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 ررـمق

  األفريقية االتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القاريةبشأن 

 TI/AfCFTA/AMOT/5/FINAL/Reportالوثيقة، 

 Ext/STS/Legal/MIN/Report. (II) الوثيقة،

 

 :المجلس التنفيذيإن 

، 2118مارس  9و 8يومي المنعقد تقرير االجتماع الخامس لوزراء التجارة لالتحاد األفريقي عتمد ي .1

 11للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية المنعقدة من الدورة االستثنائية الثانية وتقرير 

مشروع االتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة  حولرواندا، في كيجالي،  2118مارس  11إلى 

التجارة في السلع والبروتوكول حول التجارة في الخدمات  لالقارية األفريقية والبروتوكول حو

 والبروتوكول حول القواعد واإلجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.

المؤتمر باعتماد مشروع االتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  يوصي .2

في الخدمات والبروتوكول حول التجارة في السلع والبروتوكول حول التجارة  لوالبروتوكول حو

 القواعد واإلجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.

وضع معايير من شأنها أن تضمن إنشاء أمانة فعالة لمنطقة التجارة الحرة المفوضية يطلب من  .3

 مفوضية االتحاد األفريقي.على أن يكون مقرها مؤقتا في القارية األفريقية، 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، والمتعلقة مشروع على األحكام الواردة في  يوافق .4

 .1بالدخول حيز التنفيذ وبالتحفظات

واللجنة الفنية المتخصصة للعدل بجودة العمل الذي قام به وزراء التجارة لالتحاد األفريقي  يقر .1

تفاقية ااوضون الرئيسيون والخبراء في استكمال والمفوالشؤون القانونية ولجنة الممثلين الدائمين 

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في غضون الموعد المحدد لذلك من قبل أجهزة صنع السياسة 

 لالتحاد األفريقي.

كلف المفوضية بالتعجيل بإنشاء يالذي  Assembly/AU/Dec.394(XVIII) مقرر المؤتمر يستحضر .6

 كموعد إرشادي والمقرر 2112القارية بحلول منطقة التجارة الحرة 

Assembly/AU/Dec.569(XXV)   ،الذي أُطلقت بموجبه مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية

 ولحبما في ذلك النطاق واألهداف ومبادئ التفاوض والترتيبات المؤسسية التي تنظم المفاوضات 

ر وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة في التجارة في السلع والتجارة في الخدمات واالستثما

 مرحلتين؛

المتعلق بجداول التسهيالت  1 بأن مفاوضات المرحلة األولى قد اختُتمت باستثناء الملحق يقر .2

شأ حول قواعد المن الملحقلتجارة في الخدمات، ووالمتعلقة باااللتزامات المحددة  قوائمالجمركية، و

القارية األفريقية، والتنقيح القانوني لجميع المالحق والمرفقات التي تشكل  لمنطقة التجارة الحرة

 المدمج. البرنامج جميعها جزًءا من

الدول األعضاء إلى استكمال جدول التسهيالت وجداول االلتزامات للتجارة في الخدمات  يدعو .8

م لجنة األمن فيهم الشركاء الفنيين، بم يدعو أيضا ،، وفي هذا الصدد2119وتقديمهما بحلول يناير 

ي دعم الدول األعضاء فإلى  ،المتحدة االقتصادية ألفريقيا ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

 .العملإنجاز هذا 

رية االستثمار وحقوق الملكية الفكحول بالتحضيرات الجارية لبدء مفاوضات المرحلة الثانية  يقر .9

 .وسياسة المنافسة

                                                           
 من مشروع االتفاقية المتعلقة بالتحفظات 52المادة  عن انشغالها إزاءمصر  أعربت1 
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وفتح باب التوقيع على  للنقل الجوي الق السوق اإلفريقية الموحدةطإليعرب عن تقديره العميق  .11

منطقة التجارة  السلع والخدمات فيتنقل حرية  سهلالذي ياألشخاص البروتوكول حول حرية تنقل 

 .جعل السوق األفريقية أكثر جاذبية للتجارة واالستثمارمما يالقارية األفريقية  الحرة

الدورة القارية األفريقية على هامش هذه  لمنطقة التجارة الحرة بعقد منتدى األعمال يرحب .11

من أجل تعزيز الشراكات مع القطاع  ا المنبرإضفاء الطابع المؤسسي على هذ ويطلباالستثنائية 

 .الخاص والمجتمع المدني والتعجيل بإنشاء مجلس األعمال األفريقي

، 2163ذلها المفوضية إلنجاز هذا المشروع الرائد من أجندة الجهود التي تب يسجل مع التقدير .12

 .القارية األفريقية منطقة التجارة الحرةللمساعدة في تنفيذ دعمه للمفوضية  ويكرر

 .ذا المقررالفني لتنفيذ هجميع الشركاء الثنائيين والمنظمات المتعددة األطراف إلى تقديم الدعم  يدعو .13

القارية األفريقية كعالمة تجارية مسجلة  منطقة التجارة الحرة طلبه من المفوضية تسجيل رمز يكرر .14

 "دوت أفريكا".المطبقة بما فيها  األنظمةوحجز اسم النطاق في جميع 

 :من المفوضية القيام بما يلي يطلب  .11

قة التجارة على اتفاقية منط تصديقالعملية تسهيل لتقديم الدعم الفني للدول األعضاء بغية  .أ

تعيين شخصيات بارزة  بما في ذلك جميع الدول األعضاءفي  الحرة القارية األفريقية

 قائدرئاسة القارية األفريقية من القطاع الخاص تحت  وسفراء لمنطقة التجارة الحرة

 القارية األفريقية، فخامة السيد يوسفو محمدو، رئيس جمهورية منطقة التجارة الحرة

 .النيجر

دعم تنفيذ برنامج العمل االنتقالي للتنفيذ الذي اعتمده االجتماع تعزيز قدرتها الفنية على  .ب

 منطقة التجارة الحرة الخامس لوزراء التجارة لالتحاد األفريقي، وكذلك إنشاء مؤسسات

 القارية األفريقية؛ 

ومؤسسات وخاصة أمانات مواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء االستراتيجيين،  .ج

االقتصادية  ألمم المتحدةاللتنمية، لجنة  البنك األفريقي، المجموعات االقتصادية اإلقليمية

يذ، تنفيذ برنامج العمل االنتقالي للتنفوذلك ل، لجنة األمم المتحدة للتجارة والتنمية  ألفريقيا

 ام مفاوضات المرحلة الثانية.تتواخ

ات تشمل البرلمان األفريقي والمجلس مع جه ، من بين أمور أخرى،اتعزيز تعاونه .د

ومنظمات القطاع الخاص األفريقي ومؤسسات البحوث  االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 تفعيل مقرراتوالبينية  تنفيذ خطة العمل لتعزيز التجارة األفريقيةإطار في  في السياسات

 .األفريقيةالقارية  المجلس التنفيذي والمؤتمر بشأن منطقة التجارة الحرة

ي فطموح المواصلة المشاورات مع البلدان المعنية حول مستوى  ضرورةالتأكيد على  يكرر أيضا .16

 تحرير التعريفات بغية التوصل إلى توافق.
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 الموحداألفريقي بشأن الموقف  مقرر

 تعاون جديدة مع االتحاد األوروبي ةاتفاقيعلى المفاوضات  من

 Ext/EX.CL/2 (XVIII)، الوثيقة

 

 المجلس التنفيذي،إن 

خالل المفاوضات على اتفاقية تعاون جديدة مع الموحد األفريقي الموقف مشروع ب يحيط علما   .1

 ؛2121، في سياق اتفاقيات كوتونو لما بعد االتحاد األوروبي

يد يسلط عمل جلما تم القيام به من  ،مفوضيةوبالبمجموعة العمل للجنة الممثلين الدائمين  يشيد .2

 ؛استكشافها الضوء على جميع السبل الممكن

حاد مع االت للتفاوض اوصريح اإطارا حقيقيبشكل جيد بأن المشروع المقترح يحدد  يرحب .3

 ؛مجموعة دول أفريقيا والمحيط الهادي والبحر الكاريبي األوروبي خارج سياق

 :يدعو إلى الموقف األفريقي الموحد كونل يعرب عن تقديره .4

 تتحدث بصوت واحد؛ ومتضامنةموحدة  ةأفريقيقارة  (1)

مجموعة دول أفريقيا  عن إطار بمعزل؛ قارةوقارة /اتحادبين اتحاد واحد إطار تعاون و  (2)

 ،واالتحاد األوروبي والمحيط الهادي والبحر الكاريبي

زها تعزيمع  ،واالتحاد األوروبي واألقاليمبين البلدان االتفاقيات المبرمة الحفاظ على  (3)

 لتشمل جميع البلدان األخرى في القارة، نطاقها تمديدو

األخذ في االعتبار مع ، 2121من اتفاقيات كوتونو لما بعد الموقف األفريقي الموحد  عتمدي .1

رسال مساهماتها إلى األقاليم الراغبة في المساهمة بإ ويدعوتعليقات المجلس التنفيذي 

نص إعداد فريق العمل باستكمال  يكلف، وفي هذا الصدد، 2118أبريل  11المفوضية بحلول 

( 112الموقف األفريقي الموحد وتقاسمه مع الوزراء قبل االجتماع الوزاري السابع بعد المائة )

 في لومي، توجو. 2118المقرر عقده في مايو 

ط ع بلدان البحر الكاريبي والمحيم الجنوب-الشروع في التفاوض بشأن شراكات الجنوب يقرر .6

 الهادي بناء على نماذج الشراكات القائمة.

 مجموعة من بتشكيل ،بالتشاور مع المفوضيةالقيام، من لجنة الممثلين الدائمين،  يطلب .2

 أفريقيا. الذين يمثلونالمفاوضين السياسيين والفنيين 

مجموعة عمل على  باإلشراف، من المفوضية، بمساعدة لجنة الممثلين الدائمين يكلف .8

 .منتظمة إليهتقارير وتقديم  المفاوضين

لى الدورة إلتمويل عملية التفاوض مناسبة إضافية مشروع ميزانية م يتقدالمفوضية من  طلبي .9

 .عتماداالو لبحثللمجلس التنفيذي العادية الثالثة والثالثين ل


