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 مقرر معتمد عبر اإلنترنت

 الموافقة الصامتة إجراء خالل من

 

 المتعاقبتين  74والـ  73الـ  تيناالستثنائي المؤتمرتي دور تأجيلبشأن 
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 مقرر

 المتعاقبتين  74والـ  73الـ  االستثنائيتين دورتي المؤتمر بشأن تأجيل

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وإسكات البنادق حول

 إن المؤتمر:

 Assembly/AU/Dec.755 (XXXIII)و  Assembly/AU/Dec.751 (XXXIII)المقررين رقم يستحضر .1

 أبابا، أديس في 0202 فبراير فيالمنعقدة  االتحادمؤتمر ل والثالثين الثالثة العاديةالصادرين عن الدورة 

 القارية لحرةا التجارة منطقةحول  الثالثة عشرة ستثنائيةاالته دور عقد االتحادقرر مؤتمر  حيث إثيوبيا،

 في 0202 مايو 02 فيإسكات البنادق  حول الرابعة عشرة ستثنائيةته االدوربالتعاقب مع  األفريقية

  .أفريقيا جنوب

ية توص علىالذي وافق المؤتمر بموجبه  Assembly/AU/Dec.751(XXXIII) مقررال ستحضر أيضاي .0

 للموافقة 0202 مايو 02 في استثنائية قمة عقدمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ب وزراء مجلس

 1 األفريقية اعتبارا منرة القارية حال منطقة التجارةفي  التجارة لبدء المطلوبة الصكوك جميع على

 ؛0202 يوليو

 الدولي القلق ثيرت العامة للصحة ةطارئوحالة  جائحة( 11 كوفيد) المستجد كورونا فيروس بأنيقّر  .0

 المقرر ذلك في بما وأنشطته التحادا على السير العادي لعمل 11جائحة كوفيد  تأثير القلق مع ويالحظ

Assembly/AU/Dec.751(XXXIII)  الالزمة االجتماعات عقد المفوضية منالذي طلب فيه المؤتمر 

 المنشأ دقواعالمتعلق ب العمل اختتام بغيةاالجتماع العاشر لوزراء التجارة األفريقيين  نتائجعمال ب

ولوية األ ذات خدماتال قطاعات بشأن ةالمحددااللتزامات  وجداول التعريفية االمتيازات جداولو

مؤتمر ال عليه وافقما  نحو على 0202 يوليو 1اعتبارا  من  التجارة بدء هدف تحقيق أجل من ةخمسال

 ؛0211 يوليو 7 في نيامي، النيجر، في عقدت التي عشرة الثانية االستثنائية دورته في

 بتأجيل، 11جائحة كوفيد  عنشئ الناوضع لل مراعاة ،مؤتمرال مكتبهيئة  هاتقدم التي بالتوصيةيرحب  .4

 إلى 0202 مايو 02 في أفريقيا جنوب فيالتي كان من المقرر أساسا عقدها  االستثنائيةالمؤتمر  دورة

 1وتاريخ بدء التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية الذي كان محددا في  0202 ديسمبر 5

 ؛0201 يناير 1حتى  ،0202يوليو 

 القارة؛ في 11كوفيد  جائحةمرهونة بوضع  الجديدة ه التواريخهذ أنعلى  يشدد .5

 10الـتين االستثنائي المؤتمرتي دور بتأجيل التوصية على باإلجماع األعضاء الدول بموافقة علما يحيط .6

 أفريقيا؛ جنوب في 0202 مايو 02 في امعقدهأصال  المقرركان من اللتين  14والـ 

 أعاله؛ المذكورة التوصية بشأن األعضاء الدول من الواردة بالتعليقاتأيضا  علما يحيط .7

تعاقب مع بال األفريقية القارية الحرة التجارة منطقةحول  الثالثة عشرة ستثنائيةته االدور عقد ريقرّ  .8

 أفريقيا؛ جنوب في 0202 ديسمبر 5 فيإسكات البنادق  حول الرابعة عشرة ستثنائيةته االدور

 ؛0201 يناير 1ألفريقية حتى االتجارة في منطقة التجارة الحرة القارية  بدء تأجيل أيًضا يقرر .1

 14والـ  10 الـدورتي المؤتمر االستثنائيتين  لعقد الالزمة الترتيبات كافة اتخاذب المفوضيةيكلف  .12

 .أعاله المذكور التاريخفي  بنجاحالمتعاقبتين 
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