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 مقدمـة أوال.

 ىي األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة أن والمعادن والصناعة متجارةل المتخصصة الفنية المجنة تذكر .1
 التي أفريقيا- األفريقي تحادلال 3662 أجندة لتنفيذ األولى ةيالعشر  مخطةل الرئيسية المشاريع حدىإ

 مجاالت األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات من األولى المرحمة تغطية تمت لقد نريدىا.
 وحقوق االستثمار مجاالت الثانية المرحمة تغطي وفسو  الخدمات. في والتجارة السمع في التجارة
 المنافسة. وسياسة الفكرية الممكية

 ،األفريقية القارية الحرة ةالتجار  منطقة حول التفاوض منتدى المفاوضات في المشاركة مؤسسات تشكل .3
 األفريقي. تحادلال التجارة ووزراء التجارة، مسئولي كبارل

 الحرة التجارة منطقة حول التفاوض منتدىل األول االجتماع بأن كذلك المتخصصة الفنية المجنة تذكر .2
 التجارة، مسئولي كبار من لكل األولى باالجتماعات متبوعا ،3616 فبراير في المنعقد األفريقية القارية
 .3616 مايو في المنعقدة األفريقي لالتحاد التجارة ووزراء

 يناير في المنعقدة األفريقي االتحاد وحكومات دول لرؤساء والعشرون الثامنة العادية الدورة كمفت .4
 قائد ليكون النيجر جميورية رئيس محمدو، إيسوفو السيد فخامة إثيوبيا – أبابا أديس في 3617

 األفريقية. القارية الحرة التجارة منطقة لمفاوضات

 وحكومات دول لرؤساء نيالثالث العادية الدورة خالل األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة اسم اعتماد تم .5
 منطقة تحدد التسمية ىذه أن حيث إثيوبيا ،أبابا بأديس 3618 يناير في المنعقدة األفريقي االتحاد
 القارة.ب الحرة التجارة

 األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات في المحرز التقدم ثانيا.

 القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات في المحرز التقدم عمى الضوء التالية والفقرات المقاطع تسمط .6
  اآلن: حتى األفريقية

 إجراؤها تم التي المفاوضات (0

 إدارة نجحت األفريقية، القارية الحرة التجارة منطقة ءإلنشا المعتمدة اإلرشادية الطريق خارطة مع تمشيا .7
 حول التفاوض لمؤسسات التالية االجتماعات تنظيم في األفريقي االتحاد مفوضيةل والصناعة التجارة
 :3618 مبرديسو  3616 فبراير بين األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة
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 ؛األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة حول التفاوض منتدىل ااجتماع 41 (أ 

 التجارة؛ سئوليم كبارل اجتماعات 7 (ب 

 األفريقي. تحادلال التجارة لوزراء اجتماعات 7و (ج 

 العمل وفرقة الفنية العمل ألفرقة مختمفة اجتماعات خالل من التفاوضية اليياكل اجتماعات دعم تم كما
 محددة. تقنية مجاالت حول عملال ورشو  القارية

 االستراتيجيين والشركاء األعضاء الدول مع كذلك والصناعة التجارة إدارة عممت الصدد، ىذا في .8
 األفريقي البنك اإلقميمية، االقتصادية المجموعات ىم االستراتيجيون الشركاء النتائج. لتعميم الرئيسيون
 ا.ألفريقي االقتصادية المتحدة األمم ولجنة والتنمية التجارة المتحدة األمم مؤتمر لمتنمية،

  يمي: ما 3616 حتىو  المفاوضات من األولى المرحمة خالل المحققة اإلنجازات تشمل .9

 الفنية المساعدة تقديم أجل من األفريقية القارية الحرة التجارة منطقةل المخصصة الدعم وحدة إنشاء (أ 
 منطقة حول التفاوض ليياكل الفني والمجال السكرتارية مجال في الدعم وكذلك لمبمدان والتفاوضية

 األفريقية؛ القارية الحرة التجارة

 منطقة حول فنية دراسات البرنامج تضمني .المفاوضات في المشاركين قدرات بناء برنامج نفيذت (ب 
 القدرات. بناء عممية فيو تستمر الذي الوقت في األفريقية القارية الحرة التجارة

 إشراك البرنامج تضمنوي والقاري. اإلقميمي المستوى عمى المصمحة أصحاب لدى الوعي مستوى رفع (ج 
 ممكية أجل من الحكومية غير الفاعمة الجيات عمى فضال المدني المجتمع ومنظمات الخاص القطاع
 األفريقية. القارية الحرة التجارة منطقة عممية

 األفريقية القارية الحرة التجارة قةمنط حول التفاوض منتدى قبل من فنية عمل مجموعات سبع إنشاء (د 
 و الفنية؛ المدخالت لتقديم
 الشركاء مع بالتعاون األفريقية القارية الحرة التجارة منطقةل القانونية الصكوك نصوص مشاريع إعداد

 االستراتيجيين،

 التجارة منطقة عمميات بيا تسترشد فنية بدراسات الموارد تعبئة جيود بعض توجت .فنية دراسات إجراء (ه 
 التمويل اتفاقية بشأن استشاريين خبراء لتعيين ماليا دعما األوروبي االتحاد دمق .األفريقية القارية الحرة
 اإلفريقي االتحاد في األعضاء الدول لدعم الجودة عالية فنية دراسة 26 إلى يصل ما جراءإل العام
 منطقة مفاوضات إجراء ىو بذلك القيام من غرضال كان .األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة بشأن
 الخيارات مختمف من يفولتكال وتحديات لمنافع واضح فيم أساس عمى األفريقية القارية الحرة التجارة
 ووسائل طرق عن تبحث والصناعة التجارة إدارة تزال ال .األفريقية القارية الحرة التجارة منطقةب المتعمقة
 القادمة. األشير في المتبقية لألعمال ضافيةاإل فنيةال مساعدةال تأمين
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  المفاوضات نتائج (6

 تحرير طرائق بالنيجر، ،نيامي في المنعقد األفريقي تحادلال لتجارةا لوزراء الثالث االجتماع قرر .16
 إطالق أثناء المؤتمر ىاحدد التي المعايير مع تمشيا الخدمات في لتجارةاو  السمع في التجارة

 :ىي الطرائق وىذه لممفاوضات. واضحة توجييية مبادئ الطرائق تضمنت مفاوضات.ال

 في التجارة بشأن األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة حول مفاوضاتال طرائق بشأن يةاالتفاق (أ 
 السمع

 التعريفات، من %96 نسبة بتحرير طموح ىدف عمى األفريقي لالتحاد التجارة وزراء اجتماع اتفق .11

 الطرائق توفر نفسو، الوقت وفي متكاممة. قارة في المتمثل عامال اليدف االعتبار في األخذ مع
 االلتزامات وتنفيذ تعديل أجل من البمدان لبعض الالزمة الزمنية الفترةو  الكافية المرونة المعتمدة
 األفريقية. البمدان بين فيما األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة إطار في ستتحمميا التي اليامة

 يتم التي السمع تفاصيل فييا تقدم التي التعريفة عروض تقديم ىي ذلك بعد التالية المرحمة وستكون
 العروض دمج سيتم مستبعدة. أو حساسة تعتبر التي تمك وكذلك الجمركية الرسوم من معفاة تداوليا

 ىي أعضاء دول سبع سعت وقد .األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة اتفاقية من 1 الممحق في
 إلى استنادا ىذا من الميل إلى مبابوييوز  زامبيا، السودان، مالوي، مدغشقر، جيبوتي، ،إثيوبيا
 رئيس ،ومحمد وفو يوسإ السعادة صاحب ،األفريقي االتحاد مناصر كمف االقتصادية. ظروفيا
 لكن تحفظيا، بوتيجي سحبت الحين ذلك ومنذ البمدان. ىذه مع مشاورات بعقد النيجر، جميورية

 خاص. إعفاء إلى تحتاج المتبقية الست الدول

 في التجارة بشأن ةاألفريقي القارية الحرة التجارة منطقة حول مفاوضاتال طرائق بشأن يةاالتفاق (ب 
 لخدماتا

 منطقة في األعضاء الدول بين فيما الخدمات قطاعات في التجارة لتحرير أساسا الطرائق توفر .13
 االتزاماتي مع يتماشى ماب مستقبلال في تنظيمي تعاونل أساسا وكذلك األفريقية، قاريةال الحرة التجارة
 أساس عمى الخدمات في التجارة بشأن المفاوضات تستمر أن عمى االتفاق وتم عمييا. المتفق
 من الخدمات في التجارة بشأن العام االتفاق في االلتزامات جدولة بين يجمع الذي التدريجي التحرير
 .أخرى ناحية من مختمط نيج في التنظيمي، لتعاونوا ناحية،
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 األفريقية القارية الحرة التجارة اتفاقية عمى التوقيع (ج 

 مارس 31 في ةعقدمنال األفريقي، االتحاد وحكومات دول لرؤساء العاشرة االستثنائية الدورة خالل .12
 اختتام بعد األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة اتفاقية توقيع تم رواندا، الي،جكي في 3618

 التالية: القانونية النصوص حول المفاوضات

 األفريقية القارية الحرة التجارة لمنطقة ؤسسةالم االتفاقية (أ 
  السمع في التجارة توكولو بر  (ب 
 الخدمات في التجارة توكولو بر   (ج 
 المنازعات تسوية حول اإلجراءات بقواعد المتعمق توكولو والبر  (د 

 
 قام .3618 يوليو في موريتانيا – نواكشوط في المنعقدة والثالثين الحادية العادية القمة خالل .14

  ومالحقيا: التالية القانونية النصوص باعتماد والحكومات الدول رؤساء

  السمع: في التجارة بروتوكول مالحق (أ 

 التعريفية؛ االمتيازات جداول بشأن 1 الممحق (1
 المنشأ؛ قواعد بشأن 3 الممحق (3
 ؛المتبادلة اإلدارية والمساعدة الجمركي التعاون بشأن 2 الممحق (2
 التجارة؛ تسييل بشأن 4 الممحق (4
 الجمركية؛ غير حواجزال بشأن 5 الممحق (5
 لمتجارة؛ الفنية الحواجز بشأن 6 الممحق (6
 ؛النباتية الصحة وتدابير الصحية التدابير بشأن 7 الممحق (7
 العبور بشأن 8 الممحق (8
 التجارية. اإلصالحات بشأن 9 الممحق (9

 
  المنازعات: تسوية في اإلجراءات بقواعد المتعمق بروتوكولال مالحق  (ب 

 الفريق؛ في العمل إجراءات بشأن 1 الممحق (1
 ؛الخبراء مراجعة بشأن 3 الممحق (3

 .الفريق وأعضاء لممحكمين السموك قواعد مدونة حول 2 لممحقا (2
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 الحادية العادية القمة عن الصادر مقررىم في والحكومات الدول رؤساء اعتمد ذلك، عمى عالوة .15
 ةالخمس الخدمات قطاعات بشأن ،3618 يوليو في موريتانيا، نواكشوط، في عقدت التي والثالثين

 واألعمال. والسياحة والتمويل واالتصاالت النقل قطاعات وىي األولوية ذات

 تضع قد األعضاء الدول أن عمى الخدمات في بالتجارة المتعمق البروتوكول من 38 المادة تنص .16
  يمي: ما حول مالحق

 محددة؛ال االلتزامات جداول (أ 

 بالرعاية األولى الدول إعفاءات (ب 

 الجوي النقل خدمات (ج 

 األولوية ذات القطاعات قائمة (د 

 التنظيمي التعاون حول عملال إطار (ه 

 .تنفيذال عمميات في األولى المرحمة من جزءا ذلك سيشكل
 في مصر القاىرة، في األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة اجتماعات من سمسمة آخر عقدت .17

 ومنتدى ؛المنشأ قواعدل الفنية العمل لمجموعة عشر الثاني االجتماع ىذه: وتشمل 3618 ديسمبر
 السابعة بالدورة انتيتو  ؛التجارة مسؤولي كبار الجتماع السابعة والدورة عشر الرابع التفاوض
 حول واضحة وقرارات توجييات إلى التجارة وزراء توصل وقد .األفريقيين التجارة وزراء لمؤتمر
 يمي: ما منيا أمور

 التعريفات؛ لعروض استخدامو سيتم الذي النموذج اعتماد (أ 

 تبقي؛الم العمل إلنجاز طريقال طةر اخ ومراجعة وضع (ب 

 المزدوج؛ والتأىيل التركيز عدم وشرط االستبعاد ئموقوا الحساسة المنتجات تحديد في الوضوح (ج 

طار المحددة االلتزامات جداول لوضع التوجييية المبادئ عمى الموافقة (د   التنظيمي؛ التعاون وا 

 في الثانية المرحمة قضايا بشأن العمل لتسييل منفصمة نيةف عمل مجموعات ثالث إنشاء (ه 
 .المنافسة وسياسة الفكرية الممكية وحقوق االستثمار مجاالت

 قدما المضي طريق ثالثا:
 لممفاوضات األولى ممرحمةل المدمج عمالاأل جدول (0)

 القارية الحرة التجارة منطقة التفاقية الرئيسية القضايا الستكمال العمل من الكثير نجازإ تمي بينما .18
 تفعيل أجل من بيا القيام يتعين والتي المدمج األعمال جدول في األنشطة من عدد ىناك ،األفريقية
  :يمي ما األنشطة ىذه بين منو  القارية الحرة التجارة لمنطقة األولى المرحمة
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 جداول لوضع ريقالط ذلك يميد حيث التعريفات، تحرير طرائق بشأن المعمقة القضايا ستكمالا (أ 
 ؛اتالتعريف امتيازات

 الحرة التجارة منطقة في المختمطة المنشأ قواعد تفاصيل مع المنشأ قواعد بشأن الرابع الممحق (ب 
 التشغيمية؛ التوجييية المبادئ وكذلك األفريقية القارية

 السمع مع التعامل ذلك في بما المنشأ قواعدب المتعمق الممحق في المعمقة القضايا استكمال (ج 
 ؛الخاصة االقتصادية /المناطقالترتيبات إطار في المنتجة

 التجارية؛ إلصالحاتا تنفيذل التوجييية المبادئ استكمال (د 

 ؛المالحق تنفيذ جاىزية لضمان الالزم العمل (ه 

 توجييية مبادئ وضع مثل الخدمات، في التجارة بشأن بالمفاوضات المتعمقة األعمال (و 
 األولوية؛ اتذ الخدمات قطاعات في عضو دولة لكل المحددة االلتزامات جداول لممفاوضات؛

  الخدمات؛ قطاعات لجميع التنظيمية األطر إعداد (ز 

 عمى األعمال ورجال العاديين المواطنين مثل واسع نطاق ىمع المصمحة أصحاب توعية (ح 
 والقارية. واإلقميمية الوطنية المستويات

 التجارة إدارة تعمل المناسب. الوقت في فنية دراسات وتقديم جراءإ أعاله المذكورة ةاألنشط تتطمب .19
 الحصول أجل من االستراتيجيين بإشراك متساو بشكل قامت وقد المستوى نفس عمى والصناعة

 دعميم. عمى

 المفاوضات من الثانية المرحمة قضايا (6)

 االستثمار بروتوكول بشأن االتفاق تشمل التي الثانية المرحمة قضايا بشأن التحضيري العمل يجري .36
 االجتماع وجو المنافسة. بسياسة المتعمق والبروتوكول الفكرية الممكية بحقوق المتعمق والبروتوكول

 توجيًيا 3618 ديسمبر في مصر القاىرة، في عقد الذي األفريقيين التجارة وزراء مؤتمرل السابع
 .3636 يونيو بحمول اضيعالمو  ىذه حول المفاوضات جراءإل

 التنفيذ حيز ودخولها األفريقية القارية الحرة التجارة لمنطقة المؤسسة االتفاقية عمى التصديق (3)

 تدخل تفاقيةاال أن عمى األفريقية القارية الحرة التجارة لمنطقة المنشئ االتفاق من 32 المادة تنص .31
 ديسمبر 21 فيو  والعشرين. الثانية التصديق وثيقة إيداع من يوماً  (26) ثالثين بعد يذالتنف حيز

 الدول أما .األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة اتفاقية عمى دولة نو وتسع تسع توقع ،3618
رتريا وبوتسوانا نيبن فيي المتبقية الست  قدمت ذلك، عمى وعالوة وزامبيا. ونيجيريا بيساو وغينيا وا 
سواتيني ديفوار وكوت تشاد وىي التالية: التسعة البمدان  ورواندا والنيجر وكينيا وغينيا وغانا وا 
 صكوك بتقديم تقوم إضافية بمدان من معمومات مفوضيةال تمقت كما تصديقيا. صكوك داوأوغن
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 بما يقالتصد من مختمفة بمراحل يمر البمدان من عدداً  أن حين في المناسب، الوقت في تصديقيا
 المحمية. متطمباتيا مع يتماشى

 إدارة قامت والتصديق التوقيع عممية ولتعزيز ،لمغاية مشجعا اآلن حتى المحقق اإلنجاز ىذا كان قد .33
 القارية الحرة التجارة لمنطقة المصمحة أصحاب إلشراك استراتيجية بإعداد والصناعة التجارة

 القادمة. األشير في تنفيذىا وسيتم األفريقية

 األفريقية القارية الحرة التجارة أمانة إنشاء (4)

 طمب ،3618 مارس 19 في المنعقدة رواندا، – كيجالي في ةعشر  الثامنة االستثنائية دورتو خالل .32
 فعالة أمانة إنشاء تضمن التي المعايير إعداد األفريقي االتحاد مفوضية من التنفيذي المجمس
 مؤقتا. المفوضية في مقرىا سيكون األفريقية، القارية الحرة التجارة لمنطقة

 لمنطقة أمانة بإنشاء المعنية الخيارات حول بالنقاشات تسترشد دراسة حاليا تجري ذلك، عمى بناء .34
 .قريبا المفوضية إلى تقديميا المتوقع ومن األفريقية القارية الحرة التجارة

 

  الخاتمة رابعا:

 ىياكل جميع قدمتيا الذي والوقت لمدعم تقديرىا عن تعرب أن األفريقي االتحاد مفوضية تود .35
 أيضا نود القياسي. الوقت ىذا مثل في األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة اتفاقية لتحقيق التفاوض

 رئيس محمدو، إيسوفو الرئيس فخامة ياتقدم التي والقيادة اليائل لمدعم تقديرنا عن نعرب أن
 المفاوضات خالل قام .قيةاألفري القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات وقائد النيجر، جميورية
 خالل من العممية بدعم وقام النيجر.-نيامي في مرتين اجتماعات لعقد التفاوض ىياكل بدعوة
 عمى ذلك في بما المستويات، مختمف عمى األعضاء الدول مع والتعامل والموارد التسييالت توفير
 السياسية. المستويات أعمى


