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 مقرر

 بشأن مشروع االتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 EXT/ASSEMBLY/AU/2(X)الوثيقة  

 

 ،إن المؤتمر

طقة وقائد من النيجرمع التقدير، بتقرير فخامة السيد يوسوفو محمدو، رئيس جمهورية  يحيط علما .1

التجارة الحرة القارية األفريقية والتوصيات الواردة فيه بشأن التقدم المحرز في إنشاء منطقة التجارة 

 القارية األفريقية.
المجلس التنفيذي حول مشروع االتفاقية المؤسسة لمنطقة  الواردة في مقرر توصياتالب يحيط علما .2

والبروتوكول حول التجارة في السلع والبروتوكول حول التجارة في التجارة الحرة القارية األفريقية 

 .تسوية المنازعات الخدمات والبروتوكول حول قواعد وإجراءات

المفوضية  كلفالذي و  2112 المعتمد في يناير ASSEMBLY/AU/DEC.394 (XVIII) بمقرره يذكر .3

 Assembly/AU/Dec.666 (XXX) التعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والمقررب

 بشأن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. 2112المعتمد في يناير 

اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية ومفوضية االتحاد وزراء التجارة األفريقيين وب يشيد .4

 الصكوك القانونية لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.الستكمال  جهودهمى علاألفريقي 

لسلع والبروتوكول حول التجارة في ا االتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية يعتمد .5

 مع ،تسوية المنازعات حول التجارة في الخدمات والبروتوكول حول قواعد وإجراءات والبروتوكول

 المتعلقة باألمانة. 13التعديل على المادة 

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. يقوم بإطالق .6

لمؤسسة اجميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على التوقيع والتصديق على االتفاقية  يحث بقوة .7

 لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من أجل السماح بدخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

من المفوضية تقديم أي مالحق لالتفاقية إلى دورة استثنائية للجنة الفنية المتخصصة للعدل  يطلب .2

في  تنفيذي المقرر عقدهماوالشؤون القانونية لبحثها وتقديمها أيضا إلى المؤتمر عن طريق المجلس ال

 .للبحث 2112يناير 

إنشاء منطقة بالتأكيد على التزامه بتنفيذ خطة العمل لتعزيز التجارة األفريقية البينية والتعجيل  يجدد .2

لتحقيق رؤية االستقالل  ASSEMBLY/AU/DEC.394 (XVIII) التجارة الحرة القارية وفقا للمقرر 

ساء الن ، السيمااالقتصادي ألفريقيا وتحولها الهيكلي والمشاركة المجدية لجميع مواطني القارة

 في نظام التجارة القاري والعالمي. ،والشباب
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قادة األعمال األفريقيين هذه القمة التاريخية ويتعهد بإقامة شراكة دائمة معهم بغية  بحضوريرحب  .11

صول على مساهماتهم ذات الصلة في تنفيذ الصكوك القانونية لمنطقة التجارة الحرة إشراكهم والح

 القارية األفريقية.

 لكافة أصحاب يتسنىبالقيام بحمالت توعية وطنية عريضة القاعدة حتى  يعلن التزامه أيضا .11

تجارة الالمصلحة وخاصة المواطنين العاديين وأصحاب األعمال عبر القارة األفريقية ملكية منطقة 

 الحرة القارية األفريقية.

 وزراء االتحاد األفريقي المسئولين عن التجارة بما يلي: يكلف .12

تقديم المالحق المرفقة بالبرتوكول حول التجارة في السلع والمالحق المرفقة بالبروتوكول حول  (1

قواعد وإجراءات تسوية المنازعات وقائمة القطاعات ذات األولوية للتجارة في الخدمات إلى 

 .لالعتماد 2112الدورة العادية القادمة لمؤتمر يوليو 
ول االلتزامات الخاصة بشأن التجارة في الخدمات وفقا تقديم جداول التسهيالت الجمركية وجدا (2

 .لالعتماد 2112للطرق المتفق عليها، إلى مؤتمر يناير 
استكمال المفاوضات حول سياسة المنافسة واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية وتقديم مشاريع  (3

لفنية المتخصصة من خالل اللجنة ا لالعتماد 2121النصوص القانونية الموحدة إلى مؤتمر يناير 

 للعدل والشؤون القانونية.

 

تسهيل استكمال بحث القضايا العالقة في إطار جدول مدمج خالل المرحلة  المفوضيةمن يطلب  .13

األولى ومواصلة دعم المرحلة الثانية من المفاوضات حول االستثمار وحقوق الملكية الفكرية 

 .2112تمر يونيو وسياسة المنافسة تحت اإلطار المؤسسي الذي اعتمده مؤ

من قائد منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية فخامة السيد يوسوفو محمدو، رئيس جمهورية  يطلب .14

 .2112قمة يوليو  إلىتقرير مرحلي عن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية تقديم  النيجر


