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 فخامة السيد إيسوفو تقرير 

 القارية  األفريقية رئيس جمهورية النيجر وقائد منطقة التجارة الحرة

  



 

 

  القارية يةألفريقامنطقة التجارة الحرة  حالة

 مقدمة –ألف 

يوليو،  7، المنعقدة في للمؤتمرأنه خالل الدورة االستثنائية الثانية عشرة ب الفخامةأصحاب  ونتذكر .1

عملية منطقة التجارة الحرة األفريقية  في بآخر التطوراتإحاطة نيامي، النيجر، قدمت في  9112

كم تقريري الجديد الذي يغطي فترة ستة أشهر من يوليو وحتى ديسمبر يلإإنه لشرف لي أن أقدم . والقارية

9112. 

 

 0109إلى ديسمبر  0109التطورات خالل الفترة من يوليو  -باء

المرحلة التي وصلنا إليها في مسيرتنا  حوللي أن أطلعكم على آخر التطورات  وا، اسمحالفخامةأصحاب  .9

 .منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية عبر  موحدةفريقية أإنشاء سوق  نحو

أكتوبر  92و 92 يومي، ُعقد االجتماع االفتتاحي لمجلس الوزراء في أديس أبابا بحث الخالل الفترة قيد  .3

رة منطقة التجامجلس وزراء  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةمن اتفاقية  11المادة  وتمنح. 9112

وفقًا و .منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةاتفاقية  وتطبيقتنفيذ صالحية  األفريقية القاريةالحرة 

مشيا مع مت التجارة الحرة األفريقية القارية منطقة، كان االجتماع االفتتاحي لمجلس وزراء كملتوجيهات

تعليمات إلى األمانة بموجبه  المؤتمرالذي أصدر  EX/Assembly/au/DEC.1(XII( مقرر القمة

 .9112أكتوبر  31ظيم االجتماع قبل بتن منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلالمؤقتة 

تجارة لا، عقد اجتماع لوزراء منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةباإلضافة إلى اجتماع مجلس وزراء  .2

وزراء التجارة لالتحاد ظل ي ، الفخامةأصحاب  ونعلمتكما و. 9112التحاد األفريقي أيًضا في ديسمبر ل

منطقة التجارة الحرة المفاوضات في إطار  إلدارةه موالجهاز الرئيسي الذي أنشأت يشكلون األفريقي

 العمل الفنية وهيئات الخبراء األخرى. ومجموعاتالمفاوضين  كبار ، يساعده في ذلكاألفريقية القارية

مجلس من عية يضاالتقارير الموالمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين لالتحاد األفريقي  إليكم سيقدم .2

وء سوف أسلط الضو. وزراء التجارة لالتحاد األفريقيو منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةوزراء 

 في هذا التقرير على أهم القضايا.

 في المجاالت التالية:طرأت  التيالتطورات  عليها أُطلعكمالتي  المستجداتتغطي  .6

 التعريفيةجداول االمتيازات  (1

  التجارة في الخدمات (9

 قواعد المنشأ (3

  ستةتحفظات مجموعة ال (2

 منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةالتوقيع والتصديق على اتفاقية وضع  (2

 9191يوليو  1في  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية إطارفي  التجارةاالستعداد لبدء  (6

 قضايا المرحلة الثانية وما بعدها (7

 منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةفريقي وتعميم رؤية األتكامل الاالحتفال بيوم  (8

 منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةأمانة  تفعيلالتطورات في  (2

حشد القطاع الخاص األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين من أجل  (11

 منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةالتنفيذ الفعال التفاقية 

 منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةتفويض بعض الصالحيات إلى مجلس وزراء  (11

قة التجارة منطفي الوقت المناسب التفاقية والفعال التنفيذ الكامل من أجل  وضمان استدامتهبناء الزخم  (19

 الحرة األفريقية القارية

 مراقب من الدول غير األعضاء في االتحاد األفريقيطلبات الحصول على صفة  منترح الموقف المق (13



 

 .والتوصيات الخاتمة (12

 

 التعريفيةجداول االمتيازات 

 9112يوليو  7في  ة، المنعقدللمؤتمرأنه خالل الدورة االستثنائية الثانية عشرة  تذكرون أصحاب الفخامة .7

التجارة  وصبخصة يمتيازات التعريفالأن يتم تقديم الجداول النهائية ل المؤتمرفي نيامي، النيجر، قرر 

 في السلع إلى الدورة الحالية. 

غية ببناء القدرات في مجال أنشطة بد األفريقي مفوضية االتحااضطلعت ، في إطار التحضير لذلك .8

  .يةفلتعريا اهعروضتقديم االقتصادية اإلقليمية على االستعداد ل والمجموعاتمساعدة الدول األعضاء 

غينيا  ،: مصر%21، قدمت الدول اإلحدى عشرة التالية عروضها بنسبة 9112ديسمبر  31حتي  .2

 ،مالوي ،ابونجال ،جمهورية الكونغو ،تشاد ،جمهورية افريقيا الوسطى ،الكاميرون ،االستوائية

 وسيشيل. وبرنسيبي  ساوتومي ،موريشيوس

بصدد العمل على تقديم عروضها هي أُخبِرُت بأن عددا من البلدان والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  .11

 .التعريفية وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة

في ديسمبر  ،الذي عقد في أكرا، غانا األفريقي لالتحاد خالل االجتماع العاشر لمؤتمر وزراء التجارة .11

ي ف المتبقيأن البلدان واالتحادات الجمركية تحتاج إلى مزيد من الوقت إلنهاء العمل  اتضح، 9112

مؤتمر  أصدر ،وعليهالتي سيتم تفصيلها في هذا التقرير.  ة وغيرها من القضايايعروض التعريفال إعداد

براير ف اعتبارا من االتحاد األفريقي، ةمفوضيتوجيهات تقضي بأن تنظم  األفريقي لالتحاد وزراء التجارة

منطقة التجارة الحرة التابعة للمؤسسات التفاوض ، سلسلة من االجتماعات الفنية 9191مايو  حتىو

، لفخامةاتوصيتهم ، أصحاب و. المتبقيالعمل  إنجازالدول األعضاء من  تمكينغية ب األفريقية القارية

حضيرية األخرى العروض واألعمال الت لبحث 9191في مايو  استثنائية للمؤتمرعقد دورة  هي أن يتم

 .التجارة بدء بغية 

 المسؤولين عن متصدروا توجيهاتكم إلى وزرائك أنأن أطلب منكم بإلحاح  أود الفخامة،أصحاب   .19

 .0101مايو هذه المسألة قبل  من المتبقيةجميع المهام  اختتامالتجارة لضمان 
 

 التجارة في الخدمات

التجارة في الخدمات ب المتعلق بشأن إنجاز العمل، لقد تمت مواءمة خارطة الطريق أصحاب الفخامة .13

في يوليو من العام الماضي ، أكد وزراء  ،اجتماعهم الذي عقد في نيامي بالنيجر وخاللوفقًا لتوجيهاتنا. 

اللتزامات المحددة للقطاعات ذات اجداول العمل على استكمال  ضرورةعلى  ادجدم نواألفريقيالتجارة 

 على العملستكمال ضرورة ا، وافق الوزراء على . عالوة على ذلك9191بحلول يناير األولوية 

. لذلك تعهدت الدول األعضاء 9191بحلول يونيو  ةقطاعات الخدمات المتبقية وأطر التعاون التنظيمي

تم االتفاق كما  9191يناير  31 في موعد أقصاهلتجارة في الخدمات ابخصوص بتقديم عروضها األولية 

 .يه عل

لحصول على آخر ى الإ، أتطلع في الخدمات في جميع أنحاء العالمللتجارة  نظًرا لألهمية المتزايدة .12

 .التجارة في الخدماتبخصوص فيما يتعلق بالعمل  الراهن وضع الالمستجدات حول 

لقطاعات الخدمات المتبقية وأطر التعاون  9191بالموعد النهائي المحدد في يونيو يجب االلتزام  .12

  .ةالتنظيمي

على نا زتركيأننا قد ركزنا على قضايا التجارة في السلع أكثر من  يتصور ضالبعأود أن أشير إلى أن  .16

. اريةاألفريقية الق منطقة التجارة الحرة مفاوضات المرحلة األولى من اتفاقية خاللالتجارة في الخدمات 

منطقة  بأن نطلب من مجلس وزراء الفخامةأوصي أصحاب  ،وبالتاليتدمير هذا التصور.  فال بد من

التجارة في السلع  يفي مجال المتبقيةجميع األعمال  أن يتأكد من أن التجارة الحرة األفريقية القارية



 

منطقة التجارة الحرة  إطارفي  جارةبدء الت وأن في آن واحدسيتم إنجازها والتجارة في الخدمات 

 .معا التجارة في السلع والتجارة في الخدمات يتضمن 0101 يوليو 0في  األفريقية القارية

 

 قواعد المنشأ

 متبقيالالعمل  إنجازعلى أنه خالل األشهر الستة الماضية لم يتم إحراز تقدم كبير في  اطالعيلقد تم  .17

 التمويل الذي تم توفيره لألمانة بقلةالتحديات المرتبطة  إلى أساساويعزى ذلك بشأن قواعد المنشأ. 

التمويل على األنشطة في نقص الكما أثر  .منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلدعم ال وحدةوالمؤقتة 

 ل صنعتم االتصال بهياكفي مفاوضات المرحلة الثانية.  والشروعاألخرى المتعلقة بالتجارة في الخدمات 

 .هذا العمل إلنجازلتمويل الحصول على االتحاد األفريقي من أجل ضمان ل المختصةسياسة ال

فريقية قد الحظت أنها ستحتاج إلى عض الدول واالتحادات الجمركية األتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن ب .18

لعمل ، فإن اللمؤتمر القمة األخيرة بلغتكما أُ وة. يعروض التعريفال اختتامقواعد المنشأ قبل  اكتمال

المنسوجات ، الجلود ،السكر ،عامالطزيوت  ،اعد المنشأ يتعلق بمصائد األسماكبشأن قو المتبقي

 .وصناعة السيارات ،اتياآلالت واآلل ،والمالبس

قدها في ع المقترح للمؤتمرخالل الدورة االستثنائية  بحثهلتقوموا بسيتم أيًضا تقديم العمل المنجز  .12

الوزراء المسؤولين عن التجارة  نصدر إلىبأن  أصحاب الفخامة، أوصي ذلك اًء على. وبن0101مايو 

 .0101المقترحة في مايو  االستثنائيةجميع األعمال قبل انعقاد القمة  توجيهات بضمان اكتمال

 

 :تحفظات مجموعة الستة

 ترى( بلدان 6أن هناك اآلن ستة )أبلغتُكم ب، كميلإقدمته أنه خالل آخر تحديث  أصحاب الفخامة ونتذكر .91

فقد طلبت  ،، وبالتاليقيود هيكليةما ينتج عنها من طموحة للغاية بالنسبة لها بسبب  المعتمدةأن الطرائق 

: إثيوبيا ومدغشقر ومالوي والسودان وزامبيا هي اآلن ةالست البلدانمجموعة وبعض المعاملة التفضيلية. 

 اوافق عليهالتي  %21 نسبة بدالً من %82 يقف عندى من الطموح مستو البلدانوزيمبابوي. طلبت هذه 

  .منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية المتفاوضين في إطارباقي أعضاء 

اجتماع غير رسمي عقد في لوساكا، زامبيا في  خالل ،في تقريري السابق، أبلغت هذه الهيئة الموقرة أنه .91

ار االقتصادية ألفريقيا اجتماًعا لكبألمم المتحدة الجنة نظمت مفوضية االتحاد األفريقي و ،9118سبتمبر 

رائق طللمضي قدماً في المفاوضات بشأن طريق إليجاد  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةمفاوضي 

في ذلك و. تةالسستأخذ بعين االعتبار مواطن الضعف الخاصة لبلدان مجموعة التي لتجارة في السلع ا

عاًما.  12يتم تنفيذها على مدى على أن  %21على مستوى تحرير بنسبة  الست الدول، وافقت االجتماع

السنوات  خالل %82ان )مالوي والسودان( بتحرير ما يصل إلى يومع ذلك، تعهدت دولتان عضو

التجارة الحرة األفريقية منطقة دخول بحلول العام الخامس عشر بعد  %21العشر األولى والوصول إلى 

 .حيز التنفيذ القارية

في  ةالمنعقدفي دورته االستثنائية الثانية عشرة  المؤتمر اه هذالذي اتخذ إن المقرر، أصحاب الفخامة .99

 :لى النحو التاليع كانفي نيامي،  9112يوليو 

السودان، زامبيا وي، الإثيوبيا، مدغشقر، م)بلدان  ةيقرر مواصلة مناقشة اقتراح مجموعة الست"

عاما، ( 01) من إجمالي الخطوط التعريفية على فترة خمسة عشر% 00بشأن تحرير  (وزيمبابوي

، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة القادمة اآلراءرهنا بالمعاملة بالمثل، بهدف التوصل إلى توافق في 

 ."0101فريقي في فبراير ألتحاد االلمؤتمر ا

، الحظت بعض الدول األعضاء أن من الضروري يناألفريقيوزراء التجارة خالل االجتماع األخير ل .93

بعض غير أن رؤساء الدول والحكومات.  قبل عرضها علىالمستوى  ذلكمناقشة هذه المسألة على 

مؤتمر  قمة وبالتالي لم تكن موضوع نقاش فيتدخل في صالحيات المسألة الأن إلى  أشارت البلدان



 

م بعض الدول األعضاء أيًضا أن يقد تذلك، طلبأعقبت في المداوالت التي و ن.األفريقييوزراء التجارة 

الحظت دول وأعاله.  المذكور للمقررمكتب المستشار القانوني لالتحاد األفريقي تفسيًرا قانونيًا مكتوبًا 

، 9117في  هامنعندما تم االنتهاء أعضاء أخرى أيًضا أنه على الرغم من إثارة المخاوف بشأن الطرائق 

 .عضها عليهاوصدق ب منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةفقد وقعت جميع البلدان المعنية على اتفاقية 

ها لتاإح ل األعضاء بشأن هذه المسألة وطلبباآلراء المتباينة للدو مؤتمر وزراء التجارة األفريقيين أحاط .92

ً  تهامرة أخرى لمناقش ذه الهيئةإلى ه  .واالتفاق على طريقة المضي قدما

بأن نناقش هذا األمر بشكل كامل وأن نتخذ قراًرا نهائيًا بشأنه بناًء على اآلراء  أصحاب الفخامةأوصي  .92

 .القانونية

 

 منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية التوقيع والتصديق على اتفاقيةوضع 

 تتواصلوالتوقيعات، أود أن أبلغكم بأن إرتريا هي الدولة الوحيدة التي لم توقع بعد.  وضع فيما يتعلق ب .96

 األمرو، ونأمل أن ينضم بلدنا الشقيق قريباً إلى الحظيرة. تريامفوضية االتحاد األفريقي مع حكومة إر

التزام جمهورية  أكد فيه 9112هو أن وفد إرتريا أدلى ببيان خالل قمة نيامي االستثنائية لعام  شجعالم

 .في أقرب وقت ممكن منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية إرتريا بالتوقيع على اتفاقية

 

مع حكومة  محادثاتهامفوضية االتحاد األفريقي  تختتمبأن  الفخامةبناًء على ذلك، أوصي أصحاب  .97

 .0101إرتريا قبل نهاية أبريل 

، يسرني أن أبلغكم أن موريشيوس ، في نيامي، النيجر9112في يوليو  أصحاب الفخامةبعد تقريري إلى  .98

فريقية منطقة التجارة الحرة األقدمت صك تصديقها وأصبحت الدولة الطرف الثامنة والعشرين في اتفاقية 

 :على النحو التالي هو 9191يناير  13حتي التصديق  وضع و. القارية

 
 يساوتومي وبرنسيب.22 النيجر .11 إثيوبيا .8 بوركينا فاسو .1
 السنغال .22 مالي .11 إسواتيني .9 تشاد .2
 سيراليون.22 موريتانيا.11 كينيا .11 الكونغو. 2
 جنوب افريقيا.21 موريشيوس .18 الجابون .11 كوت ديفوار. 2
 امبياج .21 أوغندا .19 غانا .12 جيبوتي. 1
 وجتو .21 رواندا. 21 غينيا .12 مصر .1
 زيمبابوي .28 ةالصحراويالعربية جمهورية  .21 ناميبيا .12 االستوائيةغينيا  .1

 

للغاية ألن أكثر من نصف الدول األعضاء في االتحاد األفريقي قد قدمت  امشجع أمرا هذا التطوريعتبر   .92

مراحل مختلفة من االمتثال إلى  وصلتأن عددًا من الدول األعضاء بغت بلِ أُ وقد اآلن صكوك التصديق. 

. قاريةمنطقة التجارة الحرة األفريقية العلى اتفاقية  هالمتطلباتها الدستورية من أجل إيداع صكوك تصديق

تفاقية جميعًا كقارة في تنفيذ ا نتقدمعمليات التصديق حتى ب التعجيلعلى  الدول المعنيةأود أن أشجع و

 .منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية

في االتحاد األفريقي  جميع الدول األعضاء بأن تقوم الفخامةهذه الخلفية، أوصي أصحاب في ضوء  .31

 التجارةدء قبل ب منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةل ؤسسةالمتفاقية العلى اوالتصديق  بالتوقيع

  .0101يوليو  0في  يةاالتفاق هبموجب هذ

منطقة التجارة  أن مجلس وزراءعلما ب أصحاب الفخامة أحيط، أود أيًضا أن عند تقديم هذه التوصية .31

منطقة التجارة الحرة األفريقية  في االنضمام إلىوالشمولية  التكاملقد عزز روح  الحرة األفريقية القارية

من خالل اتخاذ قرارين رئيسيين. األول هو أن جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  القارية



 

بعد  حتى ما منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةفي اجتماعات مجلس وزراء  ةكاملمشاركة ستشارك 

اركة مشالتي تخضع لها حكام األشروط والسيتم النظر في  . وبعد ذلك فقط9191يوليو  1في  التجارةبدء 

لتجارة الحرة امنطقة في اتفاقية  اأطراف بعد ذلك دوال تصبح التي لنالدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

ألفريقية منطقة التجارة الحرة اهو أن المنافسة على التعيين في أمانة فالقرار الثاني  أما. األفريقية القارية

على جميع المستويات يجب أن تكون مفتوحة لجميع مواطني الدول األعضاء في االتحاد  القارية

 .األفريقي

 

 0101يوليو  0في  التجارة الحرة األفريقية القاريةمنطقة  إطارفي  التجارةلبدء  االستعداد

أنشطة إلعداد أصحاب  نفذتأن عددًا من الدول األعضاء قد ب. يسعدني أن أبلغكم الفخامةأصحاب   .39

 .9191يوليو  1في  التجارةالوطني لبدء  الصعيدالمصلحة على 

ية التجارة الحرة األفريقمنطقة ضمان تعزيز توعية أصحاب المصلحة في لحكوماتنا  ينبغيومع ذلك،  .33

اب مباشر على أصح وتؤثر بشكل لم يتم البت فيها بعدُ الوطنية. هناك قضايا  األصعدةعلى  القارية

للتعامل مع القطاع  سقةمت إجراءاتالمصلحة والقطاع الخاص، ومن األهمية بمكان أن يتخذ كل منا 

 .لجزء األخير من تقريريللتداول. سأعود إلى هذه القضية المهمة في ا الخاص وإعداده

ة الوطنية ما يلي: مواءمة القوانين الوطني األصعدةاألنشطة التي ال يزال يتعين االضطالع بها على  تشمل .32

 من تمكينللالوثائق المطلوبة  ضمان إعداد وينبغي ،منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةمع اتفاقية 

صلحة أصحاب الم علم  وإيصالها إلىوتوزيعها  ،األفريقية القاريةمنطقة التجارة الحرة  في إطارالتجارة 

 ل اآلليوالتشغي ،وإدارات الجمارك والتخليصمثل المنتجين والمستوردين والمصدرين وشركات الشحن 

ة أصحاب المصلحلعمليات الجمركية والتجارية التي ستكون أساًسا للترابط بين إدارات الجمارك ول

 .اآلخرين في القارة

الوطني، من األهمية بمكان أن يعزز كل منا  الصعيدعلى التحضيرية األنشطة  هذهباإلضافة إلى  .32

هذا  تعدىيقد و. منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةالمؤسسات الوطنية المخصصة لتنفيذ اتفاقية 

عة ذات طبي القاريةمنطقة التجارة الحرة األفريقية الوزارات المسؤولة عن التجارة ألن حدود التعزيز 

  .القطاعات في جميع لكلذ وفقاوسيتم تنفيذها  إنمائية

أن نضع جميعًا ، 9118في يوليو  ،موريتانيا ، أيًضا أننا قررنا في نواكشوط الفخامةأصحاب  ونتذكرد ق .36

شكيل لجان وطنية باإلضافة إلى ت منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةاستراتيجيات وطنية لتنفيذ اتفاقية 

وتستهدف  .هياكلمثل هذه ال فيها ال توجدفي البلدان التي  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةمعنية ب

 ،والتشريعي للحكومةالتنفيذي  نالجناحا: ، ومن بينهمهذه الهياكل جذب مشاركة أصحاب المصلحة

وصغار التجار عبر  ةاألكاديمي ، األوساطالمجتمع المدني ،نساءال ،شبابال ،لاالعم، القطاع الخاص

 .نواكشوط هذا مقررعلى تنفيذ  كال مناث الحدود. أحُ 

 

 

 

 

 :بما يلي الفخامةالوطني، أوصي أصحاب  الصعيداالستعدادات على  في إطار .37

ل جميع الدو تستخدمهبإنتاج نموذج  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلتقوم األمانة المؤقتة  (أ)

منطقة التجارة الحرة األفريقية لاألعضاء في االتحاد األفريقي لتقديم التقارير إلى األمانة المؤقتة 

 واردة ال االستعداداتالوطني، خاصة  الصعيداالستعدادات على وضع عن  القارية

 .0101جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي قبل نهاية فبراير  ، وتوزعه علىفي الفقرات السابقة



 

 0101 تقارير بحلول نهاية مارسال، تقدم جميع الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي النموذج بناء على (ب)

ي ف التجارةاستعداداتها لبدء وضع  عن منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلإلى األمانة المؤقتة 

لى إ يتقريرجزءا من  لجميع التقاريرموجز  سيشكل. منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةإطار 

  .0101في مايو  هاعقد المقرراالستثنائية  تناقم خالل أصحاب الفخامة

 

أنظمة لرصد  0101قبل نهاية أبريل  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلتضع األمانة المؤقتة   (ج)

 .إحصاءات التجارة لتسجيلوكذلك  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةالتدفقات التجارية في 
 

 مفاوضات المرحلة الثانية وما بعدها

، مع اقتراب موعد مفاوضات المرحلة األولى من نهايتها، من المتوقع أن تبدأ مفاوضات أصحاب الفخامة .38

المرحلة الثانية حول االستثمار وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية بعد فترة وجيزة من انعقاد هذه 

موعات العمل مج. تعمل مفوضية االتحاد األفريقي في الوقت الحالي على تسهيل إنشاء االستثنائيةالقمة 

  .الفنية التي ستوفر مدخالت رئيسية في المفاوضات

مفوضية االتحاد تعقد أن ب تقضيتوجيهات  في هذا الصدد مؤتمر وزراء التجارة األفريقيين أصدر .32

مجموعات العمل الفنية.  اختصاصات لبحثمباشرة  9191األفريقي اجتماًعا لمنتدى التفاوض بعد قمة 

 ددالمحلنهائي ا 9191ديسمبر موعد مفاوضونا هذا العمل، يجب أن يضعوا في اعتبارهم  يباشر امعند

اعتمادها  التي سيتم مقرراتناتسجيله في و الموعد االلتزام بهذايجب الختتام مفاوضات المرحلة الثانية. 

 .تقريري بحثبعد 

العصر الرقمي، ستظهر التجارة اإللكترونية بشكل متزايد  باتجاه، بينما يتحرك العالم أصحاب الفخامة .21

ي مفوضية االتحاد األفريق نمنح، أوصي بأن لبينية األفريقية. وفي هذا الصددفي التجارة اكعنصر 

 ية للتجارةالتفاوض على الصكوك القانون علىبناء القدرات بغية  0101لتعبئة الموارد خالل  تفويضا

ومنظمة التجارة العالمية.  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية كل منى اإللكترونية على مستو

 مفاوضات المرحلة الثالثة تركيزبضرورة يقضي رسميًا خالل هذه القمة  مقرراأوصي كذلك بأن نتخذ و

هاء لتجارة اإللكترونية فور انتاشأن ب منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةعلى بروتوكول اتفاقية 

 .مفاوضات المرحلة الثانية

بشأن التجارة  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية بروتوكول نتحرك فيه باتجاه في الوقت الذي .21

ضعها لنا وهج التي الن   ندرس دراسة نقديةبأن  الفخامة، أود أيًضا أن أوصي أصحاب اإللكترونية

ة ثنائية للتجارة اإللكترونية. يتم تقديم هذه التوصيفي صكوك قانونية معهم للدخول  ونالشركاء الثنائي

بشأن  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةل للتأكد من أننا قادرون على التفاوض وتنفيذ بروتوكول

بسلطة كاملة في جميع جوانب التجارة اإللكترونية مثل بموجبه فريقيا أالتجارة اإللكترونية تتمتع 

 .التجارة اإللكترونية في إطارالبيانات والمنتجات التي يتم تداولها 

 لتجارة اإللكترونية مع أطراف ثالثة أنحول االثنائية تفاقيات الامن شأن من المهم أيًضا اإلشارة إلى أن  .29

، ة القاريةالتجارة الحرة األفريقيالتي تعد القاعدة اإلنتاجية لمنطقة  فريقياأتعرقل مسيرة التصنيع في 

وطنية ال األصعدةالتجارة اإللكترونية األفريقية على منصات ظهور وتطور أسس فضالً عن تقويض 

لتجارة ابأن نشجع ظهور منصات  الفخامة، أوصي أصحاب في هذا الصددوإلقليمية والقارية. وا

لتفاوض استعداداتنا ل في إطارالوطنية واإلقليمية والقارية  األصعدةاإللكترونية المملوكة ألفريقيا على 

 .بشأن التجارة اإللكترونية منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية بروتوكول على

 

 القاريةمنطقة التجارة الحرة األفريقية  فريقي وتعميم رؤيةيوم التكامل األب االحتفال



 

 إعالن، اتفقنا على  Ext/Assembly/AU/Dec.1(XII) المقرر ، بموجبأنه أصحاب الفخامة ونذكرت .23

فعيل تب لالحتفال وذلك ،عامة إجازةيكون يوم  على أال ،"فريقياألتكامل ا لل"يوميوليو من كل عام  7

 .منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية اتفاقية

 Ext / Assembly / AU / Decl.1) إعالن نيامي بموجبأيًضا أنه  الفخامةأصحاب  ونذكرت .22

(XII)) نيامي، النيجر،  في 9112يوليو  7في  للمؤتمرصادر عن الدورة االستثنائية الثانية عشرة ال

منطقة  إنجازاتب لالحتفالأنشطة تذكارية ب قياملل المهجرفي القارة و في  إلى األفريقييندعوة وجهنا 

منطقة التجارة الحرة  ندرك تماما أن مصيرونحن  ،في العام السابق الحرة األفريقية القاريةالتجارة 

 .هو في أيدينا األفريقية القارية

ضمان االحتفال بيوم التكامل األفريقي، الذي سيكون بمثابة تذكير وإعادة تأكيد اللتزامنا بمواصلة ول .22

لجماعة ل ؤسسةالممعاهدة الفي  واردتأسيس الجماعة االقتصادية األفريقية على النحو ال مسيرة

، وضعت مفوضية االتحاد األفريقي بعض المبادئ 1221االقتصادية األفريقية )معاهدة أبوجا( في 

 لمقرراألنشطة التذكارية. وترد هذه في مشروع من انة لعي  التوجيهية التي تشمل أيضا الخطوط العريضة 

والمبادئ  المقررباعتماد مشروع  أصحاب الفخامةأوصي . للبحثالذي قدمه مجلس الوزراء 

  .التوجيهية

تفاقية الفريقي لنشر رؤيتنا يوم التكامل األ التي يوفرها الفرصة انتهازإلى دعوة  أوجه إلينا جميعاأود أن  .26

لوضع ا تؤدي إلى اختاللوإضفاء الطابع الديمقراطي عليها حتى  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية

 ة اإلرثلديها القدرة على إزال تكونلتجارة الحرة لمنطقة قارية أفريقية الراهن. نحن بصدد إنشاء 

ا من ، وفي الوقت نفسه، نهيئ الظروف لتحقيق التحول الهيكلي ألفريقيبلقنة إفريقياالمتمثل في التاريخي 

نظًرا ألن وبنا. وبلداننا وشع سيعود بفائدة عظيمة علىهذا التحول إن خالل التجارة البينية األفريقية. 

 نافمن واجبالتفكير، أنماط يتطلب تغييًرا في  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية التنفيذ الناجح التفاقية

حرة منطقة التجارة الإصدار بيانات حول اتفاقية من خالل  تحقيق ذلكيمكن وهذه العملية.  أن نقودكقادة 

قد عمثل  جماهيرية والمجتمعات الأصحاب المصلحة مع األنشطة وتنظيم ، بانتظام األفريقية القارية

لقطاع اكل من يشارك فيها  ومنتدياتحلقات نقاش و ،الوطنية واإلقليمية والقارية األصعدةندوات على 

لبحثية. مؤسسات االشباب األفريقي، ال سيما الطالب، وال ،األفريقيات رائدات األعمال الخاص األفريقي،

، فريقيةلتجارة الحرة األببيان حول اتفاقية اكل أسبوع في  واحد منا أدلى لوأنه  يقدَّر، على سبيل المثالو

ر أن على مدار العام، على اعتبا منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةفسيتلقى موظفونا بيانات حول 

، أود أن أوصي جميع رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي الصدد في هذاو أسبوًعا.  29عام في ال

فريقية منطقة التجارة الحرة األل ؤسسةالمتفاقية الببيانات حول كيفية تنفيذ بلدانهم لبانتظام باإلدالء 

 .القارية
 

  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةأمانة  تفعيلالتطورات في 

، منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةالمسائل التي تم بحثها في مجلس وزراء  تشمل، أصحاب الفخامة .27

 . منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةتفعيل أمانة 

 لقاريةمنطقة التجارة الحرة األفريقية امانة ألالقضايا الرئيسية في وضع هيكل تنظيمي وميزانية  تتمثل .28

 .أكرا في وعملياتهامانة أللبعض المناصب التنفيذية العليا  ل، وشغ  مقرها في أكرا، غاناالتي يقع 

. ذلك قيد اإلعداد تهاوميزاني القاريةمنطقة التجارة الحرة األفريقية مانة أل العامالهيكل التنظيمي ال يزال  .22

وافق على أن يتم النظر في المناصب األخرى  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية ألن مجلس وزراء

العواصم في الهيكل في وقت الحق بعد مراجعة شاملة لمشروع الهيكل التنظيمي والمشاورات في 

منطقة  أيًضا على أن هيكل أمانة ة األفريقية القاريةمنطقة التجارة الحر وافق مجلس وزراء الوطنية.

ً  التجارة الحرة األفريقية القارية منطقة التجارة الحرة األفريقية  أحكام اتفاقيةتقوده ، يجب أن ينمو عضويا



 

، واالستراتيجيات وخطط العمل المتطورة باإلضافة إلى قدرة الدول األعضاء على الدفع. القارية

الدول األعضاء  كونأن ت منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية ، قرر مجلس وزراءإلضافة إلى ذلكباو

من  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية ميزانية الموظفين بأمانة هي التي تمولفي االتحاد األفريقي 

 .فريقيا في مسائل التجارة المتعددة األطرافأأجل حماية استقالل 

مفوضية االتحاد  كليفت  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةقرر االجتماع الثاني لمجلس وزراء  .21

اإلعالنات  شرنتم االتفاق على وقد . مديريناألمين العام وثالثة  تعيينبدء عملية بفريقي كأمانة مؤقتة األ

تعيين األمين  تسهيلتُعنى بتعيين لجنة ب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي تكليف  لمدة شهرين. كما تم

 :اللجنةتضم وف سوالعام والمديرين الثالثة. 

  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةمكتب مجلس وزراء هيئة. 

  مفوضية االتحاد األفريقيبمفوض التجارة والصناعة. 

  خبرة في مسائل التجارة الدولية ذو رفيع المستوىمسؤول تجاري أفريقي. 

  الستيراد والتصديرلاألفريقي بنك الرئيس. 

  االقتصادية ألفريقيااألمم المتحدة األمين التنفيذي للجنة.  

  من البلد المضيف رفيع المستوىممثل. 
 

ا هذإلى  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلياتها بشأن تعيين األمين العام لجنة االختيار توص ستحيل .21

 .توصياتها بشأن رتبة منصب األمين العامب مصحوبة، المؤتمر

 ،التي اتخذناها في نيامي المقرراتإلى أن أحد  المؤتمر هذه المرحلة أن أسترعي انتباه هذأود في  .29

منطقة أن تكون األمانة الدائمة التفاقية يقضي ب 9112يوليو  7االستثنائية في  خالل دورتنا ،بالنيجر

أن مجلس ب أُخبِرتُ لقد . 9191مارس  31بحلول  لمباشرة مهامهاجاهزة  التجارة الحرة األفريقية القارية

 بتعيين األمين ىفقد أوصقرر تحقيق هذا الهدف، وبالتالي  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية وزراء

 اعترضلقد الهيكل العام.  اختتاموثالثة مديرين في انتظار  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةالعام ل

منطقة التجارة الحرة األفريقية القانوني لالتحاد األفريقي على موقف مجلس وزراء  المستشارمكتب 

 لتوسيع آفاق منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية اإلشادة بمجلس وزراءب أبادر. يجب أن  القارية

مر متروك األإن تحقيق هدفنا.  إلىوالسعي  الممارسةما قد جرت عليه موالدفع بالتفكير إلى أبعد الخيال 

لنا اآلن لنقرر كيف نتحرك في وجه الصراع بين الشرعية والضرورة. اسمحوا لي أن أؤكد أن الصراع 

دنا كون هناك دائًما ضغوط تقي  تالح المؤسسي لالتحاد األفريقي. ساإلص ونحنتحرك  ونحنسيأتي دائًما 

هي  امةأصحاب الفخضغوط تدفعنا إلى التحرر من الماضي الذي يقوض التقدم. رسالتي إلى وبالماضي 

ذلك  تحقيقإن ، التجديد والكفاءة واإلنتاجية وتغيير العقلية. يعني، من بين أمور أخرى حصالأن اإل

، ابةرقركت دون ، إذا تُ الوضع الراهن هو البيروقراطية التيو يتطلب الشجاعة لتحدي الوضع الراهن. 

 ، يتطلب اإلصالحفي هذا الصددولية اإلصالح نفسها. لعم - ئابطيكان وإن  - محققموت  قد تؤدي إلى

تبدالها التي تعيق التقدم، واس القائمةوالقواعد واللوائح والممارسات  النظم االنعتاق منتصميًما قويًا على 

 -التحاد األفريقي ل 9163قيمة ورخاء جوهريين ألفريقيا تمشيا مع أجندة  توفرعند الضرورة بنظم 

رر ما إذا قنلنا بصفتنا رؤساء دول وحكومات ل ، فإن األمر متروككما قلت سابقًاو. هانريد التيفريقيا أ

ية أو بيروقراط ،مع سرعة اإلصالح منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلأمانة ال إنشاء  مكنا نريد أ

تموت قبل أن  أمانة لتحقيق، فيجب أن نكون مستعدين والبطء. إذا اخترنا البيروقراطيةالوضع الراهن 

 .لدوت

رئيس مفوضية  دعاقد نانا أدا دانكوا أدو،  فخامة، أن أذكر أن رئيس غانا، في هذه المرحلة ،اسمحوا لي .23

 يلالكفيلة بالتعجوسائل الطرق والإليجاد  ،غانا ،، إلى أكرااالتحاد األفريقي، سعادة موسى فكي محمد

مارس  31ل وبحل منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلالقمة بشأن تفعيل األمانة الدائمة  مقررتنفيذ ب



 

جارة منطقة الت أمانة بإقامة، التزمت حكومة غانا بتغطية التكاليف المتعلقة في ذلك االجتماعو. 9191

وة على ذلك، . عالعيين األمين العام وثالثة مديرين، بما في ذلك تلك المتعلقة بتالقاريةالحرة األفريقية 

ديسمبر  12فريقي في وضع اإلعالن على موقع االتحاد األقد تم فقد تقرر البدء بتعيين األمين العام و

 .لمدة شهر واحد ليبقى منشورا 9112

 

االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين من أجل التنفيذ حشد القطاع الخاص األفريقي والمجموعات 

 منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية الفعال التفاقية

إطار عمل بقيمة تريليون دوالر يهدف إلى تمويل  مناصري أفريقيا، أطلقت مبادرة أصحاب الفخامة .22

سوف يستخدم اإلطار و. 9131وبين اآلن  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةبرامج ومشاريع 

ري مناصمبادرة القائمون ب طلبواستثمارات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص. 

العمل مع  ونمك نهم منتقديم مشروع اإلطار إلينا خالل هذه القمة. أوصي بأن نستمع إليهم  أفريقيا

والتمويل والصناعة والتنمية في تنفيذ إطار عمل  ، خاصة المسؤولين عن تخطيط التجارةوزرائنا

 .تريليون دوالر

وليو من التي عقدت في ي ،بالنيجر ،أيًضا أنه بعد قمتنا االستثنائية في نيامي الفخامةأصحاب  ونتذكر .22

 مجموعاتوال منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلالعام الماضي، أصدرنا تعليمات إلى األمانة المؤقتة 

مفوضية و منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةأمانة االقتصادية اإلقليمية لصياغة إطار للتعاون بين 

ذ أنه لم يتم إحراز أي تقدم في تنفيب أُخبِرتُ االقتصادية اإلقليمية. لقد  والمجموعاتاالتحاد األفريقي 

منطقة التجارة الحرة لاألمانة المؤقتة  ات إلىتوجيهإصدار ب الفخامة، أوصي أصحاب وعليه. مقررنا

قرير وتقديم ت التجارةهذا اإلطار قبل بدء  عدادإلاالقتصادية اإلقليمية  والمجموعات األفريقية القارية

 .0101مايو  المقرر عقدها فيقمتنا االستثنائية  خاللهذا الموضوع  عن فنيمرحلي 

 حقيقتالذين يساعدوننا في ضمان  أصحاب المصلحةالستيراد والتصدير هو أحد لاألفريقي بنك الإن  .26

منطقة التجارة الحرة ل ةوفعال ةنشط سوقوتشغيل وإدامة  إطالقلطرفين عند ا تعود بالفائدة علىنتائج 

د في عقنهم الثاني الماجتماع خالل األفريقيينوزراء التجارة  فإنفي هذا السياق، و. األفريقية القارية

منطقة التجارة الحرة األفريقية التابع ل التكيف بمرفق أحاطوا علما، 9112في ديسمبر  ،، غاناأكرا

 :واتخذوا قرارا بشأنه المقترح القارية

 تكيفالحالة استخدام مرافق  ه كبار المسؤولين التجاريين عنجتماع علماً بالتقرير الذي قدمأحاط اال"

الحظ التقرير  .الستيراد والتصديرلبنك األفريقي ال هاوضعالتي  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةل

قد منح خط ائتمان بقيمة مليار دوالر أمريكي لجميع الدول الستيراد والتصدير لبنك األفريقي الأن 

ي البنك مليار فرو. باإلضافة إلى ذلك، التكيففي تغطية تكاليف  لتستخدمهاألعضاء في االتحاد األفريقي 

للقطاع الخاص األفريقي الذي قد يحتاج إلى أموال لتوسيع نطاق عملياته ( 9.2) صفوندوالر أمريكي 

مرفق قامة إلبدء العمل  منتدى التفاوض على ، كانفي منطقة التجارة الحرة األفريقية. باإلضافة إلى ذلك

رأس  تعزيزو ،دراسة الجدوى بناء على منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةطويل األجل لال التكيف

من خالل خطي االئتمان المشار إليهما الستيراد والتصدير لبنك األفريقي الالمال األساسي المقدم من 

  .أعاله

 

 :ما يلي نووزراء التجارة األفريقي ، قرروفقًا لذلك .27

معلومات أكثر تفصيالً وشموالً عن شروط وأحكام الستيراد والتصدير لبنك األفريقي ال يقدمينبغي أن  (1)

  . منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةل التكيف مرفق



 

منطقة التجارة الحرة األفريقية طويلة األجل ل إعداد مرافق تكيف على منتدى التفاوض الشروع في (0)

الستيراد لبنك األفريقي ال رأس المال األساسي المقدم من تعزيزدراسة الجدوى و بناء على القارية

 .والتصدير

 

 هذه المسألة في ضمان التنفيذ السريع والفعال التفاقيةالتي تكتسيها وء األهمية االستراتيجية ي ضف .28

ن المسؤوليئكم امن وزروا طلبتبأن  الفخامة، أوصي أصحاب منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية

الستيراد لبنك األفريقي ال التجارة والمالية أن يختتموا هذا العمل خالل هذا العام بالشراكة مععن 

اير قمتنا في فبر خاللواستراتيجية تعبئة الموارد  مشاريع النظم األساسيةإلينا  واقدميو روالتصدي

0100. 
 

  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية تفويض بعض الصالحيات إلى مجلس وزراء

صالحية تمنحنا  األفريقية القاريةمنطقة التجارة الحرة  من اتفاقية 11المادة  إن، أصحاب الفخامة .22

 .منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية فيما يخصالتوجيه االستراتيجي  رتوفياإلشراف و ممارسة

جارة منطقة التاتفاقية  إطارفي  التجارةلبدء  المتراكم في إطار االستعدادالعمل الضخم  حجم وبسبب

 قرارات وإجراءات سريعة حتى نتمكن مناتخاذ من القضايا كبيرد عد سيتطلب، الحرة األفريقية القارية

لفه إذا أردناهائي. إنه موعد نهائي يجب الن 9191 يوليو 1 بموعد االلتزام الحفاظ على سمعتنا  أال  نُخ 

 .والعالم بأسره األفريقيينوسالمتنا في أعين 

يوليو  1من ه فينقترب  الذيفي الوقت ول الطريق ستباق بعض التحديات التي قد تظهر على طوسعيا ال .61

منطقة التجارة الحرة األفريقية بأن نطلب من مجلس وزراء  الفخامة، أود أن أوصي أصحاب 9191

 ة القاريةمنطقة التجارة الحرة األفريقيقرارات بشأن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية اتخاذ  القارية

 .زتهإلجا المؤتمروتفعيل هياكلها وتقديم تقرير إلى 

 االضطالعقادراً على  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية ، سيكون مجلس وزراءالتفويض بهذا .61

هذا  يوفر ، سوفبلغة اإلصالحو لرقابة. ا الذي يمتلك صالحيةالمؤتمر دوره بالكامل وتقديم تقرير إلى ب

منطقة  فعالية وكفاءة مؤسسات - هذه العمليةإطار في  - يعززف ،النهج الحداثة واإلبداع والقيمة المضافة

الذي قد يكون ناجما عن الشلل وبهذه الطريقة نتجنب في صنع القرار  . التجارة الحرة األفريقية القارية

، 9191 وماي في استثنائيةأنا أوصي بعقد قمة بذلك ف وإذا ُسمح ليقمة واحدة كل عام.  نا أصبحنا نعقدأن

يوليو  1في  التجارةمعالجتها بعد إطالق  ينبغيولكن سيكون هناك العديد من القضايا األخرى التي 

منطقة التجارة  نشطة وفعالة في إطار قرارات سياسية فورية إذا أردنا إنشاء سوق وتستوجب 9191

نظمات لعديد من ماالجارية في ممارسة ال سيتفق معالمقترح  التفويض اهذ إن .الحرة األفريقية القارية

، مثل منظمة التجارة العالمية، حيث يكون مؤتمر الوزراء مسؤوالً عن اإلشراف على التجارة الدولية

 .عمل المنظمة بأكملها، بما في ذلك تعيين المدير العام

 المؤتمرإلى  تحالالشيء الجيد في هذا النهج هو أن القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ستظل إن  .69

منطقة انية ميزيا الرئيسية مثل تفسير االتفاقية، والقضاف ،األهماألمر باإلضافة إلى ذلك، و ة. للرقاب

 لقمةإلى ا بشكل صريح خولةم، وكذلك أي مسألة التنظيمي هاهيكلو التجارة الحرة األفريقية القارية

 .حصريًا ستدخل في صالحية المؤتمر، بموجب االتفاقية

ة منطقأمانة تفعيل هي  أمرا ضروريا التفويض امثل هذ بدو فيهايالمباشرة التي  الحاالت إحدىإن  .63

منطقة  ، سيكون مجلس وزراء. وبالتالينمديريالوتعيين األمين العام و التجارة الحرة األفريقية القارية

حالة  إال في، وتقديم تقرير إلى القمة التالية هذه العملية اختتامقادًرا على  التجارة الحرة األفريقية القارية

 .التوصل إلى توافق في اآلراء بين الوزراء أثناء عمليات االختيار عدم

 



 

منطقة التجارة  في الوقت المناسب التفاقيةوالفعال من أجل التنفيذ الكامل  وضمان استدامتهبناء الزخم 

 الحرة األفريقية القارية

وفعال.  بشكل جوهري بوعدهافريقية تفي أمنطقة تجارة حرة قارية إلى  شعوبنا تتطلع، أصحاب الفخامة .62

خص الحصول على منتجات أر إلى إمكانيةالعاديين  ألفريقيينا إلى مستويات عالية تطلعاتلقد رفعنا 

بناًء و .التطلعات. يجب علينا تحقيق هذه منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية في ظلوعالية الجودة 

 - منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلاألمانة المؤقتة  تقومبأن  الفخامة، أوصي أصحاب على ذلك

ة ورقإعداد ب – منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلإلى األمانة الدائمة  مهامها حزمة تسليم ضمن

نطقة مإستراتيجية حول الحفاظ على الزخم من أجل التنفيذ الكامل والفعال في الوقت المناسب التفاقية 

يجب أن تكون وثيقة االستراتيجية هذه جزًءا من تقريري إلى القمة   .التجارة الحرة األفريقية القارية

 .0101االستثنائية لشهر مايو 

سيتفق  ،منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةللؤسسة المتفاقية اللحفاظ على الزخم في تنفيذ ال سعيا .62

سيتطلب على الفور حضور ومشاركة جميع الدول األعضاء في  ذلكمعي على أن  أصحاب الفخامة

 النصاب عدم توفرال نواجه مشكلة بحيث  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةجميع اجتماعات 

ة التجارة منطقهياكل تنفيذ اتفاقية ليمكن أن تكون هذه االجتماعات للمفاوضات أو اجتماعات والقانوني. 

زدياد امن المتوقع أن يزداد عدد هذه االجتماعات مع والمتوخاة بموجب االتفاقية.  الحرة األفريقية القارية

لة التي في المرح ثم ،القاريةمنطقة التجارة الحرة األفريقية  إطارفي  التجارةاالستعدادات لبدء  كثافة

 .تنامىتو، 9191يوليو عام  1في  في ظل اتفاقية التجارة الحرة اإلفريقية التجارة بدأعندما ت هبعد

 رتوف   بخصوصفي اآلونة األخيرة ظهرت أن بعض التحديات إلى  –للتأكيد  - أشيراسمحوا لي أن  .66

ك إلى . ويعزى ذلالتجارة الحرة األفريقية القاريةمنطقة النصاب القانوني الالزم لعقد بعض اجتماعات 

مائي. اإلنفي التعاون شركاء الحد كبير إلى غياب الرعاية من مفوضية االتحاد األفريقي أو من بعض 

على أن بعض االجتماعات األخيرة قد تحولت إلى اجتماعات استشارية بسبب عدم  اطالعيتم وقد 

 .فريقياأزخم ولتقديم نتائج ملموسة لشعوب للبالنسبة جيدًا أمرا  ذلكال يعتبر اكتمال النصاب القانوني. 

، ةمنطقة التجارة الحرة األفريقية القارياتفاقية وتنفيذ لحفاظ على الزخم في عملية مفاوضات من أجل ا .67

جميع الدول األعضاء الموارد الالزمة والكافية لضمان تخصص بأن  الفخامةأود أن أوصي أصحاب 

كتمال تأخير بسبب عدم ا لكي تنعقد دون التفاقيةااجتماعات مختلف تمثيل حكوماتنا بشكل كامل في 

 .منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية الملكية الكاملة لعملية نتولى، سوف لقيام بذلكولالنصاب. 

 منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلأيًضا بأن نطلب من األمانة المؤقتة  الفخامةأوصي أصحاب  .68

االقتصادية اإلقليمية وغيرها من  المجموعاتمع الدول األعضاء وأمانات  على نحو وثيقالعمل 

، من أجل تعزيز تخطيط العاملة في هذا المجال في القارةذات الصلة  المشتركةالمنظمات الحكومية 

من  ذلك وغير المواعيدبين المحتملة  حاالت التضاربجتماعات وتقليل الاألنشطة واوتنسيق 

 .تالتداخال

 عن، صحاب الفخامةضرورة الحديث، أوهي وضمان استدامته، مسألة أخرى تتعلق ببناء الزخم  ثمة .62

تحدثت  ماكمع وسائل اإلعالم  وتفاعالتكم كمفي تصريحات منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةاتفاقية 

 التصريحات المنتظمة حول إنفريقي. األتكامل الفي القسم الخاص باالحتفال بيوم من قبل  ذلك عن

رسالة إلى مجتمع االستثمار حول التزام البلد تجاه توجه  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةاتفاقية 

ورات كبيرة وف اجلب معهتي ستالسوق ال هبينما نقوم بتطوير هذو. منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية

ورهم بتصإلى حد كبير  بلداننا مرهونةفي باإلقامة قرارات المستثمرين  فإنمن حيث الحجم والنطاق، 

صحاب أوفي هذا الصدد، أوصي . منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةبمقاصد ومبادئ  التزامنامدى ل

منطقة التجارة الحرة األفريقية بتسويق  كذلكمع المحاورين، أن نقوم  تعامالتنا، في أيًضا الفخامة

 .جذاب ومتنام استثماري كمقصد القارية



 

 

 الدول غير األعضاء في االتحاد األفريقيقبل مراقب من قترح بشأن طلبات الحصول على صفة الموقف الم

من دول ليست أعضاء في االتحاد األفريقي تسعى للحصول على  اتصاالت، تم تلقي الفخامة أصحاب .71

ارية. ال الق منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةالسياسة في صنع صفة مراقب في اجتماعات أجهزة 

هذا الصدد، أوصي  فيعلى مثل هذه الحالة.  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية تحتوي اتفاقية

تحاد في اال أعضاءدول ليست مراقب من  صفةلحصول علي لبعدم قبول طلبات  الفخامةأصحاب 

لنهاية فريقي أن تكون في اميع الدول األعضاء في االتحاد األ، نتوقع من جمن قبل كما ذكرنا فاألفريقي. 

 . منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةدواًل أطرافًا في اتفاقية 

 

 

 

 

 

 ةالثالث فاطراأل اتفاقيات

 لحرةا التجارة منطقة  ةاتفاقي بموجب الثالثة األطراف اتفاقيات مسألة أتناول أن أود ، المرحلة هذه في .17

 ليست ودولة  اريةالق ةألفريقيا الحرة التجارة اتفاقية في طرف دولة بين اتفاقيات فهي  . القارية ةألفريقيا

 األفريقية الحرة ةالتجار لمنطقة المؤقتة األمانة بصفتها اإلفريقي االتحاد مفوضية تقوم االتفاقية. في طرفًا

 في األطراف الدول بعض أن إلى تشير دالئل وهناك ، المجاالت هذه في التطورات بمراقبة  القارية

 تتجه ، هاإقليم في الجمركي االتحاد في أعضاء اأيضً  هي والتي ، القارية األفريقية الحرة التجارة منطقة

 .قلقلل امصدر هذا يشكلو  ،المسار هذا نحو
 بشأن القارية األفريقية الحرة التجارة منطقة اتفاقية من 71 المادة من 7 الفقرة أن فخامتكم تذكرون  .17

 األطراف الدول على يتعين ،التنفيذ حيز يةاالتفاق  ههذ دخول بعد" يلي: ما على تنص القارية  فضلياتاأل
 التي ات ألفضلياتا على ، متبادل أساس على ، البعض بعضها مع تتفق أن ، االتفاقية هذه تنفيذ عند ،
 ."الثالثة لألطراف الممنوحة تلك عن مالءمة تقل ال

 السلع  في بالتجارة المتعلق بروتوكولال من (7) 4 المادة أن من الرغم على أنه كذلك فخامتكم  ونتذكر .17

 ةدول أي يمنع ما البروتوكول هذا في  يوجد ال" يلي: ما على تنص  ،رعاية األكثر الدولة معاملة حول
 على يًضاأ بوضوح تشددو "، ثالثة أطراف مع تفضيلية تجارية ترتيبات على الحفاظ أو إبرام من طرف

 يأ وأن ، البروتوكول هذا دافأه إحباط أو إعاقة إلى التجارية الترتيبات هذه تؤدي أال بشرط يلي:" ما
 خرىاأل طرافاأل دولال  شملت الترتيبات هذه بموجب ثالث لطرف ةممنوح فائدة أو امتياز أو ميزة
 منطقة اتفاقية بروتوكول من (7) 4 للمادة حرفيا مماثلة األحكام "هذه .بالمثل المعاملة أساس على

 .الخدمات في التجارة بشأن القارية األفريقية الحرة التجارة
 األطراف الدول  اإلخطار حول القارية األفريقية الحرة التجارة منطقة يةاتفاق من (7) 71 المادة تلزم .14

 بموجب أخرى التزامات بأي "... أخرى جهات بإخطار القارية األفريقية الحرة التجارة منطقة اتفاقية في
 حيز يةاالتفاق  ههذ دخول بعد اعتمادها يتم االتفاقية هذه تغطيها تجارية مسألة بأي يتعلق دولي اتفاق
 ".التنفيذ

  بحثت ، وبروتوكوالتها القارية األفريقية الحرة التجارة منطقة اتفاقية إلى باإلضافة ،  فخامةال أصحاب .17

 التي متنالق والثالثين الحادية العادية الدورة خالل :ةالثالث فاطراأل اتفاقيات مسألة األخيرتان القمتان

 المقرر لخال من جماعي بشكل اتفقنا ، موريتانيا ، نواكشوط في 7171 يوليو 7و 7 يومي عقدت
 (XXXI) Dec.692 / AU / Assembly، :ككتلة ارجيينالخ الشركاء بجذب االلتزام مواصلة" على 



 

 نائيةث تجارية ترتيبات في الدخول عن المتناعا على األعضاء الدول حث و واحد بصوت تحدثلل واحدة
 التنفيذ. حيز القارية األفريقية الحرة التجارة لمنطقة المؤسسة االتفاقية دخول حتى

 هنا 7172 رفبراي في المنعقدة  والثالثين الثانية العادية قمتنا خالل أكبر بشكل المقرر هذا توضيح تم .17

 " أن: ،Dec.714 / AU / Assembly Decision (XXXII)  المقرر لخال من قررنا عندما ، إثيوبيا ، أبابا أديس في

  علي تأكيدلل المؤتمر إبالغ  ثالثة أطراف مع شراكات في الدخول في ترغب التي األعضاء الدول علي
 . "واحدة فريقيةأ سوق إلنشاء األفريقي االتحاد رؤية تقوض لن الجهود تلك أن

 قبل من يهاعل التفاوض تم قد القارية األفريقية الحرة التجارة منطقة اتفاقية أن فخامتكم تذكرون ، اآلن .11

 جماعةال إنشاء نحو انطالق كنقطة دولة 77 عددها البالغ األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع

 مجزأة لقارة حداً  سنضع ، وبذلك .7227 لعام أبوجا معاهدة في عليها المنصوص األفريقية االقتصادية

 على رينقاد سنكون برلين. مؤتمر خالل أفريقيا على فرضت تنافسية وغير صغيرة محلية قاسوأ مع

 .ألفريقيا االقتصادي االستقالل لتحقيق حاسم أمر وهو ،ةواحد ةأفريقي سوق إنشاء

 بشأنها التفاوض تم التي تلك وخاصة ،ةلثالثا فاطراأل اتفاقيات أن على معي  فخامتكم ونتفقت سوف .11

 هدفها  تحقيق يف أفريقيا تساعد ، التنفيذ حيز القارية فريقيةألا الحرة التجارة منطقة اتفاقية دخول بعد

 نحقق أن المرجح غير من ، مثلوبال واحد. بصوت تحدثلل واحدة ككتلة الخارجيين الشركاء لجذب

 تاتفاقيا تبقينا أن جدًا  حتملالم فمن ، شيء أي هناك كان إذا ؛ واحدة فريقيةأ سوق إلنشاء رؤيتنا

 نريد الذي المكان عن انتباهنا وتصرف مجزأة( قارة )وهي باألمس عليه كنا ما على الثالثة األطراف

 .الواحدة كةالمشتر فريقيةاأل السوق أي ، غدًا فيه نكون أن
 أود رفط دولة كل مع المطاف نهاية في الثالثة األطراف اتفاقيات بمسألة المتعلق القرار يقع حين في  .12

 الحرة التجارة منطقة اتفاقية من الصلة ذات باألحكام األمر هذا في تسترشد أن إلي   فخامتكم  أدعو أن

 ؤيةر تقويض" عدم ضرورة  بشأن الموقرة الهيئة عن الصادرة السابقة والمقررات القارية األفريقية
  ."واحدة فريقيةأ سوق إلنشاء األفريقي االتحاد



 

 

 والتوصيات الخاتمةج. 

نطقة التجارة م تفقون معي على أننا حققنا تقدًما كبيًرا في تفعيل تس أصحاب الفخامة كمأنإنني على قناعة ب .81

سة فوائد ملمو وتحقيقنجاحها ضمان المهمة الحاسمة التي تنتظرنا اآلن هي و. الحرة األفريقية القارية

 :لفخامةانظر فيها أصحاب لي، أقدم التوصيات التالية هذه الخلفية ضوء علىوالعاديين.  لألفريقيين

 

 :التجارة في السلع والخدمات .1..0

a. في مايو  االستثنائيةوتقدمها إلى القمة  %21 نسبةب ةضها التعريفيوعر إعدادالدول األعضاء  تختتم

 ؛9191

b.  ؛رة السلع خالل الفترة االنتقاليةالتعريفات على تجا رفعتلتزم الدول األعضاء بعدم 

c.  لقطاعات الخدمات المتبقية وأطر التعاون  9191يجب االلتزام بالموعد النهائي المحدد في يونيو

 .ةالتنظيمي

d.  ي ف المتبقيةجميع األعمال  إنجازضمان ب الحرة األفريقية القاريةمنطقة التجارة   مجلس وزراءتكليف

نطقة م اتفاقية  إطارفي  جارة بدء التو، بشكل متزامنالتجارة في السلع والتجارة في الخدمات  يمجال

كال من التجارة في السلع والتجارة في علي أن تشمل  9191يوليو  1في  التجارة الحرة األفريقية القارية

 .الخدمات

 

 :قواعد المنشأ . 1..0

 .9191ايو التي ستعقد في م االستثنائيةخالل دورته  تمرالمؤيجب تقديم األعمال المنجزة بشأن قواعد المنشأ إلى 

 

 :تحفظات مجموعة الستة . 3.81
 

 .في هذا الشأن بناًء على اآلراء القانونية، يجب أن تتخذ هذه القمة قراًرا نهائيًا
 

 :منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية  التوقيع والتصديق على اتفاقيةوضع  . 1..0

 .9191تريا قبل نهاية أبريل رمع حكومة إ محادثاتهامفوضية االتحاد األفريقي  تختتم (أ)

منطقة ل ة مؤسسالتفاقية التقوم جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بالتوقيع والتصديق على ا (ب)

 .9191يوليو  1بموجب هذه االتفاقية في  جارة القارية قبل بدء الت األفريقية القاريةالتجارة الحرة 

 

 

 :0101يوليو  0في  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةاتفاقية  إطارفي  التجارةاالستعداد لبدء  . 2.81

نموذج عداد بإ، 9191فبراير قبل نهاية  ،منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلتقوم األمانة المؤقتة  (أ)

المؤقتة  تقديم التقارير إلى األمانةفي  لتستخدمه األفريقيجميع الدول األعضاء في االتحاد  وتوزيعه على

واردة لك الت الوطني، خاصة الصعيداالستعدادات على  وضع عن  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةل

 .في الفقرات السابقة

 9191 تقدم جميع الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي تقارير بحلول نهاية مارس على النموذج،بناء  (ب)

في  لتجارةااستعداداتها لبدء وضع  عن منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةإلى األمانة المؤقتة التفاقية 

يري جزًءا من تقر التقارير المقدمةموجز من جميع  سيكون. منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية إطار

  .9191في مايو  المقرر عقدهافي القمة االستثنائية  ،الفخامة أصحاب   يكم،إل

أنظمة لرصد  9191قبل نهاية أبريل  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلتضع األمانة المؤقتة   (ج)

 .وكذلك للحصول على إحصاءات التجارة المنطقةالتدفقات التجارية في 



 

 

 :مفاوضات المرحلة الثانية وما بعدها . 6.81

 .الختتام مفاوضات المرحلة الثانية 9191ينبغي االلتزام بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر  (أ)

بشأن  التفاوض علىلبناء القدرات  9191تكليف مفوضية االتحاد األفريقي بتعبئة الموارد خالل  (ب)

 منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية من ى كلالصكوك القانونية للتجارة اإللكترونية على مستو

 .ومنظمة التجارة العالمية

يقية منطقة التجارة الحرة األفرأن تركز مفاوضات المرحلة الثالثة على بروتوكول اتفاقية ب اتخاذ قرار (ج)

  .بشأن التجارة اإللكترونية فور انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية القارية

في هم مععليها الشركاء الثنائيون للدخول  يقترحهالنُهج التي لنقدية دراسة الدول األعضاء تدرس  أن (د)

من أجل ضمان قدرة أفريقيا على التفاوض  وذلك ،خاصة بالتجارة اإللكترونيةصكوك قانونية ثنائية 

 بموجبهتمتع ت التجارة الحرة القارية األفريقية شأنبلتجارة اإللكترونية ل بروتوكولب فيما يتعلقتنفيذ الو

فريقيا بسلطة كاملة في جميع جوانب التجارة اإللكترونية مثل البيانات والمنتجات التي يتم تداولها في أ

 .إطار التجارة اإللكترونية

لوطنية ا األصعدةمملوكة ألفريقيا على لتجارة اإللكترونية لهور منصات تشجع الدول األعضاء على ظ  (ه)

 منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية استعداداتنا للتفاوض على بروتوكول في إطارواإلقليمية والقارية 

 .بشأن التجارة اإللكترونية

 :منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية فريقي وتعميم رؤيةالحتفال بيوم التكامل األا . 7.81

نطقة مأنشطة تذكارية لالحتفال الرسمي باإلنجازات التي حققتها اتفاقية  ابتكارتُدعى الدول األعضاء إلى  (أ)

في العام السابق تمشياً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها األمانة المؤقتة  التجارة الحرة األفريقية القارية

 .منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةل

إنشاء  ةيكيفية تنفيذ بلدانهم التفاق حولببيانات ظام بانتيدلي رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي  (ب)

 .منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية

 .والمبادئ التوجيهية بشأن االحتفال بيوم التكامل األفريقي المقرر)ج( اعتماد مشروع 

 

 : منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةأمانة  تفعيلتطورات في ال . 8.81

مارس  31بحلول  مباشرة مهامهابأن تبدأ األمانة الدائمة  9112نيامي الصادر في يوليو  بمقررتتمسك القمة 

9191. 

عات االقتصادية اإلقليمية من أجل التنفيذ الفعال التفاقية ومحشد القطاع الخاص األفريقي والمج . 2.81

 :منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية

التجارة  ، وخاصة المسؤولين عناألفريقيينبالعمل مع الوزراء  أفريقيا مناصريمبادرة القائمين بتكليف  (أ)

 .التنمية في تنفيذ إطار عمل تريليون دوالرتخطيط ووالتمويل والصناعة 

االقتصادية اإلقليمية لتطوير  والمجموعات منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلاألمانة المؤقتة  توجيه (ب)

ي شهر قمتنا االستثنائية فخالل عن الموضوع  فنيوتقديم تقرير مرحلي  جارةالتإطار التعاون قبل بدء 

 .9191مايو 

العمل على  باختتام البنك األفريقي لالستيراد والتصدير تكليف وزراء التجارة والمالية بالشراكة مع  (ج)

مشروع النظام األساسي وتقديم  9191خالل  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةالتكييف لمرفق 

 .هاثحلب 9191قمة فبراير إلى واستراتيجية تعبئة الموارد 

 

 

 



 

 

 :منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية فويض بعض الصالحيات إلى مجلس وزراءت . 11.81

باتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ  منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية مجلس وزراء تكليف

 .إلجازته المؤتمروتفعيل هياكلها وتقديم تقرير إلى  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةاتفاقية 

يقية منطقة التجارة الحرة األفرفي الوقت المناسب التفاقية والفعال ناء الزخم من أجل التنفيذ الكامل ب . 11.81

 :القارية

ة إلى األمان مهامها حزمة تسليم ضمن - منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةاألمانة المؤقتة ل تقوم (أ)

ورقة إستراتيجية حول الحفاظ على الزخم من بإعداد  – منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةالدائمة ل

وستكون  ،منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةأجل التنفيذ الكامل والفعال في الوقت المناسب التفاقية 

 .9191مايو  فيوثيقة االستراتيجية هذه جزًءا من تقريري إلى القمة االستثنائية 

مختلف تخصص جميع الدول األعضاء الموارد الكافية لضمان تمثيل حكوماتنا بشكل كامل في  (ب)

 .تأخير بسبب عدم اكتمال النصاب لكي تنعقد دون التفاقيةااجتماعات 

مع  قعلى نحو وثيالعمل ب منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةلاألمانة المؤقتة  إصدار توجيهات إلى (ج)

 المشتركةاالقتصادية اإلقليمية وغيرها من المنظمات الحكومية  المجموعاتالدول األعضاء وأمانات 

 جتماعاتالرة، من أجل تعزيز تخطيط وتنسيق األنشطة واذات الصلة العاملة في هذا المجال في القا

 .تتواريخ وغيرها من التداخالبين الالمحتملة  حاالت التضاربوتقليل 

اعتبارها ب منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةيقوم رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي بتسويق  (د)

 .مع قادة األعمال خالل تعامالتهم اتستثمارلال اومتنامي اجذابمقصدا 

لموقف المقترح بشأن طلبات الحصول على صفة مراقب من الدول غير األعضاء في االتحاد ا . 1..00

 :األفريقي

طلبات الحصول على صفة مراقب من دول ليست أعضاء في  منطقة التجارة الحرة األفريقية القاريةال تقبل 

 .االتحاد األفريقي

 

  :الثالثة. اتفاقيات األطراف 1..08

 : يلي بما القارية األفريقية الحرة التجارة لمنطقة المؤقتة األمانة  تكليف

 اتفاقية يف األطراف الدول تشمل التي الثالثة األطراف اتيباتفاق المتعلقة التطورات رصد في االستمرار (أ

 . األفريقي االتحاد قمة إلى التقارير ورفع القارية  ةألفريقيا الحرة التجارة  منطقة

 اتذ األحكام مع يتماشى بما ةالثالث فاطراأل باتفاقيات لإلخطار ونماذج لإلبالغ توجيهية مبادئ وضع (ب

 . القارية األفريقية الحرة التجارة منطقة اتفاقية من الصلة

 الحرة ةالتجار منطقة أمانة بين المستقبلي التعاون إطار في الثالثة األطراف باتفاقيات خاص قسم إدراج (ج

 . اإلقليمية االقتصادية اعاتوجمموال األفريقي االتحاد ومفوضية القارية فريقيةألا

 المبادئ ، اواعتماده  البحثه قادمال  القارية األفريقية الحرة التجارة منطقة وزراء مجلس إلى قدمت أن (د

 منطقة أمانة بين التعاون وإطار  ةثالثال فاطراأل باتفاقيات اإلخطار  ونماذج التقارير  لرفع التوجيهية

 .اإلقليمية االقتصادية والمجموعات ، األفريقي االتحاد ومفوضية ، القارية األفريقية الحرة التجارة

 

 : 0101 ايوفي م ستثنائيةالقمة اال . 1..00

المحددة في التجارة ت ، وااللتزاماةيعروض التعريفالللنظر في  9191في مايو  مؤتمر استثنائية للدورة ستُعقد 

فريقية منطقة التجارة الحرة األبموجب اتفاقية  التجارةاالستعداد لبدء وضع ، وقواعد المنشأ وتقييم في الخدمات

 .ارسمي التجارة تنفيذبدء القمة االستثنائية أيًضا كيف سيتم حدد . ست9191يوليو  1في  القارية
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