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 مشروع بروتوآول حول العالقات بين
 االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

 ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ).2005قانونيين ولجنة الممثلين الدائمين في أديس أبابا في مارس علي نحو ما اعتمده االجتماع المشترك بين الخبراء ال(
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 جدول المحتويات
 :الديباجة

 :أحكام أولوية -الفصل األول 
 التعريفات :1المادة 
 مجال التطبيق : 2المادة 
 األهداف : 3المادة 
 االلتزامات العامة : 4المادة 
 .االلتزامات العامة : 5المادة 

 
 :طار المؤسسياإل -الفصل الثاني 

 إنشاء األجهزة المؤسسية : 6المادة 
 لجنة التنسيق والتشكيل والصالحيات : 7المادة 
 اجتماعات لجنة التنسيق : 8المادة 
 لجنة موظفي األمانة والتشكيل والصالحيات : 9المادة 
 .اجتماعات لجنة موظفي األمانات :10المادة 

 
 :ن جانب االتحاداألهداف الالزم تنفيذها م –الفصل الثالث 

 .األنشطة ذات األولوية الواجب علي االتحاد المبادرة إليها فورًا :11المادة 
 

 :األهداف الالزم تنفيذها من قبل المجموعات االقتصادية اإلقليمية –الفصل الرابع 
 النقاط المرجعية العامة : 12المادة 
 .النقاط المرجعية الخاصة : 13المادة 

 
 :تعاون والتنسيق بين المجموعات االقتصادية اإلقليميةال –الفصل الخامس 

 تنسيق األنشطة : 14المادة 
 البرامج المشترآة وتعزيز التعاون  : 15المادة 
المشارآة في االجتماعات التي يعقدها آل طرف وتبادل الخبرة والتجربة  : 16المادة 

 .والمعلومات
 

 :ع اإللزامي للقراراتالمشارآة في االجتماعات والطاب –الفصل السادس 
 المشارآة في اجتماعات االتحاد : 17المادة 
 الصفة التي تشارك بها المجموعات االقتصادية اإلقليمية : 18المادة 

 .في اجتماعات االتحاد  
 المشارآة في اجتماعات المجموعات االقتصادية اإلقليمية : 19المادة 
ي االجتماعات المجموعات االقتصادية الصفة التي تشارك بها المفوضية ف : 20المادة 

 .اإلقليمية
 .البعثات الدائمة : 21المادة 
 قرارات االتحاد الملزمة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية : 22المادة 

 
 :أحكام مالية –الفصل السابع 

 الميزانية : 23المادة 
 الحسابات والنظم المالية : 24المادة 
 .نيالدعم المالي والف : 25المادة 
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 :أحكام عامة وختامية –الفصل الثامن 

 لغات العمل : 26المادة 
 الترتيبات اإلدارية : 27المادة 
 العالقات الخارجية : 28المادة 
 .الوزارات أو الهيئات المعنية بالتنسيق : 29المادة 
 مواءمة آليات تعزيز السلم واألمن واالستقرار : 30المادة 
 التعديالت : 31المادة 
 تسوية الخالفات : 32ة الماد

 الدخول حيز التنفيذ واالنضمام : 33المادة 
إلغاء البروتوآول بشأن العالقات بين الجماعة االقتصادية اإلفريقية  : 34المادة 

 .والمجموعات االقتصادية اإلقليمية
 اإليداع : 35المادة 

 
 األهداف القطاعية : الملحق 

 
 
 
 
 

 تحاد األفريقيالبروتوآول حول العالقات بين اال
 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

 
من المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية علي  88تنص المادة  

. العالقات التي يجب أن تربط بين هذه األخيرة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية
وتوآول يتم من هذه المعاهدة فإن هذه العالقات يجب أن يحكمها بر 95ووفقًا للمادة 

 .إبرامه من الدول األعضاء
 

، وبتخويل من الدول  1998فبراير  25ألحكام هذه المادة تم التوقيع في  قًافو 
األعضاء علي بروتوآول من قبل الرؤساء التنفيذيين لمنظمة الوحدة اإلفريقية وأربع 

 .حقمجموعات اقتصادية إقليمية ، منها اثنتان انضمتا إلي البروتوآول في وقت ال
 

وقد أدي الوضع الجديد الناجم عن إنشاء االتحاد اإلفريقي إلي إلغاء هذا  
 .البروتوآول الذي قامت المفوضية بمراجعته

 
الصادر عن الدورة  AHG/DEC.160 (XXXVII)وانسجاما مع المقرر  

من بين  –العادية السابعة والثالثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات التي طلبت 
بحث اآلثار الناجمة عن القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي علي  –ى أمور أخر

البروتوآول بين الجماعة االقتصادية اإلفريقية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، "
بهدف تعديله أو صياغة بروتوآول جديد يحكم العالقات بين االتحاد اإلفريقي 
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األمانة العامة السابقة لمنظمة أجرت آل من " والمجموعات االقتصادية اإلقليمية
الوحدة اإلفريقية ومفوضية االتحاد اإلفريقي ، مداوالت ، علي حدة مع المجموعات 

 . االقتصادية اإلقليمية بشأن إجراءات التنفيذ العملي للمقرر السالف الذآر 
 
 
 
 

والتفاوض  1998وأفضت هذه المداوالت إلي مراجعة مستفيضة لبروتوآول  
يد واعتماده من قبل المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية قبل بشأن نّص جد

عرضه علي الدورة الراهنة التي يتعين عليها بحثه وإصدار توصية بشأن إجازته من 
 .المجلس والمؤتمر 
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 الديباجة
 

 إن األطراف، 
أهداف القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والمعاهدة المؤسسة  إذ تستلهم  
اعة االقتصادية اإلفريقية ، ال سيما الحاجة إلي التعجيل بتحقيق التكامل السياسي للجم

واالقتصادي واالجتماعي في القارة ، عن طريق عملية تكامل بين المجموعات 
 االقتصادية اإلقليمية ؛

 
إلي إعالنات والتزامات الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي الهادفة  وإذ تذّآر 

) 2001(وإعـالن لوساآــا ) 1999(بالتكامل ؛ مثل إعالن سـرت إلي اإلسراع 
 ؛) 2002(وإعالن دوربان 

 
 1دور االتحاد اإلفريقي حسبما تحدده أحكام الفقرتين  وإذ تأخذ في االعتبار  

من المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية الرامية إلي  88من المادة  3و
موعات االقتصادية اإلقليمية ، وباألخص تنسيق ومواءمة ترقية تعاون وثيق بين المج

 سياساتها وإجراءاتها وبرامجها وأنشطتها في جميع المجاالت والقطاعات؛
 

الحاجة إلي إنشاء آلية لمواءمة برامج االتحاد اإلفريقي وإذ تدرك  
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والتخطيط اإلستراتيجي لها ، مع مراعاة عملية 

 النيباد ، بغية اإلسراع بتكامل إفريقيا ؛
 

لضرورة تنسيق ومواءمة سياسات وإجراءات وبرامج وأنشطة ووعيا منها  
المجموعات اإلقليمية والعمل ، علي وجه االستعجال ، علي خلق التكامل فيما بينها، 

فريقية بغية اإلسراع بإنشاء سوق إفريقية موحدة ، تمهيدًا لقيام الجماعة االقتصادية اإل
 ؛
 

المسؤولية الملقاة علي عاتق آل من االتحاد اإلفريقي والمجموعات  وإذ تدرك  
االقتصادية اإلفريقية لضمان تكامل هذه المجموعات بطريقة اقتصادية وفعالة 

 واإلسراع بعملية تكامل إفريقيا بما يتيح لها مواجهة تحديات العولمة ؛
 

ين االتحاد اإلفريقي والمجموعات الحاجة إلي إيجاد عالقات بوإذ تؤآد  
االقتصادية اإلقليمية تهدف إلي تأآيد مبدأ المساواة بين الجنسين ، في جميع مجاالت 

 التعاون ؛ 
 

علي ضرورة تعزيز التكامل في المجاالت االجتماعية والثقافية  وإذ تتفق  
 والسياسية، بما في ذلك الحاجة إلي حفظ السلم واألمن ؛
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علي ضرورة إنشاء آلية تعاون بين االتحاد والمجموعات  اوإذ تتفق أيض 
االقتصادية اإلقليمية للنهوض بالحكم الرشيد وحقوق اإلنسان وسيادة القانون 

 ومواجهة اإلنشغاالت اإلنسانية وتوطيد الثقافة الديمقراطية في إفريقيا ؛
 

ت الحاجة إلي تحديد دور آل من االتحاد اإلفريقي والمجموعاوإذ تدرك  
االقتصادية اإلقليمية ، مع مراعاة مبدأ التبعية ، حتى يتسنى لهذه المجموعات المّضي 

 .قدما في برنامج تكاملها في مجاالت محددة 
 

بضرورة إقامة إطار مؤسسي يحكم العالقات بين االتحاد واقتناعا منها  
 .اإلفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 
 :قد اتفقت علي ما يلي  

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 األحكام األولية

  1المادة 
 :التعريفات 

 
في هذا البروتوآول تعني الكلمات التالية ، ما لم ينص علي خالف ذلك ما يلي  

 : 
 2، االتحاد اإلفريقي المنشأ بموجب المادة " االتحاد"أو " االتحاد اإلفريقي"  

 من القانون التأسيسي ؛
 

 ول أو حكومات االتحاد ؛ ، مؤتمر رؤساء د" المؤتمر" 
  
 رئيس المؤتمر ونوابه ؛" مكتب المؤتمر" 
 رئيس مفوضية االتحاد ؛"  الرئيس"  
 الرئيس التنفيذي لجماعة اقتصادية إقليمية ؛ " الرئيس التنفيذي" 

من ) هـ( 1-5مفوضية االتحاد التي أسست بموجب المادة " المفوضية"
 القانون التأسيسي ؛

) طـ( 1-9ضي االتحاد المعّين من المؤتمر بموجب المادة أحد مفو" المفوض"
 من القانون التأسيسي ؛
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من  2الجماعة االقتصادية اإلقليمية التي تأسست بموجب المادة " الجماعة" 
 المعاهدة المحددة أدناه ؛

 من هذا البروتوآول؛  6لجنة التنسيق المنشأة بموجب المادة "  لجنة التنسيق"
من  6لجنة موظفي األمانة علي نحو ما حددتها المادة " انةلجنة موظفي األم"

 هذا البروتوآول؛ 
القانون التأسيسي لالتحاد المعتمد في لومي ، توجو في " القانون التأسيسي"

 ؛  2000يوليو  11
 المجلس التنفيذي لالتحاد ؛ " المجلس التنفيذي"
فريقي األطراف في هذا البروتوآول ، وهي االتحاد اإل" األطراف"

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ؛
 األجهزة التي أسستها الوثائق القانونية لألطراف ؛" أجهزة وضع السياسات"
 المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية  ؛" المعاهدة"
 المعاهدات المؤسسة للجماعات االقتصادية اإلقليمية ؛" والمعاهدات"
عالقات بين االتحاد والمجموعات االقتصادية بروتوآول ال" البروتوآول"

 اإلقليمية لتنفيذ القانون التأسيسي والمعاهدة ؛
الكيان القانوني المعنوي الذي تم إنشاؤه " المجموعة االقتصادية اإلقليمية"

من المعاهدة والذي يستهدف ) د (  1بموجب معاهدته والمحدد في المادة 
 حو إنشاء الجماعة ؛ النهوض بالتكامل االقتصادي آخطوة ن

اللجان الفنية المتخصصة التابعة لالتحاد والمنشأة " اللجان الفنية المتخصصة"
 .من القانون التأسيسي  5بموجب المادة 

 
  2المادة 

 مجال التنفيذ
 

يطبق هذا البروتوآول علي اآللية التي أنشأتها األطراف لتنفيذ  
عية والسياسية والثقافية ، بما اإلجراءات في المجاالت االقتصادية واالجتما

في ذلك ، مسائل الجنسين والسلم واألمن ، بهدف االضطالع بالمسؤوليات 
 .المنوطة بها بموجب القانون التأسيسي والمعاهدة وهذا البروتوآول 
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 3المادة 

 األهداف 
 

 : يستهدف هذا البروتوآول ما يلي  
 
ات االقتصادية اإلقليمية الرامية إنشاء إطار لتنسيق أنشطة المجموع )أ 

 إلي تحقيق األهداف المحددة في القانون التأسيسي والمعاهدة ؛ 
تنفيذ إعالن سرت الداعي إلي اإلسراع بعملية التكامل وتقليص  ) ب

 في المعاهدة ؛  6الفترات التي نصت عليها المادة 
 وضع معايير عامة ومحددة إلنشاء السوق اإلفريقية المشترآة مع )ج 

 متابعتها ؛
إنشاء إطار للربط بين عمليات اللجان القطاعية المصغرة للمجلس  )د 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي التابع لالتحاد وعمليات المجموعات 
 االقتصادية اإلقليمية ؛ 

دعوة االتحاد إلي إنشاء آلية تنسيق الجهود اإلقليمية والقارية الرامية  )هـ
ء فيه من تطوير مواقف مشترآة في إطار إلي تمكين الدول األعضا

 المفاوضات المتعددة األطراف ؛ 
اقتسام الخبرة في آافة المجاالت بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية  )و 

وآفالة مواءمة تعاونها مع المانحين المحتملين والمؤسسات المالية 
 الدولية بغية تفادي االزدواجية ؛ 

دية اإلقليمية وفقًا ألحكام المعاهدة ومقررات دعم المجموعات االقتصا )ز 
 االتحاد ؛ 

آفالة إدراج مسائل الجنسين في آافة البرامج واألنشطة الجارية في  )ح 
إطار العالقة بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية والعالقة بين هذه 

 المجموعات واالتحاد ؛ 
فيما بين  العمل علي إضفاء الطابع الرسمي للتعاون الوثيق )ط 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية والتعاون بين هذه المجموعات 
واالتحاد من خالل تنسيق ومواءمة سياساتها وإجراءاتها وبرامجها 

 . وأنشطتها في آافة المجاالت والقطاعات 
 

  4المادة 
 االلتزامات العامة

 
تلتزم األطراف بتعزيز تنسيق سياساتها وإجراءاتها وبرامجها 

وبلوغًا لهذا الهدف ، تقوم األطراف بما .  شطتها بغية تفادي ازدواجيتهاوأن
 : يلي 
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االلتزام بتنسيق سياسات وبرامج المجموعات االقتصادية اإلقليمية مع  )أ 
 سياسات وبرامج االتحاد ، وبالتعاون بشأنها ؛

بشأن البرامج  –عموديًا وأفقيًا  –االلتزام بتبادل المعلومات والخبرات  ) ب
 ألنشطة ، وتنفيذ أحكام هذا البروتوآول ؛وا

ع   )ج  ي جمي اليم ، ف ين األق ترآة ب اريع المش ز المش ي تعزي اق عل االتف
 المجاالت ؛

ة      )د  ادية اإلقليمي ات االقتص ذلها المجموع ي تب ة الت ود التكاملي م الجه دع
 واالتحاد ، آل علي حدة ؛ 

في  –ال علي نحو فع –االتفاق علي أن يحضر ويشارك آل طرف  )هـ
جميع اجتماعات الطرف اآلخر وفي األنشطة المطلوب تنفيذها 

 بموجب هذا البروتوآول ؛ 
 
 
 
 
 
 
 

 5المادة 
 االلتزامات المحددة

 
إن لم تكن قد بادرت إلي ذلك  –تتخذ المجموعات االقتصادية اإلقليمية  -1

بوضع  –عند اللزوم  –الخطوات الالزمة لمراجعة معاهداتها وتقوم  –
اط العضوي مع االتحاد ، من خالل تضمين معاهداتها مواد تنص الرب

 : علي وجه الخصوص علي ما يلي 
 أن هدفها األخير هو إنشاء الجماعة ؛ )أ  

ذا البروتوآول والبروتوآوالت األخرى        ) ب تحديد الصالت مع ه
 لالتحاد والمعاهدة ؛

 مواءمة برامجها القطاعية مع البرامج القطاعية لالتحاد ؛  )ج 
االندماج المحتمل للمجموعات االقتصادية اإلقليمية في السوق  )د 

 5وذلك للمرحلة . اإلفريقية المشترآة تمهيدا لقيام الجماعة 
 من المعاهدة ؛ ) ، هـ 2(  6المحددة في المادة 

يلتزم االتحاد بتحمل المسؤولية الكاملة في دعم المجموعات االقتصادية   -2
 .نشطة المجموعات االقتصادية اإلقليمية اإلقليمية وتنسيق ومواءمة أ

 
 

 الفصل الثاني 
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 اإلطار المؤسسي
  6المادة 

 
 : إنشاء األجهزة المؤسسية 

 
تنشأ أجهزة لتنسيق سياسات وإجراءات وبرامج وأنشطة المجموعات  

 : االقتصادية اإلقليمية ، وضمان تنفيذ هذا البروتوآول 
 
 
 لجنة التنسيق ؛  )أ 
 .انة لجنة موظفي األم ) ب
 
 

 7المادة 
 لجنة التنسيق ، تشكيلها ومهامها

 
 : تتكون لجنة التنسيق مما يلي  -1

 الرئيس  )أ 
 الرؤساء التنفيذيون  )ب
 األمين التنفيذي للجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم المتحدة ؛  )ج 
 رئيس بنك التنمية األفريقي ؛ )د 

االجتماعات الخبراء يجوز ألعضاء لجنة التنسيق أن يرافقهم في  -2
 .والمستشارون 

ارآة         -3 رة للمش ة ذات عضوية آبي ة مؤسسة قاري يجوز للجنة التنسيق دعوة أي
 . في أعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها بصفة المراقب

 : تسند إلي لجنة التنسيق المسؤولية عما يلي  -4
 توفير توجيه السياسات المتعلقة بتنفيذ البروتوآول ؛  )أ 
اءمة سياسات االقتصاد الكلي وسياسات السلم واألمن تنسيق ومو )ب

وغير ذلك من سياسات وأنشطة المجموعات االقتصادية اإلقليمية بما 
فيها القطاعات ذات األولوية آالزراعة والصناعة والنقل واالتصاالت 
والطاقة والبيئة والتجارة والجمارك والشؤون النقدية والمالية والتكامل 

د البشرية ومسألة الجنسين والسياحة والعلم والتشريع والموار
والتكنولوجيا والشؤون االجتماعية والديمقراطية والحكم الرشيد 

 وحقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية ؛
الرصد والمراجعة الدائمة للتقدم الذي أحرزته آل مجموعة من  )ج 

 حسب 4إلي المرحلة  1المجموعات االقتصادية اإلقليمية منذ المرحلة 
 من المعاهدة ؛  6ما نّصت عليه المادة 
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 من هذا البروتوآول ؛  23اعتماد الميزانية المشار إليها في المادة  )د 
تحديد طرق تنفيذ قرارات وتوجيهات المؤتمر والمجلس بشأن تنفيذ  )هـ

 المعاهدة ؛ 
 تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ المعاهدة ؛  )و 
إلي ) أ (انة بشأن األنشطة من الفقرة بحث توصيات لجنة موظفي األم )ز 

 أعاله ؛ ) ج(الفقرة 
تيسيرًا للتنفيذ المنسجم والسريع ألحكام المعاهدة والمعاهدات والبروتوآول  -5

هذا ، تّخول إلي لجنة لتنسيق السلطة في تنفيذ أحكام هذا البروتوآول وتقديم 
، بما في  تقارير مرحلية منتظمة إلي أجهزة صنع القرارات التي تخضع لها

 . ذلك المسائل التي تستلزم  موافقتها عليها
 
 

 8المادة 
 اجتماعات لجنة التنسيق

 
 .تجتمع لجنة التنسيق مرتين في السنة ، علي األقل برئاسة رئيسها  -1
تتخذ قرارات اللجنة بتوافق اآلراء ، وإال من خالل األغلبية البسيطة وتحال  -2

صيات بشأن قضايا سياسية تهدف قرارات اللجنة إلي المجلس التنفيذي آتو
 .إلي صياغة نهج فعال ومنسجم إزاء تكامل إفريقيا

يعقد أحد اجتماعات لجنة التنسيق قبل أربعة شهور من انعقاد الدورة العادية  -3
 .للمؤتمر في المقر الرئيسي لالتحاد 

يقوم آل من األمين التنفيذي للجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم المتحدة  -4
رئيس بنك التنمية اإلفريقي بإسداء المشورة إلي اللجنة ويّحق لهما و

التصويت في الشؤون المنصوص عليها في النظام الداخلي المعتمد بموجب 
 . من هذه المادة  5الفقرة 

مع مراعاة أحكام المعاهدة والمعاهدات ، تحدد لجنة التنسيق النظام الداخلي  -5
 .تها الخاص بها فيما يتصل بسير اجتماعا

 
 

 9المادة 
 لجنة موظفي األمانة
 تشكيلها ومهامها

 :تتكون اللجنة من  -1
 ممثل للرئيس المسئول عن تنسيق المجموعات االقتصادية اإلقليمية ؛  )أ 
ممثلي المجموعات االقتصادية اإلقليمية ، المسؤولين عن تنسيق  )ب

 شؤون التكامل مع االتحاد ؛ 
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االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم المتحدة ممثل األمين التنفيذي للجنة  )ج 
 المسؤول عن التكامل االقتصادي ؛ 

 ممثل رئيس بنك التنمية اإلفريقي، المسؤول عن التكامل االقتصادي؛ )د 
يجوز للجنة دعوة أي شخص يمثل مؤسسة قارية ذات عضوية آبيرة  -2

 .للمشارآة في أعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها بصفة المراقب 
 : د إلي اللجنة المسؤولية عما يلي تسن -3

 : إعداد وتقديم التقارير إلي لجنة التنسيق بشأن  )أ 
 توجيه السياسات المتعلقة بتنفيذ البروتوآول ؛  )1(
تنسيق ومواءمة سياسات االقتصاد الكلي والسلم واألمن وغيرها  )2(

من سياسات وأنشطة المجموعات االقتصادية اإلقليمية ؛ بما في 
ذات األولوية آالزراعة والصناعة والنقل  ذلك القطاعات

واالتصاالت والطاقة والبيئة والتجارة والجمارك والشؤون النقدية 
والمالية وشؤون التكامل والتشريع والموارد البشرية ومسألة 

الجنسين والسياحة والعلم والتكنولوجيا والشؤون الثقافية 
 .واالجتماعية

ذي أحرزته آل من المجموعات الرصد والمتابعة الدائمة للتقدم ال )3(
المحددة في  4إلي  1االقتصادية اإلقليمية نحو تنفيذ المراحل من 

 من المعاهدة ؛  6المادة 
 من هذا البروتوآول ؛ 23إعداد الميزانية المشار إليها في المادة  )ب
 : اقتراح طرق بشأن ما يلي  )ج 

لس بشأن تنفيذ المقررات والتوجيهات الصادرة عن المؤتمر والمج )1(
 تنفيذ المعاهدة ؛ 

 .تعبئة الموارد لتنفيذ المعاهدة  )2(
 .إعداد مقترحات تبحثها اللجان الفنية المتخصصة  )د 

 
يتعين علي االتحاد إجراء مشاورات مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية واللجنة  -4

مقترحات االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم المتحدة وبنك التنمية اإلفريقي إلعداد ال
 .وبرامج العمل التي تقدم إلي اللجان الفنية المتخصصة لبحثها 

يجب أن يقوم آل من االتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بتعيين جهة تنسيق  -5
يمكن جميع األطراف أن تجري االتصاالت معها بشأن أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذا 

 .آزالبروتوآول ، وإخطار جميع األطراف بهذا المر
 
 

 10المادة 
 اجتماعات لجنة موظفي األمانة
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ر              -1 ة التنسيق في المق اد لجن ل انعق ل ، قب ي األق اعين في السنة ، عل تعقد اللجنة اجتم
 .الرئيسي لالتحاد اإلفريقي 

 . تتخذ قرارات اللجنة بتوافق اآلراء ، وإال باألغلبية البسيطة   -2
ديالت     يطبق علي اللجنة النظام الداخلي المعتمد -3 اة التع للجنة التنسيق مع مراع

 . الالزمة
 
 

 الفصل الثالث 
 نقاط التنفيذ المرجعية الخاصة باالتحاد

 
 11المادة 

 األنشطة ذات األولوية العاجلة بالنسبة لالتحاد
 
من  6من المادة ) د (إلي الفقرة ) أ (_ 2والفقرة ) 1( 88وفقًا ألحكام المادة  -1

، يتمثل أساسًا في دعم  4-1خالل المراحل  –حاد المعاهدة ، فإن دور االت
المجموعات االقتصادية اإلقليمية القائمة والعمل علي إنشاء مثيالتها حيثما ال 
توجد، وآذا مواءمة وتنسيق السياسات واإلجراءات المعتمدة من المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية بهدف تبنيها في إطار السوق اإلفريقية المشترآة ، 
 :حقيقًا لهذا الغرض تعمل المفوضية علي وت
رصد تنفيذ وتقييم ما تم إنجازه من السياسات واإلجراءات والبرامج  )أ 

واألنشطة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية وتنفيذها بغية تحديد 
المرحلة التي توجد فيها آل مجموعة من المجموعات االقتصادية 

من ) د(إلي الفقرة ) أ ( 2ي الفقرة اإلقليمية بالنسبة للمراحل الواردة ف
 من المعاهدة ؛ 6المادة 

العمل علي تنسيق ومواءمة أنشطة المجموعات االقتصادية اإلقليمية  )ب
مع مراعاة الضرورة الملحة لإلسراع بتحقيق التكامل القاري في سياق 

 إعالن سرت ؛ 
تحديد ب –بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية  –القيام  )ج 

المجاالت التي تحتاج آل مجموعة اقتصادية إقليمية المساعدة فيها من 
المفوضية ، بغية دعم آل واحدة منها وتيسير تحقيق أهداف المعاهدات 

 . والمعاهدة
يضطلع االتحاد بتنفيذ اإلجراءات والبرامج واألنشطة الواردة في أحكام المادة  -2

مجموعات االقتصادية اإلقليمية مع باالشتراك مع ال –من المعاهدة ) 3( 6
األخذ في االعتبار اإلجراءات والبرامج واألنشطة التي تنهض بها هذه 

 .األخيرة
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 الفصل الرابع
 النقاط التنفيذية المرجعية

 الخاصة بالمجموعات االقتصادية اإلقليمية
 12المادة 

 النقاط المرجعية العامة
 

من المعاهدة  6و  4بأحكام المادتين  تلتزم المجموعات االقتصادية اإلقليمية 
 6المحددة في المادة  4إلي المرحلة  1اللتين من المتوقع أن تفضي ، مرورًا بالمرحلة 

 :من المعاهدة ، إلي النتائج التالية ) 2(
 

تحرير التجارة وتسييرها وتعزيزها وتنميتها بهدف استحداث منطقة  )أ 
العتماد المحتمل لتعريفه تجارة حرة واتحاد الجمارك ، من خالل ا

 خارجية مشترآة ؛ 
التكامل القطاعي المستند إلي سياسات منسجمة لالقتصاد الكلي ،  )ب

وسياسات سوق ّحرة مواتية وحرية حرآة عوامل اإلنتاج واإلجراءات 
التي تهدف إلي تخفيض تكاليف الصفقات التجارية عبر الحدود ؛ مما 

 الدول األعضاء األطراف ؛  يفضي إلي زيادة اإلنتاج العملي في
 

  13المادة 
 النقاط المرجعية المحددة

 
النقاط المرجعية المحددة الالزم بلوغها في  –عند الضرورة  –يقرر المؤتمر  -1

 . آل مرحلة ، وفقًا للخطوط اإلرشادية الواردة في ملحق هذا البروتوآول
تنفيذ جميع السياسات  أعاله ، يتم 1علي الرغم مما نّصت عليه أحكام الفقرة  -2

واإلجراءات والبرامج الالزم تنفيذها قصد إقامة منطقة تجارة ّحرة واتحاد 
جمارك وسوق مشترآة في آل مجموعة اقتصادية إقليمية يتم آل ذلك في 

فترة أقصاها نهاية الفترة المحددة في ملحق هذا البروتوآول اعتبارًا من تاريخ 
 . سريان مفعول المعاهدة

من المعاهدة ، يتم إنجاز تنسيق  6الرغم أيضا من أحكام المادة  وعلي -3
ومواءمة النظم التعريفية وغير التعريفية فيما بين المجموعات االقتصادية 
اإلقليمية بغية استحداث اتحاد جمارك ، علي الصعيد القاري ، من خالل 

إلعالن يتم آل ذلك في فترة أقل ، وفقًا  –اعتماد تعريفات خارجية مشترآة 
 .سرت

يجوز ألية مجموعة اقتصادية إقليمية اإلسراع بعملية التكامل وتحقيق  -4
األهداف المحددة لكل مرحلة في أجل أقل من الفترة الزمنية المحددة في المادة 

 .من المعاهدة  6
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بتقييم ما  –بالتشاور مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية  –تقوم المفوضية  -5
اليا لتحديد مدي تّقدم عملية التكامل االقتصادي فيها ، ومن ثم هو قائم منها ح

 . صياغة البرامج المالئمة لإلسراع بعملية التكامل 
تقوم آل مجموعة اقتصادية إقليمية بمراجعة وتغيير اللجان الفنية القائمة من  -6

 . أجل مواءمة مهاّمها وهياآلها مع مهام وهياآل اللجان الفنية المتخصصة
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 التعاون والتنسيق فيما 

 بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية
 

 14المادة 
 تنسيق األنشطة

 
قبل انعقاد اجتماع اللجنة  –يجوز للرؤساء التنفيذيين عقد اجتماع غير رسمي  

 . ؛ وذلك لمناقشة تنسيق أنشطتهم 
 

 15المادة 
 البرامج المشترآة
 والتعاون الوثيق

 
لمجموعات االقتصادية اإلقليمية إبرام ترتيبات تعاونية يمكن بموجبها يجوز ل -1

الشروع في برامج أو أنشطة مشترآة أو العمل علي تنسيق أوثق لسياساتها 
 .  وإجراءاتها وبرامجها

يتعاون آل من المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في تحضير  -2
 .اجتماعات القمة االقتصادية لالتحاد 

 
 16المادة 

 المشارآة في االجتماعات التي يعقدها
 آل طرف وتبادل الخبرة والتجربة والمعلومات

 
توجه آل مجموعة اقتصادية إقليمية الدعوة إلي المجموعات األخرى لحضور  -1

اجتماعاتها التي تناقش خاللها المسائل ذات االهتمام المشترك ، في سياق هذا 
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كاليف حضور االجتماعات السنوية وتتحمل المفوضية ت. البروتوآول 
 . النظامية

إتساقًا مع الطرق المتفق عليها من الجانبين ، يتعين علي مجموعة اقتصادية  -2
إقليمية إفادة مجموعة أخري بخبرتها ، عن طريق وضع الخدمات الالزمة 

وتتحمل المفوضية التكاليف المترتبة علي تبادل هذه . تحت تصرف موظفيها
 .الخبرة 

عاة الترتيبات الضرورية للحفاظ علي ّسرية بعض المعلومات ، تقوم مع مرا -3
المجموعات االقتصادية اإلقليمية بتبادل المعلومات والوثائق وإبالغ بعضها 
البعض بالسياسات واإلجراءات والبرامج واألنشطة الالزم تنفيذها بموجب 

لي تحقيق هذا البروتوآول بغية النهوض بتنسيق وتعاون أوثق ؛ بما يساعد ع
 . أهداف االتحاد 

 
 الفصل السادس

 المشارآة في االجتماعات
 والطابع اإللزامي للقرارات

 
 17المادة 

 المشارآة في اجتماعات االتحاد
 

تحضر المجموعات االقتصادية اإلقليمية اجتماعات االتحاد وتشارك فيها  -1
 .دون منحها حق التصويت

عن التقدم المحرز والصعوبات  تّقدم آل مجموعة اقتصادية إقليمية تقريرًا -2
المحتمل اعتراضها إلي اللجان الفنية المتخصصة والمجلس التنفيذي 

 . والمؤتمر بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أحكام البروتوآول
 
 
 
 
 

  18المادة 
 المشارآة في اجتماعات المجموعات

 االقتصادية اإلقليمية
 

ة اإلقليمية ويشارك فيها يحضر االتحاد اجتماعات المجموعات االقتصادي -1
 .بالكامل دون منحه ّحق التصويت

يقدم الرئيس تقريرًا  إلي أجهزة صنع القرار في االتحاد والمجموعات  -2
 .االقتصادية اإلقليمية بشأن تنفيذ أحكام المعاهدة وهذا البروتوآول
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 19المادة 
 التمثيالت الدائمة

 
ار الرئيسية لجميع يقوم االتحاد بفتح مكتب اتصال علي مستوي المق -1

 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية 
تقوم آل مجموعة اقتصادية إقليمية بإنشاء هيكل تكامل وطني ، ما لم يكن  -2

 .موجودًا بالفعل 
 
 

 20المادة 
 قرارات االتحاد الملزمة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية

 
من خالل  –تحاد من المعاهدة يقوم اال) 2( 13و ) 2( 10إمتثاًال للمادتين  -1

باتخاذ اإلجراءات ضد أية مجموعة  –جهازه الرئيسي لصنع القرار 
اقتصادية إقليمية ال تنسجم سياساتها وإجراءاتها وبرامجها مع أهداف أو 
تأخر في تنفيذ سياساتها وإجراءاتها وبرامجها وأنشطتها بحيث ال تحترم 

 .ة مع هذا البروتوآولمن المعاهدة والمتسق 6المواعيد المحددة  في المادة 
في حالة ما إذا ثبت أن التأخر في تنفيذ السياسات واإلجراءات والبرامج  -2

من المعاهدة ، ناجم عن عمل أو سهو  6واألنشطة المنبثقة عن أحكام المادة 
من الدول األعضاء في المجموعات االقتصادية اإلقليمية ، يقوم المؤتمر أو 

ات إلي الدول األعضاء في االتحاد ذات المجلس التنفيذي ، بإصدار تعليم
 . الصلة 

يجوز لمقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي أن تشمل فرض أية عقوبات يري  -3
 .أنها مالئمة وفقا للقانون التأسيسي

 
 21المادة 

 وضع المجموعات االقتصادية اإلقليمية
 في اجتماعات االتحاد

 
ية اإلقليمية أو ممثلوهم بنفس يتمتع الرؤساء التنفيذيون للمجموعات االقتصاد 

وبهذه . الحقوق التي يتمتع بها الرئيس التنفيذي للطرف اآلخر في البروتوآول
 . الصفة يشارآون مشارآة آاملة في مداوالت االتحاد 

 
 

 22المادة 
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 وضع االتحاد في اجتماعات المجموعات
 االقتصادية اإلقليمية 

 
عات أجهزة صنع القرار التابعة تكون للرئيس المشارآة الكاملة في اجتما 

  . للمجموعات االقتصادية اإلقليمية ، فضال عن مداوالت هذه األجهزة
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع
 األحكام المالية

 23المادة 
 الميزانية

 
يخصص االتحاد ضمن ميزانيته العادية موارد لتنفيذ هذا البروتوآول  -1

تمويل آافة االجتماعات  واألحكام المرتبطة به من المعاهدة ؛ بما في ذلك
المتعلقة بهذا البروتوآول ودفع تكاليف مشارآة المجموعات االقتصادية 

 . اإلقليمية
يقوم الرئيس بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيين بإعداد مشروع ميزانية تنفيذ  -2

 .البروتوآول لكل سنة مالية 
ميزانية أن من هذه المادة ، يجوز لموارد ال 1بصرف النظر عن أحكام الفقرة  -3

 . تأتي من مصادر خارجة عن الميزانية
 

 24المادة 
 الحسابات والنظم المالية

 
ا         ة يوّفره وارد مالي ة م تكون المجموعات االقتصادية اإلقليمية مسؤولة عن أي

 .من المعاهدة  85االتحاد ، وفقًا ألحكام المادة 
 

 25المادة 
 الدعم المالي والفني

 
ل األساسية التي تحول دون تنفيذ سياسات تعترف األطراف أن العراقي -1

وإجراءات وبرامج المجموعات االقتصادية اإلقليمية ، تتمثل ، من بين أمور 
أخرى ، في القيود المالية المفروضة علي مستوي االتحاد اإلفريقي 
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والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء واللجنة االقتصادية 
اإلفريقي فيما يتعلق بتخطيط وإدارة وتنفيذ ومتابعة إلفريقيا وبنك التنمية 

 . تنفيذ القرارات والسياسات واإلجراءات والبرامج واألنشطة المتفق عليها
 : تحقيقًا لهذه األهداف تتعاون األطراف علي ما يلي  -2
 

التعبئة الجماعية للموارد المالية لمساعدة المجموعات االقتصادية  )أ 
لسياسات واإلجراءات والبرامج ، مما يسهل تنمية اإلقليمية علي تنفيذ ا

هذه المجموعات من مرحلة إلي أخرى ، علي نحو ما تّحدده الفقرات 
 .من المعاهدة 6من المادة ) د (إلي الفقرة ) أ ( 2

 بناء القدرات البشرية والمؤسسية ؛ )ب
حسب تعبئة المساعدة الفنية لفائدة المجموعات االقتصادية اإلقليمية ، ب )ج 

 االحتياجات المصرح بها ؛ 
متابعة تنفيذ وتطابق البرامج المتفق عليها، علي مستوي المجموعات  )د 

االقتصادية اإلقليمية ، ورصد امتثال الدول األعضاء لهذه البرامج ، 
 .بغية اإلسراع بتنفيذ المعاهدة 

 
 الفصل الثامن

 أحكام عامة نهائية
 26المادة 

 لغات العمل 
 

 البروتوآول ألغراض هذا 
تكون لغات عمل المجموعات االقتصادية اإلقليمية هي اللغات التي  

وتكون لغات عمل االتحاد هي تلك . يستعملها عندما تدعو إلي عقد اجتماعات 
 .التي تستعملها في االجتماعات التي يدعو إلي عقدها

 
 
 
 

 27المادة 
 الترتيبات اإلدارية

 
ترتيبات الخاصة بخدمات األمانة يكون االتحاد مسؤوًال عن آافة ال -1

واإلدارة والمؤتمرات بالنسبة لكافة االجتماعات المنعقدة في المقر 
 .الرئيسي والمتعلقة بتنفيذ هذا البروتوآول
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عند انعقاد اجتماعات بناء علي دعوة من إحدى المجموعات االقتصادية  -2
لمسؤولة عن اإلقليمية ، تكون المجموعة االقتصادية اإلقليمية المعنية هي ا

 .اتخاذ الترتيبات المتعلقة باألمانة واإلدارة والمؤتمرات
يقوم االتحاد بتيسير مشارآة المجموعات االقتصادية اإلقليمية في جميع  -3

 .اجتماعات االتحاد
 

 28المادة 
 العالقات الخارجية

 
إبرام  –في سياق تحقيق أهدافها التكاملية  –يجوز لمجموعة اقتصادية إقليمية  -1

قات تعاونية مع منظمات دولية أخرى أو بلدان ثالثة شريطة أن تكون هذه اتفا
االتفاقات غير متعارضة مع أهداف القانون التأسيسي والمعاهدة 

 .والمعاهدات
تقوم المجموعات االقتصادية اإلقليمية األطراف في هذه االتفاقات المشار  -2

االتفاقات إلي بإرسال نسخ من هذه  –من هذه المادة  1إليها في الفقرة 
 . الرئيس

 
 
 
 
 
 
 
 

 29المادة 
 الوزارات أو الهيئات المعنية بالتنسيق

 
من هذا  4من المعاهدة والمادة  88من المادة  2ألغراض تنفيذ أحكام الفقرة  -1

البروتوآول ، تتفق األطراف علي دعوة دولها األعضاء إلي تعيين نفس 
 . وزارة التنسيق لتنفيذ المعاهدة والمعاهدات 

من هذه المادة ، يجوز للمجموعات  1بصرف النظر عن أحكام الفقرة  -2
االقتصادية اإلقليمية أن تفتح مكاتب قطرية أو إقليمية في الدول األعضاء 

 . فيها لتعزيز تنفيذ أحكام المعاهدات والمعاهدة 
 
 

 30المادة 
 مواءمة آليات السلم واألمن واالستقرار
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و ) ي( 7من هذا البروتوآول والمادتين ) د ( 3ألغراض تنفيذ أحكام المادة  

من البروتوآول المؤسس لمجلس السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي ، تتفق ) 4( 16
 : األطراف علي االضطالع بما يلي 

 
مواءمة وتنسيق أنشطتها في مجال السلم واألمن واالستقرار بما يكفل إنسجام  )أ 

هداف المجموعات االقتصادية هذه األنشطة مع أهداف ومبادئ االتحاد وأ
 اإلقليمية ؛ 

العمل علي نحو وثيق علي ضمان الشراآة الفعلية فيما بينها وتعزيز وحفظ  ) ب
 السلم واألمن واالستقرار ؛

تحديد نوع العالقة التي يجب أن توجد في إطار تعزيز السلم واألمن ) ج 
 .اإلقليميةواالستقرار ، من خالل مذآرة تفاهم تبرم بين االتحاد واآللية 

تتعين المبادرة في أقرب  14من المادة  1بصرف النظر عن أحكام الفقرة  -2
وقت إلي تنسيق ومواءمة آليات منع النزاعات وإدارتها وتسويتها فيما بين 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية بهدف استحداث هيكل السلم واألمن ، علي 
 . الصعيد القاري

 
 

 31المادة 
 التعديالت

 
 .يجوز ألي طرف اقتراح تعديالت علي هذا البروتوآول  -1
بصورة آتابية  –من هذه المادة  1تقدم مقترحات التعديل المتمشية مع الفقرة   -2

 . إلي لجنة التنسيق التي تتوّلي إعداد توصيات بشأنها إلي األطراف –
 .   يسري مفعول هذه التعديالت بعد موافقة األطراف عليها  -3
 
 

  32المادة 
 تسوية الخالفات 

 
أي خالف ينشب بين األطراف بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا  -1

داخل لجنة التنسيق ، عن طريق  –بطريقة ودية  –البروتوآول يتم تسويته 
 .اتفاق مباشر بين األطراف 

إذا استحال علي لجنة التنسيق تسوية الخالف يقوم أي طرف بإحالته إلي   -2
و  18المادتان (اد لتتّولي تسويته وفقًا للنظام األساسي محكمة العدل لالتح

 .لهذه المحكمة) 19
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في حالة نشوب خالف بشأن تفسير أو تطبيق أحكام القانون التأسيسي  -3
والمعاهدة والمعاهدات ، تعطي األسبقية للقانون األساسي وبحكم الواقع 

ف التي لم توقع يشكل القانون األساسي والبروتوآول البند القانوني لألطرا
 .   المعاهدة

 
 
 
 
 

 33المادة 
 دخول حيز التنفيذ واالنضمام

 
يسري مفعول هذا البروتوآول بعد توقيعه من الرئيس نيابة عن االتحاد  -1

 .ومن ثالثة رؤساء تنفيذيين للمجموعات االقتصادية اإلقليمية علي األقل
ل القمة التي تلي يوافق المؤتمر بصورة رسمية علي هذا البروتوآول خال -2

 .من هذا البروتوآول  1عملية التوقيع المنصوص عليها في الفقرة 
تنضم أية مجموعة اقتصادية إقليمية إلي هذا البروتوآول وإن لم تكن طرفًا  -3

 .  فيه في تاريخ سريان مفعوله
يدخل هذا البروتوآول حيز التنفيذ بالنسبة لمجموعة اقتصادية إقليمية منضمة  -4

 .خ إيداع وثيقة االنضمامفي تاري
 
 

 34المادة 
 إلغاء البروتوآول بشأن العالقات بين الجماعة 

 االقتصادية اإلفريقية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية
 

يصبح البروتوآول بشأن العالقات بين الجماعة االقتصادية اإلفريقية  
 .آول حيز التنفيذوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية الغيا فور دخول هذا البروتو
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 35المادة 

 
يودع الّنص األصلي لهذا البروتوآول الذي تم إعداده في ست لغات متساوية  

الحجية ، اإلنجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية واإلسبانية والسواحيلية ، لدي 
 .الرئيس 

 
 
 

ة   ................. حرر في   ين     ......في  ........... في جمهوري ......... في سنة ألف
بانية والسواحلية التي     في اللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية واإلس

 . تتساوى نصوصها في الحجية
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 الجزء األول

 المعايير المحددة إلنشاء منطقة أفريقية مشترآة
 للتبادل التجاري الحر لالتحاد األفريقي

 
 ):2004-2003(المرحلة األولي 

 
 :والمقصود

 
ة اال   )أ  توي الجماع ى مس ام، عل ات   القي اد دراس داد واعتم ادية، بإع ث ال (قتص حي

ة         ) توجد ى العوائق الجمرآي دريجي عل تهدف إلى وضع جدول زمني للقضاء الت
ات          ة التعريف اد ، ومواءم ة داخل اإلتح ة للتجارة اإلقليمي ر الجمرآي والحواجز غي

 . الجمرآية للبلدان األخرى وذلك في فترة تقل عن سنتين
 
على المستوين القاري واإلقليمي في آل مجاالت النشاط    تعزيز تكامل القطاعات  )ب

، خاصة  فيما يخص التجارة والزراعة والنقد والمالية والهياآل األساسية والطاقة 
 .والصناعة

 
 ):2010-2004(المرحلة الثانية 

 
ذا     ة ، وه إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر ، على مستوى آل مجموعة اقتصادية إقليمي

ى الحواجز         8خالل فترة  دريجي عل احترام الجدول الزمني للقضاء الت سنوات ، وذلك ب
 . الجمرآية والحواجز غير الجمرآية للتجارة اإلقليمية داخل اإلتحاد

 
 
 
 
 
 

 ):2012-2010(المرحلة الثالثة 
 

ف        ي مختل نتين ، ف دى س ى م ة عل ر الجمرآي ة وغي ة الجمرآي ة األنظم يق ومواءم تنس
ى المستوى   المجموعات االقتصادية  اإلقليمية ، من أجل بناء منظومة جمرآية لإلتحاد عل

 .القاري وذلك باعتماد التعريفات األجنبية المشترآة
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 ):2014-2012(المرحلة الرابعة 
 

د أنجز خالل             ان ق ى عمل آ ادا عل نتين ، اعتم إنشاء سوق أفريقية مشترآة في خالل س
 :السنوات المنصرمة، وذلك بـ

ة  )أ  اد سياس االت  اعتم ل واالتص ة والنق ادين آالزراع ف المي ي مختل ترآة ف مش
 والصناعة والطاقة والبحث العلمي؛

 مواءمة السياسات النقدية والمالية والضريبية؛ )ب 
ة         )ج  ي اإلقام الحق ف ة ب د الخاص خاص والقواع ل األش ة تنق دأ حري ق مب تطبي

 واالستيطان؛ و
فريقي على أساس عمل المؤسسات المالية تنفيذ المرحلة النهائية لإلتحاد النقدي األ )د 

 .لالتحاد األفريقي المنشأة طبقا للمادة التاسعة من القانون التأسيسي
 

 الجزء الثاني
 

 توجيهات لوضع المعايير القطاعية
 
تعمل المجموعات االقتصادية اإلقليمية على تحقيق ما يلي في مجاالت التجارة  -1

 : قواعد الحيطة والجمارك والهجرة، وذلك مع مراعاة
ة ورسوم أخرى          )أ  ى آل الرسوم الجمرآي وري عل دريجي أو الف القضاء الت

 مفروضة على أو متعلقة باستيراد السلع؛
ل رخص         )ب  ابهة مث وعي أو المش ود وأوجه الحظر الن ى آل القي القضاء عل

تيراد      ادر االس ة لمص روط النوعي دير والحصص والش تيراد والتص االس
داعات المقد اء واإلي وم الخاصة باقتن تيراد والرس لفا والخاصة باالس ة س م

 تراخيص المبادالت والحواجز اإلدارية؛
ة          )ج  ة المتعلق د المرفق ذلك القواع خاص وآ ل لألش ة التنق دأ حري رام مب احت

 بحقوق اإلقامة والبناء؛ و
ادا         )د  ة اعتم تظم ومنهجي للسلع خاص بالرسوم الجمرآي اعتماد تصنيف من

ة   على مبادئ اإل ايير المعروف نصاف ، والتوحيد وتسهيل التطبيق وفقا للمع
 دوليا؛

ات     )هـ ائي للمعطي غيل التلق م للتش ترك أو مالئ ات مش ام معلوم اد نظ اعتم
 الجمرآية؛

 اعتماد معايير مشترآة في تحديد منشأ السلع القادمة من الدول األعضاء؛ )و 
 اعتماد نظام مشترك لألوزان والمقاييس؛ )ز 
ارك،       اعتم )ح  اد وثائق نظم وإجراءات مشترآة مبسطة حول التجارة والجم

داع        ت واإلي ول المؤق ات والقب نيف التعريف لع وتص يم الس ي تقي ة ف خاص
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ة     ات الجمرآي وإعادة التصدير، بالنسبة لتجارة الحدود وتعويضات التعريف

 الخاصة بالتصدير؛
ة   اعتماد قواعد موحدة ضد اإلغراق واإلعانات والممارسات   )ط  ر القانوني غي

 للمنافسة غير العادلة طبقا للقواعد المعروفة دوليا؛
دول      )ي  د ال دريجيا ض ترآة ت ة المش ات الخارجي دالت التعريف اد مع اعتم

ى نحو    األخرى مع مراعاة أهمية مشارآة أفريقيا في االقتصاد العالمي عل
 آامل؛

 اعتماد هياآل مؤسسية مشترآة لنشر المعلومات عن التجارة؛ )ك 
 اعتماد آلية مشترآة بخصوص خطة الضمانات الجمرآة؛ )ل 
 القضاء على القيود الخاصة بتنقل المسافرين المسالمين داخل أفريقيا؛ و )م 
ود المفروضة         )ن  ى القي التعاون في إطار قضايا الهجرة من أجل القضاء عل

 .على حرآة األشخاص والبضائع
 
، سوف تقوم المجموعات االقتصادية وفي مجال النقل واالتصاالت والسياحة  -2

 :اإلقليمية ب
ة و إشارات الطرق لسنة        )أ  االلتزام  بمعاهدة األمم المتحدة  الخاصة بحرآ

 ؛1968
ر التجارة واألمن في        )ب  ل الجوي ، تحري تنفيذ إعالن ياموسوآرو حول النق

 ؛2003أفريقيا قبل نهاية العام 
دة    )ج  وائح الموح ايير والل اد المع ادة    اعتم ص قي دار رخ م إص ي تحك الت

 السيارات والترتيبات األمنية؛
ة لحد السرعة في المراآز الحضرية          )د  اعتماد الضوابط المشترآة المنظم

 وعلى الطرق الرئيسية؛
يارات     )هـ بة للس ة بالنس ائق المطلوب راءات والوث هيل اإلج ة وتس مواءم

 والشاحنات الكبيرة المستعملة في النقل داخل االتحاد؛
 اعتماد المتطلبات الحدية المشترآة لضمان البضائع ووسائل النقل ؛ )و 
واد     )ز  ل الم أمين نق ة لت ات الحدي د المتطلب ترآة لتحدي اد الضوابط المش اعتم

 الخطرة؛
 اتخاذ إجراءات مشترآة لتسهيل المرور والعبور على الطرق؛ )ح 
ات وصفاته     )ط  ة لحجم المرآب ا   اعتماد النظم المشترآة المنظم ة ووزنه ا الفني

الخام ووزنها في المحور وهي المرآبات المستخدمة على الطرق السريعة 
 الرئيسية المشترآة بين الدول؛

 مواءمة حموالت العبور عبر الطرق؛ )ي 
اعتماد نموذج الطرق المشترآة ومعايير إنشاء الطرق  السريعة الرئيسية    )ك 

 المشترآة بين الدول؛
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ايير ا )ل  اد المع دول   اعتم ة لل ات اآللي أمين المرآب رامج الخاصة بت ة للب لحدي
 األخرى؛

ة         )م  ات المتعلق ذلك المتطلب ة ، وآ كك الحديدي ى الس ن عل م لألم اد نظ اعتم
 بالشارات واإلشارات والسكك الحديدية ونقل المواد الخطرة؛

 مواءمة الشروط القانونية واإلدارية للنقل بالسكك الحديدية بين الدول؛ )ن 
 هيل ومواءمة الوثائق الالزمة للنقل بالسكك الحديدية بين الدول؛تس )س
ات    )ع  مواءمة إجراءات التعبئة ، ووضع عالمات ، وشحن البضائع والمرآب

 للنقل بالسكك الحديدية بين الدول؛
 اعتماد المعايير المشترآة الموحدة إلنشاء هياآل أساسية للسكك الحديدية؛ )ف 
 المدني بتطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي؛ مواءمة أدوار الطيران )ص
 تيسير منح الحرآة الجوية لمرور طائرات الشحن؛ )ق 
ل        )ر  ة للنق ة المنظم ة واإلجراءات اإلداري اعتماد الضوابط المسهلة والمواءم

 البحري بين الدول على المياه الداخلية ما بين الدول؛
 ين الدول على المياه الداخلية؛مواءمة الهياآل الجمرآية للنقل البحري ب )ش
ة   )ت  اعتماد قوانين مشترآة للتعبئة ولوضع العالمات ولشحن البضائع المنقول

 على المياه البحرية الداخلية؛
دول  )ث ين ال ائط ب دد الوس ل المتع ة حول النق ات الدولي ى االتفاقي االنضمام إل

 والنقل بالحاويات؛
وانين وتصنيف الس    )خ  ة    تسهيل ومواءمة الق ائق الالزم لع واإلجراءات والوث

 للنقل المتعدد الوسائط بين الدول؛
تطبيق القوانين الموحدة للتعبئة ولوضع العالمات ولشحن البضائع بالنسبة   )ذ 

 للنقل المتعدد الوسائط بين الدول؛
 اعتماد سياسات مشترآة خاصة باالتصاالت الكلية؛ )ض
 تصاالت السلكية والالسلكية؛مواءمة هياآل التعريفات الجمرآية لال )ظ 
 إنشاء روابط لالتصال المباشر بين الدول؛ و )غ 
ل       )ال  ى وسائل النق ة عل ة المطبق اعتماد القوانين المشترآة حول الشروط الفني

 .بالنسبة للنقل بين األقاليم للبضائع تحت الكفالة الجمرآية
 
وار      -3 ة والم ا والطاق م والتكنولوجي ناعة والعل ال الص ي مج ة ،  ف ة والبيئ د الطبيعي

 :ستقوم المجموعات االقتصادية اإلقليمية بـ
 

 تطوير التنمية الصناعية في القارة وزيادة استخدام موادها األولية؛ )أ 
 اعتماد سياسات االقتصاد الكلي الودية للسوق المشترآة؛ )ب 
 تهيئة جو مالئم يسوده االستقرار واألمن؛ )ج 
 اص؛تطوير تنمية القطاع الخ )د 



EX.CL/158 (VI) ANNEX 
Page 5 

 تطوير تنمية الموارد البشرية؛ )هـ
د الشروط          )و  ايير الموحدة أو تحدي ة من خالل المع تطوير المواصفات الفني

 المشترآة التي ينبغي التقيد بها بالنسبة للمنتجات؛
 تطوير االستثمار العابر للحدود؛ )ز 
 تطوير المناخ المالئم لالستثمار في قطاع الطاقة؛ )ح 
 ر إقليمية أفريقية؛اعتماد معايي )ط 
 اعتماد معايير مشترآة و إجراءات ضمان النوعية؛ )ي 
ي   )ك  ة ف يش وفحص البضائع المباع دة لتفت ايير ومواصفات موح اد مع اعتم

 مناطقها؛
ة      )ل  أمين نوعي ى ت درات عل وير الق د وتط يير الجي م التس ايير نظ اد مع اعتم

 المنتجات المباعة في مناطقها؛
 حول تقويم نوعية البضائع المباعة في مناطقها ؛مواءمة التوثيق  )م 
ي     )ن  ة ف ة للبضائع المنتج رات تقويمي اد مختب ة العتم رامج المواءم ي الب تبن

 مناطقها؛ 
ى    )س ا عل ديق لتطبيقه ات التص ترآة لعالم راءات مش وانين وإج اد ق اعتم

ى حدة         ة عل ا وإلجازة آل التصديقات الوطني البضائع المنتجة في مناطقه
 اعتماد المختبرات؛ وبرامج

ة  )ع  ة والعلمي وازين القانوني اييس والم اطات المق ة لنش م مواءم اد نظ اعتم
اص  راف الخ ق لالعت ياغة طرائ اء وص دول األعض ي ال ناعية ف والص
اييس         ة للمق رات الوطني رف المختب ن ط ة م ايرة الممنوح هادات المع بش

 والموازين التابعة للدول األعضاء؛
ة    اعتماد إطار قانوني )ف ل التعبئ للمقاييس والموازين القانونية وعمليات ما قب

 ووضع العالمات على البضائع المنتجة في مناطقها؛
ي     )ص تباع ف ي س ائع الت ى البض ات عل ع العالم دة لوض م موح اد نظ اعتم

 مناطقها؛
ا   )ق  ا وحاوياته ائع وحرآته ى البض رف عل ى التع ة عل م لإلعان بط نظ ض

 والديباجات ووثائق العبور؛
 اعتماد المقاييس المشترآة لحماية وحفظ البيئة من آل أنواع التلوث؛ ) ر

ة وإصالح األضرار التي          )ش  ة لحفظ البيئ إيالء األولوي ل ب اعتماد المبدأ القائ
 تلحق بها من األساس وإجبار الملوثين على دفع التعويضات؛

 ة؛اعتماد تنظيمات بيئية مشترآة وحافزة ومعمارية وصالحة للمراقب )ت 
ري       )ث  ناعي والحض وي والص وث الج ة التل دة لمحارب ايير موح اد مع اعتم

 والمائي؛
ر       )خ  ات السامة غي ر الشرعي للنفاي اعتماد مواقف مشترآة ضد اإلغراق غي

 المرغوبة في مناطقها؛
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حث دولها األعضاء على االنضمام إلى االتفاقيات الدولية واإلقليمية حول   )ذ 
 .لبيئة مثل بروتوآول مونتريال حول البيئةتحسين السياسات وإدارة ا

 
 :في المجال النقدي والمالي ، ستقوم هذه المجموعات بـ - 4
 

 مواءمة سياسات االقتصاد الكلي لدولها األعضاء وخاصة الضريبية منها؛ )أ 
وال   )ب  وضع آليات للتنسيق مع أجهزة أخرى وذلك لتعبئة دخول رؤوس األم

 ية بأفريقيا؛الدولية واإلدخارات الوطن
ديم    )ج  ة لتق وال والحري ة رؤوس األم ة بحرآ ود الخاص ى القي اء عل القض

 خدمات في مناطقها؛
اء   )د  دة لإلنش اء آقاع ا األعض الت دوله دريجي لعم ل الت ماح بالتحوي الس

 المحتمل التحاد نقدي؛
وال     )هـ ة البضائع ورؤوس األم اتخاذ إجراءات مشترآة يمكن أن تسهل حرآ

 في مناطقها؛
تيراد  )و  تيراد واالس ات االس ى عملي ي عل د األجنب ود النق ى آل قي القضاء عل

 داخل مناطقها؛
ا من    )ز  تحرير القطاعات المالية بإطالق الحرية لمعدالت الفائدة أو ما يعادله

 أجل بلوغ معدالت الفائدة  الميسرة؛
ى التشوهات الضريبية ال    )ح تي  مواءمة سياساتها الضريبية ألجل القضاء عل

 تؤثر على حرآة البضائع وعوامل اإلنتاج داخل مناطقهم؛
 دمج الهياآل المالية للدول األعضاء؛ )ط 
ي       )ي  رآات ف جيل الش اص بتس ام خ ة نظ ة وتنمي نح وطني ام م تحداث نظ اس

 البورصة وإعداد مؤشر األداء التجاري؛
اإلسراع بمسك النقود على نطاق أوسع في مناطقها في ظل اقتصاد سوق     )ك 

 حرة؛ و
 .اعتماد تدابير مشترآة لمنع ازدواجية الضرائب )ل

 
في مجال االقتصاد والزراعة في الوسط الريفي ، ستقوم المجموعات االقتصادية  -5

 :اإلقليمية بما يلي
 اعتماد سياسات زراعية مشترآة؛ )أ 
 النهوض باالآتفاء الذاتي واألمن الغذائي؛ )ب
 عمال األراضي القاحلة؛ اعتماد سياسات مناسبة حول است )ج 
 اعتماد برامج مشترآة تهدف إلى احتواء التصحر و آثار الجفاف؛ )د 
اعتماد سياسات مشترآة في تنمية الهياآل األساسية لتخزين الحبوب ذات     )هـ

 الحجم الصغير؛ 
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 تطوير البحث والنشر وتبادل المعلومات ؛ )و 
 تنمية البحيرات واألنهر القارية؛ )ز 
مان  )ح  توى    ض ى المس ريع عل ر الس ذار المبك ام اإلن ذائي ونظ ن الغ األم

 اإلقليمي؛
ثال      )ط  دان األعضاء م اعتماد سياسات حول مكافحة الفقر من خالل طلب البل

على األقل من ميزانياتها للهياآل األساسية الحضرية   % 20بأن تخصص 
 .والريفية

 
 
نمية االقتصادية واالجتماعية في مجال التعليم والثقافة والموارد البشرية والت - 6

 : العامة ، ستقوم المجموعات االقتصادية اإلقليمية بما يلي
وغ       )أ  ة لبل ات الالزم ل المعلوم ة وتحلي ع ومعالج ي جم ا ف ة مناهجه مواءم

 األهداف المرسومة في المعاهدات؛
 اعتماد سياسات مشترآة في التعليم ومواءمة المعايير والمؤهالت؛ )ب
ة ال )ج  ب  ممارس ل جوان ي آ ي ف ل األول ي سوق العم ين ف ين الجنس اواة ب مس

 التنمية؛
ين        )د  افي ب ادل الثق ة التب ة وممارس ة التنمي ي عملي ة ف ج العناصر الثقافي دم

 األقاليم؛
 تشجيع آل الدول األعضاء على توفير تقديم تعليم ابتدائي شامل وحر؛ )هـ
ة األشخاص    )و  والعمل والخدمات   اعتماد إجراءات ترمي إلى السماح بحرآ

 ورؤوس األموال والحق في البناء واإلقامة؛
 تطوير الهياآل األساسية للمدارس وللتكوين المتخصص ولمراآز البحث؛ )ز 
ا     )ح اعتماد اإلجراءات المشترآة لبرنامج تشريعي لسوق مشترآة والعمل بم

هيل       ى تس ي إل ي ترم بة والت وانين المناس ة الق ى مواءم ل عل يه الح يقتض
ادل  عملي راف المتب ى االعت ة عل رورة ، الموافق د الض ل أو عن ة التكام

 بالقوانين ذات الصلة للدول األعضاء؛
ابرة للحدود        )ط  ة والع تثمارات الوطني ة المشترآة لالس اعتماد السياسات الكلي

 واألجنبية؛ و
وانين         )ي  ة وظروف العمل وق ة المشترآة حول العمال اعتماد السياسات الكلي

ل وحق  ن  العم ي م وين المهن اعي والتك اوض الجم ات والتف اء الجمعي إنش
 .أجل تطوير حرية الحرآة المتدرجة لألشخاص وللعمل داخل مناطقهما

 
 
في المجاالت المتعلقة بمسألة الجنسين والتنمية ، ستقوم المجموعات االقتصادية  - 7

 :اإلقليمية بما يلي
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ل والحو )أ  ى العراقي اد إجراءات للقضاء عل ود اعتم ي تصطدم بجه اجز الت

ة       ة االجتماعي ي التنمي اهمة ف ارآة والمس ي المش ة ف رأة المبذول الم
 االقتصادية؛ و

 
 .اعتماد إجراءات لتعزيز القدرات االقتصادية للمرأة )ب 

 
في المجاالت الخاصة بالسلم واألمن ستقوم المجموعات االقتصادية اإلقليمية بما  - 8

 :يلي
 
ادرات الخا  )أ  م المب ات     دع ؤ بالنزاع ى التنب ا عل درات أفريقي ز ق ة بتعزي ص

 ومنعها وإدارتها وتسويتها؛
 

اد األفريقي والمجموعات         )ب  ا االتح ام به ال التي ق تشجيع المبادرات واألعم
 االقتصادية اإلقليمية للتنبؤ بالنزاعات ومنعها؛

 
ات         )ج  ي والمجموع اد األفريق ين االتح ة ب ل الوثيق ات العم جيع عالق تش

لم واألمن   االق تصادية اإلقليمية في تطبيق المعاهدات الرامية إلى تنمية الس
 بأفريقيا؛

 
 تطوير وتأمين تطبيق اإلجراءات الخاصة بمنع اإلرهاب ومكافحته؛ )د 
 
 
ال   )هـ تخدام األطف ر اس ة بحظ راءات الخاص ق اإلج جيع تطبي وير وتش تط

ل    رعي لألس ر الش ار غي درات واالنتش ار بالمخ ود واالتج ة الجن حة الخفيف
 ذات العيار الصغير واالتجار بها؛

 
تطوير وتشجيع تطبيق اإلجراءات المتخذة لتطوير الحكم الرشيد والقواعد   )و 

 الديمقراطية ودولة حكم القانون والعدالة في أفريقيا؛
 

وارئ   )ز  ع الط ى من ا عل درات أفريقي ز ق ي تعزي ة ف ود المبذول م الجه دع
 ها وتخفيف حدتها؛ والسياسية المعقدة  والرد علي

 
ات      )ح  ي والمجموع اد األفريق رف االتح ن ط ة م ود المبذول م الجه دع

 .االقتصادية اإلقليمية  في إجراءات حفظ السلم وتوطيد األمن 
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