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 وزراء التجارةاجتماع  تقرير
 :مقدمة

الوزراء دورة االستثنائية لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التجارة عمى مستوى عقدت ال .1
 أبريل 28و 27يومي أديس أبابا، إثيوبيا، بالمسؤولين في مقر االتحاد األفريقي 

االقتصاد والتجارة وتطوير  وزير ،عزيز محمد صالح السيدمعالي افتتح . 2014
 .اعترأس االجتمالذي  تشادلجميورية  السياحة

 
 :الحضور

 حضر االجتماع الدول األعضاء التالية: الجزائر وأنجوال وبنين وبوتسوانا وبوركينا .2
والكونغو وجميورية الكونغو  جزر القمر وكوت ديفوارو  وتشاد فاسو وبوروندي

ثيوبيا وغينيا والجابون وجامبيا وغانا وكينيا وليسوتو  رتريا وا  الديمقراطية وجيبوتي وا 
ومالي ومالوي وموريتانيا وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا والنيجر  وليبيريا وليبيا

وجنوب أفريقيا ساوتومي وبرنسيب ونيجيريا ورواندا والجميورية الصحراوية والسنغال و 
 وزامبيا وزيمبابوي. وأوغندا والسودان وسوازيالند وتنزانيا وتوجو وتونس

األفريقية التي  التجارية  عمالفيما يمي المجموعات االقتصادية اإلقميمية ومجالس األ .3
شاركت في االجتماع: السوق المشتركة لمشرق والجنوب األفريقي )الكوميسا( 

شرق أفريقيا والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة  مجموعةو 
االقتصادية لدول غرب إفريقيا )اإليكواس( والييئة الحكومية المشتركة لمتنمية )إيجاد( 

تنمية الجنوب األفريقي )سادك( ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ومجموعة 
لمسوق المشتركة لمشرق التجارية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجمس األعمال 

واتحاد الغرف التجارية  والجنوب األفريقي )الكوميسا( ومجمس األعمال لشرق أفريقيا
 . والصناعية لغرب أفريقيا
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ممثمون من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وبرنامج أيضا اع حضر االجتم .4
 .1األمم المتحدة اإلنمائي. ترفق القائمة الكاممة لممشاركين في الممحق 

 
 المداوالت

 مراسم االفتتاحمن جدول األعمال:  0البند 
 

 لمفوضة التجارة والصناعةترحيب الكممة 
 
ا، أشارت سعادة مفوضة التجارة والصناعة إلى بالوزراء في أديس أباببعد الترحيب  .5

أنو تم تنظيم الدورة االستثنائية بتوجيو من قمة االتحاد األفريقي المنعقدة في يناير 
استجابة لتوصيات المجنة األفريقية الرفيعة المستوى المعنية بالتجارة. وسّمطت  2014

عات االقتصادية الدول األعضاء والمجمو الضوء عمى مقررات المجنة التي تحث 
اإلقميمية عمى ضمان عدم مساس مفاوضات االتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة 
األطراف التي تجرييا المجموعات االقتصادية اإلقميمية وفرادى البمدان، بتكامل 

 أفريقيا أو إعاقتيا نطاق ورؤية معاىدة أبوجا.
إعادة إجازة قانون النمو عددا من المسائل الرئيسية المتعمقة بالمفوضة أثارت  .6

والفرص في أفريقيا، ومفاوضات اتفاقيات الشراكة االقتصادية الجارية، واستجابة 
أفريقيا االستراتيجية لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، وخطة عمل تعزيز التجارة 

نشاء منطقة التجارة الحرة القاريةاألفريقية البينية  بعة الرا. وعّمقت عمى نتائج القمة وا 
بين أفريقيا واالتحاد األوروبي المنعقدة في بروكسل مشّددة عمى ضرورة  المشتركة

قيام الوزراء بتقديم توجيو سياسي قوي حول طريق المضي قدما باتفاقيات الشراكة 
لمقمة عمى بحث نتائج بالي والتوصل إلى توصيات  كما حثت الوزراءاالقتصادية. 

صورة فعالة في مفاوضات منظمة التجارة حول كيفية حماية مصالح أفريقيا ب
العالمية، خاصة في أجندة ما بعد بالي. وأكدت عمى ضرورة تحدث أفريقيا بصوت 
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واحد بغية رفع مستوى التفاوض لدييا ومعالجة بعض االختالالت في النظام التجاري 
 المتعدد األطراف.

لة لضمان تمديد وأكدت من جديد عمى أىمية قيام أفريقيا بوضع استراتيجيات فعا .7
عشر سنة أخرى لتمكين البمدان األفريقية  15قانون النمو والفرص في أفريقيا إلى 

وى من القانون. وذكرت أنو نظرا لمغموض الذي يمّيز المفاوضات من االستفادة القص
التجارية الثنائية والمتعددة األطراف، أصبح من األىمية بمكان أن توفر أفريقيا الزخم 

حافظ عميو نحو إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية التي تعتبر مطمحا المطموب وت
ينبغي تحقيقو في أقرب وقت ممكن. وسّمطت الضوء عمى أىمية منح األولوية 
ألجندة التكامل االقتصادي في أفريقيا عمى االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف 

 قتصادي ألفريقيا وتنميتيا.األخرى ألن ىذه األجندة أساسية بالنسبة لمتحول اال
 

 لرئيس المؤتمرفتتاحية االكممة ال

وزير االقتصاد والتجارة وتطوير السياحة  ،عزيز محمد صالحألقى معالي السيد  .8
سروره لترأس لجميورية تشاد الكممة االفتتاحية بصفتو رئيس الجمسة. وأعرب عن 

جارة وشكر مفوضية االتحاد الدورة االستثنائية لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الت
األفريقي عمى استضافة الحدث. ثم استحضر المقرر التاريخي الصادر عن قمة 

نشاء منطقة التجارة الحرة القارية وخطة  2012 بشأن تعزيز التجارة األفريقية البينية وا 
العمل التي تيدف إلى دمج التكامل األفريقي في االقتصاد العالمي وضمان أن تكون 

 أداة فعالة من أجل التنمية السريعة والمستدامة لمقارة.ة بمثابة التجار 
وأىداف  أساس، ذّكر الرئيس المشاركين ب2014باإلشارة إلى مقرر قمة يناير   .9

، ال سيما الحاجة إلى التحضير الفعال إلطالق مفاوضات منطقة التجارة الحرة الدورة
ي التاسع لمنظمة التجارة وبحث التقارير عن آثار مؤتمر بال 2015القارية في 

العالمية ونتائج دراسات التقييم التي تم إجراؤىا حول قانون النمو والفرص في أفريقيا. 
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وذكر أّن ىذه الدورة تتيح فرصة ليبحث الوزراء تقرير كبار المسؤولين ويقّيموا الواقع 
األفريقية وشّدد عمى ضرورة تعزيز األسواق الذي تواجيو أفريقيا في تنفيذ المقررات. 

لتنمية االقتصادية ومتابعة اإلقميمية والقارية من خالل استخدام التجارة كأداة لمنمو وا
 2015التكامل وااللتزام بإطالق مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية بحمول  عممية

 .2017مع الموعد االسترشادي لعام 
يعتمد عمى تصميم االجتماع بأن نجاح ىذه العممية الرئيس في الختام، ذّكر  .10

أفريقيا وعمى اإلرادة المشتركة. وأخيرا، ذّكر بأن المجنة األفريقية الرفيعة المستوى 
المعنية بالتجارة ستقوم ببحث تقرير االجتماع الحالي ثم أعمن االفتتاح الرسمي 

 لالجتماع.س
 عمال وتنظيم العملجدول األ اعتمادعمال: من جدول األ 7البند 

وحث المفوضية عمى اإلدارة  وتنظيم العمل.عمالو أ جدول المؤتمربحث  .11
لموقت لمسماح بالنظر في كافة البنود اليامة من جدول األعمال. وفي ىذا  لصارمةا

 وجدول األعمال بعد ُاعتمد جدول األعمال الصدد، تم تعديل برنامج العمل. 
 تعديالت.ال

 

  ن التجارةتقديم تقرير كبار المسؤولين ععمال: من جدول األ 2البند 

امبايكومبي  ولين رئيس اجتماع كبار المسؤولين، السيدتقرير كبار المسؤ  قدم .12
 جيتيمبايي أبيمن نائب األمين العام لوزارة التجارة والصناعة لتشاد. 

منظمة التجارة العالمية من قبل منسق حول مسائل  إحاطاتلمؤتمر تمقى اكما  .13
الممثل الدائم لالتحاد األفريقي في  ومنية فريقية لمنظمة التجارة العالمالمجموعة األ

حول اتفاقيات الشراكة االقتصادية من قبل سفير كينيا  إلى جانب إحاطة جنيف،
أفريقيا في  قانون النمو والفرص وحولفريقية في بروكسل، الذي يمثل المجموعة األ
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ذه وأخذ المؤتمر عمما بيمن قبل الممثل الدائم لالتحاد األفريقي في واشنطن. 
 اإلحاطات.

 أحاط المؤتمر عمما بالتقرير وقدم التوصيات التالية فيما يخص كل بند: .14
 

 المسائل التي أثارها االجتماع الثاني لمجنة األفريقية الرفيعة المستوى المعنية بالتجارة
 

 استجابة أفريقيا وآثار نتائج بالي لمنظمة التجارة العالميةالتوصيات بشأن  -أوال
 ول االعضاء:يتعين عمى الد .1

من  47( تطبيق اتفاقية تيسير التجارة عمى أساس مؤقت في ضوء الفقرة أ
 إعالن الدوحة الوزاري.

( السعي إلى تخصيص الموارد لتمكينيا من تحضير مؤسساتيا الوطنية ب
 المعنية بتنفيذ االتفاق مثل برامج إصالح وتحديث إدارات الجمارك.

الدول األعضاء في  كافةدعوة يف بتوصية الممثمين الدائمين في جين( ج
منظمة التجارة العالمية إلى دعم جيود االتحاد األفريقي لمحصول عمى وضع 

  المراقب في منظمة التجارة العالمية.

تكميف مفوضية االتحاد األفريقي بتجديد طمب المفوضية لممدير العام ( د
ارة العالمية لطمب لمنظمة التجارة العالمية وكل األجيزة المعنية بمنظمة التج

منح وضع مراقب دائم لالتحاد األفريقي في كافة أجيزة منظمة التجارة 
 العالمية.

مع اإلقرار بأن الدول األعضاء قامت بإخطار منظمة التجارة العالمية ( ىـ
تنسيق بالتزاماتيا فيما يخص تيسير التجارة بشكل فردي، يتعين القيام ب
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ر تشكيالتيا االقميمية طاإيسير التجارة في تيا المتعمقة بتومواءمة التزاما
  .المعنية

تيسير التجارة  القسم األول من اتفاق أحكامطبيق ت المطالبة بوجوب( و
 ىي بصددالتي عمى البمدان األفريقية اصة والتفضيمية، المتعمقة بالمعاممة الخ

 االنضمام.

 دمام حتى تستفيتقديم الدعم القوي لمبمدان األفريقي التي ىي بصدد االنض(  ز
إلى جانب األحكام االنتقالية خالل عممية لمالية من توفير المساعدة الفنية وا

 االنضمام.

 
 عمى المفوضية أن: .2

التعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء بشأن تنفيذ اتفاق  ( أ
األفريقية إلى جانب الفوائد القصيرة والطويمة  تيسير التجارة طبقا لألولويات

 األمد.
التعاون مع البمدان المتقدمة والشركاء اإلنمائيين بشأن تعبئة الموارد لتنفيذ اتفاق  ( ب

 تيسير التجارة.
توفير المساعدة الفنية والمالية إلى جانب تنفيذ األحكام الواردة في اتفاق تيسير  ( ج

 التجارة األفريقيين.التجارة ورفع التقارير إلى وزراء 
إنشاء منبر/ منتدى لتبادل المعمومات من أجل استخالص الدروس من النظراء  ( د

فيما بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي فيما يخص تنفيذ االتفاق والبحث في 
 مسألة إنشاء لجنة أفريقية حول تيسير التجارة.

مجموعة تيسير ات األولوية لبرامج ذضمان مواءمة أجندة تيسير التجارة مع الىـ( 
 التجارة لتعزيز التجارة األفريقية البينية.
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تعزيز القدرات الفنية إلدارة التجارة والصناعة وبعثة االتحاد األفريقي في جنيف  ( و
توفير الدعم الفني لمبمدان األفريقية من أجل مفاوضات منظمة التجارة مواصمة ل

 العالمية.
األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا العمل يتعين عمى المفوضية ولجنة  -3 

 في جنيف من أجل:األفريقيين ن يمع مجموعة المفاوض

إعداد ورقة موقف أفريقية حول األولويات والمواقف األفريقية لبرنامج عمل ما بعد  ( أ
 بالي يتم تقديميا إلى وزراء التجارة األفريقيين لبحثيا واعتمادىا.

ت فصمية لمواءمة المواقف األفريقية من المسائل تنظيم اجتماعات تنسيق أو خموا  ( ب
 المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية خاصة مفاوضات ما بعد بالي.

 

يجب أن تقوم المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية بدعم من لجنة األمم  -4
 المتحدة االقتصادية ألفريقيا والشركاء اإلنمائيين اآلخرين بما يمي:

 
أصحاب المصمحة بشأن االتفاق بما في ذلك األدوار والواجبات  توعية كافة أ(

المتوقعة من مختمف المؤسسات/الوكاالت المشرفة عمى التنفيذ عمى الصعيد 
 الوطني.

( التعاون مع القطاع الخاص لضمان أن تستفيد الشركات األفريقية من ب
 التدابير ذات األولوية لتيسير التجارة.

بناء القدرات المعدة حسب الطمب لجميع أصحاب ( تصميم وتنفيذ برامج ج
 المصمحة بغية ضمان التنفيذ الفعال لالتفاق.
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 لتنفيذ التوصيات المذكورة أعاله. مع جداول زمنية محددة د( إعداد خارطة طريق

 

 تقييم أفريقيا لقانون النمو والفرص في أفريقيا التوصيات بشأن -ثانيا
يستمر السعي لجعل الواليات المتحدة  فيمافريقي مي األقميينبغي تعزيز عممية التكامل اإل ( أ

 خرى.أأفريقيا لخمسة عشر عاما في قانون النمو والفرص  تعيد إجازة
سواق، ومرونة ألإلى افضل لموصول أن تكون المسائل المتعمقة بتحقيق فرص أينبغي  ( ب

في درات، ، وعمى وجو الخصوص بناء القالصحة والصحة النباتيةقواعد المنشأ، وتدابير 
 ولويات عند التفاوض مع الواليات المتحدة.األ صدارة
فريقية عمى وضع استراتيجيات استجابة وطنية فيما يتعمق بقانون النمو البمدان األ ج( تشجع
 كبر قدر من الفوائد من ىذا القانون.أأفريقيا حتى تتمكن من تحقيق في والفرص 
ومجموعة السفراء األفريقيين في واشنطن مفوضية االتحاد األفريقي تقوم كل من د( أن 

 الموحداألفريقي تعاونيا مع الحكومة األمريكية لمنيوض بالموقف بتكثيف عضاء والدول األ
 بشأن مستقبل قانون النمو والفرص في أفريقيا.

الشروط  لتمديد كسب التأييدأفريقيا في  يتعين عمى الدول المؤىمة لقانون النمو والفرصىـ( 
وأيضا لتوسيع تغطية المنتجات من الصادرات  كافة البمدان األفريقيةإلى  مقانونل التفضيمية

 . إلى الواليات المتحدة في إطار القانون
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 التوصيات بشأن اتفاقيات الشراكة االقتصادية -ثالثا
قبل التوقيع عمى اتفاقيات الشراكة االقتصادية، يجب أن تأخذ الدول األعضاء  ( أ)

لح االستراتيجية ألفريقيا وتضمن أال يعيق االتفاق التكامل في االعتبار المصا
االقتصادي اإلقميمي والقاري ألفريقيا؛ أو أن يؤدي إلى خسارة الوظائف واالستثمارات 

 والمداخيل، أو أن ييّدد برامج التنمية الصناعية في أفريقيا.
بي تحاد األفريقي موقفا موحدا من نظام االتحاد األورو يجب أن يتخذ اال ( ب)

الخاص بالوصول إلى األسواق مع التذكير بإعالن سيوبو الصادر عن وزراء التجارة 
لبمدان أفريقيا والكاريبي والمحيط اليادئ حول تأجيل دخول النظام حيز التنفيذ. 

العراقيل التجارية، من الضروري أن تقوم البمدان األفريقية بتكثيف جيود  ولتفادي
 في االتحاد األوروبي عمى الصعيد السياسي. كسب التأييد مع الدول األعضاء

ينبغي لممفوضية والدول األعضاء التعاون مع االتحاد األوروبي لتوضيح  ( ج)
دخول الموعد النيائي حيز التنفيذ واستكشاف كافة السبل لتفادي العراقيل التجارية، 

 بما في ذلك طمب التمديد وتحديد األسواق البديمة في أفريقيا.
مفوضية والدول األعضاء والقطاع الخاص بالتعجيل يجب أن تقوم ال ( د)

بتعبئة الموارد داخل القارة وخارجيا بغية دعم البمدان التي تأثرت سمبا بالالئحة 
في  المعاممة التفضيمية في الوصول إلى األسواقالمتعمقة بسحب  1528/2007

 .2014أكتوبر  1صيغتيا المعدلة، وذلك بحمول 
اإلقميمية حول مفاوضات اتفاقيات الشراكة االقتصادية  قيام الجيات المختصة)ىـ( 

مايو  9بحمول بتقاسم النسخة األخيرة من مشاريع نصوص التفاوض مع المفوضية 
مع األخذ في االعتبار ان الدول األعضاء في مراحل مختمفة من  2014

 المفاوضات.
شكل عاجل يجب أن تقوم المفوضية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ب ( و)

بما في ذلك إعداد ممخص عن توصيات الدراسات التي تم  التحميلبالمزيد من 
ة االقتصادية عمى االقتصاديات واقتراح الحمول حول تأثير اتفاقات الشراك إجراؤىا
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 1بحمول  لوصول إلى األسواقالمعمق من نظام ا السحبفريقية في سياق األ
البمدان األخرى غير بمدان  عمى تحميلىذا ال ويجب أن يركز. 2014أكتوبر 

المستويات  أفريقيا والكاريبي والمحيط اليادئ وعمى اآلثار  المترتبة عن ذلك عمى
 قميمية والقارية.الوطنية واإل

حول اتفاقيات عمى مستوى الخبراء تنسيقي قيام المفوضية بتنظيم اجتماع  ( ز)
 الشراكة االقتصادية من أجل:

بما في  -ية المتعمقة باالتفاقياتتقاسم المعمومات النصوص الحال (1
ذلك مراجعة مشتركة لألحكام الواردة في مختمف النصوص اإلقميمية بغية 

وتحديد أفضل الممارسات حول  تحديد أوجو االختالف وتبادل الخبرات
 .كيفية معالجة المسائل الخالفية المشتركة

كة إعداد أحكام قانونية حول ضمان إمكانية مراجعة اتفاقيات الشرا (2
من إعالن قمة أفريقيا واالتحاد  42اتساقا مع الفقرة االقتصادية اإلقميمية 

 تيّدد التكامل األفريقي. كانت ىذه االتفاقيات تعيق أوإذا األوروبي 
 

 تعزيز التجارة األفريقية البينية عممية التوصيات بشأن استراتجية تنفيذ -رابعا
تصادية اإلقميمية والمجنة يتعين عمى المفوضية وأمانات المجموعات االق ( أ

 االقتصادية ألفريقيا مواصمة مشاوراتيا مع الدول األعضاء بغية ضمان الممكية.
ب( ىناك حاجة لمزيد من التنسيق بين مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات 
االقتصادية االقميمية بما في ذلك تبادل المعمومات حول التكامل وبذلك يمكن لمعمميات 

 ان تعزز من العمميات القارية. االقميمية

تعيين جيات ج( يتعين عمى الدول األعضاء وأمانات المجموعات االقتصادية االقميمية 
قميمية وتشكيل مجموعات عمل فنية من أجل تعزيز التجارة األفريقية ا  وطنية و  مختصة

 .2012مقرر قمة يوليو ل طبقاالبينية/ منطقة التجارة الحرة القارية 
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 ستراتيجية حول انشاء منطقة التجارة الحرة القاريةاالمناقشات ال -خامسا
 

نشاء منطقة التجارة الحرة القارية، إفيما يتعمق بالمناقشات االستراتيجية بشأن  .15
 التالية:اآلراء المؤتمر أبدى 

قارية الحرة التجارة ال، ضرورية لمنطقة ةالبنية التحتي تطويرتعد التنمية الصناعية و  (1
 .كل الدول األفريقيةمنيا  التي ستستفيد

عمال في منطقة التجارة الحرة رجال األ نقلالتجارة في الخدمات وت أىمية دمج (2
 .القارية

بعد المالحة البحرية في تعزيز التجارة األفريقية البينية واالحتياجات الخاصة  دمج (3
 لمبمدان الجزرية.

كة في منطقة استكشاف طرق لمتعويض عن الخسائر في العائدات لمدول المشار  (4
 التجارة الحرة القارية.

 .قميمية كأساس لبناء منطقة تجارة حرة قارية قويةتعزيز ترتيبات التجارة الحرة اإل (5
يتعين تصميم منطقة التجارة الحرة القارية بطريقة من شأنيا أن تشجع التنمية وتعزز  (6

 .قميميةمن سالسل القيمة اإل
 

مبادئ التوجيهية لمفاوضات منطقة األهداف والمشروع  بشأن التوصية -سادسا
لمفاوضات منطقة التجارة الحرة ومشروع الترتيبات المؤسسية  التجارة الحرة القارية

 القارية
عادة صياغة مشروع األىداف والمبادئ خالل  .16 سيتم إجراء مناقشات الحقة وا 

ا الدورة المخصصة لكبار المسؤولين حول منطقة التجارة الحرة القارية المقرر عقدى
خالل النصف الثاني من السنة قبل الدورة التاسعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء 

 التجارة.
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 اختصاصات منتدى مفاوضات منطقة التجارة الحرة القاريةبشأن  التوصية -سابعا
المفوضية بصياغة مشروع اختصاصات منتدى التفاوض عمى ينبغي أن تقوم  .17

االقتصادية اإلقميمية و/أو الثالثية وتقديم  أساس أفضل الممارسات في المجموعات
 مشروع لمناقشتو خالل االجتماع القادمة لكبار المسؤولين عن التجارة.

 
 فريقي/فريق العمل القاريمشروع خطة عمل مفوضية االتحاد األ -ثامنا

أجاز المؤتمر مشروع خطة عمل مفوضية االتحاد األفريقي/ فريق العمل القاري  .18
 ل كافة العناصر الفاعمة ذات الصمة.لتنفيذىا من قب

 
 من جدول األعمال: ما يستجد من أعمال 5البند 

الدورة  و نظرا لالنتخابات، لن يكون باإلمكان عقدأبمغت المفوضية االجتماع بأن .19
وقد عرضت كل من  التاسعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التجارة في ناميبيا.

 ر القادم عمى أن يتم تأكيد ذلك بعد المشاورات.زامبيا ونيجيريا استضافة المؤتم
قدم معالي السيد أرمادو إينروجا، وزير التجارة والصناعة لموزمبيق كممة الشكر  .20

 نيابة عن المؤتمر، إلى مفوضية االتحاد األفريقي عمى نجاح االجتماع.
 

 من جدول األعمال: اختتام االجتماع 6البند 
الوزراء عمى مشاركتيم النشطة  ضةت المفو شكر في كممتيا الختامية،  .21
. وأعرب الرئيس عن تقديره  لممداوالت الثرية وأشاد بالوزراء عمى مساىماتيم القيمةو 

 وأعمن عن اختتام االجتماع.القاري  التزاميم بالنيوض بالتكامل والتضامن والتعاون
- 
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