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 قرير االجتماع السادس لوزراء التجارةت

 8102لالتحاد األفريقي، داكار، السنغال مايو 

http://www.africa-union.org/


 الملحق الثاني

 الضمنيفي جدول األعمال تناولها قائمة المسائل التي سيتم 

 د المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةبشأن قواع 

 المراجع المسألة م

  5بالملحق   4ختلطة في المرفق صياغة القواعد الم  .1

 قواعد المنشأبشأن 

 قواعد المنشأ بشأن 5من الملحق  45المادة 

بشأن منطقة التجارة   منتدى التفاوض التاسع 

 ة األفريقيةالحرة القاري

لقيمة المضافة" ا"  بشأن تعريفات المقرراتتنفيذ    .2

 سفن" و" سفنالومتطلبات " . ذ( 2)المادة 

والمعايير والمسائل المتعلقة  (2.5" )المادة المصانع

 2بالترتيبات/المناطق االقتصادية الخاصة )المادة 

 بشأن قواعد المنشأ 5من الملحق 

 

 بشأن قواعد المنشأ 5من الملحق  45المادة  

 حق بشأن قواعد المنشأمن المل 2المادة 

بشأن منطقة  منتدى التفاوضاالجتماع التاسع ل 

 التجارة الحرة القارية األفريقية 

االجتماع السادس لمجموعة العمل الفنية 

 المعنية بقواعد المنشأ

تتشاور مفوضية االتحاد األفريقي مع المجموعات   .3

االقتصادية اإلقليمية لتحديد الممارسات الجارية التي 

"للقيمة القواعد القيمية في حساب م تنفيذها سيت

مواد غير الناشئة" عند ى المحتوو " "لمضافةا

 قواعد المنشأ.  وضع

التوصية الصادرة عن االجتماع : 22الفقرة 

السادس لمجموعة العمل الفنية بشأن قواعد 

 المنشأ

فنية  مذكرةبإعداد مفوضية االتحاد األفريقي تقوم   .4

، للقيمة المضافة تلفةذه الصيغ المخهتشرح 

، مضافةالقيمة التشكل التي مختلفة العناصر وال

ومقارنة العتبات المختلفة في المجموعات 

 االقتصادية اإلقليمية

: التوصية الصادرة عن االجتماع 22الفقرة 

السادس لمجموعة العمل الفنية بشأن قواعد 

 المنشأ

لدول تقدم مفوضية االتحاد األفريقي مذكرة فنية إلى ا  .5

األعضاء قبل أسبوعين على األقل من االجتماع 

  لبحثها من قبل مجموعة العمل الفنيةالقادم 

: التوصية الصادرة عن االجتماع 22الفقرة  

السادس لمجموعة العمل الفنية بشأن قواعد 

 المنشأ

بشأن قواعد  5إضافية في الملحق  تعريفات وضع  .6

 المنشأ

بشأن تفاوض منتدى الاالجتماع الحادي عشر ل 

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

خبراء مجموعة العمل الفنية تدريب وبناء قدرات   .7

 قواعد المنشأبشأن 

االجتماع السادس  التوصية الصادرة عن

 لمجموعة العمل الفنية بشأن قواعد المنشأ

 مجموعة العمل الفنية بشأن قواعد المنشأ تقوم   .8

العالقة المحالة إليها من قبل  بأعمال تتعلق بالمجاالت

االجتماع الخامس لوزراء التجارة، بما في ذلك 

 لترتيبات/ المناطقة االقتصادية الخاصةا

االجتماع الحادي عشر لمنتدى التفاوض بشأن  

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

من البروتوكول بشأن التجارة في  5..5المادة 

 السلع

 بشأن قواعد المنشأ  5حق من المل 2.2المادة 



/ للسلع المنتجة في إطار ترتيبات أنظمة وضع   .9

 مناطق اقتصادية خاصة

 منتدى التفاوض االجتماع الحادي عشر ل

من البروتوكول بشأن التجارة في  5..5المادة 

 السلع

 بشأن قواعد المنشأ 5من الملحق  2.2المادة  

نشأ  مشاركة أصحاب المصلحة في تنفيذ قواعد الم   .11

 لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

مؤسسات مختلف التوصيات الصادرة عن 

التفاوض بشأن منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية

بشأن قواعد  5م إضافية في الملحق اوضع أحك  .11

تحمل القيمة؛ ومبدأ االمتصاص حول المنشأ 

ة المقبولة يمبادئ المحاسبالوالفصل المحاسبي/

 اعموم

 

بحث المقترحات بشأن متخلف اإلعفاءات والحوافز   .12

 األخرى في إطار تنفيذ قواعد المنشأالضريبية 

من توصيات االجتماع السادس  21الفقرة 

 لمجموعة العمل الفنية بشأن قواعد المنشأ

  تدريب وبناء قدرات موظفي الجمارك والتجار   .13

منشأ ال التوجيهية لقواعد/ المبادئ  صياغة األدلة   .14

 لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. 
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 برنامج عمل فترة التنفيذ االنتقالية

 الثالثالمرفق 

 الجهة المسؤولة األهداف النشاط التاريخ الرقم

ديسمبر  –مارس  1

8112 

مشاورات مع أصحاب 

المصلحة حول منطقة 

التجارة الحرة القارية 

 األفريقية

ا توعية دوائر األعمال بمزاي .1
منطقة التجارة الحرة القارية 

 األفريقية.
تنسيق عملية التصديق على  .8

اتفاق منطقة التجارة الحرة 
 القارية األفريقية

 الدول األعضاء

 82إلى  82من  8

 8112أبريل 

االجتماع السادس 

لمجموعة العمل الفنية 

 بشأن قواعد المنشأ

ملحق قواعد   الشروع في صياغة

تجارة المنشأ الخاصة بمنطقة ال

 الحرة القارية األفريقية

مفوضية االتحاد 

األفريقي/الدول 

 األعضاء/منتدى التفاوض

إبريل إلى  21من  2

 8112مايو  18

اجتماع مخصص 

لمنتدى التفاوض مع 

الخبراء القانونيين حول 

 التنقيحات القانونية

التنقيح القانوني لمرفقات ومالحق 

 البروتوكوالت

 مفوضية االتحاد األفريقي/

الدول األعضاء/منتدى 

 التفاوض

 11إلى  14من  4

 8112مايو 

اجتماع فرقة العمل 

 القارية

الشروع في التقييم األولي للمرحلة 

من المفاوضات وإعداد جدول  8

زمني لالجتماعات  لبحثه من قبل 

منتدى التفاوض بشأن منطقة 

 التجارة الحرة القارية األفريقية

مفوضية االتحاد 

 ى التفاوضاألفريقي/منتد

 11إلى  14من  5

 8112مايو 

مشاورات المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية 

حلقة العمل   حول

المخصصة لتجارة 

 الخدمات

بحث المسائل الخاصة بالقطاعات 

ذات األولوية  بشأن التجارة في  

 الخدمات

مفوضية االتحاد األفريقي/ 

المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية

مايو  85-82 6

8112  

دورة مخصصة لمنتدى 

التفاوض والخبراء 

القانونيين لمنطقة 

التجارة الحرة القارية 

 األفريقية

إجراء التنقيح/التحقق القانوني من 

مالحق بروتوكوالت اتفاق منطقة 

 التجارة الحرة القارية األفريقية

 دكار، السنغال

 21إلى  82من  1

 8112مايو  

 االجتماع الحادي عشر

لمنتدى التفاوض بشأن 

منطقة التجارة الحرة 

 القارية األفريقية

اعتماد مرفقات ومالحق 

 البروتوكوالت المنقحة قانونيا

 

بحث قطاعات الخدمات ذات 

األولوية و بحث المسائل العالقة 

 ذات الصلة بالطرائق

بحث المسائل العالقة بشأن  

حاد األفريقي/ مفوضية االت

المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية/الدول األعضاء
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الطرائق الخاصة بالتجارة  في 

 البضائع

اجتماع  كبار مسؤولي  8112يونيو  1-8 2

 التجارة

بحث تقرير االجتماع الحادي عشر  

 لمنتدى التفاوض.

 الدول األعضاء

االجتماع السادس  8112يونيو  2-4 2

لوزراء االتحاد  

 األفريقي للتجارة  

سادس بحث تقرير االجتماع ال

 لكبار المسؤولين التجاريين

 الدول األعضاء

 2إلى  4من  11

  8112يونيو 

دورة استثنائية للجنة 

الفنية المتخصصة 

للعدل والشؤون 

القانونية ) على مستوى 

 الخبراء و الوزراء(

التنقيح القانوني لمرافق ومالحق 

 البروتوكوالت

 الدول األعضاء

 88إلى  12من  11

 8112يونيو 

مل  لبناء ورشة ع

القدرات  بشأن التجارة 

 في الخدمات؛

ورشة عمل استشارية  

 بشأن تحرير التعريفات

تبادل وجهات النظر فيما بين الدول 

األعضاء والمجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية

مفوضية االتحاد األفريقي/ 

المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية/الدول األعضاء

يونيو إلى  82من  18

 8112يوليو  1

تنظيم مجلس أعمال 

خاص/متخصص  تابع 

لالتحاد األفريقي للقطاع 

الخاص وغيرها من 

أصحاب المصلحة 

 )سلع وخدمات(

ضمان التزام أوساط األعمال 

وتبنيها لبرامج منطقة التجارة 

الحرة القارية األفريقية نحو من 

 8102أجل  تحقيق أجندة 

مفوضية االتحاد األفريقي/ 

ل منتدى التفاوض /الدو

 األعضاء

 8إلى  1من  12

 8112يوليو 

عرض التقرير 

المرحلي إلى قمة يوليو 

من قبل   8112

الراعي، فخامة الرئيس 

إيسوفو محمدو، رئيس 

 جمهورية النيجر

االتحاد األفريقي/مفوضية  رفع  التقرير المرحلي إلى القمة

االتحاد االفريقي/الدول 

 األعضاء

 84إلى  1من   14

 8112يونيو 

ورات  بين مشا 

المجموعات االقتصادية 

اإلقليمية وداخل 

المجموعات االقتصادية 

اإلقليمية وإعداد الجدول 

الزمني  لاللتزامات 

المحددة واالمتيازات 

 التعريفية

المشاورة بشأن االلتزامات  

الخاصة بالتجارة في السلع 

والجدول الزمني لالمتيازات 

 التعريفية

مفوضية االتحاد األفريقي  

لمجموعات االقتصادية / ا

 اإلقليمية / الدول األعضاء

دورة مخصصة   8112يوليو  15

لمنتدى التفاوض  

للقيام بالتنقيح القانوني للمبادئ  

التوجيهية  بشأن المعالجات 

مفوضية االتحاد األفريقي/ 

المجموعات االقتصادية 
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 اإلقليمية/الدول األعضاء التجارية والخبراء القانونيين

دورة مخصصة   8112و يولي 10

لمنتدى التفاوض  

 والخبراء الجمركيين

توضيحات بشأن المسائل المتعلقة 

 بالجمارك

مفوضية االتحاد  

األفريقي/ المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية / 

 الدول األعضاء

 11 -يوليو   21 11

 8112أغسطس 

االجتماع السابع  

لمجموعة العمل الفنية 

 بشأن قواعد المنشأ

 الدول األعضاء 4ة المرفق صياغ

االجتماع الثاني عشر   8112سبتمبر  12

لمنتدى منطقة التجارة 

 الحرة القارية األفريقية

ورشة عمل حول الجدول الزمني 

لالمتيازات التعريفية والجدول 

الزمني لاللتزامات المحددة حول 

 التجارة في الخدمات

مفوضية االتحاد األفريقي 

/ منتدى التفاوض/ 

وعة العمل الفنية مجم

 بشأن التجارة في الخدمات

من  8بداية المرحلة  8112أغسطس  12

المفاوضات حول 

المنافسة واالستثمار 

 وحقوق الملكية الفكرية.

مفوضية االتحاد األفريقي/  من المفاوضات 8دخول المرحلة 

منتدى التفاوض /الدول 

 األعضاء

 82إلى  11من  81

 8112سبتمبر 

من لـفريق االجتماع الثا

العمل الفني حول قواعد 

 لمنشأ

 الدول األعضاء 4صياغة المرفق 

أكتوبر  82من  81

 نوفمبر  11إلى 

االجتماع التاسع  

لمجموعة العمل الفنية  

 بشأن قواعد المنشأ

 الدول األعضاء 4صياغة المرفق 

االجتماع الثالث عشر   نوفمبر / ديسمبر 88

لمنتدى التفاوض بشأن 

ارة الحرة منطقة التج

 القارية األفريقية

بحث الجدول الزمني  لالمتيازات 

التعريفية والجدول الزمني  

لاللتزامات المحددة  بشأن التجارة 

 في الخدمات

مفوضية االتحاد  

األفريقي/ المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية / 

 الدول األعضاء

االجتماع السابع للجنة   ديسمبر  82

كبار المسؤولين 

 ريينالتجا

بحث  تقارير  االجتماعين الثاني 

عشر والثالث عشر  لمنتدى 

التفاوض بشأن منطقة التجارة 

 الحرة القارية األفريقية

مفوضية االتحاد  

األفريقي/ المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية / 

 الدول األعضاء

االجتماع السابع    ديسمبر  84

لوزراء االتحاد 

 األفريقي للتجارة

االجتماع السابع للجنة بحث تقرير 

 كبار المسؤولين التجاريين

مفوضية االتحاد األفريقي 

/ المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية / الدول األعضاء

إنشاء االلتزامات  8112يناير  85

المتصلة بمنطقة التجارة 

 الحرة القارية األفريقية

رصد تنفيذ منطقة التجارة الحرة 

 القارية األفريقية

تحاد مفوضية اال

األفريقي/وزراء التجارة 

األفريقيين/كبار مسؤولي 

 التجارة/منتدى التفاوض
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