
EA 12717 

AFRICAN UNION 
 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA   Tel.: (251-11) 5182402 Fax: (251-11) 5182400 
Website: www.au.int 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةمنطقة التجارة الحرة القاري حول تحديث
 

http://www.au.int/


1 
 

 

 عن منطقة التجارة الحرة القارية تقرير مرحلي 

 الخلفية  -أوال

لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي التي الثامنة عشرة  الدورة العادية اعتمدت .1
 Assembly/AU/Dec.394 (XVIII)) مقررا 2012في يناير  ،عقدت في أديس أبابا، إثيوبيا
كما أجازت القمة . 2017عام ىو تاريخ إرشادي  لبحمو  بإنشاء منطقة تجارة حرة قارية

السياسة ؛ ىي التي تحدد سبع مجموعاتالبينية األفريقية رة خطة العمل لتعزيز التجا
وتمويل  بنية التحتية المتعمقة بالتجارة،الو  القدرة اإلنتاجية،و  تسييل التجارة،و التجارية، 

وسوف تضم منطقة التجارة الحرة  .تكامل السوق عامل، و معمومات التجارةو  ،التجارة
القارية أربعة وخمسين بمدا أفريقيا مع مجمل السكان البالغ عددىم مجتمعين أكثر من 

تريميون دوالر أمريكي.  3.4مميار نسمة والناتج القومي اإلجمالي المجمع البالغ أكثر من 
القارة. وأظير رؤساء الدول  كبير الحجم لممنتجين فيويتيح سوق كيذا فرصا لإلنتاج 

من  يم طمبوالحكومات التزاميم بتسريع عممية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية من خالل 
وزراء االتحاد األفريقي لمتجارة اإلعداد إلطالق مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية 

 .2015بحمول عام 

يمثل  2012في عام  البينية األفريقيةالتجارة وفقا لمنظمة التجارة العالمية كان مستوى    .2
جدا مقارنة باالقاليم األخرى في العالم. ويشكل نصيب أفريقيا  ا% مما يعد منخفض12.8

% مما يعد كذلك في غاية 3.5تدفقات التجارة العالمية  جمالية فيمن الصادرات اإل
در األفريقي معدالت حماية جمركية األخرى. ويواجو الُمصاالنخفاض مقارنة باالقاليم 

أعمى مما يواجيو نفس  ,ىي ، % 7.8مطبقة عمى المواد غير الزراعية تبمغ في المتوسط 
الُمَصدر عندما يقوم بالتصدير إلى أوروبا أو الواليات المتحدة. وتقوم التجارة فيما بين 
االقتصادات الرئيسية ألفريقيا التي ال تتبع لنفس المجموعة االقتصادية االقميمية عمى 
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قع التجاري لمتجارة العابرة لمحدود في . ويتطمب ىذا الوا لة األولى بالرعاية الدو إأساس مبد
زالة  أفريقيا ببساطة فعل الكثير من أجل التوصل إلى إطار يتيح تخفيض الجمارك وا 

وفض المنازعات من الحواجز غير الجمركية وآلية قائمة عمى القواعد من أجل تنفيذ العقود
ىدف مع  وتتمشى  مثل ىذااإلطار جممة أمور أخرى. وتتيح منطقة التجارة الحرة القارية 

 مجماعة االقتصادية األفريقية.ل المؤسسة  معاىدة أبوجا 

، تتيح منطقة التجارة الحرة 2063مع األىداف االستراتيجية لمبادرة أجندة االتحاد تمشيا    .3
واردىا التجارية القارية أداة يمكن استخداميا من أجل وضع القارة استراتيجيا الستغالل م

ات األفريقية. اليائمة وفرصيا االستثمارية و اإلسيام إيجابيا نحو التحول الييكمي لالقتصاد
في  منطقة التجارة الحرة القارية اإلسيام أن تساىم وفي سياق عممية تحول أفريقيا، يتعين 

 عمى حياة المواطنين. اإيجابي تأثيرا  تؤثرالقضاء عمى الفقر وأن 

يأتي التوجو إلنشاء منطقة التجارة الحرة القارية في وقت تستحوذ فيو القارة عمى سبعة من  .4
وتمتاز القارة كذلك بطبقة وسطى سريعة النمو. ات العشرة األسرع نموا في العالم االقتصاد

ة عمى نطاق القارة وأفريقيا آخذة في النيوض. وفي الواقع، تحدث تطورات إيجابية كثير 
ولذلك يمزم أن يتم تصميم منطقة التجارة الحرة القارية بطريقة تتيح الفرصة لتكامل األسواق 
الوطنية المجزأة في سوق قاري وظيفي. مع ذلك، فإن السعي إلى تحقيق تكامل السوق 

التحتية والقدرة الصناعية لن يحقق وترك الجوانب اليامة مثل تسييل التجارة وتطوير البنية 
النتائج المطموبة. فالدول األفريقية األعضاء التي تعمل عمى تنفيذ المزيج الصحيح 

النمو الذي تتمتع  ىالمسياسات يمكن ليا االستفادة من فرص التجارة واالستثمار التي يوفر 
 بو القارة حاليا.

اإلطار األوسع لالستراتيجية  السعي إلى تحقيق أجندة تكامل السوق في نطاق إن  .5
اإلنمائية لمتكامل االقميمي  يوفر فرصة يمكن من خالليا أن تستفيد أغمبية الدول 
األعضاء في االتحاد األفريقي من التكامل القاري. ومن أجل االستفادة من مبادرات تكامل 

سيما المشاريع السوق القارية، ىناك حاجة إلى بذل الجيود نحو تطوير البنية التحتية، وال 
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الحاجة كذلك إلى التركيز عمى ضمان وتدعو التي من شأنيا تعزيز الترابط االقميمي. 
تعزيز القدرات اإلنتاجية الوطنية مع االستفادة من فرص الوصول إلى السوق القارية 

بالمثل أن منطقة التجارة الحرة القارية سوف تضم أعضاءا  من الصحيح و  واالقميمية.
عمى مستويات متباينة من التنمية االقتصادية، ومن ثم تنشأ الحاجة إلى اعتبار ىذا 

 في مبادئ وطرائق المفاوضات.مندرجا العامل 

يمكن تحقيق النجاح الطويل األجل في تكامل السوق من خالل بناء الشركات والصناعات  .6
عمى الصعيد العالمي. ويعد تسيير خدمات االقتصاد المتسم بالكفاءة، درة التنافسية ذات الق

أحد العناصر األساسية في مجال تطوير االقتصادات التنافسية. وفي أكثر من نصف 
% من )الناتج المحمي 50في المتوسط بنحو البمدان في أفريقيا، يسيم قطاع الخدمات 

وتدرك معظم البمدان األفريقية الدور الذي يمكن أن يؤديو قطاع الخدمات في  اإلجمالي(.
تحريك النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل. وىناك أيضا إدراك بأن الخدمات مثل 

، والنقل، والخدمات المالية وخدمات األعمال التجارية تعد االتصاالت السمكية والالسمكية
من الميم أن يكون نطاق منطقة  ،مع عبر الحدود. لذلكعناصر تمكين بارزة في حركة الس

بما يكفي ليضم القواعد والجوانب اإلنمائية حول التجارة في  االتجارة الحرة القارية واسع
من جممة القدرة التنافسية السمع، والتجارة في الخدمات، واالستثمار وسياسة المنافسة، و 

في معظم البمدان األفريقية  أن القطاع غير الرسمي  تبار أمور أخرى. ومع األخذ في االع
ينبغي تصميم منطقة التجارة الحرة القارية بطريقة تتيح فرصا لمشركات كبيرا، يكون 

عبر غير الرسميين  تجارتستجيب كذلك الحتياجات الالصغيرة والمتوسطة الحجم و 
 1الحدود.

  2102 يناير قمة مقرر تنفيذ لجنة به قامت الذي العمل  -ثانيا

 

                                                      
1
األفريقية % من األسر األفريقية في االقتصاد غير الرسمي، وهذا ما يوضح المستويات المنخفضة الواردة في التقرير للتجارة 06-06بين ما يوجد   

 التي تستثني االقتصاد غير الرسميالبينية 
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 األفريقيةالتجارة وتنفيذ خطة العمل حول تعزيز  إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية يتيح . 7
 امحدد امشروعاستراتيجية اقميمية إنمائية. ويعتبر األول إطارا شامال التباع  البينية

مستمرا بأىداف ممموسة لمضاعفة  البينية األفريقيةالتجارة بزمن، بينما يعتبر تعزيز 
من الضروري ، . لذلك 2022إلى يناير  2012 ينايرمن البينية األفريقيةالتجارة تدفقات 

أن تبذل الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية االقميمية ومفوضية االتحاد األفريقي 
 البينية .األفريقيةالتجارة عمى كل مستوى بغية تنفيذ خطة العمل حول تعزيز  اجيود

يعد االتحاد األفريقي المؤسسة الرئيسية لتحريك مبادرة منطقة التجارة الحرة القارية، مع  .8
لمسؤولية األساسية لمنطقة التجارة الحرة القارية في إطار ا تولى إدارة التجارة والصناعة 

منطقة التجارة الحرة القارية التي سوف تتفاوض عمييا الدول و  مفوضية االتحاد األفريقي.
 2017، ينبغي تفعيميا بحمول التاريخ اإلرشادي في عام األعضاء في االتحد األفريقي

 استنادا إلى المعالم المناسبة التالية:

 

 السوق - اأفريقي شرق لجماعةمنطقة التجارة الحرة الثالثية األطراف استكمال  .1
 اإلنمائية الجماعةو ( الكوميسا)  فريقياأل جنوبالو  أفريقيا  لشرق المشتركة
 . (سادك) األفريقي لمجنوب

 غير اإلقميمية االقتصادية المجموعات قبل من الحرة التجارة اتفاقية إكمال  .2
لجماعة  الثالثية لمبادرةا عمى شاكمة موازيةال ترتيباتال إجراء خالل من الثالثية،

والجنوب األفريقي ومجموعة تنمية  أفريقيا  لشرق شرق أفريقيا والسوق المشتركة 
 2012 بينما  فييا، األعضاء الدول أفضميات تعكس أن أو الجنوب األفريقي،

 . 2014 و

 التجارة منطقة مبادرة في األخرى اإلقميمية الحرة التجارة مناطقو  الثالثية توطيد .3
 . 2016 و 2015 عامي بين القارية الحرة
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 . 2017 عام بحمول القارية الحرة التجارة منطقة إنشاء. 4

 

 المفوضية نظمت ،منطقة التجارة الحرة القارية مفاوضات إلطالق االستعدادات من وكجزء. 9
 مع تمشياو . منطقة التجارة الحرة القارية حول  العمل القاري لفريق  اجتماعين اآلن حتى

 لممناقشات كأساس استخدمت التي لفنيةا الوثائق القاريالعمل فريق   أعد ، اختصاصو
 االتحاد وزراء لمؤتمر االستثنائية الدورة خالل منطقة التجارة الحرة القارية حول االستراتيجية

 . 2014 عام بريلأ في عقدت التي متجارةل األفريقي

 

. األفريقي لألعمال مجمسال إنشاء عممية في الشركاء مع بالتعاون  المفوضية  تعمل. 10
 في الخاص القطاع نظر وجيات وتوضيح لتجميع منبر ضروري بمثابة المجمسيكون   سوفو 

 تيدف التي التحضيرية األنشطة بعض في حاليا المفوضية  وتشارك. القارية السياسات صياغة
 األفريقي لألعمال مجمسال تفعيل يتم أن المتوقع ومن. األفريقي لألعمال مجمسال تفعيل إلى

 . 2015 عام بحمول

 

 األفريقية، البينية التجارة لتعزيز العمل خطة لتنفيذ ين الفعال والتقييم الرصد لضمان. 11
 . التجارة مرصد إنشاء سيتم ،منطقة التجارة الحرة القارية ن بشأ قمة ومقرر الطريق وخارطة

 السمع بخصوص  األعضاء الدول من المعمومات جمع في  لممرصد الرئيسية الميام وستتمثل 
 كما توفر .  بالتجارة المتعمقة والمعموماتصناعة الخاصة بال اإلحصاءاتو  الخدماترة تجاو 

 لتفعيل الشركاء مع حاليا المفوضية وتعمل. المعمومات ىذه مثل وتوزيع نشرتقوم بو  تحميال
 . 2015 عام بحمول التجارة مرصد
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 وتنفيذ المفاوضات بغية إنجاح ينمتعددال المصمحة أصحاب مشاركة ويقتضي األمر. 12
 البرلمانيينو  المدني والمجتمع الخاص القطاع يشمل ذلكو . منطقة التجارة الحرة القارية

 قبل من مشترك بشكل تنظيمو يتم الذي لمتجارة، األفريقي المنتدىو . وغيرىم واألكاديميين
 لمختمف برمن توفير  بيدفو تأسيس تم ألفريقيا، االقتصادية والمجنة األفريقي االتحاد مفوضية
السوق  تكامل في مجال والتحديات المحرز التقدم بشأن مناقشةالو  لمتفكير المصمحة أصحاب
وتجري . 2012و 2011 في مرتين التجاري األفريقيالمنبر  تنظيم اآلن، حتىتم و . القارية

 االتحاد وزراء مؤتمر انعقاد قبل 2014 عام فيالمنبر التجاري األفريقي  لتنظيمالخطط 
 . تجارةلم األفريقي

 

منطقة التجارة الحرة  من يستفيد ىو الذي  الخاص القطاع فإن  المطاف، نياية في. 13
 في الخاص القطاع ألىمية نظراو . التفاوض عممية من جزءا تكون أن الميم فمن ولذا ،القارية
 العام القطاعين بين الحوار عمى الحفاظ فينبغي  القارة، في اإلقميمي التجاري التكامل عجمة دفع

التجارة منطقة بالخاصة  المفاوضات عممية في الخاص القطاع يشارك أن وينبغي. والخاص
 . األولية مراحميا في والقارية واإلقميمية الوطنية المستويات جميع عمى الحرة القارية

 

 منطقة التجارة الحرة القارية  حول 2102 لعام العمل خطة. ثالثا

 

 التجارةإلدارة  العمل خطة متجارةل األفريقي االتحاد وزراء لمؤتمر االستثنائية الدورة أقرت. 14
  العمل خطة ترفق و . منطقة التجارة الحرة القارية لمفاوضات التحضيرية لممرحمة والصناعة

  ؛ العمل خطة في تحديدىا تم التي الرئيسية العملخطوط فيما يمي و  .بيذاالتقرير 1 ممحقك
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 اإلقميمية التشاورية  االجتماعاتتنظيم  .1

عداد دراساتال بإجراء التكميف . 2 منطقة التجارة الحرة  لمفاوضات الفنية الوثائق وا 
  القارية

  منطقة التجارة الحرة القاريةحول  واالتصاالت الدعاية حمالت  .3

 القطاع عمى خاص بشكل التركيز مع المصمحة أصحاب إشراك فعاليات  .4
 . والبرلمانيين الخاص

  األعضاء والدول اإلقميمية االقتصادية ممجموعاتل القدرات بناء أنشطة .5

  التجارة ومرصد  األفريقي األعمال مجمس إنشاء  .6

 

( 5) خمس بإجراء األفريقي االتحاد مفوضية كمفت قدف الخدمات، في لمتجارة بالنسبةو  . 15
  إثيوبيا، في الجوي النقل وخدمات نيجيريا، في المصرفية الخدمات مجال في حالةلم دراسات

األعمال لتجييز  واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا/ خارجية بمصادر االستعانة خدمات 
 بيدف فاسو  بوركينا في الثقافية والخدمات أوغندا في التعميم خدماتو  السنغال، في التجارية 

 نتائج تشيرو . ناجحةال الخدمات صادرات مجال في الممارسات أفضل حول المعمومات جمع
 األفريقية لمبمدان كبيرة فرصة ينطوي عمى الخدمات قطاع أن إلى حتى اآلن   الدراسات ىذه

 التجارة في الفعالة والمشاركة الستفادةل الصغيرة الجزرية والدول الساحمية غير البمدان وخاصة
 . والعالمية القارية
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  1 الممحق

TI/TD/CTF/2/WP/01  

منطقة التجارة الحرة  لمفاوضات التحضيرية للمرحلة االفريقي االتحاد مفوضية 2عمل خطة
  (.2102) القارية

الفاعمة عناصرال األنشطة المرحمة  الجدول الزمني 
التصور وصنع  وضع

القرار    
اعتماد مقرر بشأن تعزيز 

 البينية األفريقيةالتجارة 
نشاء منطقة التجارة  وا 
الحرة القارية بحمول 

2017 

الدول األعضاء، مفوضية 
 االتحاد األفريقي

 2012يناير 

.تنظيم اجتماعات 1 المرحمة التحضيرية
تشاورية إقميمية حول 
منطقة التجارة الحرة 

ات القارية لجميع المجموع
االقتصادية اإلقميمية 

التي يعترف بيا  الثماني
 االتحاد األفريقي

المجموعات االقتصادية 
ومفوضية االتحاد  ،اإلقميمية
ولجنة األمم المتحدة  ،األفريقي

والدول  ،اياالقتصادية ألفريق
 األعضاء

نوفمبر  – ايوم
2014 

.إعداد الوثائق التالية:2   
.األىداف والمبادئ 1

الموجية لمفاوضات 
منطقة التجارة الحرة 

 القارية
.ىيكل مفاوضات منطقة 2

 التجارة الحرة القارية 

مفوضية االتحاد األفريقي وفريق 
 العمل القاري

 2014مارس 

                                                      
2
 .4602ء التجارة المنعقدة في أبريل تمت إجازة خطة العمل من قبل الدوة االستثنائية لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزرا  
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.إعداد خطة عمل 3
 مفوضية االتحاد األفريقي

جتماع اال.تنظيم 3 
جتماع الثاني الخاص باال

فريق العمل القاري حول ل
منطقة التجارة الحرة 

 القارية

المجموعات االقتصادية 
مفوضية االتحاد و  ،اإلقميمية
 فريق العمل القاريو  ،األفريقي

 2014أبريل 

. تنظم دورة استثنائية .4 
لمؤتمر االتحاد األفريقي 

 لوزراء التجارة

 مفوضية االتحاد األفريقي 
 والدول األعضاء

 2014أبريل 

.تنظيم ورش عمل 5 
 لمقطاع الخاص إقميمية

لبرلمانيين والمجتمع وا
المدني حول منطقة 
 التجارة الحرة القارية 

، مفوضية االتحاد األفريقي
المجموعات االقتصادية و 

 اإلقميمية

 نوفمبر - مارس
2014  

تنظيم حمالت إعالمية/ .6 
إعالنية بشأن منطقة 
  التجارة الحرة القارية

مفوضية االتحاد األفريقي 
والمجموعات االقتصادية 

 والدول األعضاءمية اإلقمي

 -أبريل
 2014مبرديس

 . إعداد الوثائق التالية:7 
أساسية دراسات .إعداد 1

والتحاليل الموضعية حول 
 شتى المسائل

 اختصاصات مشروع  .2
منتدي المفاوضات لمنطقة 

 التجارة الحرة القارية
. مشروع اإلعالن 3

والمقرر بشأن إطالق 

مفوضية فريق العمل القاري، و 
، والمجموعات االتحاد األفريقي

االقتصادية االقميمية، ولجنة 
األمم المتحدة االقتصادية 

 ألفريقيا

 2014ر أكتوب
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منطقة التجارة الحرة 
 القارية 

 
تنظيم االجتماع . 8 

الخاص باالجتماع الثالث 
 لفريق العمل القاري

لمنطقة التجارة الحرة 
 القارية

 

المجموعات االقتصادية 
ومفوضية االتحاد االقميمية، 
 فريق العمل القاري ، و األفريقي

 2014رسبتمب

. تنظيم دورة كبار 9 
المسؤولين المكرسة 
لمنطقة التجارة الحرة 

القارية واستراتيجية تعزيز 
  التجارة األفريقية البينية

المجموعات االقتصادية 
مفوضية االتحاد االقميمية، و 

 األفريقي

 2014سبتمبر 

. تنظيم الدورة التاسعة 10 
لمؤتمر االتحاد األفريقي 

 لوزراء التجارة

مفوضية االتحاد األفريقي والدول 
 األعضاء

 2014أكتوبر 

قمة رؤساء دول  إطالق المفاوضات
االتحاد وحكومات 
 األفريقي

الدول األعضاء/المجنة األفريقية 
الرفيعة المستوي المعنية 

 بالتجارة/القمة

2015 

 


