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 الثالث عشر التقرير            

 ـــــــ                         
 13 مشترك                                                                                                               

 جمهورية مصر العربية 
 مجلس النواب

 ـــــــــــــــ
 الفصل التشريعي األول
 دور االنعقاد العادي الرابع

 ــــــــــــــ
 اللجنة المشتركة 

 من 
  الشئون االفريقية و الخطة والموازنهتي لجن يلجنة الشئون االقتصادية ومكتب

 ــــــــــــــ
 األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب 

من لجنة الشئون تحية طيبة، وبعد.. فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة     
قرار رئيس جمهورية مصر العربية ، عن  الشئون األفريقيةو  الخطة والموازنةي لجنت ياالقتصادية ومكتب

بشأن الموافقة على االتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية  ،2019لسنة  87رقم 
، برجاء التفضل بعرضه على المجلس 21/3/2018بتاريخ  ته الُملحقة ، والموقع في كيجالىوبروتوكوال

 الموقر.
هشام د.مقررًا أصليا، والسيد النائب عربي لاأشرف لسيد النائب د. االلجنة المشتركة  وقد اختارت    

 احتياطيًا، لها فيه أمام المجلس.مقررًا ، عمارة 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 رئيس اللجنة المشتركة   

  أحمد سمير صالح م.           13/2/2019
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 تقرير 
 اللجنة المشتركة 

 من 
 الشئون االفريقيةو  الخطة والموازنهتي لجن يلجنة الشئون االقتصادية ومكتب  

 عن
 العربية قرار رئيس جمهورية مصر

 2019لسنة  87رقم 
بشأن الموافقة على االتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية 

 21/3/2018بتاريخ  ة ، والموقع في كيجالىوبروتوكوالته الُملحق
------- 

من لجنة الشتتتئون  إلى لجنة مشتتتتركة  2019ستتتنة  فبرايرمن 13أحال المجلس بجلستتتته المعقودة في 
قرار رئيس جمهورية مصتتتتتر العربية رقم ، و الشتتتتتئون األفريقية  الخطة والموازنهاالقتصتتتتتادية ومكتبي لجنتي 

فريقية وبروتوكوالته بشتتتأن الموافقة على االتفاق المؤستتتس لمنطقة التجارة الحرة القارية اال ،2019لستتتنة  87
 على المجلس الموقر.    لعرضهوإعداد تقرير ، 21/3/2018بتاريخ  والموقع في كيجالىالُملحقة ،

 كال من: الحكومة  عن ، حضره مندوباً 13/2/2019 لنظره بتاريخفعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا  
 مندوبي وزارة التجارة والصناعة

 الدكتورة / أماني الوصال           رئيس قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية.-1
 مدير عام االتفاقيات اإلقليميه.                  األستاذة/ نهي نوفل-2

 مندوبي وزارة المالية
 .األستاذ/ مصطفي مراد       رئيس االتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية-1
 .األستاذ/ السيد محمد عبد الرحمن      رئيس اإلعفاءات بمصلحة الجمارك-2
 .مدير العام بمصلحة الجماركاألستاذة/ هالة محمود عبد الواحد      ال-3
 االتفاق طريقة إقرار شأنشئون الدستورية والتشريعية  في اطلعت اللجنة المشتركة على تقرير لجنة ال 

، وأحاله 13/2/2019لمشتتتتتتتار إليه بجلستتتتتتتته المعقودة يوم المعروض، وقد وافق المجلس علي التقرير ا
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القرار  لجنة الشتتتتئون الدستتتتتورية والتشتتتتريعية فيه أنإلى اللجنة المشتتتتتركة في ذات التاريخ، حيت ارتأت 
ته الُملحقة االتفاق المؤستتتتس لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية وبروتوكوال المعروض بالموافقة علي 

 151، ال يتضتتتتتتتمن ما يخالو الدستتتتتتتتور طبقا لحكم المادة 21/3/2018بتاريخ  ، والموقع في كيجالى
 حة الداخلية للمجلس.من الالئ 197من الدستور، و

(، ) باالتفاق البروتوكوالت الملحقة و نظرت اللجنة المشتتتتركة القرار المشتتتار إليه ومذكرته اإليضتتتاحية
واستتتتتعادت نظر الدستتتتتور والالئحة الداخلية للمجلس، وفى ضتتتتوء ما دار في اجتماعها من مناقشتتتتات، 

 تقريرها مبوبًا على النحو التالي:وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تورد اللجنة المشتركة 
 مقدمة.

 فى ضوء أحكامه. االتفاقأواًل: مضمون 
 ثانيًا: رأى اللجنة المشتركة.

 ()مقدمة 
ل منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم في عضويتها كافة دو 

لتجارة ا دولة ( ، بهدف إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية امام حركة 55االتحاد اإلفريقي ) 
كثر من اارة االفريقية يضم البينية االفريقية ، وبالتالي خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل الق

تحاد ترليون دوالر ، مما يؤدى الى انشاء اال 3مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالي له عن 
وبالتالي  ،الجمركي اإلفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة االفريقية من الخارج 

 القمة االفريقية . ة وفقًا لقراراتإعالن قيام الواليات المتحدة االفريقي
أديس ابابا  2012القمة العادى لالتحاد اإلفريقي الثامنة عشر ) يناير اجتماع  تم االتفاق خالل 

  Africa (BIAT) Boostingاثيوبيا ( والتي عقدت تحت عنوان تعزيز التجارة البينية في إفريقيا  /
intra- Trade in للوصول  2019و التكامل اإلقليمي ، وقد تم تحديد عام على أهمية الُمضى ٌقدماً نح

كموعد  2017الى االتحاد الجمركي في القارة االفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية في عام 
مبدئى ، وذلك في إطار تنفيذ اإلطار األوسع لمعاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية ، 

من إطالق مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية في إبرام اتفاقية تجارية شاملة من والتي يتمثل الهدف 
                                                 

()  بالتقرير.مرفقة 

()  بالتقرير ةمرفق مذكرة شارحة –المصدر وزارة التجارة والصناعة. 
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شأنها زيادة التجارة البينية بين الدول األعضاء وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في افريقيا والتغلب على 
بتعدد وتداخل االعتماد على تصدير المنتجات األساسية باإلضافة الى حل مشكلة التحديات المتعلقة 

العضوية واإلسراع بعمليات التكامل اإلقليمي والقاري . كما قامت القمة باعتماد خطة عمل تعزيز التجارة 
والتي حددت سبعة أولويات تتمثل في السياسة التجارية ، وتسهيل التجارة   BIATالبينية للقارة االفريقية 

ومات التجارية ، وتكامل بالتجارة ، وتمويل التجارة والمعل، والطاقة اإلنتاجية ، والبيئة التحتية ذات الصلة 
كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول الى منطقة التجارة الحرة واالتحاد  األسواق ،
 الجمركي .

 21/3/2018وبناءً  عليه، قام الســــيد/ ارق قابيل وزير التجارة والصــــناعة الســــابق بتاريخ 
قارية اإلفريقية ) االتفاق على االتفاق المؤســـــــــس لمنطقة ا في كيجالى ، بالتوقيع لتجارة الحرة ال

 المعروض(.
 

 في ضوء أحكامه: االتفاقأواًل: مضمون 
لمنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية بين الدول األعضتتتتاء ،  سمؤستتتتهذا االتفاق دولي متعدد األطراف     

 وتم توقيعه في كيجالي.
 31المنشئ لمنطقة التجارة القارية االفريقية من النصوص العامة الحاكمة لالتفاق  )وعددها يتكون االتفاق   -

،  ، ُتشتتتتكل هي ومالحقها جزءًا ال يتجزًا من االتفاق )مرفقة باالتفاق( بروتوكوالت 3الى جانب عدد  ،دة (ما
 -كالتالي : بيانهاو 
 رة اإلفريقية البينية في السلع :جابروتوكول التجارة في السلع ، والذى يهدف الى تعزيز الت 

 مالحق والتي تتمثل في : 9يتكون بروتوكول التجارة في السلع من عدد 
 ( جداول االلتزامات 1ملحق )
 ( قواعد المنشأ2ملحق )
 ( التعاون الجمركي والدعم االدارى المشترك 3ملحق )
 ( تسهيل التجارة 4ملحق )
 ( القيود غير الجمركية 5ملحق )
 ( العوائق الفنية على التجارة 6ملحق )
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 ( اإلجراءات المتعلقة بالصحة والصحة النباتية 7ملحق )
 ( تجارة الترانزيت 8ملحق )
 ( المعالجات التجارية 9ملحق )

  بروتوكول التجارة في الخدمات ، والذى يهدف الى التحرير التدريجى لتجارة الخدمات من خالل
 -إزالة العوائق التجارية :

 مالحق ، تتمثل في : 6تكون بروتوكول التجارة في الخدمات من عدد ي
 ( جداول االلتزامات المحددةأملحق ) 
 الدولة األولى بالرعاية  ب( اعفاء/ اعفاءات)ملحق 
 ( خدمات النقل الجوى جملحق ) 
 القطاعات ذات األولوية قائمة ( ملحق )د 
  التنظيميقة االطارية حول التعاون ( الوثيملحق )و 
  بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات ، والذى يهدف الى تحديد وتوضيح القواعد واإلجراءات

 -المتعلقة بتسوية المنازعات :
 مالحق ، تتمثل في : 3يتكون بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات من عدد 

 ريق التحكيم( : إجراءات عمل ف1المحق )
 عة الخبراء( : مراج2الملحق )
 حكومين واألعضاء بفريق التحكيم مُ ( : قواعد ) مدونة ( سلوك ال3ملحق )

يهدف االتفاق الى زيادة التجارة البينية بين الدول األعضاء وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في  -
افريقيا ، وذلك من خالل اإللغاء التدريجى للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض 

 التجارة في السلع والخدمات ، وصواًل لالتحاد الجمركي في القارة اإلفريقية .
هذا االتفاق ال يبطل وال يعدل وال يلغى الحقوق والواجبات بمقتضى االتفاقات التجارية القائمة  -

بالفعل والتي ابرمتها الدول االفريقية  متسقاً مع غيرها من الدول، وأنه في حالة وجود اى تضارب 
م اتساق بين أحكام هذا االتفاق وأى اتفاق إقليمي ، فإن هذا االتفاق يسود أحكامه الى حد وعد

 التضارب المحدد .
غطى االتفاق التجارة في السلع والخدمات ، فضالً عن االستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة يٌ  -

 المنافسة .
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ومجلس  ة اإلفريقية من المؤتمر، ة القارييتألو اإلطار المؤسسى لتنفيذ منطقة التجارة الحر  -
وذلك بهدف المنطقة وإدارتها  ن المكلفين بالتجارة ، واألمانة، الوزراء ، ولجنة كبار المسئولي

 وتقييمها .
بالنسبة للدول التي تنضم الى االتفاق ، يدخل االتفاق وبروتوكوالته الملحقة ، وأية وثيقة أخرى  -

 اعتبارًا من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها .تعتبر ضرورية في إطاره ، حيز النفاذ 
بإخطار الدول األعضاء بدخول االتفاق  –بصفته الوديع  –يقوم رئيس مفوضية اإلتحاد اإلفريقى  -

 ومالحقة حيز التنفيذ .
يدخل االتفاق وبروتوكوالته الملحقة وأية وثيقة أخرى تعتبر ضرورية في إطاره، حيز النفاذ بعد  -

 دولة. 22وثيقة التصديق لعدد يومًا من إيداع  30
 ثانيًا: رأى اللجنة المشتركة 

المعروض إطالق مفاوضتتتات منطقة التجارة الحرة  االتفاق الهدف من ترى اللجنة المشتتتتركة أن
القارية ، في إبرام اتفاقية تجارية شتتتتتاملة من شتتتتتأنها زيادة التجارة البينية بين الدول األعضتتتتتاء ، وتعزيز 
القدرة التنافسية للصناعة في افريقيا والتغلب على االعتماد على تصدير المنتجات األساسية باإلضافة 

 .عمليات التكامل اإلقليمى والقارى المتعلقة بتعدد وتداخل العضوية واإلسراع ب الى حل مشكلة التحديات
 كما يهدف إلي:

إنشاء سوق واحدة تسمح بحرية السلع والخدمات واألشخاص  بين الدول االفريقية عن طريق -1
 التحرير التدريجي للحواجز الجمركية.

القارية االفريقية وإدارتها وتسهيلها ومتابعتها وجود إطار مؤسسى قوى لتنفيذ منطقة التجارة الحرة -2
 وتقييمها

التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خالل إزالة العوائق التجارية وذلك وفقا للمادة الخامسة من -3
 االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )الجاتس ( والخاصة بالتكامل اإلقليمي . 

. تشجيع االستثمار المحلى واألجنبيعزيز التنمية المستدامة ، و دعم تنافسية تجارة الخدمات ، وت -4
هذا باإلضافة الى التنسيق بين الدول األعضاء على مستوى التشريعات المحلية المنظمة للقطاعات 

 الخدمية .
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وترى اللجنة المشتركة أن االتفاق  ال يتضمن أيه أحكام موضوعية أو التزامات إضافية لما      
ر إليه ، وإنما هو اتفاق فاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية الُمشاورد في االت

 إجرائى .
 87قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم على رأت الموافقة ومن ثم فإن اللجنة المشتركة    

، بشأن الموافقة على االتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية 2019لسنة 
وترجو المجلس الموقر  ،21/3/2018وبروتوكوالته الُملحقة ، والموقع في كيجائى بتاريخ 

 الموافقة على ما رأت وعلى القرار االتي:
"ُووفق على االتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القاربة االفريقية وبروتوكوالته الُملحة ،  

                                                                  . حفظ بشرط التصديق"، وذلك مع الت 21/3/2018والموقع في كيجالى بتاريخ 
 رئيس اللجنة المشتركة 

 سمير صالح   أحمد. م
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 التجارة الحرة القارية االفريقيةأوالا: خلفية مختصرة عن منطقة 
 
  عبارة عن منطقة تجارة حرة تضممممممممي فا عضممممممممويتها كافة دول االفريقية منطقة التجارة الحرة القارية

لة الضمممممممممراية الجمركية والقيود دولة(، بهدف  55االتحاد األفريقا ) جمركية أماي حركة الغير إزا
التجارة البينية األفريقية، وبالتالا خلق سمممممممموق فاري للافة السمممممممملع والخدمات داخل القارة االفريقية 

تريليون دوالر، مما  3حجي الناتج المحلى اإلجمالا له عن  يضممممممممي ألثر من مليار نسمممممممممة ويفوق 
يؤدي إلى انشمممممممما  االتحاد الجمركا األفريقا وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجا  واردات القارة 
 االفريقية من الخارج، وبالتالا إعالن فياي الواليات المتحدة األفريقية وفقاا لقرارات القمة األفريقية. 

 

 إثيوبيا( اأباب أديس، 2012القمة العادية لالتحاد االفريقا الثامنة عشممممممر )يناير  خالل اقاالتف تي/
Trade in -Boosting Intra إفريقيممما فا البينيمممة التجمممارة تعزيزتحمممت عنوان  والتا عقمممدت

Africa (BIAT) 2019 عاي تحديد تي وفد ،التلامل اإلفليما نحو ادما ف   ضمممممماالم   أهمية على 
 عاي فا القارية الحرة بمنطقة التجارة مروراا األفريقية القارة فا الجمركا االتحاد الى للوصممممممول
المؤسمممممسمممممة للجماعة أبوجا  معاهدةاألوسمممممع ل اإلطار تنفيذ إطار فا وذلك ،مبديا كموعد 2017

يتمثل الهدف من إطالق مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية فا إبراي  والتا االفتصادية األفريقية،
اتفافية تجارية شمماملة من شمم نها زيادة التجارة البينية بين الدول األعضمما  وتعزيز القدرة التنافسممية 

األسممماسمممية باإلضمممافة الى حل  المنتجات تصمممدير على االعتماد على للصمممناعة فا افريقيا والت لة
كما  .اإلفليما والقاري  التلامل واإلسممراب بعمليات العضمموية يات المتعلقة بتعدد وتداخلمشممكلة التحد

والتا حددت سمممممممممبعة  BIATفامت القمة باعتماد خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة االفريقية 
أولويات تتمثل فا السممممممياسممممممة التجارية، وتسممممممهيل التجارة، والطافة اإلنتاجية، والبينة التحتية ذات 

اعتماد خارطة  الصمممممممملة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتلامل األسممممممممواق. كما تي
 الجمركا.  واالتحاد الحرة التجارة منطقة الى الوصول خطوات لتوضيح الطريق
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 2015يونيو  15-7لقمة االتحاد االفريقا خالل الفترة  25تي عقد اجتماعات الدورة العادية الممممممممممممم 
 بجنوة افريقيا، وفاي رؤسا  الدول بإصدار واعتماد الوثايق التالية:

 .االعالن الخاص بإطالق منطقة التجارة الحرة القارية 
  نطقة التجارة الحرة القاريةق االرشادية للمفاوضات على مياعتماد خارطة الطر 
 .االهداف والمبادئ التوجيهية للتفاوض 
 الشروط المرجعية لمنتدى مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية 
 الترتيبات المؤسسية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية 

 

 الحرة القارية: نبذة عن المبادئ التوجيهية للمفاوضات حول منطقة التجارة ثانياا
 
 األفاليي الجمركية،/اإلفليمية االفتصادية المجموعات/األعضا  الدول فيادة تحت المفاوضات تلون  .1

 .وهياللها األفريقا االتحاد مفوضية من وبدعي
 الحرة لمنطقة التجارة مؤسمممسمممة نواة اإلفليمية االفتصمممادية للمجموعات الحرة التجارة مناطق تعتبر .2

 .القارية
 .بالمكتسبات االحتفاظ .3
 المتباينة األسس .4
 المعلومات عن واللشف والشفافية والخاصة التفضيلية والمعاملة المرونة .5
 الشفافية واالفصاح عن المعلومات .6
 الجوهري  التحرير .7
 رعايةاألولى بال الدولة معاملة .8
 الوطنية المعاملة .9

 بالمثل المعاملة .10
 بالتوافق القرارات اتخاذ يتي .11
 الممارسات أفضل اعتماد .12
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 القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات : نطاق وتسلسلثالثاا
 

 واالسمممممتثمار،  الخدمات، فاالتجارة و  السممممملع فا التجارة القارية الحرة التجارة منطقة نطاق ي طا
 .المنافسة وسياسة الفكرية، المللية وحقوق 

 مرحلتين: على القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات إجرا  يتي 
 الخدمات فا والتجارة السلع، فا التجارة حول : المفاوضاتاألولى المرحلة ت طا. 
 المللية  حقوق  التالية: )االسمممممممتثمار، المجاالت حول : المفاوضممممممماتالثانية المرحلة ت طا

 المنافسة(. وسياسة الفكرية،
 

يتمثل الهدف من إطالق مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية فا إبراي اتفافية تجارية شاملة من ش نها 
 االعتماد على التجارة البينية بين الدول األعضا ، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فا افريقيا والت لةزيادة 
واإلسراب  العضوية األساسية باإلضافة الى حل مشكلة التحديات المتعلقة بتعدد وتداخل المنتجات تصدير على

  .اإلفليما والقاري  التلامل بعمليات
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األول  الربع -2010الفترة )رابعاا: الميزان التجاري بين مصر ودول القارة األفريقية خالل 
2018) 

 

 القيمة بالمليون دوالر                                                                                                                         

الربع األول  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشرات
2018 

 910 3532 3254 3191 3850 4287 4476 4240 4294 إجمالا الصادرات

 476 1837 1792 1740 1220 1412 2428 1963 1709 إجمالا الواردات
 434 1695 1462 1451 2630 2875 2048 2277 2585 الميزان التجاري 

 1386 5369 5046 4931 5070 5699 6904 6203 6003 حجي التجارة
 .CAPMASالمصدر: الجهاز المركزي للتعبية العامة واإلحصا        

 
 

 لميزان التجاري بين مصر وأفريقيارسي توضيحا حول تطور ا
 
 

 

 CAPMASالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء       

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1

الر
دو

ر 
يا
مل

الصادرات الواردات الميزان التجاري



 

 

 

 جمهورية مصر العربية

 الصناعة والتجارة وزارة 

  
 

7 of 17 
 

 

ا  : هيكل نصوص االتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقيةخامسا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وهكذا يتلون االتفاق المنشممممئ لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية من النصمممموص العامة الحالمة
 ؛ وها:بروتوكوالت 3عدد ( إلى جانة مادة 31وعددها )لالتفاق 

 السلع فيبروتوكول التجارة  (1
 تالخدما فيبروتوكول التجارة  (2
 بروتوكول آلية تسوية المنازعات (3

  تتمثل فا:  والتامالحق  9من عدد  السلع فابروتوكول التجارة يتلون 

 ( جداول االلتزامات1ملحق ) 
 ( قواعد المنشأ2ملحق ) 
 ( التعاون 3ملحق )الجمركي والدعم االداري المشترك 
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 ( تسهيل التجارة4ملحق ) 
 ( القيود غير الجمركية5ملحق ) 
  ( العوائق الفنية على التجارة6)ملحق 
 ( االجراءات ا7ملحق ) بالصحة والصحة النباتيةلمتعلقة 
 ( تجارة الترانزيت8ملحق ) 
 ( المعالجات التجارية.9ملحق ) 

  تتمثل فامالحق 6عدد من  الخدمات فابروتوكول التجارة يتلون ،: 
 ( 1ملحق ) المحددة  االلتزاماتجداول 
 ( 2ملحق )الدولة االولى بالرعاية استثناءات 
 ( 3ملحق ) خدمات النقل الجوي 
 ( 4ملحق )عمل المرحلة االنتقالية لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية برنامج 
 ( 5ملحق )القطاعات ذات األولوية 
 ( 6ملحق ) األطر التنظيميةالوثيقة االطارية بشأن 

  جرا ات تسوية المنازعاتعبروتوكول فوايتلون  مالحق، تتمثل فا: 3من عدد  د وا 
 ( 1الملحق :)اجراءات عمل فريق التحكيم 
 ( 2الملحق :)   مراجعة الخبراء 
 ( 3ملحق :)قواعد )مدونة( سلوك المحكمين واألعضاء بفريق التحكيم 
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 لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية: ئالمنش لالتفاقأهي أحكاي النص الرييسا 

 30أبواب تتضمن  7يهدف النص الرئيسي لالتفاق إلى وضع النصوص العامة الحاكمة لالتفاق ويتكون من 

 مادة، تتمثل أهمها في: 

 شخاصاألو لسلع والخدمات تسمح بحرية حركة اإنشاء سوق واحدة يستهدف االتفاق  :العامة والمحددةاألهداف 

 لحواجز الجمركيةعن طريق التحرير التدريجي ل بين الدول االفريقية

قوق الملكية وح ستثمارالتجارة في السلع والتجارة في الخدمات واالحيث يغطى االتفاق  بالنطاقالمادة الخاصة 

 الفكرية وسياسة المنافسة.

حيث تنص على أن البروتوكوالت والمالحق المرفقة  بوضع البروتوكوالت والمالحق والمرفقاتالمادة الخاصة 

 .يتجزأ من االتفاق بعد اعتمادهجزءًا ال تشكل 

: حرص االتفاق على وجود إطار مؤسسي قوي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية اإلطار المؤسسا

دارتها وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها؛ حيث يشمل كل من )الجمعية العمومية، ومجلس الوزراء، ولجنة كبار  وا 

(، مع التركيز على مهام ومسئوليات كل منها. مع وضع آلية التخاذ القرار مسئولي التجارة، واألمانة العامة

 تضمن تحقيق التوافق بين كافة الدول األعضاء. 

: هذا االتفاق ال يبطل وال يعدل وال يلغى الحقوق والواجبات بمقتضى االتفاقات التجارية األفضليات القارية

مع غيرها من الدول، وأنه في حالة وجود أي تضارب وعدم اتساق  القائمة بالفعل والتي أبرمتها الدول االفريقية

 بين هذا االتفاق وأي اتفاق إقليمي، فإن هذا االتفاق يسود إلى حد التضارب المحدد.
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مام لكافة : يفتح االتفاق للتوقيع والتصديق واالنضالتوفيع والتصديق واالنضماي لالتفاق ودخوله حيز التنفيذ

( يوم من إيداع وثائق التصديق 30إلجراءاتها الدستورية، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثالثين ) الدول األعضاء طبقاً 

 دولة. 22لعدد 

: يخضع االتفاق للمراجعة من قبل الدول األطراف كل خمس سنوات من دخول االتفاق حيز التنفيذ؛ المراجعة

 دولية المتغيرة.لضمان الفاعلية وتحقيق التكامل والتكيف مع التطورات اإلقليمية وال

 :أهي أحكاي بروتوكول التجارة فا السلع

  يستهدف إنشاء سوق حرة للتجارة في السلع، وتتمثل األهداف المحددة لهذا البروتوكول في تعزيز التجارة

اإلفريقية البينية في السلع من خالل: )االزالة التدريجية للتعريفات الجمركية والعوائق غير الجمركية؛ تعزيز 

فاعلية اإلجراءات الجمركية وتيسير التجارة والعبور؛ تعزيز التعاون في مواجهة العوائق الفنية أمام التجارة 

 وتدابير الصحة والصحة النباتية؛ تعزيز التصنيع في جميع أنحاء إفريقيا(.

 ولى لة األ: تم االتفاق على قيام الدول بمنح بعضها البعض معاملة الدو معاملة الدولة األولى بالرعاية

بالرعاية، أخًذا في االعتبار أن المادة ال تجبر الدول على منح بعضها البعض أية تفضيالت يتم منحها 

 ألطراف ثالثة. 

  مثال: مصر غير ملزمة بمنح المعاملة التفضيلية التي يتم منحها للدول العربية في إطار الجافتا للدول

للمفاوضات بشأن التفضيالت الممنوحة على أساس مبدأ االفريقية بموجب هذا االتفاق، وأن هذا خاضع 

 المعاملة بالمثل.   
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 يشجع االتفاق على انشاء وتدعيم المناطق االقتصادية الخاصة؛ حيث المناطق االفتصادية الخاصة :

 .باالتفاقسيتم اعتبار منتجات تلك المناطق ناشئة في حال استيفاؤها قواعد المنشأ المعتمدة 

 أتاح البروتوكول استثناء بعض السلع من التحرير بين الدول االفريقية وذلك عامة واألمنيةاالستثنا ات ال :

 العتبارات أمنية أو بيئية وفقا لما هو متعارف عليه بمنظمة التجارة العالمية.

 بروتوكول التجارة فا الخدمات:

  قا للمادة العوائق التجارية وذلك وفيهدف البروتوكول إلى التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خالل إزالة
الخامسة من االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )الجاتس( والخاصة بالتكامل اإلقليمي. وهذا التحرير 
من شأنه دعم تنافسية تجارة الخدمات، وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع االستثمار المحلي واالجنبي. 

دول األعضاء على مستوي التشريعات المحلية المنظمة للقطاعات هذا باإلضافة الي التنسيق بين ال
 الخدمية.

  ويتعلق الجزء األول منها بالتعريفات، والجزء الثاني مادة 29يتضمن البروتوكول ستة أجزاء تشكل ،
ير التحر ، والجزء الخامس ببالنطاق، ويتعلق الجزء الثالث باألهداف، والجزء الرابع باألحكام والمبادئ العامة

التدريجي، والجزء السادس باألحكام المؤسسية. هذا باإلضافة إلى مجموعة من المالحق التي سوف يتم 
التفاوض بشأنها مستقبال بحيث تعتبر جزء ال يتجزأ من االتفاق، على أن تتضمن هذه المالحق جداول 

 ية. االلتزامات المحددة لألعضاء وكذا االستثناءات من مبدأ الدولة االولي بالرعا
  ويتفق هذا البروتوكول في احكامه ومبادئه العامة الي حد كبير مع اتفاق الجاتس؛ بما في ذلك مبدأ الدولة

األولي بالرعاية، والشفافية، والقواعد المحلية، والتحرير التدريجي من خالل النفاذ لألسواق والمعاملة الوطنية 
 والقيود الواردة عليهما.  
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  وتوكول فيقتصر على اإلجراءات ذات الصلة بالتجارة في الخدمات، ويستثني منها وفيما يتعلق بنطاق البر
التي يتم توريدها على أساس غير تجاري أو غير تنافسي، وكذا كافة اإلجراءات  كافة المشتريات الحكومية

 .ذات الصلة بحقوق مرور الطيران

 
 :أهي أحكاي بروتوكول آلية تسوية المنازعات

 .زعاتانمتحديد وتوضيح القواعد واإلجراءات المتعلقة بتسوية ال إلى البروتوكول يهدف: 1 المادة

 ل.نصوص البروتوكو  إطارادراج تعريفات للمصطلحات التي سيتم استخدامها في  علىتم االتفاق  وفد

و ايسري هذا البروتوكول على القواعد واإلجراءات الخاصة  حيث ؛نطاق تطبيق البروتوكول 3المادة وتوضح 
 اإلضافية المتعلقة بتسوية المنازعات الواردة في االتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية.

إن نظام تسوية المنازعات في منطقة التجارة الحرة القارية هو عنصر مركزي : أحكاي عامة 4المادة وتختص 
قوق قليمية ويحاف  نظام تسوية المنازعات على حلتوفير األمن والقدرة على التنبؤ فيما يخص نظام التجارة اإل

الدول االطراف والتزاماتها بموجب هذا االتفاق وكذلك توضيح االحكام السارية وفقا للقواعد العرفية في تفسير 
 أحكام القانون الدولي العام.

تنشأ هيئة استئناف دائمة من قبل جهاز تسوية المنازعات. وتستمع هيئة االستئناف : االستيناف 20المادة 
 إلى الطعون المقدمة في قرارات فرق التحكيم. 
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ا  االفريقية : آخر تطورات مفاوضات منطقة التجارة الحرة القاريةسادسا
 

  :فيما يتعلق بالمراجعة القانونية والتوفيع والتصديق على االتفاق 
 اجتماعات القمة االستثنايية العاشرة لرؤسا  دول وحكومات االتحاد االفريقا )مارس  تي خالل

، كيجالا/رواندا( توفيع الجانة المصري على نص االتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة 2018
دولة افريقية  44القارية االفريقية وكذا إعالن كيجالا إلطالق المنطقة ليصل عدد الدول الموفعة إلى 

جرا  المراجعة القانونية للل من االتفاق  55)من إجمالا  دولة(. وذلك بعد االنتها  من التفاوض وا 
جرا ات  الرييسا وبروتوكول التجارة فا السلع وبروتوكول التجارة فا الخدمات وبروتوكول فواعد وا 

 تسوية المنازعات.
 جرا  المراجعة القانونية للافة مالح ق االتفاق واعتمادها من فبل رؤسا  تي االنتها  من التفاوض وا 

(، كما تي اإلعالن عن 2018)يونيو  31الم دول وحكومات االتحاد االفريقا خالل فمة نوالشوط
 ةدول 16دولة، فضالا عن فياي  49دول أخرى ليصل عدد الدول األعضا  الموفعة إلى  5توفيع 

 .من إجرا ات التصديق على االتفاق باالنتها 
  دخول ، علما باالتفاق علىالتصديق االنتها  من إجرا ات اإلسراب من فياي مصر بة ضرور وهنا تلمن

. AfCFTA الممن اتفاق  23فقاا للمادة دولة بالتصديق عليه وذلك و  22االتفاق حيز النفاذ بقياي 
يعزز موفف مصر فا استضافة مقر هذا مع االخذ فا االعتبار ان التصديق فا الوفت الراهن سوف 

، وذلك فا ظل منافسة كل من غانا ورواندا وكينيا الستضافة المقر وفد فاموا  AfCFTAالمسكرتارية 
 فعل بالتصديق.بال

  :فيما يتعلق بالتجارة فا الخدمات 
  ل والتحرير، واالتفاق عليها من فبل كافة الد فاولوية تي تحديد فايمة القطاعات الخدمية ذات األ

ل، السياحة، النقاالعضا  )باستثنا  دولة إثيوبيا(، وتتمثل القايمة فا الخمس فطاعات التالية: 
 . business servicesاالتصاالت، الخدمات المالية، خدمات فطاب االعمال 

   عداد جداول االلتزامات الخاصة بالقطاعات ذات األولوية فا إمن المنتظر من الدول األعضا
ة طريق إلى وضع خارط باإلضافةبتلك القطاعات.  يتسنى بد  المفاوضات فيما يتعلقالتحرير، حتى 

ا.للمفاوضات المتعلقة با  لقطاعات األخرى التا من المنتظر تحريرها الحقا
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  :فيما يتعلق بالتجارة فا السلع 
  جارى االنتها  من التفاوض بش ن منهجيات التخفيض الجمركا والمعنية بتحديد نسة السلع

يق. إلى بعض األمور الفنية المتعلقة بالتطب باإلضافةالحساسة والمستثناة من التخفيضات الجمركية، 
 بين كافة الجهات الحكومية الوطنااالمر الذي يتطلة استلمال اجرا  المشاورات على المستوى 

 المعنية وكذا القطاب الخاص ومجتمع رجال االعمال.
  2019فمة يناير  إلىاعداد فوايي التخفيضات الجمركية واستهداف تقديمها من المخطط  . 
  : فيما يتعلق بقواعد المنش 

 .جاري استلمال المفاوضات بش ن فواعد المنش  فا إطار االتفاق 
  :فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المفاوضات 

  سياسة الخاصة بالمرحلة الثانية بش ن المفاوضات مناالنتها  وفقاا لتوجيهات القمة، من المقرر 
 يناير فمة إلى القانونية مشاريع النصوص وتقديي الفكرية المللية وحقوق  واالستثمار المنافسة
 .القانونية والشؤون  المتخصصة للعدل الفنية اللجنة خالل من لالعتماد 2020

 والتحديات المتعلقة باالتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقيةالمزايا : سابعا
 

 محققة، والمنافع المنتظر تحقيقهااإليجابيات ال (أ
  ،يتماشى االتفاق والتوجه السياسا الحالا لالندماج والتلامل مع األشقا  األفارفة، كما يعد سياسياا

 .2019المصري خالل فترة رياسة مصر لالتحاد االفريقا لعاي أحد أهي الركايز لبرنامج العمل 
  انسياة حركة تجارة السلع والخدمات خاصة فا ظل ارتفاب مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين

سنوات  5من الخطوط التعريفية خالل  %90الدول االفريقية؛ حيث يتضمن إزالة الرسوي الجمركية لم
 . سنوات للدول األفل نمواا( 10)

  منتجات تلك االستثمارات إلى أسواق المنطقة. لسهولة نفاذجذة االستثمارات األجنبية نظراا 
  تحسين سالسل القيمة المضافة بين دول القارة فا ظل اعتماد فاعدة الترالي فا المنش  وكذا وجود

 محور فا االتفاق لتعزيز التنمية الصناعية فا القارة.
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  دولة افريقية إضافية،  37فتح أسواق جديدة أماي الصادرات المصرية؛ حيث يتيح النفاذ ألسواق
خاصة مع دول غرة إفريقيا؛ حيث ال يوجد إطار تفضيلا بين مصر وتلك الدول فا الوفت الحالا 

 (سالف اإلشارة إليه)جاري تنظيي معرض ومنتدى االعمال االول للدول االفريقية 
 دولة إفريقية( على مستوى  55تجارة الحرة القارية اإلفريقية ثانا ألبر تجمع افتصادي )ت عد منطقة ال

 دولة(. 164العالي بعد منظمة التجارة العالمية )
 

 التحديات الحالية (ة
  لي يتي االنتها  من التفاوض على كافة الموضوعات المتعلقة بالمرحلة األولى من المفاوضات وتي

ارة جداول التزامات تحرير التج -التفاوض بعد التوفيع على االتفاق. )فواعد المنش  ستلمالالدراجها إ
 جداول التخفيضات الجمركية على السلع(. -فا الخدمات

  صعوبة التفاوض وتحديد أولويات التحرير للبر حجي منطقة التجارة والتفاوت فا الهيالل اإلنتاجية
 للتجمع.

   بصورة رييسية على السلع الزراعية فا صادراتها ومن المتوفع أن اعتماد العديد من الدول األعضا
 يكون التوجه نحو حماية تلك المنتجات.

  ا فالعوايق غير الجمركية على التجارة والتا يعد من أهمها ضعف البنية التحتية المتعلقة بالتجارة
 لدول االفريقية.ا
 تجارة بالقارة.مشكلة نقص التمويل الالزي للتجارة أحد أهي المعوفات لل 

 

ا قا تها بخصوص االتفاق طبثار إبعض االسيلة المتوفع  علىجابة بصورة مختصرة فيمكن اإلو
 لما يلا:

ة منظماماتها التا تعهدت بها فا إطار : هل تزيد االتفافية من أعبا  مصر الدولية أو التز 1س
 العالمية التجارة 
  على انشا  مناطق تجارة حرة سوا  على المستوي  24تتيح اتفافية الجات بل وتشجع فا مادتها رفي

االفليما أو الثنايا طالما كانت االتفافية متماشية مع احكاي منظمة التجارة العالمية وتهدف إلى 



 

 

 

 جمهورية مصر العربية

 الصناعة والتجارة وزارة 

  
 

16 of 17 
 

تجا   نة المصري تحرير التجارة، ومن ثي فلن يترتة على تلك االتفافية أية اعبا  او التزاي من الجا
  المنظمة باستثنا  اجرا ات التبليغ المتعارف عليها بالمنظمة.

 
 : هل تتضمن هذ  االتفافية حقوق مصر إذا ما خرفت أي من الدول التزاماتها مع مصر؟2س

  تحتوي االتفافية على بروتوكول كامل لتسوية المنازعات الناشية عن التطبيق أو التفسير لنصوص
ات وااللتزامات المترتبة عليه، وفد روعا فا صياغته الخبرات السابقة فا منظمة االتفاق والواجب

 التجارة العالمية واتفافية التلتالت الثالث التا تتمتع مصر بعضويتها.
 فيد مصر والدول االفريقية فعلياا من االتفاق؟ت: متى سيدخل االتفاق حيز النفاذ؟ متى ستس3س

 ( يدخل 23وفقاا لنص المادة رفي )ة فا التجار  -والبروتوكوالت الخاصة به )التجارة فا السلع االتفاق
دولة، ومن ثي ستتمكن  22بعد توفيع وتصديق  النفاذالبروتوكول تسوية المنازعات( حيز  -الخدمات 

 كافة الدول االفريقية من التمتع بمزايا االتفاق.
 
 لالتفاق فيما يخص التجارة فا الخدمات؟ : ما ها الفايدة المتوفعة4س

  يهدف البروتوكول إلى التحرير التدريجا لتجارة الخدمات من خالل إزالة العوايق التجارية وذلك وفقا
)الجاتس( والخاصة بالتلامل اإلفليما. وهذا  للمادة الخامسة من االتفافية العامة للتجارة فا الخدمات

التحرير من ش نه دعي تنافسية تجارة الخدمات، وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع االستثمار 
حلية التشريعات الم ى التنسيق بين الدول األعضا  على مستو  إلىالمحلا واالجنبا. هذا باإلضافة 

 المنظمة للقطاعات الخدمية.
 وكول فا احكامه ومباديه العامة إلى حد كبير مع اتفاق الجاتس؛ بما فا ذلك مبدأ يتفق هذا البروت

بالرعاية، والشفافية، والقواعد المحلية، والتحرير التدريجا من خالل النفاذ لألسواق  ىالدولة األول
 والمعاملة الوطنية والقيود الواردة عليهما.

 
 ؟األفريقا: ما ها نسبة زيادة الصادرات المصرية المتوفعة إلى السوق 5س

 بلغ منها نصية  مليار دوالر(، 3.9) 2016 بل ت الصادرات المصرية إلى الدول األفريقية لعاي
فإن  UNECAمليون دوالر(. ووفقاا لتقديرات الم712 الجافتا ) أوعضا  باللوميسا األالدول غير 
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، وتخضع نسة الزيادة فا %52( يبلغ 2022لتجارة البينية المتوفع عاي )معدل نمو الصادرات ل
الصادرات المصرية تحديدا لعدة عوامل إضافية مثل عدد الدول المصدفة على االتفاق فا تلك الفترة 

 والعوامل األخرى ذات الصلة بالنقل والبنية التحتية فا تلك الدول.
 
 استفادة ممكنة من هذ  االتفافية؟كيف يمكن للقطاب الخاص تحقيق أفصى : 6س

  االتفاق فا مرحلة غير فابلة للتطبيق الفعلا انتظارا لما ستسفر عنه مرحلة ما بعد التوفيع من
احل وها المر  ذات االولوية تحرير القطاعات الخدميةفوايي التخفيض وفواعد المنش   علىمفاوضات 

تعلق بالسلع والقطاعات الممكن تحريرها وتحديد الواجة فيها اشراك القطاب الخاص ألخذ الرأي فيما ي
ات المصرية للصادر  أفضلاالتفافية نفاذ   . وبصفه عامة تتيح هذفوايي السلع الحساسة والمستثناة

القارة من خالل ازالة التعريفات الجمركية والقيود غير الجمركية بما يضع المنتجات المصرية  ألسواق
 التوازي استمرار جهود البعثات ىيتي عل أننه من الضروري أ إالسعريا.  أفضلفا موفف تنافسا 

ري وبهدف منتج المصلالترويجية والمشاركة فا فاعليات القطاب الخاص االفريقا المختلفة للتعريف با
 ة طبقا لالتفاق.يسس تفضيلأ ىابراي صفقات تجارية عل

 

 المستقبلية الخطوات: ثامنا
  المنش .استلمال التفاوض بش ن فواعد 
 جرا  المشاورات الوطنية مع كافة الجهات المعنية إلعداد فوايي التخفيضات الجمركية وجداول إ

 التزامات تحرير التجارة فا الخدمات.
 عداد معايير معاملة الصناعات الوليدة والمبادئ التوجيهية لمعاملة منتجات المناطق االفتصادية إ

 الخاصة.
  المللية  حقوق منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية والتا تتضمن بد  المرحلة الثانية لمفاوضات

 الفكرية وسياسة المنافسة واالستثمار.
 


