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 مقدمة

المؤتمرات مركز  ديسمبر في 2و  2يومي  ينعقد االجتماع الرابع لوزراء التجارة االفريقي .2

توصيات االجتماع الرابع للجنة االتحاد بحث  من االجتماع الهدففي نيامي بالنيجر. وكان 

 .2022ديسمبر  00 و 22 يومياألفريقي لكبار المسؤولين التجاريين الذي عقد 

 الحضور

 ،من الجزائرأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن التجارة ووفود  االجتماعحضر  .2

 ،طىجمهورية أفريقيا الوس ،الكاميرون، بوروندي، وسبوركينا فا، بوتسوانا ،نيبن، أنغوال

 ، كوت ديفوار،جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جزر القمر ،تشاد

، ، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساوغينيا االستوائية ، إثيوبيا،مصر ،جيبوتي

كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ماالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، 

الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، رواندا، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، 

سودان، ال جنوبريقيا، جنوب أف تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون،وسا

 جمهورية تنزانيا المتحدة، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا،ند، سوازيالالسودان، 

 .مبابوييزو

 ،تحاد المغرب العربيوا لون من مفوضية االتحاد األفريقي،ؤوفي االجتماع مس شارككما  .0

 ، وجماعة شرق أفريقيا،)الكوميسا( والسوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي

 ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي  والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )اإليكاس(،

 .البنك األفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ، ومراقبون من)سادك(

 .1الملحق وترد قائمة المشاركين بوصفها 

 

 األعمال(من جدول  1)البند االفتتاحية و ترحيبيةالكلمات ال

جمهورية نيجيريا للصناعة والتجارة واالستثمار سيدة عائشة أبوبكر، وزيرة الدولة لالكلمة 

 يناجتماع وزراء التجارة األفريقي ةاالتحادية ورئيس
لصناعة والتجارة واالستثمار ة الدولة ل، وزيررحبت معالي السيدة عائشة أبو بكر .4

عربت أبالوزراء و ينوزراء التجارة األفريقي ة اجتماعجمهورية نيجيريا االتحادية ورئيسل

. ودت بها الوفحظيالتي لحفاوة على حسن الضيافة واها شعبوحكومة النيجر ها لشكرعن 

 تاري، أقربخ محمدصاحب المعالي وبالنيابة عن رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية، 

ناصر مرئيس النيجر وقيادة ببالتقدم المحرز في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية 

ة على أهمية عائشة الوزير ت. وشدد، الرئيس إيسوفو محمدمنطقة التجارة الحرة القارية

م في نيامي بالنيجر حيث ت لمؤتمر وزراء التجارة األفريقيين الذي عقد االجتماع الرابع

رة التجامنطقة  على أن وأكدت. 2022في يونيو  الجمركية ر التعريفاتاعتماد طرائق تحري

في ازدهار القارة فضال عن تعزيز  ةساهمالمحول تحديث أفريقيا وتتمحور  القارية الحرة

 .2الملحق  ة بوصفهترد كلمة الوزيرمشاركتها في التجارة العالمية. و

 

ألمم ا جنةلل ةالتنفيذي ةواألمين لألمم المتحدة الدكتورة فيرا سونغوي، وكيلة األمين العامكلمة 

 االقتصادية ألفريقياالمتحدة 
نة واألمينة التنفيذية للج لألمم المتحدة هنأت الدكتورة فيرا سونغوي، وكيلة األمين العام .5

، الرئيس إيسوفو محمد على اإلصالحات االقتصادية التي يقياألمم المتحدة االقتصادية ألفرا

ى دت علوساع مستدامإلى تحقيق نمو اقتصادي  أفضتبها حكومة النيجر، والتي  قامت
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مار األعمال التجارية فضال عن جذب االستثالخاص بالقيام بترتيب التحسين أداء البلد في 

 األجنبي المباشر.

ذات مغزى قارية تجارة حرة تنفيذ منطقة سونغوي إلى  ةالدكتور تدعلى ذلك، ع الوةع .2

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى اعتماد نهج مالئمة  تودعفي الوقت المناسب و

 لحرةالتجارة امنطقة في  ةمبكر نتائج تجارية ئل المعلقة لضمان الحصول علىلحل المسا

مدمج. ودعت إلى جانب ضمان القيام بالعمل المتبقي من خالل جدول أعمال ، القارية

امي. نظام تجاري دولي دينيشكلها  ات التيالوزراء إلى أن يأخذوا في االعتبار أيضا التحدي

 .3لحق الم بوصفه ويرد الخطاب

 

 السيد موسى فكي محمد، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي معاليكلمة 
افتتاح  إلى أن في كلمته، أشار السيد موسى فكي محمد، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، .2

تزامن مع عيد ميالد النبي محمد، الذي لوزراء التجارة لالتحاد األفريقي  االجتماع الرابع

على ما أبداه من حكمة  و. وهنأ الرئيس إيسوفو محمدعليه الوحي نزول قبل كان تاجرا

قة التجارة منط لنهوض بالتكامل اإلقليمي في أفريقيا، وال سيما من خالل دعم عمليةوالتزام ل

 .الحرة القارية

أنه على الرغم من وجود عدد كبير من  بانشغالوالحظ رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  .8

في أكد ة. ومنخفض األفريقيةالتجارة البينية  ال تزالاتفاقات ومؤسسات التجارة اإلقليمية، 

على أن التكامل اإلقليمي في أفريقيا أمر حتمي. ولذلك دعا وزراء التجارة  الصددهذا 

طقة منوالية رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي بشأن االضطالع بإلى  يناألفريقي

ارة التجمنطقة  عالوة على ذلك، شدد على أنمبرر.  غيردون تأخير القارية التجارة الحرة 

إنجاز ، وأن ريدها: أفريقيا التي ن2020أجندة المشاريع الرئيسية في إطار هي إحدى الحرة 

تها نميتمسار تحديد  يعطي الثقة بأن أفريقيا قادرة علىس القاريةالتجارة الحرة منطقة 

 الدولي، والفسها. وشدد السيد موسى فكي محمد على ضرورة مراعاة ديناميات النظام بن

. ويرد خطاب رئيس مفوضية االتحاد 2020ة اتفاق كوتونو في سيما انتهاء صالحي

 .4لحق الم األفريقي بوصفه

 

 ، رئيس جمهورية النيجرمحمدخطاب الرئيسي لفخامة إيسوفو ال

أعرب فخامة الرئيس إيسوفو محمد، رئيس جمهورية النيجر، في خطابه أنه يشرف النيجر  .2

أن ترحب برئيس مفوضية االتحاد األفريقي، واألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة 

الجتماع ااالقتصادية ألفريقيا وجميع وزراء التجارة األفريقيين في نيامي بمناسبة انعقاد 

 الرابع لوزراء التجارة األفريقيين. 

مناصرا لعملية منطقة التجارة الحرة القارية، الحظ مع التقدير التقدم المحرز في  وبصفته .20

مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، وشكر جميع الشركاء الفنيين الذين ساهموا في 

المتحدة  االقتصادية ألفريقيا،  إعداد النصوص القانونية قيد البحث، وخاصة لجنة األمم

ومؤتمر األمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية )األونكتاد(، ودعاهم إلى مواصلة  تقديم 

الدعم  للدول األعضاء في االتحاد األفريقي خالل المرحلة الثانية  من المفاوضات، واألهم 

 اع الرابع لوزراء التجارةمن ذلك، خالل مرحلة التنفيذ. ولذلك، حث المشاركين في االجتم

األفريقيين على بذل الجهود من أجل استكمال مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، 

 وفقا لواليتهم. 

 ددععلى التحفظات التي أبدتها في رده ة التجارة الحرة القارية االجتماع أبلغ مناصر منطق .22

ي السلع، الجمركية في التجارة ف التعريفاتطرائق تحرير بمن الدول األفريقية فيما يتعلق 
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 تقديمأهم على الموافقة على مع رؤساء دول وحكومات البلدان المعنية وهن أنه تباحث

 .على كل شيء فريقياأمصلحة 

وفي الختام، أكد فخامة الرئيس إيسوفو محمد على أن منطقة التجارة الحرة القارية هي من  .22

يقيا، جنبا إلى جنب مع األطر القارية األخرى، أجل تعزيز مكانة أفريقيا، وأنها ستمكن أفر

نامج ، بروتشمل بعض البرامج المصممة للتنمية المستدامةمن تحقيق تحولها الهيكلي. 

تعزيز  خطة عملبرنامج التنمية الزراعية، والتنمية االقتصادية في أفريقيا، والتعجيل ب

رة د خطاب مناصر منطقة التجاورؤية التعدين األفريقية. ويرالتجارة البينية األفريقية،

 . 5الملحق الحرة القارية بوصفه 

 

 ة والتعاونيات لجمهورية أوغنداأميليا كيامبادي، وزيرة التجارة والصناع كلمة الشكر لمعالي

 والتعاونيات لجمهورية أوغندا، ةأميليا كيامبادي، وزيرة التجارة والصناع أعربت معالي  .20

عن شكرها لحكومة وشعب النيجر على حسن الضيافة والتسهيالت المقدمة لالجتماع.  

الرئيس إيسوفو محمد على مشورته الحكيمة وتوجيهه وقيادته ورؤيته في فخامة وشكرت 

عملية منطقة التجارة الحرة القارية. وذكرت االجتماع بضرورة تصميم منطقة مناصرة

يع المشاركين في األعمال التجارية في أفريقيا، وبشكل تجارة حرة قارية تلبي تطلعات جم

خاص المؤسسات الصغيرة، ومنظمي المشاريع من النساء والشباب. ويرد النص الكامل 

 .6الملحق لخطاب الوزيرة بوصفه 

 

 من جدول األعمال( 2تشكيل هيئة المكتب )البند 

 تم تشكيل هيئة مكتب االجتماع على النحو التالي: .24

 )غرب أفريقيا( نيجيريا :   الرئيس:

 )الجنوب األفريقي( سوازيالند : النائب األول للرئيس

 )شرق أفريقيا( إثيوبيا : النائب الثاني للرئيس

 )وسط أفريقيا( تشاد : النائب الثالث للرئيس

 )شمال أفريقيا( الجزائر :   المقرر

 

معالي السيدة عائشة أبو بكر، وزيرة الدولة للتجارة  والصناعة واالستثمار  ترأس االجتماع .25

 بن زيد حواش من الجزائر منصب المقرر.افي حين تولى الدكتور طارق لنيجيريا، 

الرابع لوزراء التجارة  االجتماع إلى االجتماع بالوزراء وجميع الوفود ةرئيس ترحب .22

 تلعمل الجيد الذي قاموا به. ودععلى امسؤولين كبار الأعربت عن شكرها ل. واألفريقيين

المقدمة من قبل كبار الوزراء إلى المضي قدما في العمل على النصوص القانونية 

 المسؤولين التجاريين.

 

 من جدول األعمال( 3اعتماد جدول األعمال )البند 

 على النحو التالي:ه وواعتمد عمالاألجدول  الوزراءبحث  .22

 افتتاح االجتماع األعمال:من جدول  2البند 

 تشكيل هيئة المكتب من جدول األعمال: 2البند 

 عمال وتنظيم العملاعتماد جدول األ من جدول األعمال: 0البند 
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الرابع للجنة كبار المسئولين  الجتماعرير ابحث تق من جدول األعمال: 4البند 

 التجاريين

 ما يستجد من أعمال  من جدول األعمال: 5البند 

 تاريخ انعقاد االجتماع القادم  من جدول األعمال: 2البند 

 اعتماد تقرير االجتماع من جدول األعمال: 2البند 

 من جدول األعمال:اختتام االجتماع  8البند 

 من جدول األعمال( 4)البند كبار المسؤولين التجاريين بحث تقرير االجتماع الرابع للجنة

قدم السفير شيدو أوساكوي من نيجيريا، الذي ترأس اجتماع كبار المسؤولين التجاريين،  .28

لجنة كبار المسؤولين التجاريين، واستند التقرير إلى نتائج االجتماع الرابع ل تقرير

االجتماعين السابع والثامن لمنتدى التفاوض لمنطقة التجارة الحرة القارية. رحب االجتماع 

ي، وأشار على الرغم من ذلك إلى أنه لم تسنح الفرصة الجتماع كبار بالتقرير الشفو

 المسؤولين التجاريين العتماد تقريره الكتابي.

طلب رئيس لجنة وزراء التجارة األفريقيين من السفير شيدو أوساكوي، رئيس لجنة كبار  .22

لتجاريين ن االمسؤولين التجاريين، تقديم موجز عن المسألة التي أشار إليها كبار المسؤولي

إلى وزراء التجارة األفريقيين. قدم السفير أوساكو موجزا عن تقرير كبار المسؤولين 

التجاريين، كما قدم تقريرا عن نتائج واستنتاجات مشاورات الوزراء غير الرسمية التي 

تناولت المسائل التي تمت إحالتها إليهم من قبل كبار المسؤولين التجاريين التخاذ قرارات 

نها خالل االجتماع الرسمي. وأشار إلى أن الوزراء قاموا ببحث مداوالت وتوصيات بشأ

االجتماع الرابع لكبار المسؤولين التجاريين وتوصلوا إلى توافق كبير في اآلراء بشأن 

 المسائل المعلقة.

فيما يتعلق بالمواد المدرجة بين قوسين، اتفق االجتماع الوزاري الرسمي لوزراء التجارة  .20

 فيهم الممثلين المعتمدين، على ما يلي: بمن

 

 االتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية:

وضع البروتوكول، والمالحق “بشأن  8( من المادة 2تم إدخال تعديل على الفقرة ) .22

تشكل البروتوكوالت بشأن التجارة في السلع “لتكون صيغتها كالتالي: ” المرفقات

التجارة في الخدمات واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسات والمالحق المرتبطة به، 

 ”.المنافسة وتسوية المنازعات وقواعد المنشأ جزءا ال يتجزأ من هذا االتفاق

بشأن "اإلطار المؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية" واتفق  2تم اعتماد المادة  .22

قرة لين التجاريين". تم تحويل التذييل في الفالوزراء على حذف الفقرة )د( بشأن "لجنة الممث

المحذوفة إلى فقرة أخرى ونُقل إلى المادة بشأن "لجنة كبار المسؤولين التجاريين" لتكون 

صيغتها كالتالي: "يتم تمثيل اللجان االقتصادية اإلقليمية في لجنة كبار المسؤولين التجاريين 

ة إنشاء مجموعات عمل أخرى حسب بصفة استشارية". تم االتفاق أيضا على إمكاني

 الضرورة.

نة بشأن "لج XXبشأن "لجنة الممثلين التجاريين".  وحلت محلها المادة  20تم حذف المادة  .20

كبار مسؤولي التجارة" بصيغتها المعدلة. تم االتفاق على أنه من الضروري خالل عملية 

مسبقا إلى لجنة الممثلين التنقيح القانوني ضمان إدراج جميع المهام واألدوار الموكلة 

 التجاريين في مهام لجنة كبار المسؤولين التجاريين، مع ما يلزم من التغيير والتعديل.

 بشأن األمانة لتعكس تسمية أمانة منطقة التجارة الحرة القارية بتسمية 24تم تعديل المادة  .24

تمتع األمانة بالحكم ت "األمانة" ورئيس األمانة بتسمية "المدير العام" أو "األمين العام".
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الذاتي واالستقالل في التشغيل وتظل جزءا من منظومة االتحاد األفريقي. ُكلفت مفوضية 

االتحاد األفريقي بإعداد مذكرة فنية عن االتفاق المؤسسي المقترح،  تبرز جملة من األمور 

الوزراء  كما طلبمنها العالقة مع هيكلة مفوضية االتحاد األفريقي واآلثار المالية المترتبة. 

 مواءمة هذه المادة مع األحكام األخرى المتعلقة باإلطار المؤسسي خالل التنقيح القانوني.

بشأن "ميزانية اإلطار المؤسسي وتمويله"، ُطلب من مفوضية  25فيما يتعلق بالمادة  .25

ور ماالتحاد األفريقي إعداد مذكرة فنية بشأن الترتيب المؤسسي المقترح، تبرز جملة من األ

منها العالقة مع هيكلة مفوضية االتحاد األفريقي واآلثار المالية المترتبة. وطلب الوزراء 

 أيضا مواءمة هذه المادة مع األحكام األخرى بشان اإلطار المؤسسي خالل التنقيح القانوني.

بشأن "صناعة القرارات" على النحو  22( من المادة 2إمكانية تعديل الفقرة ) بحثتم  .22

التالي: "يحظى مجلس الوزراء بالسلطة الحصرية العتماد تفسيرات هذا االتفاق. في حال 

تفسير اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية و/أو بروتوكوالته ومالحقه المتصلة به، يمارس 

على توصية من لجنة كبار مسؤولي التجارة. ويتم اتخاذ قرار  مجلس الوزراء سلطته بناء

اعتماد تفسير بأغلبية ثالثة أرباع الدول األطراف". تم تقديم توصية بمراجعة هذه الحكم 

من قبل مجموعة العمل الفنية للعدل والشؤون القانونية في إطار البروتوكول بشأن آلية 

أيضا مواءمة هذا مع األحكام األخرى خالل تسوية النزاعات الستكماله. طلب الوزراء 

 التنقيح القانوني.

( من تقرير 22ت القارية" وفقرة جديدة من الفقرة )ايلفضبشأن "األ 20المادة  اعتمدت .22

ة مسؤولي التجاراالجتماع الرابع للجنة كبار 

((AU/TI/CFTA/STO/4/DRAFT/REPORT)  ال يلغي ( على النحو التالي: 0)الفقرة"
االتفاقات التجارية القائمة الواردة في  الحقوق وااللتزامات بطلفاق أو يغير أو يهذا االت

  ."من قبل الدول األطراف مع أطراف ثالثة

، تمنح الدولة الطرف المعنية 2في حال كانت دولة طرف مهتمة باألفضليات الواردة في الفقرة 

المعاملة بالمثل، مع مراعاة مستوى للدول األطراف األخرى فرصة معقولة للتفاوض على أساس 

 التطور.

 ىحكم بشأن االنضمام إلبوضع ح قترتقديم مأيضا إلى  يناألفريقي أشار وزراء التجارة .28

القارية. تمت اإلشارة أيضا إلى أنه لم تتم ناقشة هذا المقترح من قبل  التجارة الحرةمنطقة 

 الوزراء.

 

 التجارة في السلع بشأن بروتوكولال

طلب الوزراء من مفوضية القوسين.  وتم حذفاالستيراد"  رسومبشأن " 2المادة  دتم اعتما .22

رتبة على نية بشأن اآلثار المالية المتفلتنمية إعداد مذكرة ل األفريقيالبنك االتحاد األفريقي و

إزالة الرسوم التي لها آثار مماثلة على الوضع المالي للمجموعات االقتصادية اإلقليمية، 

 منطقة التجارة الحرة القارية.األبعاد اإلنمائية لفي ضوء 

بشأن "الترتيبات/ المناطق االقتصادية الخاصة" ووافق الوزراء على  22المادة  اعتمادتم  .00

 .عنوان الحكم بشأن( من المادة نفسها. وبالمثل، حذف التعليق 4حذف الفقرة )

 

 :المناقشة، الحظ االجتماع ما يلي خالل .02

نية بشأن "الترتيبات المؤسسية" و "الرسوم ذات األثر المماثل" فت الينبغي وضع المذكرا (2

في أقرب وقت ممكن من أجل تمكين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي من اتخاذ قرار 

 .مستنير بشأن هذه المسائل



TI/CFTA/AMOT/4/FINAL/REPORT 
Page 6 
 

اللغة النصية المقترحة بشأن االنضمام من القارية  التجارة الحرةمنطقة  ينبغي أن تناقش (2

 .إسهاماتها الدول األعضاء في االتحاد األفريقي من تقديم ينتمكأجل 

التي تتناول األفضليات القارية، اقترح أن تكون هناك فقرة مستقلة  20فيما يتعلق بالمادة  (0

 .ائمةاالتفاقات التجارية الق في إطارالبلدان بشأن تمديد األفضليات  تفاوضإمكانية حول 

اع الرابع أشار االجتم، القارية التجارة الحرةمنطقة  مفاوضاتوفيما يتعلق بالتقدم العام في  (4

 القارية التجارة الحرةلمنطقة  أن االتفاق المنشئلوزراء التجارة األفريقيين إلى 

ورا بعملية ي البدء فوالبروتوكول المتعلق بالتجارة في الخدمات قد اكتمل تقريبا، وأنه ينبغ

ل م بمزيد من العمجتماع أشار إلى أنه يلزم القياللنصين. غير أن اال القانوني يحالتنق

 البروتوكول بشأن التجارة في السلع ومالحقه. الستكمال

جتماع ا المرحلة األولى، أبلغ رئيسفي المفاوضات استكمال  وفيما يتعلق بخارطة طريق .02

 سيدال فخامة، القارية لتجارة الحرةمناصر منطقة ا االجتماع بأنوزراء التجارة األفريقيين 

 ةتقريرا موضوعيا إلى رؤساء الدول والحكومات خالل القمة المقبلسيقدم ، محمد إيسوفو

االتفاق المنشئ لمنطقة التجارة  لدول باستكمالرؤساء االمناصر  يبلغس. و2028في يناير 

جتماع االمن نظرائه  طلبوسيات الحرة القارية األفريقية مع بروتوكول التجارة في الخدم

هذه االتفاقات والتوقيع عليها. نتيجة لذلك، سيتم  العتماد 2028في مارس نائية استث في قمة

خارطة الطريق والجدول  وزيعم توسيت تعديل خارطة الطريق لتأخذ ذلك في االعتبار.

 تهما.لمواءمالمجموعات االقتصادية اإلقليمية على الزمني المنقحين 

 

 

 

 األعمال(من جدول  5ما يستجد من أعمال )البند 

 تمت مناقشة المسألتين التاليتين تحت هذا البند من جدول األعمال: .00

 

 وضع االجتماع

الدول التي حضر مسؤولوها المفَوضون ممثلين عن الوزراء، توضيحات  بعضطلبت  .04

. وتمت 55وزيرا فنيا من البلدان الـ 20بشأن وضع االجتماع وقراراته نظرا لوجود 

اإلشارة إلى أن رؤساء الوفود، من البلدان التي كانت ممثلة من قبل كبار مسؤوليها، لم 

ي غير الرسمي للوزراء الذي عقد في وقت تحظ بفرصة المشاركة في االجتماع التشاور

. أوضح مفوض التجارة والصناعة لمفوضية االتحاد 2022ديسمبر  2و  2سابق يومي 

األفريقي بأن لكل بلد حرية اختيار ممثلها في االجتماعات. كما أوضح أن للوزراء حرية 

غير التحاور وإجراء مشاورات على مستواهم، دون أن يكونوا مجبرين على إشراك 

الوزراء. وأفاد المفوض بأنه نتيجة لذلك، تم اعتبار االجتماع الرابع لوزراء التجارة لالتحاد 

 1األفريقي مستوفيا على النحو الواجب للنصاب القانوني الالزم.أبدت سبعة دول أعضاء

 تحفظات بشأن نتائج االجتماع الرابع لوزراء التجارة األفريقيين.

ب رئيس لجنة وزراء التجارة األفريقيين، أّكد رئيس اجتماع ردا على ذلك، وبناء على طل .05

 كبار المسؤولين التجاريين بأن العملية استندت إلى القواعد، ووفقا لما جرت عليه العادة.

                                                           
قدمت الدول التالية تحفظات بشأن نتائج االجتماع الرابع لوزراء التجارة األفريقيين: بوتسوانا، مصر، كينيا، ماالوي، موريشيوس، 

 سيشل، وجنوب السودان.1
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تم إجراء مشاورات على جميع المستويات  وبمختلف الصيغ والهيئات مع صنع القرارات 

الوزاري الرسمي الذي يشمل الممثلين بطريقة حصرية وشفافة وشاملة خالل االجتماع 

 المعتمدين.

أقّر االجتماع الرابع لوزراء التجارة األفريقيين خالل مناقشاته بأن عددا قليال من الوزراء  .02

شارك في االجتماع، وأّكد على ضرورة إعطاء الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

 ي من خالل ضمان تمثيلهم على المستوىاألولوية ألجندة التجارة األفريقية والتكامل اإلقليم

حثهم ل ين بشكل رسميجميع وزراء التجارة اإلفريقي مراسلةوطلبوا من الرئيس  المالئم.

 منطقة التجارة الحرة القارية. على إعطاء األولوية الواجبة لعملية

 

 الوضع الراهن لمفاوضات منظمة التجارة العالمية

السيد جون ماري إهوزو، الممثل الدائم لالتحاد األفريقي لدى منظمة التجارة   سعادةقدم  .02

العالمية، موجزا عن الوضع الراهن لمفاوضات منظمة التجارة العالمية في جنيف، قبل 

انعقاد االجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية. وأبلغ االجتماع بأن عملية 

وفد الواليات المتحدة األمريكية من فريق صياغة مشروع  جنيف توقفت بعد انسحاب

. وأشار السفير إهوزو أنه دون وجود مشروع إعالن لبحثه 2022نوفمير  22اإلعالن في 

من قبل الوزراء في بيونس آيرس، من المتوقع أن تكون النتائج المنتظرة من االجتماع 

ن أو موجز للرئيس، على الرغم الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية هي بيا

من إعالن وفد األرجنتين عزمه على تقديم إعالن كنتيجة محتملة للمؤتمر الوزاري الحادي 

عشر لمنظمة التجارة العالمية. وأبلغ في هذا الصدد االجتماع الرابع لوزراء التجارة 

ن قبل انعقاد التامتي األفريقيين بأن المجموعة األفريقية أّكدت على أهمية الشفافية والشمولية

االجتماع الوزاري وخالله وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وأبلغ االجتماع بأن 

المجموعة األفريقية في جنيف  ظلّت متحدة وينبغي أن تكفل تكلّم أفريقيا بصوت موحد 

 خالل االجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية.

لوزراء التجارة لالتحاد األفريقي بالوضع الراهن لمفاوضات منظمة  الرابع االجتماعأحاط  .08

التجارة العالمية وطلب من مفوضية االتحاد األفريقي توزيع ورقة اإلحاطة للمجموعة 

األفريقية في جنيف على الدول األعضاء. أكد الوزراء أيضا على ضرورة مشاركة الدول 

الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية األعضاء في االتحاد األفريقي في االجتماع 

 لتفادي اتخاذ قرارات في غيابها.

 

 من جدول األعمال( 6)البند لوزراء التجارة لالتحاد األفريقي تاريخ ومكان انعقاد االجتماع المقبل

في المكان 2028سيُعقد االجتماع المقبل لوزراء التجارة لالتحاد األفريقي بحلول مارس  .02

 تقترحه مفوضية االتحاد األفريقي.الذي 

 

 من جدول األعمال( 2)البند اعتماد تقرير االجتماع 

 .بحث االجتماع تقريره واعتمده .41

 من جدول األعمال( 8)البند اختتام االجتماع 
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أعربت الرئيسة عن شكرها للوزراء على مداوالتهم المثمرة خالل االجتماع وتمنت لهم  .42

 رحلة آمنة إلى بلدانهم.

 

 على النحو التالي: 2022ديسمبر  2وقعت عليه الرئيسة والمقّرر في 
 

____________________ 
 
 

 

 السيدة عائشة أبو بكر معالي

 الدولة للتجارة والصناعة واالستثمار ةوزير

 نيجيريا

 ةالرئيس

 الدكتور طارق ابن زيد

 

 الجزائر

 المقرر
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