خارطة الطريق وىو 

 المسائل التالية:

  يات في جميع العمم لجنة الممثمين الدائمينضمان مشاركة إلى ىناك حاجة
 إلى القمة. المؤديةوالمشاورات 

 تكاملالمشرف عمى عممية ال ينبغي لمفوضية االتحاد اإلفريقي االضطالع بدور 
لممضي قدما، و الحالي ليس مبادرة من االتحاد األفريقي.  الثالثي الترتيبإن القاري. 

ة ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي إجراء استعراض لمتقدم المحرز في تنفيذ معاىد
ضمان التنفيذ األفضل الكفيمة ب الدراسة مقترحات بشأن السبلتضمن عمى أن ت أبوجا

 .لدول والمجموعات االقتصادية اإلقميميةلممعاىدة من قبل ا

 عة اوجمالكوميسا بين السادك و الثالثي  لمترتيباقتراح إنشاء ترتيب مماثل  ال يكفي
حول دراسات إجراء اجة إلى ىناك حبل في غرب ووسط وشمال أفريقيا شرق إفريقيا 
 األقاليم.في ىذه ضعف المبادالت التجارية تحديد أسباب 

  ة السياس أجيزة صنعالصادرة عن المقررات عدم تنفيذ بشأن عن القمق تم اإلعراب
 تيا.فريقي وعدم متابعلالتحاد األ

  واجو تاىتمام كاف لمتحديات التي إيالء ينبغي لقمة رؤساء الدول والحكومات
منمو المحرك المحتمل لالتجارة األفريقية البينية اعتبار في أفريقيا و  ةار التج

 االقتصادي في القارة.

 ىناك نقص في ، عمى العموم ،البمدان عمى أساس ثنائي ولكن ضتتاجر بع
 تسييل التجارة والمعايير في القارة.عناصر المعمومات التجارية و 

 بشأن إنياء وجودقمة مالبو مقرر ر أن تذكمفوضية ينبغي لمبالييكل،  فيما يتعمق 
 .مؤتمر وزراء التكامل

 ىناك و التكامل بيروقراطية غير ضرورية. و متجارة إن المجمس اإلفريقي المقترح ل
 التآزر في الشؤون االقتصادية والتجارة. إلىحاجة 
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 فيل يمكن مراجعتيا؟المفعول،  ةزال ساريتعاىدة أبوجا ال إن م 
 

 :وثائقاللفرعية المقترحات التالية بيدف تعزيز بعد ذلك، قدمت المجنة ا -5

  ىناك شركات  حيث أنة يالتجار مجموعة المعمومات ىناك حاجة التخاذ إجراءات
لم يتم القيام بما  عالية الجودة تتنافس في األسواق األوروبية ولكنسمعًا فريقية تنتج أ

مثااًل  ية الجزائريةصيدالنالصناعة التعتبر . و أسواق البمدان األفريقيةيذكر لصالح 
 .لذلك

  في  معايير الجودة البنية التحتية لضمانتوفير جراءات لاإلىناك حاجة التخاذ
 البمدان األفريقية في خطة العمل.

  ة موثوق بيا تظير عمى مستوى التجارة بين أفريقيا يىناك حاجة إلحصاءات تجار
مستوى المبادالت التجارية بين  ،واألىم من ذلكة فريقياألوبقية العالم والتجارة البينية 

 .المجموعات االقتصادية اإلقميمية

  النسبة المئوية لمزيادة المتوقعة في حجم التجارة إلى أن تبرز الوثيقة ىناك حاجة
 ىذه الزيادة.فييا التي يمكن أن تتحقق الفترة الزمنية البينية و األفريقية 

 ييكلتمر وزراء التكامل من الومؤ  والتكاملمتجارة ل المجمس اإلفريقي يجب إزالة 
 المقترح.

  رفيعة المستوى إفريقية مجنة ب والتكاملمتجارة المجمس اإلفريقي ليمكن استبدال
 ليا.اختصاصات مفصمة  ووضعلمتجارة 

  ىناك حاجة إلى تطوير أو تعزيز قدرات البمدان األفريقية عمى جمع إحصاءات
معمومات ميمة جدا في صنع سياسة ىذه ال. و البينية اإلفريقية دقيقة عن التجارة

 التجارة والتكامل اإلقميمي.

 بدال من الرسوم  المضافة استخدام ضريبة القيمةأن تعزز األوراق حاجة إلى  ىناك
 مصادر دخل لمحكومات.كالجمركية 

  التي تستفيد األفضميات التجارية  تأثير إلى أن تبرز األوراق المفاىيميةىناك حاجة
البمدان األخرى وغيرىا من االتفاقات التجارية مع أطراف  منفريقية البمدان األ منيا

في ىذا و البينية. األفريقية تعزيز التجارة جيود عمى ذلك ؤثر يثالثة وكيف يمكن أن 
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البمدان األفريقية  تحظى بيا الصدد، الحظ االجتماع أن األفضميات التجارية التي
 مصمحة القارة. ال يخدمعتماد اال من مستوى تؤدي إلىمن البمدان المتقدمة 

  تكاليف تنفيذ خطة بين قيم نقدية واقعية تطة العمل عمى أساس خينبغي تحديد تكمفة
 العمل

 القاري منذ بدء تنفيذ معاىدة أبوجا.  لتكاملىناك حاجة إلعادة النظر في عممية ا
 مسألة ترشيدلكيفية معالجة الدول األعضاء يبرز استعراض إجراء وينبغي أيضا 

 االقتصادية اإلقميمية في القارة.مجموعات ال

  الوثائق من مدخالت خبراء التجارة في عواصم الدول األعضاء.ينبغي أن تستفيد 
 

ثالثية مجموعة إمكانية إنشاء حول سفير زامبيا من قبل عرض موجز تم تقديم  -6
ت عن تأسيس الشمال. وأبرز السفير التطورات اإليجابية التي أسفر و  الوسط والغرب ألقاليم

جنوب الو  إفريقيا في شرقالكوميسا و عة شرق إفريقيا ابين السادك وجممنطقة التجارة الحرة 
قترح تكرار ترتيب مماثل بين المجموعات االقتصادية اإلقميمية في وسط وغرب وا  . يفريقاأل

 وشمال أفريقيا.

بين الدول ، لوحظ أن ىناك حاجة إلى عممية تشاور ذلك أعقبتفي المناقشات التي   -7
تحميل ىذا االقتراح وطرق من المفوضية مبت التي ستشارك في الترتيب المقترح. وقد ط  

 يذه المسألة.المضي قدما بعممية أخرى قبل 

 :التجارة والصناعة المؤدية إلى القمةإدارة مشاركة المجنة الفرعية في أنشطة 

في أديس أبابا الذي عقد شارك بعض أعضاء المجنة الفرعية في المنتدى التجاري  -8
 الثامن في ورشة العمل التحضيرية لممؤتمر الوزاريو ، 24-22نوفمبر  24إلى  22من 

السابعة  وفي الدورة العادية، في أكرا  نوفمبر 28و 27يومي  لمنظمة التجارة العالمية
فرصة واغتنموا ال. 2100ديسمبر  3 إلىنوفمبر  29لمؤتمر وزراء التجارة أيضا في أكرا من 

ثراء النقاش ونتائج االجتماعات.القادمة لتعزيز الوفود   من العواصم وا 
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 :1111ديسمبر  9اجتماع 

كان اليدف الرئيسي من االجتماع ىو االطالع عمى نتائج اجتماع وزراء التجارة في  -9
 الضوء، االجتماعالذي حضر نائب رئيس المفوضية أكرا وتحديد طريق المضي قدما. سمط 

في االقتصاد  لمجنة الممثمين الدائمين في ضوء التطورات الراىنة لمجنة الفرعيةا عمى أىمية
مكانية حدوث كساد العالمي بصفة عامة  ، بصفة خاصة اقتصادي محتمل في أوروباوا 

 االقتصادي في أوروبا الكسادفإن  ،فريقيا وبالتاليألمشيًرا إلى أن أوروبا أكبر شريك تجاري 
النمو االقتصادي ؤًا في طاتبيسبب صادرات أفريقيا إلى أوروبا و  عمى اً سمبنو أن يؤثر أمن ش
 إحدى السبل لمعالجة ىذا التحدي فيتكمن ، ليذه المسيرة وكمتابعةفي أفريقيا.  والتنمية

وبعد ذلك تمقت المجنة الفرعية إحاطة . بمدان الجنوبمع البينية األفريقية تعزيز التجارة 
 .في أكرا تحاد األفريقي لوزراء التجارةمؤتمر االنتائج  رسمية حول

التجارة الحرة القارية  منطقةإنشاء ب جددت التزامياالدول األعضاء  بأن االجتماعأ بمغ  -01
توصية الدورة العادية السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء بناء عمى ووافقت عميو، 

 الييكل المقترح مؤتمر أكراكما درس . 2101كيجالي، رواندا في نوفمبر  التجارة المنعقدة في
القارية  منطقةالوفيما يتعمق ب ووافق عمييما. داخل أفريقياتعزيز التجارة بشأن  وخطة العمل

عمى منوال تحالف البمدان الراغبة  ة ذلكأنو يمكن متابعوحظ ل   ،متجارة الحرة ل المقترحة
غير أن  .متجارة الحرةاإلقميمية ل مناطقالاالنجازات التي تحققت في تنفيذ وعمى أساس 

بسبب  بعائدات متزايدة لمحكومةتتمتع  مخاوف البمدان المترددة تكمن في أن بعض البمدان
 التجارة اإلقميمية .تحرير 

لتقاسم بر كمن سوف يستخدم ةالمقترحاإلدارة أن ىيكل ب ت المجنة الفرعيةأبمغ -00
الرفيعة المجنة األفريقية . وستتكّون اإلقميميةبين المجموعات االقتصادية الممارسات الجيدة 

رؤساء  ممجموعات االقتصادية اإلقميمية عمى مستوىالحاليين لرؤساء المتجارة من المستوى ل
وسيتولى وزراء التجارة.االتحاد األفريقي لستتمقى تقارير مؤتمر  ىذه المجنة الدول كما أن

 ن ّفذت عمى المستويين الوطني واإلقميمي مؤتمر وزراء التجارة بحث اإلجراءات التي
وذات الصمة بالبنية التحتية والزراعة وتمويل  بخصوص قضايا تنفيذ السياسات المالئمة
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والتصنيع وتسييل التجارة والسوق الداخمية، وذلك بيدف تعزيز التجارة داخل أفريقيا.  التجارة
مختمف من خالل  إلى الوزراء يميةعن التطورات الوطنية واإلقم تقارير مرحمية وستقدم

 .تعتبر جزًءا من الييكل المقترح التيالمجان والمؤسسات 

بحمول عام  متجارة الحرةلقارية منطقة  يوافقون عمى إنشاء أ فيد االجتماع بأن الوزراء -02
 رىًنا بتقدم المفاوضات. وستستخدم السنوات الثالث األولى تتولى مسؤولية المراجعة 2107
لمجنوب  مناطق التجارة الحرة من قبل السوق المشتركة الثالثية الستكمال 2102-2104
 ترتيبات مماثمة مجموعة تنمية الجنوب األفريقي ومن خالل ،مجموعة شرق أفريقيا ،األفريقي

 لممبادرة الثالثية تتخذىا الدول األعضاء في األجزاء الشمالية والغربية والوسطى من أفريقيا.
متجارة الحرة بين السوق الثالثية وبقية القارية لمنطقة الإنشاء عمى ت جرى المفاوضات وس
 بما يفضي 2106و 2105الواقعة بين  متجارة الحرة، وذلك خالل الفترةاإلقميمية لمناطق ال

 .2107متجارة الحرة بحمول القارية لمنطقة الإنشاء  إلى

فريقي بوضع خطط وطرق تنفيذ لتحقيق ممضي قدًما ، ستقوم مفوضية اإلتحاد األل -03
جداول ال لتفاوض ، تحديداالمناطق التالية: طرق  فيمتجارة الحرة القارية لمنطقة العمميات 

قواعد المنشأ ، تبسيط الطرق والمصطمحات  لتعريفات ، مواءمةلتخفيف االتدريجية زمنية ال
 ، ووضع لمدفاع عن التجارة مالئمة آليات الجمركية، إزالة الحواجز غير التعريفية ، تصميم

 تكاليف التعديل. آليات

 أثيرت القضايا التالية : في المناقشات التي تمت ذلك، -04

  األعمال التجارية، ىناك باشرة مبلمؤسسات األفريقية لقيام اإمكانيات بينما توجد
بعض  وتتردد في القارة المتوفرة حول فرص األعمال افتقار عام إلى المعمومات

مع مؤسسات  ةياألعمال التجار باشرة في مالحاالت المؤسسات األفريقية في بعض 
 .أخرى أفريقيةتجارية 

  التحتية  ةىناك حاجة إلى رفع مستوى البني ،داخل أفريقياأفريقيا التجارة  تعّززلكي
من ، ئالطرق ومرافق الموانو الوطنية واإلقميمية في مجاالت مثل السكك الحديدية، 

 .أخرىأمور جممة بين 
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 يجاد  ىناك حاجة إلى النظر إلى ما بعد تخفيض  لضمان سبلالالتعريفة الجمركية وا 
 اإلجراءات الجمركية.تسييل التجارة ب

  يتعين عمى مفوضية االتحاد األفريقي أن تركز اآلن المؤتمر الوزاري، طمبكما 
 الصدد، ىناك حاجة. وفي ىذا متجارة الحرةالقارية لمنطقة العمى وضع طرق لتنفيذ 

في وسط داخل األقاليم  إلى زيادة مستوى التجارة إلى وضع استراتيجيات تيدف
% من 2ىذا المستوى أدنى من  أنإلى تشير اإلحصاءات التجارية  أفريقيا حيث

 لإلقميم . اإلجماليةالتجارة 

 متجارة ارية لالقمنطقة النزاعات تنجم عن تنفيذ إحالة فيما يتعمق باالقتراح الخاص ب
لتسوية  ينبغي وضع الترتيبات الالزمة أنو أ قترح، محكمة االتحاد األفريقي إلى الحرة
 سائل من ىذا القبيل إلى المحكمة.قبل رفع م النزاع

 

ألقل ة يألفضمية التجار لمشترك  معزز إنشاء نظاممتعمق بالقتراح البخصوص ا -05
دقوا اأن وزراء التجارة قد صباالجتماع  أ بمغض، لبمدان نموًّا والبمدان ذات الدخل المنخفا

والشركاء اإلنمائيين اآلخرين. قد  21عمى ىذا االقتراح وأنو سوف يقدم اآلن إلى مجموعة ال
ذا ما تم تنفيذه،  .إاّل البمدان األفريقيةبو تم وضع االقتراح بطريقة ال تنتفع  سوف يساعد فوا 

حيوية من االقتصاد مثل الصناعة التحويمية  في قطاعاتاألفريقية عمى تنمية قدراتيا  البمدان
تحاد الفي ا أن بعض األعضاءباالجتماع  أ بمغو  .قدراتيا التنافسية  عمى بناء والمساعدة
 تؤيد االقتراح . األوروبي

الدوحة لمتنمية ألجندة لمفاوضات تقريًرا عن الحالة الراىنة ت المجنة الفرعية تمق -06
 07إلى  05المقرر عقده من  لمنظمة التجارة العالمية ر الوزاري الثامنوالتحضيرات لممؤتم

 . 2100ديسمبر 

التجارة العالمية تقترب  لمنظمةالحالي لمدير العام اأن مدة والية ت المجنة الفرعية ا بمغ -07
 مرشح أفريقي ذي في تأييد أ قترح عمى البمدان األفريقية النظر وبناًء عمى ذلك،. من نيايتيا

 جدر بالذكر أنو منذ تأسيسيو  لمنظمة التجارة العالمية. قادم مصداقية النتخابو كمدير عام
 مديرا عاما أفريقيا .لو لم ينتخب  منظمة التجارة العالمية
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 :الخاتمة

ثّمن كل من المجنة الفرعية والمفوضية عالقات العمل الممتازة التي سادت بينيما  -08
يز التعاون بينيما لضمان تنفيذ نتائج قمة يناير حول تعزيز بتعز تعيدت خالل تمك الفترة و 

 التجارة األفريقية البينية بما يعود بالنفع عمى القارة.

- 
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