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الفعالة لمنطقة  اإلعالمية التغطية

  يقيةفرالتجارة الحرة القارية األ

 الخلفية

 يقيةفرتتيح منطقة التجارة الحرة القارية األ

في العالم مع  تكتل تجاريفرصة إلنشاء أكبر 

 ضمنمليار شخص  1.2أكثر من  صفوف إمكانية توحيد

 إطالقمن ثم وتريليون دوالر  2.5اقتصاد بقيمة 

هذه  كما أن بإمكانمن التنمية.  عهد جديد

 بناءمن خالل دعم  المكاسبمجموعة من  خلق المنطقة

 والتوظيف المنتجالتجارة والتحول الهيكلي 

منطقة التجارة الحرة  دخلتوقد والحد من الفقر. 

 2019مايو  30حيز التنفيذ في  يقيةفرالقارية األ

، وهو النصاب دولة 22دقت عليها ابعد أن ص

صادقت  قددولة  34إن ، فاليوملذلك. أما المطلوب 

كانت قد وقعت عليها.  54من أصل على المعاهدة 

منطقة التجارة الحرة القارية هذا وقد تم تبني 

ليست فقط على نطاق واسع باعتبارها  يقيةفراأل

أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، بل أيضًا ألنها 

فرص عمل مباشرة وغير  إحداثتتمتع بإمكانية 

للنساء والشباب بالنسبة ال سيما ، مباشرة

النهوض باألمن  وذلك بالموازاة مع، األفارقة

الغذائي والزراعة والتصنيع وتطوير البنية 

البلدان  بين والصناعةالتحتية وتعزيز التجارة 

 القارة. علـى امتداديقية فراأل
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هذا التكتل  حول إن إنجاز التقارير الصحفية

 بأساسياتاإللمام  اإلعالميينمن لن يتطلب التجاري 

، وإنما التغطية اإلخبارية التقليدية وكفى

سلح بمعارف مهمة في مجاالت التأيضاً سيستدعي منهم 

إلى ذلك،  االقتصاد واألعمال والتمويل. إضافةً 

يقية فرالقارة األب درايتهم تعظيم سيتعين عليهم

والمجموعات االقتصادية مختلف البلدان بو

اإلقليمية والقضايا التي تؤثر على التجارة بين 

لذلك فإن اإلعالميين يقية. فرالبلدان األ

دراسة ب سيقومونالمشاركين خالل هذه الندوة 

التجارة بين الدول األعضاء،  معدالتأسباب انخفاض 

 الحواجز التجارية وغير التجارية التطرق إلىمع 

 "19-جائحة "كوفيد أثر تناولو ،الموجودة

 التكتل التجاريهذا  اشتغالعلى  الراهنة

. وتشمل مواضيع النقاش األخرى مجاالت مستقبالً 

النزاعات المحتملة بين البلدان األعضاء، 

والحواجز الجمركية وغير الجمركية، وقواعد 

، واللوائح الجمركية، التجاري المنشأ، واإلغراق

جارة العابرة ومشاركة النساء والشباب في الت

 للحدود.

 

 يقي للسياسات التجاريةفرالمركز األ لإلشارة فإن

(ATPC)  ثالث ندوات إلكترونية منفصلة سينظم– 

ديسمبر كانون األول/ 22واحدة باللغة اإلنجليزية )

يناير كانون الثاني/)بالفرنسية  ثانية(، و2020
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كانون  20، وثالثة بالعربية )(2021

  طي المناطق الخمس.غبما ي – (2021يناير الثاني/

 

 األهداف والمشاركة

يتمثل الهدف الرئيسي للندوة في إطالع 

منطقة التجارة  يةوضع ىلين عالصحفيين/المحرر

الوضع الحالي أي  –يقية فرالحرة القارية األ

 الندوة رومتفي إطار ذلك وواآلفاق المستقبلية. 

جودة تقاريرهم  حسينوت اإلعالميينمعرفة ب االرتقاء

-تأثير جائحة "كوفيدمدى رس ادتكما ست ،الصحفية

تغطية التكتل إشكاليات و أفريقيا" على 19

وعند خالل فترة األزمة. إعالميًا القاري التجاري 

أن  من المرتقبالندوة اإللكترونية، هذه  ختام

بمثابة و يعول عليهصحفياً  اً المشاركون فريق صيري

يقي فراأل وللمركز يقيافرألحليف للجنة االقتصادية 

 .للسياسات التجارية

 

 المراسلينأمام  مفتوح باب المشاركةإن 

 اإلعالميةالمؤسسات  العاملين لدىوالمحررين 

يقية المهتمين بتغطية منطقة التجارة الحرة فراأل

 يقية.فرالقارية األ
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 ندوة إلكترونية

الموضوع: ندوة إلكترونية حول التغطية 

الفعالة لمنطقة التجارة اإلعالمية 

 يقيةفرالحرة القارية األ

 ينايركانون الثاني/ XXXالتاريخ: 

2021 

 3غرينيتش+ 13.00 – 11.00التوقيت: 

 

 جدول األعمال
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 التوقيت

 )ظهرًا(
 النشاط

11:15 – 

11:00 

افتتاحية: دور وسائل اإلعالم  كلمة 

في تغطية منطقة التجارة الحرة 

  يقيةفرالقارية األ

11:45 – 

11:15 

منطقة التجارة الحرة  نبذة عن 

 يقية والوضع الراهنفرالقارية األ

12:00 – 

11:45 

 جلسة تفاعلية

12:15 – 

12:00 

منطقة التجارة الحرة القارية  

بالنوع  المتصلةيقية: األبعاد فراأل

  ياالجتماع

12:25 – 

12:15  

 جلسة تفاعلية 

12:40 – 

12:25 

تفعيل منطقة التجارة الحرة  

يقية من خالل فرالقارية األ

  االستراتيجيات الوطنية

13:00 – 

12:40 

 األعمال امتختاإعالنات و

 


