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 الخلفية والمقدمة  أوال.

 أديس في ،2018 يناير 26-25 في المنعقدة التنفيذي للمجلس والثالثون ثانيةال العادية الدورة اعتمدت .1

 األفريقي التميز مركز إنشاء بشأن ،(EX.CL/ Dec.986-1007 (XXXII)) المقرر إثيوبيا أبابا،

 بما الصلة، ذات والقانونية والمالية الهيكلية اآلثار تقديم المفوضية من توطلب الشاملة لألسواق

التي   العضو الدولة اختيار لضمان وكذلك األفريقي؛ االتحاد وإجراءات قواعد مع يتماشى

 .الصلة ذات للمعايير وفقًا الشاملة لألسواق األفريقي التميز مركز ستستضيف

 العامة األفريقية المنصة يصبح أن هو الشاملة لألسواق األفريقي التميز مركز من الرئيسي الهدف إن .2

 الشاملة، والسوق الشاملة التجارية األعمال وبرامج سياساتب يما يتعلقف  بها المعترف والخاصة

 القارة عبر والبرمجة السياسات مجال في الممارسات أفضل وتطوير محاكاة وتيسير وتعزيز وتحديد

 القيام إلى الشاملة لألسواق األفريقي التميز مركز  سيحتاج المهمة، هذه تحقيق أجل من. بأكملها

 :ركائز ثالث في تجميعها يتم والتي نشطة،األ من بمجموعة

 في الممارساتالقائمة على أفضل  برامجالو سياساتال وتحليل تحديد: األولى الركيزة 

 ما حول الحالية واألدلة المعارف جمع خالل من الشاملة واألسواق الشاملة التجارية األعمال

 الشاملة التجارية األعمال لسياسات تخطيط مفصل إجراء ذلك وسيشمل. يصلح ال وما يصلح

 منشور عبر المعلومات ونشر حالة،ال ودراسات وإعداد النواتج التحليلية  الشاملة، واألسواق

 .اإلنترنت عبر معلومات ومنصة رئيسي سنوي

 كمنصة العمل خالل من الممارسات أفضل وتطوير واعتماد محاكاة تسهيل: الثانية الركيزة 

 الحوار منتديات وتنظيم  التوسط إلرساء العالقات : المصلحة أصحاب بين والتعاون للتنسيق

 .القارة أنحاء جميع من الرئيسيين الفاعلين يجمع سنوي مؤتمر واستضافة

 نطاق لتوسيع المالية الحوافز توفير خالل من الممارسات أفضل محاكاة: الثالثة الركيزة 

 حيثما المبتكرة الحلول وتجريب ،ةالحالي الشاملة السوق/  الشاملة التجارية األعمال برامج

 سيقدم الذي التحفيز صندوق إنشاء خالل من ذلك وسيتم. فعالة غير الحالية األساليب كانت

 .الخاص والقطاع اإلنمائية والجهات السياسات صانعي تستهدف منًحا تنافسي بشكل

 أبابا، أديس ، في2020 رايرفب 10و 9يومي   المنعقدة لالتحاد والثالثين الثالثة العادية الدورة خالل .3

ً تقييم اتقريرً  المفوضية قدمت إثيوبيا،  التميز مركز الستضافة بطلب تقدمتالتي  البلدان لعروض يا

 لمعايير وفقا المركز باستضافة يتعلق فيما المقدمة التسهيالت ذلك في بما الشاملة لألسواق األفريقي

 .2019 نوفمبر في تمت التي الزيارات إلى يمالتقيي تقريرال استند. األفريقي االتحاد اختيار

 دورته عن الصادر Assembly/AU/Dec.780 (XXXIII) علماً في مقرره االتحاد مؤتمر   أحاط .4

 الفني التقييم بعثة تقرير بشأن التنفيذي المجلس بتوصيات ،أعاله المذكورة والثالثين الثالثة العادية

 مركز التونسية الجمهورية تستضيف أن وقرر الشاملة قلألسوا األفريقي التميز مركز استضافة عن

 الشاملة. لألسواق األفريقي التميز
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 اتفاق استكمال التونسية، الجمهورية مع بالتعاون المفوضية، من المؤتمر طلب ذلك، على عالوة .5

 بشأن 2005 يوليو في الصادر EX.CL/195 (VII) Rev.1 التنفيذي المجلس لمقرر وفقا االستضافة

 تشغيل عن مرحلي تقرير بتقديم المفوضية تكليف تم ،ذلك وبعد. األفريقي االتحاد أجهزة ضافةاست

 األفريقي االتحاد لمؤتمر والثالثين الرابعة العادية الدورة إلى الشاملة لألسواق األفريقي التميز مركز

 .2021 فبراير في

 التونسية الجمهورية إلى أيام أربعة مدتها عمل زيارة األفريقي االتحاد مفوضية أجرت بالمقرر، عمالً  .6

 وإدارة القانوني المستشار ومكتب الرئيس مكتب من التفاوض فريق تشكيل وتم. 2020 ديسمبر في

 .وحدة إدارة المرافق  ومكتب االقتصادية الشؤون

 ملخص برنامج العمل  1-1

 :تونس في إنجازه تم الذي العمل لبرنامج موجز يلي وفيما .7

 للمرافق وزيارات الحكوميين المسؤولين مع واجتماعات تمهيدي، جتماعا: األول اليوم (1)

 المقترحة؛

  المقترحة؛ للمرافق زيارات: الثاني اليوم (2)
 في الختامي واالجتماع االستضافة اتفاق بشأن والمفاوضات المناقشات: والرابع الثالث اليوم (3)

 .التفاوض وبعثة الفني التقييم نهاية

 والمنظمات التي تمت زيارتهاالسلطات الوطنية  ثانيا.

 األفريقي التميز مركز الستضافة التونسية الجمهورية حكومة استعداد وتأكيد استعراض بهدف .8

 التالية؛ والمنظمات السلطات بزيارة الفني الفريق قام تقديمه، تم الذي لعرضل وفقا الشاملة لألسواق

 .الصلة ذات الحكومية ئاتالهي من وغيرهما التجارة ووزارة الخارجيةالشؤون  وزارة

 الزيارات نتائج 

 الخارجية، الشؤون وزارة: التالية واإلدارات الوزارات مع للغاية مثمرة مداوالت المفوضية أجرت .9

 الشؤون وزارة األمن، المركزي، البنك اإليرادات، مصلحة اإلدارية، الشؤون التجارة، وزارة

 .ةقانونيال للشؤون ممثلمع و الداخلية

 .االستضافة التفاق الرئيسية األحكام على االتفاق من والحكومة لمفوضيةا تمكنت .10

 العادية الدورة قبل( يناير منتصف بحلول) أسابيع ثالثة تتجاوز ال مدة التونسية الحكومة طلبت .11

 ذلك، على عالوة. الالزمة الداخلية المشاورات بعد مكتوبة الختامية تعليقاتها لتقديم ،االتحاد لمؤتمر

 إلى الحاجة حالة في األفريقي االتحاد مفوضية مع المشاورات إجراء مواصلة على الحكومة وافقت

 .توضيحات أي

 التونسية للجمهورية تقديرها خالص عن األفريقي االتحاد مفوضية أعربت بالمباني، يتعلق فيما .12

 أن إلى شارةاإل وتجدر. األفريقي لالتحاد تابع بكيان يليق ممتاز موقع في المبنى بوضع لقيامها

 الحكومة عدتالتي و بالمبنى المتعلقة األمنية المسائل  بشأن المخاوف بعض أثارت المفوضية

 .األفريقي االتحاد يرضي بما بحلها التونسية
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 تونس تسترشد أن على االستضافة اتفاق في الموافقة تمت المكتب،ومعدات  بأثاث يتعلق فيما .13

 وبما الصلة ذات األفريقي االتحاد أجهزة قبل من الهيكل ماداعت بمجرد األفريقي االتحاد بمفوضية

 .EX.CL/195 المذكور المقرر مع يتفق

 

 التوصيات 

 :المناسبة اإلجراءات التخاذ التالية التوصيات قدمت   .14
 اتفاق الستكمال التونسية الحكومة مع العمل مواصلةب األفريقي االتحاد مفوضية تكليف (1

 وتوقيعه؛ االستضافة

 النظام الستكمال الصلة ذات السياسة أجهزة مع األفريقي االتحاد مفوضية تعمل أن يجب (2

 الشاملة؛ لألسواق األفريقي التميز لمركز األساسي

 الشاملة لألسواق األفريقي المركز هيكل استكمال األفريقي االتحاد مفوضية على يجب (3

 الصلة؛ ذات األفريقي االتحاد أجهزة مع بالعمل والميزانية

 العادية الدورة إلى عن التقدم المحرز تقرير تقديم األفريقي االتحاد مفوضية على ينبغي (4

 .االتحاد لمؤتمر والثالثين الخامسة
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 مشروع المقرر

 

 المجلس التنفيذي  إنّ 

 التميز مركز استضافة بشأن والتوصيات الواردة فيه  المحرز التقدم عن بالتقرير علما   يحيط .1

 ة؛الشامل لألسواق األفريقي

 الشاملة؛ لألسواق األفريقي التميز مركز إنشاء في اآلن حتى المحرز بالتقدم يرحب .2

 عليه؛ والتوقيع االستضافة اتفاق الستكمال التونسية الحكومة مع العمل مواصلة المفوضية من يطلب .3

 الصلة ذات األفريقي لالتحاد السياسة أجهزة مع العمل األفريقي االتحاد مفوضية من أيضا يطلب .4

 الشاملة؛ لألسواق األفريقي التميز لمركز األساسي النظام الستكمال

 الشاملة لألسواق األفريقي المركز هيكل استكمال األفريقي االتحاد مفوضية من كذلك  يطلب .5

 الدائمين؛ الممثلين لجنة مع بالعمل والميزانية

 لمؤتمر والثالثين الخامسة يةالعاد الدورة إلى مرحلي تقرير بتقديم األفريقي االتحاد مفوضية فيكلّ  .6

 .االتحاد
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