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 إلغاء الجمارك بين الدول األعضاء في
 االتحاد األفريقي ومواءمة التعريفات الجمرآية
 بين أعضائه وبقية العالم واستحداث منصب

 يةوزير للتجارة الخارج
 )بند مقترح من الجماهيرية العظمى(
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 طلب الجماهيرية العظمى إدراج بند على جدول أعمال

 الدورة العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في أبوجا
 2005يناير  31-30يومي 

 والمذآرة الشارحة لألسباب التي تستدعي إدراج البند
 

 :دول أعمال الدورةالبند المقترح إدراجه على ج /أوال
ة     رة الفرعي ادة   ) د/2(استنادًا إلى الفق ؤتمر     ) 8(من الم من قواعد إجراءات م

دورة     ال ال دول أعم ى ج درج عل ى أن ي ة العظم ب الجماهيري ي، تطل اد األفريق االتح
ومي    ا ي اير   31-30العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي المقرر عقدها في أبوج ين

 :ن بندًا بعنوا 2005
ين أعضائه    (( ة ب إلغاء الجمارك بين دول االتحاد األفريقي وتوحيد التعريفة الجمرآي

 )).ودول العالم مع استحداث منصب وزير التجارة الخارجية
 

 :المذآرة الشارحة ألسباب إدراج البند /ثانيا
تعاني الدول األفريقية األعضاء في االتحاد األفريقي من مشاآل عديدة في   

ا ال التج ياب   مج ا، وانس ا بينه ة فيم ارة البيني دالت التج ة، ومع رة الخارجي
السلع بين دول االتحاد رغم وجود التجمعات االقتصادية اإلقليمية منذ فترة 

وقد أصبح في ظل هذه األوضاع سهولة تعامل الدول األفريقية مع  . طويلة
رًا         ر يس اري أآث ادل التج ارة والتب ال التج ي مج ارجي ف الم الخ دول الع

بعض    و ا مع بعضها ال ل إن بعض المنتجات ذات    . انسيابًا منه في تعامله ب
بن   ن وال ل القط ناعة مث اج والص ال اإلنت ي مج تراتيجية ف ة االس األهمي
ة من         دول األفريقي ا ال ر الممكن أن تحصل عليه والكاآاو وغيرها، من غي

اشر مع الدول المنتجة لهذه السلع الزراعية القابلة للتصنيع إال بالتعامل المب
ا      ع م بقة م ا المس ات أو موافقته ذه المنتج رة له ة المحتك رآات األجنبي الش

 . يخلقه ذلك من صعوبة في الحصول على تلك الموافقة
د وأن      ة ، الب اآل مجتمع ذه المش ة ه ار    ولمعالج ي إط ا ف دي له تم التص ي

ى     تنادًا إل اد اس االندماج األفريقي الذي وضع أسسه القانون التأسيسي لالتح
رات الم ة الفق ـ ، ط(ادة الثالث رة ) ج ، د ، ه ر فق ة عش ادة الثالث ) أ(والم

رة   رة الفق ة عش ادة الرابع ة ) ج(والم ان الفني اء اللج ة بإنش المتعلق
 .المتخصصة

ق     ي المتعل اد األفريق ة لالتح ة الثالث رار القم ع ق ق م ك النصوص تتف إن تل
بح المفوضية بالموافقة على إدخال تعديالت في هيكل المفوضية بحيث تص

ا وزراء آل     حكومة لالتحاد ورئيسها رئيسًا لتلك الحكومة والمفوضون به
 . في مجال اختصاصه

إن إلغاء الجمارك بين دول االتحاد ، وفرض تعريفة جمرآية موحدة تسود  
ر        تحداث منصب وزي ب اس ى جان ارجي ، إل الم الخ ع دول الع ا م تعامله
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وي المرآز التفاوضي     للتجارة الخارجية يمثل القارة ويتحدث ب  اسمها ، يق
للقارة األفريقية في عالقاتها بالعالم ويجعلها قادرة على التفاوض معه بثقل 

 . فاعل وندية تمكنها من الدفاع عن مصالح دول وشعوب القارة وحمايتها
 

 :يقتضي ذلك في مجمله
 . إلغاء الجمارك بين الدول األعضاء في االتحاد :أوال
دول  فرض تعريفة  :ثانيا جمرآية موحدة تسود عالقات الدول األعضاء في االتحاد ب

 . العالم الخارجي
استحداث منصب وزير التجارة الخارجية لالتحاد على النحو الوارد في مقدمة  :ثالثا

 . هذه المذآرة
 

ي        ى وه تراآية العظم عبية االش ة الش ة الليبي ة العربي إن الجماهيري
ا تنطل  د ، إنم ذا البن رح إدراج ه ي حرآت اإلرادة تقت روح الت ن ال ق م

يم  ي العظ اد األفريق ة االتح ة إلقام ارة األفريقي ي الق ة ف ية الفاعل السياس
حتى مؤتمر دوربان عام  9/9/99انطالقًا من بيان سرت التاريخي في 

، اللذين دخل بهما االتحاد األفريقي  2003ومؤتمر مابوتو عام  2002
 . حيز التنفيذ

رح ينسجم   ذا المقت ة إن ه ع مقتضيات العصر والتحوالت الجاري م
ا آضرورة تواجه       اد األفريقي وتفعيله فيه ويعزز بناء مؤسسات االتح

 . بها القارة األفريقية التحديات المفروضة عليها
 

 ـــــ
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