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  القارية، الحرة التجارة منطقة مفاوضات وضع عن تقرير
 القارية الحرة التجارة منطقة عممية وقائد النيجر جمهورية رئيس ،محمدو يسوفو الرئيس فخامة أعده

 

 مقدمة .ألف

 أديس يف المنعقدة األفريقي، االتحاد وحكومات دول لرؤساء والعشرون الثامنة العادية الدورة كمفتني .1
 اقتضى وقد القارية. الحرة التجارة منطقة مفاوضات عممية بقيادة ،7117 يناير في إثيوبيا أبابا،

 األفريقي االتحاد وحكومات دول لرؤساء والعشرين التاسعة العادية الدورة إلى تقريرا أقدم نأ التكميف
 القانوني لنصا الستكمال 7117 عام نيايةب المحدد جلباأل الوفاء لضمان المتخذة التدابير عن

 وبمدي أنا بيا      ك مفت التي ياتالمسؤول ىذه قبمت لقد .القارية الحرة التجارة منطقةل المنشئة والمرفقات
 وىذا ودعمكم. ثقتكم عمى منكم واحد كل أشكر أن أود إنجاحيا. في والرغبة والشرف بالتواضع
 ،أيضا ويشرفني .المقبمة لألجيالو  لشبابنا دائم إرث وترك ،لجيمنا ىام معمم تحقيق من جميعا سيمكننا
 وحكومات دول لرؤساء والعشرين التاسعة العادية الدورة إلى تقريري أقدم أن الفخامة، أصحاب
 األفريقي. االتحاد

 يمي: كما أجزاء أربعة إلى تقريرال ينقسم .7

 :7115 إلى 7117 من الفترة خالل القارية الحرة التجارة منطقة عممية خمفية عن موجزة إحاطة . أ
 تقريري. سياق وضحي وىذا

 .الراىن الوضعو  اإلنجازات :7116-7115 الفترة خالل األحداث . ب

 .7117 ويوني إلى 7117 يناير من :الماضية لستةا األشير خالل التطورات ج. 

 قدما. المضي طريق د. 

 القارية الحرة التجارة منطقة عممية عن خمفية .باء

 أبابا، أديس في 7117 يناير في ةعقدالمن المؤتمر اليذ عشرة الثامنة العادية الدورة أن تذكرون لعمكم .3
 طريق خارطة وضع عمى أيضا واتفقنا .البينية األفريقية التجارة لتعزيز ملع خطة اعتمدت إثيوبيا،
 وتعتبر .7117 عام ىو إرشادي تاريخ بحمول تفعيميا أجل من القارية الحرة لمتجارة منطقة إلنشاء
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 إطار في األولى العشرية التنفيذ خطةل األولوية ذات المجاالت من اواحد القارية الحرة التجارة منطقة
 .نريد التي أفريقيا- األفريقي التحادل 7163 دةأجن

 في ،7115 يونيو 15 يف لمنعقدةا والحكومات الدول لرؤساء والعشرين الخامسة العادية القمة خالل .4
 إطالق في تمثل آخر واستراتيجيا تاريخيا مقررا المؤتمر اعتمد أفريقيا، جنوب ،جر يجوىانسب

 المفاوضات. ىذه لتوجيو ومبادئ إطار عتمادوا القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات

 في التجارة في الطموح مستوى أن عمى أيضا شددنا ،القارية الحرة التجارة منطقة بإنشاء قرار اتخاذ عند .5
 نفس في االعتبار بعين األخذ مع) الكفاية فيو بما رفيعا يكون أن ينبغي الخدمات في والتجارة السمع
 من مجديا النيائي التفاقا يكون أن ضمان أجل من المقرر ىذا اتخذ دوق (.المتغيرة األبعاد الوقت
 .األجانب والمستثمرين القارة داخل األعمال ألصحاب حقيقية اقتصادية فرصا يوفرو  التجارية الناحية

 عمى التأكيد األفريقي لالتحاد والعشرون ةوالثامن والعشرون ةالسابع ديتاناالع القمتان جددت عميو،و  .6
 ىذه إن ،الفخامة أصحاب .7117 عام بحمول القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات باختتام االتزامن

 ألنفسنا. حددناىا التي األىداف تحقيق عمى عزمنا إلثبات وواضحة صريحة رسالة تعد المقررات
 بنا.و شع حياة تحسين في جدا جادون أننا عمى بوضوح يدل وىذا

 5102-5102 الفترة لخل  الراهن الوضعو  اإلنجازات جيم.

 االستراتيجيين والشركاء األفريقي االتحاد في األعضاء الدول مع األفريقي االتحاد مفوضية عممت .7
 ىم االستراتيجيون والشركاء الصحيح. االتجاه في نسير بأننا الثقة تعطيني نتائج لتحقيق الرئيسيين

 والتنمية لمتجارة المتحدة األمم ومؤتمر ،متنميةل األفريقي البنكو  اإلقميمية، االقتصادية عاتو جممال
 الوقت وفي السريع التنفيذ في متمثمة النتائج وكانت .ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم ولجنة

  القارية. الحرة التجارة منطقة إنشاءب التعجيل أجل من القمة لمقررات المناسب

 يمي: ما الفترة ىذه في الرئيسية النقاط أبرز من .8

 التجارة لمنطقة الدعم وحدة تقدم .القارية الحرة التجارة لمنطقة مخصصة دعم وحدة إنشاء  ( أ
 والدعم السكرتارية مجال في الدعم عن فضال دوللم والتفاوضية فنيةال المساعدة القارية الحرة

 الحرة التجارة منطقة بمفاوضات المتعمقة لالجتماعات الييكمية المستويات جميع عمى فنيال
 .األعضاء الدول تعقدىا لتيا القارية
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 حول فنية دراسات برنامجال يتضمن مفاوضات:لا في نيلممشارك القدرات بناء برنامج تنفيذ  ( ب
 قيد القضايا فيم من مستوىال نفس عمى عضاءاأل الدول جعلل القارية الحرة التجارة منطقة

 مستمرة. القدرات بناء عممية وستكون .عمييا التفاوض

 القطاع تعبئة البرنامج يشمل والقاريين: اإلقميميين المصمحة أصحاب دىل الوعي زيادة  ج(
 عممية لتتممك الفاعمة الحكومية غير الجيات من وغيرىا المدني المجتمع ومنظمات الخاص
 القارية. الحرة التجارة منطقة

 التجارة منطقة التفاقية ةمختمفال الحقالم بحث لتسييل فنية عمل مجموعات سبع إنشاء  د(
 القارية. الحرة

 ،القارية الحرة التجارة منطقة تنفيذ تحكم التي القانونية لألدوات نصوص مشاريع وضع  ىـ(
 االستراتيجيين. الشركاء مع بالتعاون

 التجارة منطقة في التعريفية غير الحواجز لغاءإل برنامج حول لمفوضيةا تعمل ذلك، إلى باإلضافة .9
 البرنامج وسيسيل والعشرين. السابعة دورتو في المؤتمر اعتمده لذيا رناقر م مع شيااتم القارية الحرة
 القارة. داخل الحدود عبر عائق دون البضائع حركة

 ذلك، عمى وبناء المناسب. الوقت وفي بفعالية المفاوضات الختتام أساسا 7116و 7115 اعام وفر .11
 القارية الحرة التجارة منطقة لعممية قائدا بصفتي كمفت حيث ،7117 نايري في األخير المؤتمر ذفمن

 الرئيسية. االجتماعات انعقاد مع المفاوضات بعممية التعجيل تم اآلن، حتى

 .5102 ويوني 5102 يناير :الماضية الستة األشهر خلل التطورات دال

 قررت والصناعة، لمتجارة والجديد السابق المفوضين من تمقيتيا التي المشتركة اإلحاطة عقب .11
 إلى 5 من الفترة في عقدت التي االجتماعات وكانت بالنيجر. نيامي في التفاوضية ياكلالي استضافة

 التالي: النحو عمى 7117 يونيو 16

 القارية. الحرة التجارة لمنطقة التفاوضي لممنتدى السادس االجتماع ( أ

 المستوى. الرفيعي التجارة لمسؤولي الثالث االجتماع ( ب

 األفريقي. التحادل التجارة لوزراء الثالث االجتماع ج(
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 جلباأل الوفاء أىمية عمى فييا أكدت التي والمغمقة العامة الجمسات في الوزراء ةخاطبم من تمكنت .17
 الكامل دعمي أيضا وأكدت العام. ىذا من يسمبرد بحمول القارية الحرة التجارة منطقة إلنشاء النيائي
 المقبل االجتماع عقد إلى الوزراء دعوت ذلك، عمى وعالوة والميمة. الحاسمة مفاوضاتيم في لموزراء

 التالي: النحو عمى نيامي الجتماع الرئيسية النتائج تحديد ويمكن بالنيجر. نيامي في

 العام الطموح السمع في التجارة طرائق ستحدد السمع. في التجارة تحرير طرائق بشأن اتفاق ( أ
 دىانستور  التي المنتجات عمى ياحال المطبقة التعريفات بمداننا بيا ستمغي التي السرعة وكذلك

 بنسبة التحرير تحقيق في يتمثل طموح ىدف عمى التجارة وزراء ووافق .األفريقية البمدان من
 الوقت وفي متكاممة. قارة إقامة في المتمثل العام اليدف االعتبار في يأخذ ما وىو ،91%

 االلتزامات تنفيذو  تكييفل بمداننال الكافي والوقت المرونة من أوجيا المعتمدة الطرائق توفر نفسو،
 البمدان ىي التالية المرحمة وستكون .القارية الحرة التجارة منطقة بموجب بيا ستتعيد التي اليامة
 لتجارةا لمنطقة الرئيسي التفاقبا يرفق زمني جدول في ستدمج التي التعريفات عروض تقدم التي
 .القارية الحرة

 الطموح مستوى عمى تحفظات سجمت األعضاء دولنا من اسبع أن إلى أشير أن أود ذلك، مع ( ب
 دولال من نظرائي إلى أتحدث وسوف االقتصادية. الظروفي نظرا ٪85 تواقترح .%91 البالغ
 الطموح. مستوى حول النطاق واسع توافق إلى التوصل بيدف ٪85 طموحيا مستوى بمغ التي

 وأن واحد بصوت جميعا نتكمم أن آمل ،الشاممة ةاألفريقي والوحدة التضامن روح من وانطالقا
 .اعميي والتصديق التوقيع فور ،القارية الحرة التجارة لمنطقة ةلقانونيا األدوات كامال تنفيذا ننفذ

 في التجارة تحرير بشأن طرائق اعتماد من التجارة وزراء اجتماع تمكن ذلك، إلى باإلضافة ج(
 في األعضاء الدول بين الخدمات قطاعات في ةالتجار  لتحرير أساسا الطرائق وتوفر الخدمات.

 مع شيااتم المستقبل، في التنظيمي لمتعاون أساس عن فضال ،القارية الحرة التجارة منطقة
 تنطبق مرونةال من مالئمة مواطن توفير الطرائق تحاول أخرى، ومرة عمييا. المتفق االتزاماتي

نني نمية.لتا في المختمفة لمستوياتيا نظرا دولال مختمف عمى  التجارة منطقة بأن اقتناع عمى وا 
 صغيرة، أو كبيرة كانت سواء ،دولنا لجميع والمنافع الفرص لتوفير مجاال تتضمن القارية الحرة
 .نامية صغيرة جزرية دولة او نموا، أقل وأ ،ساحمية غير

 لتمكيننا الجتماعاتل منقحا زمنيا جدوال األفريقي التحادل التجارة لوزراء الثالث االجتماع اعتمد د(
 الوزراء واتفق .المؤتمر توجييات مع شيااتم العام ىذا من ديسمبر بحمول المفاوضات اختتام من
 النيائي الموعد بحمول المفاوضات اختتام لضمان العام ىذا إضافية فنية اجتماعات عقد عمى

 موارد لىإ ريةالقا الحرة التجارة منطقة مفاوضات ستحتاج الصدد، ىذا وفي عميو. المتفق
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 الموارد توفير يتم أن آملو  ،األفريقي لالتحاد التكميمية انيةالميز  عممية خالل من ،ىامة إضافية
 ،األفريقي االتحاد في الصمة ذات السياسات صنع أجيزة من الدعم عمى لأعو   إنني الالزمة.
 معدلل لمتخصصةا الفنية المجنة ويمييم التجارة وزراء الستضافة استعدادي جديد من وأؤكد

 .7117 ديسمبر وبداية وفمبرن نياية في القانونية والشؤون

 المفاوضات. خالل المناسبة المستويات عمى المشاركين تمثيل ضمان ضرورة عمى الوزراء شدد ىـ(
 قرارات اتخاذ يسيل وأن قانوني نصاب اجتماع لكل يكون أن لضمان األىمية بالغ أمر وىذا

 استراتيجية.

 بمغوأ   .ألفريقيا والفرص النمو قانون بشأن مقررات إلصدار الفرصة الوزراء اجتماع تيزان كما و(
 والفرص النمو لقانون القادم منتدىال انعقاد مواعيد بأن توجو من رىمينظ قبل من التجارة وزراء

 قبل من تأكيدال يتم ريثما توجو في 7117 أغسطس 11 إلى 8 من الفترة في سيكون ألفريقيا
 أيضا األفريقي التحادل التجارة وزراء أفيد ذلك، إلى وباإلضافة األمريكية. المتحدة الواليات إدارة

 المستفيدين صفوف في اقبولي عادةإل دعمال عمى الحصول الديمقراطية الكونغو جميورية بطمب
 يقياألفر  االتحاد في األعضاء الدول التزام من كجزء ،ألفريقيا والفرص النمو قانون برنامج من

 الدولية. بالتجارة المتعمقة القضايا حول واحد بصوت بالتحدث

 لممؤتمر لمتحضير مخصص اجتماع عقد عمى األفريقي التحادل التجارة وزراء وافق وبالمثل، ز(
 في األرجنتين ،آيرس بوينس في عقده المقرر (11 )المؤتمر العالمية التجارة لمنظمة الوزاري
 دورة الستضافة أفريقيا جنوب جميورية بو تقدمت الذي العرضب أيضا ورحبوا .7117 ديسمبر

 التجارة لمنظمة عشر الحادي الوزاري المؤتمر في وحدم أفريقي لموقف لمتحضير مخصصة
 .العالمية

 لممفاوضات واضحة توجييية مبادئ     وف ر فقد جانبين: من متميزا نجاحا التجارة وزراء اجتماع كان .13
 بدعم التزاميم مجددا الوزراء أكد كما ،القانونية النصوص بشأن التفاوض مرحمة في شرعت حيث
 العام. ىذا من ديسمبر بحمول القارية الحرة التجارة منطقة تفعيل ببدء القاضي القمة مقرر

 قدما المضي طريق هاء.

 افسيتنا أال يجب االقتصادي التكامل برنامجو  القارية الحرة التجارة منطقة أن فكرة التجارة وزراء طرح .14
 نبغيي ولكن ،7118 يناير قمةل بالفعل مزدحما أعمال جدول سيكون ما حول أخرى مواضيع مع

 عمييم يتعين مسألة ياأن إلى وأشاروا المقبل. العام من األول الربع في ةاستثنائي قمة في بو االحتفال
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 محددة ةيوصتب أتوني وسوف نوفمبر. في العام ىذا من الحق وقت في اجتماعيم حتى فييا التفكير
 .7117 ديسمبر في يماجتماع بعد

 لقيامبا متجارةل ئكموزرا كميفت منكم ممتمسا ،الفخامة أصحاب ،إليكم أتوجو أن أود ذلك، عمى عالوة .15
 األفريقية دولال مواطني جميع يدرك حتى الوطني الصعيد عمى المصمحة ألصحاب توعية بأنشطة
 التوعية ىذه أن عمى معي تتفقون وسوف القارية. الحرة ةالتجار  منطقة إلنشاء المبذولة الجيود تماما
 التوقيع بعد القارية الحرة التجارة منطقة التفاقية ةالقانوني األدوات عمى تصديقبال اإلسراع سيلست

 .اعميي

 باالشتراك كامل نحو عمى يبدور  سأضطمع أنني ،الفخامة أصحاب ،كمل أؤكد أن أود قائدا، صفتيب .16
 منطقة إنشاء قضية زمام تولي في والصناعة التجارة ومفوض األفريقي تحاداال مفوضية رئيس مع

 المحدد. النيائي الموعد بحمول القارية الحرة التجارة

 ومالكة محركة عناصر ،األعضاء الدول نحن ،ناأن أيضا ونعمم ،يراقبنا العالم نأ نعمم أن ينبغي .17
 العالم بتوقعات نرتقي أن لنا ينبغي وعميو، .القارية الحرة التجارة منطقة بشأن المفاوضات لعممية

 مدينون ونحن المحدد. النيائي الموعد بحمول القارية الحرة التجارة منطقة إنشاء خالل من وتوقعاتنا
 واالقتصادي. االجتماعي التقدم فرص من تزيد متكاممة سوق بإنشاء المستقبل وألجيال ألنفسنا

 "أفريقيا رؤية مع شيااتم واحد، قوي وصوت واحد بسوق احدةو  أفريقيا إنشاء وى أمامنا الطريق إن .18
 العالمية". الساحة عمى فاعمةو  حية قوة وتمثل مواطنوىا يقودىا ،السمم ويعميا والمزدىرة المتكاممة

 الخلصة .واو

 ماليا دعما قدموا ممن اإلنمائي التعاون مجال في شركاءنا الشكر جزيل أشكر أن أود ،أختتم أن قبل .19
 شركاؤنا يواصل أن في أيضا األمل دوناويح .قدره حق دعمكم نقدر إننا اتنا.مفاوض في ىائال

 القارية. الحرة التجارة منطقةل برامج ننفذ ونحن معنا التعاون

 أن يجب حيث اسمةح بمرحمة حاليا يمر المفاوضات وضع إنب نقول أن لنا اسمحوا الختام، في .71
 أن واجبنا ومن الوراء. إلى خطوة ةبأي السماح عدم انضم مع الزخم، عمى نحافظ أننا من نتأكد

 الوقت في المفاوضات اختتام أجل من السرعة جناح عمى قدما بالمضي وفودنا نكمف ناأن نضمن
 تجاريا. مجدية نتيجة وتحقيق المحدد

 ومزدىرة مةمتكام ألفريقيا رؤيتنا إلى يستند القارية الحرة التجارة منطقة إنشاء في النجاح إلى الدافع إن .71
 منطقة تمثل العالمية، الساحة عمى فييا انخرطنا التي األخرى لممفاوضات وخالفا .المالس يسودىاو 
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 ال بينماو  القارة. داخل بنا الخاصة والحمول الفرص توفير في الخاصة غباتنار  القارية الحرة التجارة
 صبحت بأن الي نسمح ال كي أيضا الحذر توخي عمينا يجب أنو إال المفاوضات، نتجنب أن نستطيع
 رؤيتنا. تحقيق أمام عائقا
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 مشروع مقرر بشأن منطقة التجارة الحرة القارية
 Assembly/AU/8(XXIX) الوثيقة  

 

 المؤتمر، إن

 

 ،الذي القارية الحرة التجارة بمنطقة المتعمقة المفاوضات حالة عن بالتقرير التقدير مع عمما يحيط .1
 الحرة التجارة منطقة عممية ومناصر النيجر جميورية رئيس حمدو،م إيسوفو الرئيس فخامة قدمو

 .القارية

 القارية الحرة التجارة بمنطقة المتعمقة المفاوضات باختتام األفريقي االتحاد التزام مجددا يؤكد .7
 .7117 ديسمبر بحمول

 المتعمقة المفاوضات طرائق عمى وكذلك الخدمات في التجارة مفاوضات طرائق عمى يوافق .3
 ويحث المعتمدة الطرائق مع اتساقا وذلك ٪91 يبمغ الطموح من مستوى مع الجمركية بالتعريفات

 االستبعاد؛ وقوائم الحساسة بالقوائم المتعمقة المفاوضات اختتام عمى الوزراء

 الدول تمكين بغية لالجتماعات المنقح الزمني لمجدول إضافي تمويل ضمان المفوضية من يطمب .4
 ديسمبر بحمول والمالحق القانوني النص مشروع استكمال من األفريقي حاداالت في األعضاء

7117. 

 الوطني الصعيد عمى المصمحة أصحاب توعية بأنشطة االضطالع إلى األعضاء الدول يدعو  .5
 التجارة منطقة إنشاء عممية تاما إدراكا يدركوا أن األفريقية البمدان مواطني لجميع يتسنى حتى
         مم كوىا.ويت القارية الحرة
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