
  هام وعاجل
 فى ختام اجتماعات مفاوضات منطقة التجارة الحرة القاریة األفریقیة بالقاهرة

 وزراء التجارة االفارقة   یصدرون حزمة تكاملیة تحت مسمى "حزمة القاهرة"

 م. عمرو نصار : الحزمة  تضمنت تحدید آلیات وتوقیتات تحریر التجارة في السلع والخدمات بین الدول

 األفریقیة بما یعزز حركة التجارة البینیة بین دول القارة السمراء

 االجتماعات تناولت وللمرة االولى   مفاوضات حول تحریر التجارة في الخدمات في خمس قطاعات شملت

 السیاحة والنقل واالتصاالت والخدمات المالیة و خدمات قطاع االعمال

 اإلتفاق على إصدار إعالن وزاري مشترك لحث الدول األفریقیة على إعداد رؤیة مشتركة لتفعیل دور

 منظمة التجارة العالمیة فى دعم الدول االفریقیة

 وزراء التجارة األفارقة: حزمة القاهرة   دفعة قویة إللزام العالم لإلنصات لصوت أفریقیا وسماع مطالبها

الخاص عشر الرابع التفاوض منتدى اجتماعات أن والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس/               أكد

من الفترة خالل القاهرة استضافتها والتى AfCFTA األفریقیة القاریة الحرة التجارة منطقة              بمفاوضات

واجتماع ،2018 دیسمبر 10-9 یومي خالل السابع المسئولین كبار واجتماع ،2018 دیسمبر 8-5             

عن وأسفرت متمیزة، إیجابیة أجواء شهدت 2018 دیسمبر و13 12 یومي خالل األفارقة التجارة                وزراء

تحریر بآلیات یتعلق فیما وخاصة العالقة، التفاوضیة الموضوعات من كبیر عدد حول توافق إلى                التوصل

حزمة إطار في جمیعا وضعها تم االجتماعات نتائج ان الى مشیرًا األفریقیة، القارة في السلع فى                  التجارة

 تكاملیة تحت مسمى "حزمة القاهرة".



من وزیرًا 30 حوالي بوجود األفریقیة الدول كافة من قوي حضور شهدت االجتماعات أن الوزیر                 وقال

حیث األفریقیة اإلقلیمیة التجمعات ورؤساء األفریقي، باالتحاد التجارة ومفوض األفارقة، التجارة             وزراء

 أشادت الوفود بالتنظیم الجید لفعالیات االجتماعات .

كانت الصعوبة شدیدة مسائل حول توافق إلى التوصل عن أسفرت القاهرة اجتماعات أن إلى نصار                 ولفت

التي الموضوعات أهم أن إلى مشیرا التفاوض، من عامین عن تزید لمدة األعضاء الدول بین خالف                  محل

في التجارة تحریر آلیات تحدید موضوعات تضمنت المشاركة الوفود كافة من توافق إلى فیها التوصل                 تم

كما األعضاء، الدول صادرات امام األسواق هذه فتح في یساهم بما األفریقیة، الدول بین والخدمات                 السلع

التحریر بعملیة التعجیل إلى تهدف والتي التحریر، هذا فیها سیتم التي والتوقیتات األلیة على االتفاق                 تم

 كخطوة أساسیة للتكامل األفریقي وصوال إلقامة سوق أفریقیة موحدة.

فیما بالتفاوض األفریقیة الدول تقوم التي األولى المرة هى هذه أن والصناعة التجارة وزیر وأوضح                 

على االتفاق تم التي األولویة ذات الخمسة القطاعات في وخاصة الخدمات، في التجارة تحریر حول                 بینها

قطاع خدمات و المالیة والخدمات واالتصاالت والنقل السیاحة تشمل و أولى كمرحلة تحریرها في                البدء

للقطاعات األهمیة غایة في تعتبر الخدمات في التجارة بتحریر المتعلقة المفاوضات أن إلى الفتا                االعمال،

ودرجة عالیة تنافسیة من به تتمیز لما القارة، دول في مثیالتها عن تقدمًا أكثر تعد التي المصریة                   الخدمیة

الفرصة ستتیح حیث المعلومات، وتكنولوجیا واالتصاالت المصرفي القطاع في سیما وال االنفتاح من               كبیرة

 للقطاع الخدمي في مصر للنفاذ لكافة أسواق الدول األفریقیة.



یتم ولم مسبوقة، غیر الخدمات في التجارة تحریر مجال في الممنوحة األفضلیات أن إلى الوزیر                 ونوه

القوى التواجد في األسبقیة مصر یعطى ما وهو القارة خارج األخرى الدول من ألي قبل من                  منحها

 والفعال في هذه الدول، ونقل الخبرات المصریة الیها.

إلعداد الجاد بالعمل األفریقیة الدول یحث مشترك وزاري إعالن إصدار على اإلتفاق تم أنه نصار                 وقال

األفریقیة الدول لتأكید ضمانًا االفریقیة الدول دعم فى العالمیة التجارة منظمة دور لتفعیل مشتركة                رؤیة

 على أحقیتها في االندماج في النظام التجاري الدولي .

القاریة الحرة التجارة اتفاقیة إطار في إلیه التوصل تم ما أنه األفارقة التجارة وزراء أكد جانبهم،                  ومن

  األفریقیة یعتبر دفعة قویة إللزام العالم لإلنصات لصوت أفریقیا وسماع مطالبها.

خالل األفریقي االتحاد مصر لرئاسة تمهیدًا تأتي االجتماعات، لهذه مصر استضافة أن إلى اإلشارة                وتجدر

خاصة المجاالت، مختلف في األفارقة األخوة مع المتمیز والتعاون التكامل نحو وتوجهها ،2019               عام

بالقارة، التجاري التبادل وتنمیة والخدمات، السلع من المصریة للصادرات األسواق بفتح یتعلق              فیما

 وإقامة المشروعات االستثماریة المشتركة.

 تحریرًا فى 2018-12-13
 


