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 الفهرس

 

 الدقباج            
 

 ولي األكحاام األ الفال األول:
 

 التعريفات :1المادة 

 نطاق التطبيق :2المادة 

 األهداف :3المادة 

 االلتزامات العامة :4المادة 

 االلتزامات المحددة :5المادة 
 

 اإطار المؤسس  الفال الثان :
 

  إنشاء األجهزة المؤسسية :6المادة 

 التشكيلة والمهام -اجتماع التنسيق النصف السنوي  :7المادة 

 التشكيلة والمهام -لجنة التنسيق  :8المادة 

 اجتماعات لجنة التنسيق  :9المادة 

 التشكيلة والمهام -مسؤولي األمانة  ةلجن :10المادة 

 مسؤولي األمانة اجتماعات لجنة :11المادة 
 

 مماالت االخصااص -دور االتحاد األرفرقي   الفال الثالث:
 

 .......:12المادة 
 

 مماالت اخصااص الممموعات االقصاادق  اإقليمي   الفال الرابع:
 

 .......:13المادة 

 .......:14المادة 
 

 الصعاون بين الممموعات االقصاادق  اإقليمي  واالتحاد األرفرقي    الفال الخامس:
 

 المشاورات المتعلقة بتنسيق األنشطة :15المادة 

 البرامج المشتركة والتعاون الوثيق :16المادة 

 علومات بين المجموعات االقتصاديةالمشاركة في االجتماعات وتبادل الخبرات والتجارب والم :17المادة 

 اإلقليمية 
 

 المشارك  رف  االجصماعات والطابع الملزم للميررات الفال السادس:
 

 المشاركة في اجتماعات االتحاد األفريقي :18المادة 

 المجامالت المقدمة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية خالل اجتماعات االتحاد األفريقي  :19المادة 

 المشاركة في اجتماعات المجموعات االقتصادية اإلقليمية  :20المادة 

 المجامالت المقدمة للمفوضية خالل اجتماعات المجموعات االقتصادية اإلقليمية :21المادة 

  الممثليات الدائمة :22المادة 

 مقررات االتحاد األفريقي الملزمة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية  :23المادة 
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 األكحاام المالي  الفال السابع:
 

 الميزانية :24المادة 

 الحسابات واللوائح المالية :25المادة 

 الدعم المالي والفني :26المادة 

 

 خصامي العام  والاام األكح  الفال الثامن:
 

 لغات العمل :27المادة 

 الترتيبات اإلدارية :28المادة 

 العالقات الخارجية :29المادة 

 السلطات المنسقةالوزارات أو  :30المادة 

 آليات تعزيز السالم واألمن واالستقرار ةمواءم :31المادة 

 التعديالت :32المادة 

 عاتاتسوية النز :33المادة 

 الدخول حيز التنفيذ واالنضمام :34المادة 

  قليميةإنهاء البروتوكول بشأن العالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإل :35المادة 

 الجهة الوديعة :36المادة 
 

 المعاقير اليطاعي  :لحقالم
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 الدقباج 

 إن األطراف
 

لالتحاد األفريقي والمعاهدة المنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية،  التأسيسيأهداف القانون ب رشدإذ تسص 

والمعاهدات المنشئة للمجموعات االقتصادية االقليمية، والسيما فيما يتعلق بضرورة التعجيل بالتكامل 

 السياسي واالجتماعي واالقتصادي للقارة من خالل عملية تكامل المجموعات االقتصادية اإلقليمية؛
 

اإلعالنات وااللتزامات التي تعهدت بها الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والرامية إلى  تسصحضرذ إ

 ؛(2002ربان )و( ، وإعالن د2001، وإعالن لوساكا )(1999التعجيل بالتكامل، مثل إعالن سرت )
 

دة لالتحاد األفريقي والمعاه التأسيسيفي االعتبار دور االتحاد األفريقي، من حيث أحكام القانون خذ أإذ ت

المنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية بشأن تعزيز تعاون أوثق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، السيما 

 من خالل تنسيق ومواءمة سياساتها وتدابيرها وبرامجها وأنشطتها في جميع الميادين والقطاعات؛
 

لبرامج وتخطيطها االستراتيجي من جانب االتحاد األفريقي الحاجة إلى إنشاء آلية لمواءمة اإذ تدرك 

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية مع مراعاة ضرورة التعجيل بتنفيذ أجندة التكامل في أفريقيا؛
 

ضرورة إنشاء آلية للتعاون بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في تعزيز  ىعلإذ تصفق 

 ريقيا؛فأ، والثقافة الديمقراطية في اإلنسانيةوحقوق اإلنسان، وسيادة القانون، والشواغل الحكم الرشيد، 
 

 نشطةأالتكامل التي تقوم بها المجموعات االقتصادية اإلقليمية مع  أنشطة ةتنسيق ومواءمإذ تع   بضرورة 

 ؛المشتركةبإنشاء السوق األفريقية الجماعة االقتصادية األفريقية من أجل التعجيل 
 

لمسؤولية الملقاة على عاتق كل من االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لضمان إذ تدرك ا 

مواجهة  فريقيا منأالتكامل في أفريقيا لتمكين  ةكثر الطرق اقتصادا وفعالية وعمليتكامل هذه األخيرة بأ

 تحديات العولمة؛
 

قليمية إلالحاجة إلى إقامة عالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات ا إذ تؤكد

 المساواة بين الجنسين في جميع مجاالت التعاون؛ أمبد ىعل للتأكيد
 

ذلك بما في  ،قافية والسياسيةضرورة تعزيز التكامل في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والث إذ تصفق على

اد حالحاجة إلى صون السالم واألمن وفقا للبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن الخاص باالت

 م واألمن بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصاديةلن التعاون في مجال السأاألفريقي، ومذكرة التفاهم بش

فريقية للسلم فريقيا والمنظومة األأيمية لشرق وشمال ية االحتياطية اإلقلواإلقليمية وآليات التنسيق الخاصة باألل

 واألمن. 
 

بعية الت الحاجة إلى تحديد دور االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية مع مراعاة مبدأإذ تدرك 

جاالت متعزيز أجندة التكامل القاري في من لمجموعات االقتصادية اإلقليمية ا مكنوالميزة النسبية، مما ي

 ؛محددة
 

والمجموعات إنشاء إطار مؤسسي ينظم العالقات بين االتحاد األفريقي إذ تحدوها اليناع  بضرورة 

 ؛االقتصادية اإلقليمية
 

 رفيد اتفيت على ما قل : 
 

 

 الفال األول:
 

 ولي األكحاام األ
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 :1المادة 
 

 الصعرقفات
 

 البروتوكول، تكون للعبارات والكلمات المعاني التالية، ما لم يتطلب السياق خالف ذلك: لغرض هذا
 

 " مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي؛المؤتمرتعني كلمة " 
 

 النيباد؛ -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  النيباد"   -" الوكال  يعني مختصر
 

 المؤتمر ونوابه؛" رئيس "ماصب المؤتمر تعن  عبارة 
 

 " رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ؛الرئيستعني كلمة "
 

 " المسؤول التنفيذي األول للمجموعة االقتصادية اإلقليمية؛الرئيس الصنفيذيتعني عبارة "
 

 التأسيسي( من القانون ـ( )ه1) 5" مفوضية االتحاد األفريقي المنشأة بموجب المادة المفوضي تعني كلمة "

 ؛لالتحاد األفريقي

 

( )ط( من القانون 1) 9تحاد األفريقي المعين من قبل المؤتمر بموجب المادة الا" مفوض المفوضتعني كلمة "

 ؛التأسيسي
 

ئة للجماعة من المعاهدة المنش 2" الجماعة االقتصادية األفريقية المنشأة بموجب المادة المماع تعني  كلمة "

 ؛االقتصادية األفريقية
 

 )ب( من هذا البروتوكول؛ 6ة بموجب المادة أ" اللجنة المنشلمن  الصنسيقعبارة  " تعني
 

 )ج( من هذا البروتوكول؛ 6" اللجنة المنصوص عليها في المادة الصنسيق  أمانتعني عبارة "
 

يوليو  11، في ، توجوالتحاد األفريقي المعتمد في لوميل التأسيسي" القانون الصأسيس اليانون تعني عبارة "

 ؛2000
 

 ؛لمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي" االمملس الصنفيذيتعني عبارة "
 

االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية وهي األطراف في هذا البروتوكول،  "األطراف" تعني كلمة

 اإلقليمية؛
 

 الصكوك القانونية لالتحاد األفريقي أنشأتها" أجهزة صنع القرار التي أجهزة صنع السياس تعني عبارة "

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛
 

 " هذا البروتوكول؛البروتوكولتعني كلمة "
  

في كيان قانوني بموجب  منظمةتجمع إقليمي لدول أفريقية  "إقليمي اقصاادق   "ممموع تعني عبارة 

 معاهدة، مع هدف رئيسي متمثل في التكامل االقتصادي واالجتماعي؛
 

 ؛تهاية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويأفريق إقليميةآلية " إقليمي لي  تعني عبارة "آ
 

اللجان الفنية المتخصصة التابعة لالتحاد األفريقي المنشأة بموجب  "اللمان الفني  المصخاا " تعني عبارة

واللجان الفنية المتخصصة التابعة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية المنشأة  التأسيسيمن القانون  5المادة 

 بموجب المعاهدات المنشئة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛
 



MYCM/AU/5(I) 
Page 3 

 

 

3 

 ؛ة للجماعة االقتصادية األفريقيةئالمعاهدة المنش"المعاهدة" تعني كلمة 
 

 لمعاهدات المنشئة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ا" "المعاهدات تعن  كم 
 

 .التأسيسيالقانون المنشأ بموجب االتحاد األفريقي الذي  "االتحادتعني كلمة "

 2المادة 

 نطاق الصطبيق
 

ة لتنفيذ التدابير المتخذة في المجاالت االقتصاديينطبق هذا البروتوكول على اآللية التي أنشأتها األطراف 

 واالجتماعية والسياسية والبيئية واالقتصادية واالقتصاد األزرق والهجرة والمنظومة األفريقية للحكم،

 ىف الوفاء بالمسؤوليات الملقاة عل، بهدلشؤون الجنسانية، والسلم واألمنوالمجاالت الثقافية، بما في ذلك ا

 والمعاهدة والمعاهدات. التأسيسيبموجب القانون  اعاتقه

 

 3المادة 

 األهداف
 

 تتمثل أهداف هذا البروتوكول فيما يلي:
 

أوثق بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية وبينها وبين فاء الطابع الرسمي علي تعاون إض (أ)

تها طسياساتها وتدابيرها وبرامجها وأنش مواءمةاالتحاد وتوطيده وتعزيزه من خالل تنسيق و

 ؛والقطاعات جاالتفي جميع الم
 

وضع إطار لتنسيق أنشطة المجموعات االقتصادية اإلقليمية في مساهمتها في تحقيق أهداف  (ب)

 والمعاهدة والمعاهدات؛ التأسيسيالقانون 
 

 ؛تحادألحكام المعاهدة ومقررات االتعزيز المجموعات االقتصادية اإلقليمية وفقا  (ج)
 

 ؛ا يتعلق بالتعجيل بعملية التكاملتنفيذ إعالن سرت فيم (د)
 

 وضع ورصد المعايير العامة والمحددة إلنشاء السوق األفريقية المشتركة؛ (ه)
 

 سمجللوضع إطار لربط عمليات اللجان الفنية المتخصصة واللجان القطاعية التابعة ل (و)

بعمليات  ،النيباد –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و لالتحاد قتصاد واالجتماعي والثقافيالا

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية؛
 

ي ف ألعضائها إنشاء آلية تنسيق للجهود اإلقليمية والقارية من أجل بصياغة مواقف موحدة (ز)

 المفاوضات على المستوى المتعدد األطراف؛
 

االقتصادية اإلقليمية وضمان تشجيع تبادل الخبرات في جميع المجاالت بين المجموعات  (ح)

 تنسيق تعاونها مع الجهات المانحة المحتملة والمؤسسات المالية الدولية؛
 

 عمضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع البرامج واألنشطة في إطار العالقات  (ط)

  بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية.فيما المجموعات االقتصادية اإلقليمية و
 

 4المادة 

 االلصزامات العام 
 

 سياساتها وتدابيرها، بأن تنسق المعاهدة والمعاهداتو، التأسيسيتتعهد األطراف ، وفقا للقانون  

 ، تقوم األطراف بما يلي:ا لهذه الغايةوتحقيق .االزدواجية وبرامجها وأنشطتها بغية تفادي 
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برامج وسياسات وبرامج المجموعات االقتصادية اإلقليمية وسياسات بين  تنسيقالالتعاون و (أ)

  االتحاد؛
 

تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالبرامج واألنشطة وتنفيذ أحكام هذا البروتوكول، على  (ب)

 جميع المستويات المناسبة؛
 

 تعزيز المشاريع المشتركة بين األقاليم في جميع المجاالت؛  (ج)
 

التكامل الخاصة بكل منها الجهود الرامية إلى تحقيق في المتبادل بين األطراف دعم ال (د)

ض وفي والموافقة على الحضور والمشاركة بفعالية في جميع اجتماعات بعضها البع

 موجب هذا البروتوكول.األنشطة المطلوب تنفيذها ب
 

 

 5المادة 

 االلصزامات المحددة
 

اإلقليمية التي لم تقم بعد باستعراض معاهداتها أن تتخذ الخطوات يتعين على المجموعات االقتصادية  .1

، على وجه الالزمة للقيام بذلك، من أجل إقامة صلة عضوية مع االتحاد، بهدف تحقيق ما يلي

 :الخصوص
 

 تعزيز عالقاتها مع االتحاد؛ (أ)
 

 االتحاد؛ب تلك الخاصةمواءمة برامجها وسياساتها واستراتيجياتها مع  (ب)
 

 )ب( توفير التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول؛  (ج)
 

( )ه( من 2) 6النحو المبين في المادة  ىالنهائي، في المرحلة الخامسة علتمكين االنصهار   (د)

 ةالمشتركة، تمهيدا للجماع األفريقيةالقتصادية اإلقليمية في السوق وعات اجمالمعاهدة، للم

  .االقتصادية األفريقية
 

باالضطالع الكامل بمسؤوليته المتمثلة في تعزيز المجموعات االقتصادية اإلقليمية، يتعهد االتحاد  .2

  فضال عن تنسيق أنشطتها ومواءمتها.
 

 
 

 

 الفال الثان 

 اإطار المؤسس 
 

 6المادة 

 جهزة المؤسسي إنشاء األ
 

طتها وبرامجها وأنش األجهزة التالية لتنسيق سياسات المجموعات االقتصادية اإلقليمية وتدابيرهاتم إنشاء 

  وضمان تنفيذ هذا البروتوكول:
 

 االجتماع التنسيقي النصف النسوي؛ (أ)
 

 التنسيق؛  ةلجن (ب)
 

 أمانة التنسيق. (ج)

 7المادة 

 االجصماع الصنسيي  الناف السنوي
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 الصشايل  والمهام 
 

ورؤساء المجموعات االقتصادية  لف االجتماع التنسيقي النصف السنوي من مكتب المؤتمرأيت .0

 ؛إلقليميةا
 

 يقوم االجتماع التنسيقي النصف السنوي بما يلي:  .9
 

 تقييم حالة التكامل القاري وتنسيق الجهود الرامية إلى التعجيل بعملية التكامل؛ (أ

تنسيق تنفيذ تقسيم واضح للعمل والتعاون الفعال بين االتحاد والمجموعات االقتصادية  (ب

 األخرى، تمشيا مع مبدأ التبعية؛اإلقليمية والدول األعضاء والمؤسسات القارية 
 

 تحديد مجاالت التعاون وإنشاء آليات للتعاون اإلقليمي والقاري والعالمي في كل قطاع أو (ج

 قطاع فرعي؛
 

لوية، وسائل المتعلقة بالبرامج ذات األتوجيه االتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في الم (د

ف المعيشية ورظهذه البرامج في تحسين ال ، وأثروالموارد الالزمة لتنفيذ هذه البرامج

  للشعوب األفريقية؛
 

تقييم واستعراض حالة تنفيذ المقررات والصكوك القانونية المتعلقة بالعالقات بين االتحاد  (ه

 ؛واآلليات اإلقليميةوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية 
 

 .به المؤتمركلفه يأي مهام بحث   (و
 

 السنوي على قواعد إجراءاته التي سيعتمدها المؤتمر بعد ذلك؛ يوافق االجتماع التنسيقي النصف .3
 

  8المادة 

 الصنسيق   لمن 

 الصشايل  والمهام 
 

  التنسيق مما يلي:ة ف لجنألتت .0
 

 ؛نائب الرئيس (أ)

 

 ن؛ والتنفيذي مديرونال (ب)

 

 النيباد. -المديرون التنفيذيون للمؤسسات المالية لالتحاد ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية  (ج)
 

 يلي: عما ةالتنسيق مسؤول ةلجن .9
 

  ؛يما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكولتوفير التوجيه السياسي ف (أ)
 

السياسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية واالقتصاد األزرق  مواءمةتنسيق و (ب)

والهجرة والمنظومة األفريقية للحكم والمجاالت الثقافية بما في ذلك الشؤون الجنسانية والسلم 

   واألمن؛

 

لتقدم الذي أحرزته كل مجموعة اقتصادية إقليمية في لبقاء قيد االستعراض المستمر الرصد واإل (ج)

  من المعاهدة؛ 6على النحو المبين في المادة  4إلى  2فيذ المراحل من تن
 

  ؛من هذا البروتوكول 23في المادة المشار إليها اعتماد الميزانية  (د)
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تحديد طرائق تنفيذ المقررات والتوجيهات الصادرة عن المؤتمر والمجلس التنفيذي بشأن تنفيذ  (ه)

  المعاهدة؛
 

 المعاهدة؛تعبئة الموارد لتنفيذ  (و)
 

 بحث توصيات أمانة التنسيق التي تشمل )أ( إلى )ج( أعاله. (ز)
 

من أجل تيسير التنفيذ المتناسق والسريع ألحكام المعاهدة والمعاهدات وهذا البروتوكول، تكون للجنة  .3

ة بكل إلى أجهزة صنع السياسة الخاص منتظمةالتنسيق سلطة تنفيذ أحكام هذا البروتوكول وتقديم تقارير 

  ا بما في ذلك القضايا التي تتطلب موافقتها.منه
 

 9المادة 

 اجصماعات لمن  الصنسيق
 

 األقل، ويرأسها الرئيس. ىلجنة التنسيق مرتين في السنة عل تجتمع .0
 

تتخذ لجنة التنسيق قراراتها بتوافق اآلراء، وإن تعذر ذلك، بأغلبية بسيطة من األعضاء الحاضرين الذين  .9

تُحال قرارات لجنة التنسيق إلى المجلس التنفيذي بوصفها توصيات بشأن المسائل  يحق لهم التصويت.

 المتعلقة بالسياسات الرامية إلى اتباع نهج منسق وفعال لتكامل أفريقيا. 
 

 يعقد اجتماع واحد على األقل للجنة التنسيق قبل أربعة أشهر من انعقاد الدورة العادية التالية للمؤتمر. .3
 

مثل  ىعل ى اللجنة وال يحق له التصويتتنفيذي لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية المشورة إلال مديريسدي ال .4

 من هذه المادة. 5هذه المسائل، على النحو المنصوص عليها في قواعد اإلجراءات المعتمدة بموجب الفقرة 
 

  لتسيير اجتماعاتها. إجراءاتهاالتنسيق بوضع قواعد  لجنةرهنا بأحكام المعاهدة والمعاهدات، تقوم  .5
 

  يمكن أن يرافق أعضاء لجنة التنسيق إلى االجتماعات خبراء ومستشارون. .6
 

يجوز للجنة التنسيق أن تدعو أي مؤسسة أفريقية لديها خبرة في المسائل ذات الصلة للمشاركة في أعمالها  .7

 وحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.

  10المادة 

 أمان  الصنسيق 

  الصشايل  والمهام
 

  على النحو التالي: تتألف أمانة التنسيق .0
 

  ممثلو الرئيس المسؤولون عن تنسيق أنشطة المجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ (أ)

 

  التنفيذيين المسؤولون عن تنسيق التكامل مع االتحاد؛ لمديرينممثلو ا (ب)

 

 النيباد -ممثلو وكالة االتحاد األفريقي للتنمية    (ج)

 

 ن للمؤسسات المالية لالتحاد.يممثلو المديرين التنفيذي  (د)

 

  تكون أمانة التنسيق مسؤولة عما يلي: .9
 

 إعداد وتقديم التقارير إلى لجنة التنسيق بشأن ما يلي: (أ)
 

 ؛يما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكولف يتوجيه السياسال( 1
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ألزرق ا( تنسيق ومواءمة السياسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية واالقتصاد 2

والهجرة والمنظومة األفريقية للحكم والمجاالت الثقافية بما في ذلك الشؤون 

  الجنسانية والسلم واألمن؛
 

نفيذ تلتقدم الذي أحرزته كل مجموعة اقتصادية إقليمية في ل( الرصد والتقييم المستمر 3

  من المعاهدة؛ 6على النحو المبين في المادة  4إلى  2من  المراحل
 

  من هذا البروتوكول؛ 23في المادة المشار إليها لميزانية إعداد ا (ب)
 

 اقتراح طرائق لما يلي: (ج)
 

 تنفيذ المقررات والتوجيهات الصادرة عن المؤتمر والمجلس التنفيذي بشأن تنفيذ المعاهدة؛ (0
 

 تعبئة الموارد لتنفيذ المعاهدة؛ (9
 

 .لتبحثها اللجان الفنية المتخصصة إعداد مقترحات (د)
 

 11المادة 

 اجصماعات أمانه الصنسيق 

األقل، قبل اجتماعات لجنة التنسيق، ويرأسها ممثل  ىأمانة التنسيق مرتين في السنة علتجتمع  .0

  الرئيس.
 

أمانة التنسيق قراراتها بتوافق اآلراء، وإن تعذر ذلك، فبأغلبية بسيطة من األعضاء الحاضرين تتخذ  .9

   .الذين يحق لهم التصويت
 

من انعقاد الدورة العادية التالية للجنة ( 9)يعقد اجتماع واحد على األقل ألمانة التنسيق قبل شهرين  .3

 التنسيق.
 

تتفق قواعد شريطة أن  إجراءاتها، تحدد أمانة التنسيق قواعد المعاهدة والمعاهدات بأحكامرهنا  .4

  هذا النحو، بقدر اإلمكان، قواعد إجراءات لجنة التنسيق. اإلجراءات المعتمدة على
 

يجوز ألمانة التنسيق أن تدعو أي مؤسسة أفريقية للمشاركة في أعمالها وحضور اجتماعاتها بصفة  .5

 مراقب.
 

 الفال الثالث

 دور االتحاد 

 مماالت االخصااص

 12المادة 
 

دور االتحاد،  يتمثلمن المعاهدة،  6)أ( إلى )د( من المادة  2( والفقرة 1) 88المادة  بأحكامفيما يتعلق  .0

 القائمة، وإنشاءاإلقليمية ية دتعزيز المجموعات االقتصافي  بالدرجة األولى، 4إلى  1في المراحل من 

مجموعات اقتصادية إقليمية جديدة، حيث ال توجد، وتنسيق السياسات والتدابير التي اعتمدتها 

وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم  اإلقليمية المشار إليها في السوق األفريقية المشتركة. المجموعات االقتصادية

 المفوضية بما يلي: 
 

رصد تنفيذ وتقييم السياسات والتدابير والبرامج واألنشطة التي تقوم بها المجموعات االقتصادية  (أ)

 يميةاقتصادية إقلمجموعة اإلقليمية وتنفيذها من أجل تحديد المرحلة التي يتم فيها وضع كل 

 من المعاهدة؛ 6)أ( إلى )د( من المادة  2أساس المراحل المبينة في الفقرة  ىعل
 

الضرورة  مراعاةالعمل من أجل تنسيق ومواءمة أنشطة المجموعات االقتصادية اإلقليمية مع  (ب)

 القصوى للتعجيل بتحقيق التكامل القاري في سياق إعالن سرت؛
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مجموعة بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، تحديد المجاالت المتعلقة بكل  (ج)

ية مجموعة اقتصادزيز كل والتي تتطلب مساعدة من المفوضية بغية تعاقتصادية إقليمية، 

  وتيسير تحقيق أهداف المعاهدة والمعاهدات.إقليمية 
 

( من المعاهدة، 3) 6حكام المادة أة بموجب االمتوخ نشطةالتدابير والبرامج واألبتنفيذ االتحاد يقوم  .9

 ىلعتبار تقسيم العمل المتفق عليه عفي االاألخذ وعات االقتصادية اإلقليمية، وباالشتراك مع المجم

 .01 النحو المبين في المرفق
 

تقوم المفوضية، بالتشاور مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، بتقييم المجموعات االقتصادية  .3

م برامج مالئمة ياإلقليمية القائمة لتحديد التقدم المحرز في التكامل االقتصادي اإلقليمي، ثم القيام بتصم

 للتعجيل بعملية التكامل.
 

 الفال الرابع
 

 الممموعات االقصاادق  اإقليمي . مماالت اخصااص
 

 13المادة 

، التي تنصلتأسيسي )ط( من القانون ا)ج( و 13تمتثل المجموعات االقتصادية اإلقليمية بأحكام المادة  .0

 مور أخرى، على المخرجات التالية: من بين أ
 

  التعجيل بالتكامل السياسي واالقتصادي واالجتماعي للقارة، وتنسيق (أ)
 

مواءمة السياسات بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمستقبلية للتحقيق التدريجي  (ب)

   ألهداف االتحاد. 
ن المعاهدة، والتي تنص، ( م2) 6( و 2)4تمتثل المجموعات االقتصادية اإلقليمية أيضا بأحكام المادة  .9

  مور أخرى، على المخرجات التالية:من بين أ
 

من  جمركي ، بغية إنشاء منطقة تجارة حرة واتحادوتعزيز وتطوير التجارة تحرير وتسهيل (أ)

    . نهاية المطاف في لتعريفات الخارجية المشتركةا خالل اعتماد
تحقيق ل نيةتمكيلسياسات اللالتكامل القطاعي القائم على سياسات االقتصاد الكلي المنسقة، و  (ب)

ت لممارسة الالسوق الحرة، وعوامل وتدابير التنقل الهادفة إلى تخفيض تكاليف المعام

لي تشجيع  زيادة اإلنتاج المحلي في الدول األعضاء ااألعمال التجارية عبر الحدود، وبالت

 األطراف.  

 14المادة 

ق بهذا ح، وفقا للمبادئ التوجيهية في الملرة، معالم محددة لتحقيق كل مرحلة، عند الضرويقرر المؤتمر .0

  البروتوكول. 
 

ها من يتعين تنفيذ، فإن جميع السياسات والتدابير والبرامج التي أعاله 1أحكام الفقرة  بصرف النظر عن .9

، واتحاد جمركي، وسوق مشتركة لكل مجموعة اقتصادية إقليمية، ستنفذ أجل تحقيق منطقة تجارة حرة

هذا البروتوكول اعتبارا من تاريخ دخول ب الملحقفي موعد أقصاه نهاية الفترة المنصوص عليها في 

  المعاهدة حيز التنفيذ.
 

، فسيتم استكمال تنسيق ومواءمة النظم التعريفية وغير اهدةمن المع 6أحكام المادة  بالصرف النظر عن .3

التعريفية فيما بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية بهدف إنشاء اتحاد جمركي على المستوي القاري 

 من خالل اعتماد تعريفة خارجية مشتركة، في غضون فترة أقصر وفقا إلعالن سرت.
 

تعجل بعملية التكامل وأن تحقق األهداف المحددة لكل مرحلة يمكن ألي مجموعة اقتصادية إقليمية أن  .4
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 من المعاهدة. 6قبل المهل الزمنية المحددة في المادة 
 

تستعرض كل مجموعة اقتصادية إقليمية لجانها الفنية القائمة وتعدلها لمواءمة مهامها وهياكلها مع مهام  .5

 اللجان الفنية المتخصصة.
 

 الفال الخامس

 الممموعات االقصاادق  اإقليمي  واالتحادالصعاون بين 

 15المادة 

 المشاورات المصعلي  بصنسيق األنشط 
 

  التنفيذيين، قبل اجتماع لجنة التنسيق، إجراء مشاورات. المديرينيجوز للرئيس و 

 16المادة 

 البرامج المشصرك  والصعاون الوثيق

ترتيبات تعاونية تضطلع في إطارها ببرامج أو يجوز للمجموعات االقتصادية اإلقليمية الدخول في  .0

  أنشطة مشتركة أو تنسق بشكل أوثق سياساتها وتدابيرها وبرامجها.

تتعاون المفوضية وأمانات المجموعات االقتصادية اإلقليمية في التحضير الجتماع التنسيق النصف  .9

 السنوي.

المقترحات وبرنامج العمل لكي تبحثها  يتشاور االتحاد مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية في إعداد .3

سيحضر االتحاد بالكامل اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة التابعة  اللجان الفنية المتخصصة.

للمجموعات االقتصادية اإلقليمية، وبالمثل ينبغي للمجموعات االقتصادية اإلقليمية أن تحضر اجتماعات 

 لتمكين تعاون أوثق في جميع القطاعات.اللجان الفنية المتخصصة التابعة لالتحاد، 
 

النيباد  -تعين كل من المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية  .4

أ لة تنشأوالمؤسسات المالية لالتحاد جهة تنسيق يمكن لجميع األطراف التواصل معها فيما يتصل بأي مس

 عن تنفيذ هذا البروتوكول وتطبيقه، وينبغي إخطار جميع األطراف بجهات التنسيق المعينة. 

 17المادة 

  المشارك  رف  االجصماعات وتبادل الخبرات

 والصمارب والمعلومات بين الممموعات االقصاادق  اإقليمي  
 

األخرى إلى المشاركة في  ، تدعو كل مجموعة اقتصادية إقليمية الجهاتمن أجل تعزيز التكامل األفقي .0

  االجتماعات التي تعقدها وتناقش فيها المسائل ذات االهتمام المشترك.
 

لطرائق المتفق عليها من قبل جميع األطراف، لالستفادة ل وفقايتم دعوة المجموعة االقتصادية اإلقليمية،  .2

المجموعات االقتصادية تتحمل و من خبراتها األخرى من خالل وضع خدمات موظفيها تحت تصرفها.

  اإلقليمية تكاليف هذا التبادل للخبرات.
 

سرية بعض المعلومات، تتبادل المجموعات االقتصادية اإلقليمية  ىنا بالترتيبات الالزمة للحفاظ علره .3

سياساتها وتدابيرها وبرامجها وأنشطتها المتعلقة بتنفيذ  ىت والوثائق وتطلع بعضها البعض علالمعلوما

هذا البروتوكول بغية تعزيز التنسيق والتعاون على نحو أوثق من أجل تحقيق أهداف المعاهدة وهذا 

 البروتوكول.

 الفال السادس

 المشارك  رف  االجصماعات 

 والطابع الملزم للميررات

 18المادة 

 المشارك  رف  اجصماعات االتحاد 
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التصويت، في اجتماعات االتحاد وفقا لقواعد إجراءات  ت االقتصادية اإلقليمية، دون حقتحضر المجموعا .0

 الممثلين الدائمين، واللجان الفنية المتخصصة. لجنة، والمجلس التنفيذي والمؤتمر

المجلس وتقدم كل مجموعة اقتصادية إقليمية عن طريق لجنة التنسيق، إلى اللجان الفنية المتخصصة   .9

 التنفيذي والمؤتمر تقريرا عن التقدم المحرز والصعوبات التي واجهتها في تطبيق أحكام هذا البروتوكول.

 19المادة 

 للممموعات االقصاادق  اإقليمي  رف  اجصماعات االتحاد منوكح الممامالت الم
 

  أساس المعاملة بالمثل. ىون أو ممثلوهم بنفس المجامالت علالتنفيذي مديرونيتمتع الرئيس وال
 

 20المادة 

 المشارك  رف  اجصماعات الممموعات االقصاادق  اإقليمي   

يحضر االتحاد ويشارك، دون حق التصويت، في اجتماعات المجموعات االقتصادية اإلقليمية، وفقا  .0

  لقواعد إجراءاتها.
 

شأن والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بيقدم الرئيس تقريرا إلى اجتماعات أجهزة صنع السياسة باالتحاد  .9

  تنفيذ أحكام معاهدة أبوجا وهذا البروتوكول.
 

 21المادة 

 الممامالت الميدم  للمفوضي  رف  اجصماعات الممموعات االقصاادق  اإقليمي 
 

داوالت يشاركون في م ،التنفيذيين، وبالتاليمديرين بنفس حقوق ال أو ممثلته يتمتع الرئيس أو ممثله

 مجموعات االقتصادية اإلقليميةال
 

 22المادة 

 الممثليات الدائم 

 ح االتحاد ممثلية دائمة في مقر كل مجموعة اقتصادية إقليمية.يفت .0
 

ريقي مة لدى االتحاد األفممثلية دائإنشاء ، في حالة عدم وجودها، إقليميةيتعين على كل مجموعة اقتصادية  .9

 للتكامل في كل دولة من الدول األعضاء فيها. وهيكل وطني
 

 23المادة 

 لممموعات االقصاادق  اإقليمي  ليررات االتحاد الملزم  م
 

بعد البحث على النحو الواجب في اجتماع التنسيق النصف السنوي، يتخذ االتحاد، من خالل جهازه  .0

الرئيسي لصنع السياسة، تدابير ضد المجموعات االقتصادية اإلقليمية التي تتعارض سياساتها وتدابيرها 

أنشطتها متأخرة عن وبرامجها مع أهداف المعاهدة أو التي يكون تنفيذ سياساتها وتدابيرها وبرامجها و

  من المعاهدة أو عمالً بهذا البروتوكول. 6الحدود الزمنية المحددة في المادة 
 

من  6لمادة المنبثقة عن أحكام ا نشطةعندما يثبت أن التأخير في تنفيذ السياسات والتدابير والبرامج واأل .9

، ةموعات االقتصادية اإلقليميالمعاهدة هو نتيجة لعمل أو إغفال من جانب الدول األعضاء ألي من المج

  سيصدر المؤتمر أو المجلس التنفيذي توجيهاته إلى الدول األعضاء في االتحاد المعنية.
 

  ن تشمل مقررات المؤتمر والمجلس التنفيذي أي جزاءات تعتبر مناسبة، وفقا للقانون التأسيسي.مكن أي .3
 

 الفال السابع

 كحاام المالي األ

 24المادة 
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 الميزاني 

 يخصص االتحاد من ميزانيته العادية موارد لتنفيذ هذا البروتوكول واألحكام ذات الصلة من المعاهدة. .0
 

ديرين التنفيذيين مسنة مالية، بالتشاور مع ال يتولى الرئيس إعداد مشروع ميزانية لتنفيذ البروتوكول في كل .9

 دالنيبا -األفريقي للتنمية التنفيذيين للمؤسسات المالية لالتحاد ووكالة االتحاد مديرين وال
 

تخصص كل مجموعة اقتصادية إقليمية في ميزانيتها العادية الموارد الالزمة لتنفيذ هذا البروتوكول،  .3

 وتتحمل تكاليف خدمات األمانة والنقل المحلي ذات الصلة عند استضافة االجتماعات لهذا الغرض.
 

كن أن تستمد موارد الميزانية من مصادر خارجة من هذه المادة، يم 1وبصرف النظر عن أحكام الفقرة  .4

 عن الميزانية.

 25المادة 

 الحسابات واللوائح المالي  

 من المعاهدة. 85أي موارد مالية يقدمها االتحاد وفقا ألحكام المادة المجموعات االقتصادية اإلقليمية حسب ت 

 26المادة 

 الدعم المال  والفن  

ألطراف بأن العقبات الرئيسية أمام التنفيذ الكامل لسياسات وتدابير وبرامج المجموعات االقتصادية درك ات .0

اإلقليمية تشمل العوائق المتعلقة بالموارد على مستوى االتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول 

 ج واألنشطةوالبراموالتدابير  األعضاء، لتخطيط وإدارة وتنفيذ ورصد وتقييم تنفيذ المقررات والسياسات

 المتفق عليها. 

  

 من أجل تحقيق األهداف المذكورة أعاله، تتعاون األطراف بشأن ما يلي:  .9
 

التعبئة الجماعية للموارد المالية لمساعدة المجموعات االقتصادية اإلقليمية على تنفيذ السياسات  (أ)

على وجه الخصوص، تلك التي تسهل تطور المجموعات االقتصادية ووالتدابير والبرامج، 

)أ( إلى )د( من  2اإلقليمية المعنية من مرحلة إلى أخرى  على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

  من معاهدة أبوجا.  6المادة 
 

 بناء قدرات الموارد البشرية والمؤسسية  (ب)

  لالحتياجات المعبرة عنها؛ ا، وفقحشد الدعم الفني للمجموعات االقتصادية اإلقليمية (ج)

،  ميدية اإلقليارصد تنفيذ البرامج المتفق عليها ومطابقتها على مستوى المجموعات االقتص (د)

 ، وذلك من أجل التعجيل بتنفيذ المعاهدة. ورصد امتثالها
 

 الفال الثامن 

 العام والخصامي   األكحاام

 27المادة 

 لغات العمل 

 تكون لغات العمل هي اإلنجليزية والفرنسيةلغرض هذا البروتوكول،  
 

 28المادة 

 الصرتيبات اإدارق  
 

رتارية واإلدارية والمؤتمرات لجميع االجتماعات المنعقدة كيكون االتحاد مسؤوال عن جميع الترتيبات الس .0

 بتنفيذ هذا البروتوكول. ، المتعلقة في مقر االتحاد
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المجموعات االقتصادية اإلقليمية، تكون المجموعة االقتصادية عندما تنعقد االجتماعات بدعوة من  .9

  .بات السكرتارية واإلدارية والمؤتمراتياإلقليمية المعنية مسؤولة عن جميع الترت
 

  يقوم االتحاد بتسهيل مشاركة المجموعات االقتصادية اإلقليمية في اجتماعات االتحاد.  .3

 29المادة 

 العالقات الخارجي  
 

 خول في ترتيبات تعاونية معدالفي سياق تحقيق أهداف التكامل، يجوز لمجموعة اقتصادية إقليمية  .0

منظمات دولية أخرى أو مع بلدان ثالثة، شريطة أال تتعارض هذه االتفاقات مع أهداف القانون التأسيسي 

  والمعاهدة والمعاهدات. 
 

ه االتفاقات بإحالة نسخة من هذه االتفاقات المشار تقوم المجموعات االقتصادية اإلقليمية األطراف في هذ .9

  من هذه المادة إلى الرئيس.  1إليها في الفقر 

 

 30المادة 

 المنسي   تأو السلطاالوزارات 
 

من البروتوكول، تتفق األطراف على دعوة  4من المعاهدة والمادة  88من المادة  2لغرض تنفيذ أحكام الفقرة 

  دولها األعضاء لتعيين نفس الوزارة المنسقة لتنفيذ المعاهدة والمعاهدات. 
  

 31المادة 

 واألمن واالسصيرار مواءم  آليات تعزقز السالم 

من البروتوكول المنشئ  16)ي( و 7والمواد )أ( من هذا البروتوكول  3لغرض تنفيذ أحكام المادة  .0

 لالتحاد األفريقي، تتفق األطراف على القيام بماب يلي:  واألمن التابعلمجلس السلم 
 

ستقرار لضمان اتساق أنشطتها مع أهداف الالسلم واألمن وا لمواءمة وتنسيق أنشطتها في مجا (أ)

 ومبادئ االتحاد وتلك الخاصة بالمجموعات االقتصادية اإلقليمية. 
 

 ؛بشكل وثيق لضمان شراكة فعالة بينها في تعزيز السالم واألمن واالستقرار والحفاظ عليهاالعمل  (ب)
 

تعزيز السلم واألمن واالستقرار بين االتحاد والمجموعات  إطار تحديد طبيعة العالقات في (ج)

 االقتصادية اإلقليمية )يتم إدراجها في الملحق بهذا الوثيقة(. 
 

من البروتوكول المنشئ لمجلس السلم واألمن التابع لالتحاد  16النظر عن أحكام المادة  صرفب .9

األفريقي، تنسيق ومواءمة اآلليات لمنع نشوب النزاعات وإدارتها وتسويتها بين المجموعات 

  االقتصادية اإلقليمية، بغية إنشاء منظومة للسلم واألمن على المستوى القاري. 

 32المادة 

 الصعدقالت 
 

  تعديالت على هذا البروتوكوليجوز ألي طرف اقتراح  .0
 

من هذه المادة، يتم تقديمها خطيا إلى لجنة التنسيق التي ستقدم  1االقتراحات المقدمة وفقا للفقرة  .9

 التوصيات المالئمة إلى االجتماع التنسيقي النصف السنوي. 
 

 ستدخل التعديالت حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل األطراف.  .3
 

 33المادة 

 عات االنزتسوق  
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، وديا من ولكبين األطراف من جراء تفسير أو تطبيق أحكام هذا البروتو أعات قد تنشاأي نزيتم تسوية  .0

 قبل األطراف المعنية داخل لجنة التنسيق. 
 

عة، سيتم إحالتها إلى محكمة العدل التابعة لالتحاد من قبل لجنة التنسيق عن تسوية المنازفي حال تعذر  .9

 من بروتوكول المحكمة.  19و  18أي طرف لتسويتها وفقا للمادتين 
  

حدوث خالف ناشئ عن تفسير أو تطبيق أحكام القانون التأسيسي والمعاهدة والمعاهدات ستكون  عند .3

ي التأسيسي وهذا البروتوكول األساس القانون القانون شكليحكم الواقع، الحجية للقانون التأسيسي، وب

 على المعاهدة.بعد لألطراف التي لم توقع 
 

 34المادة 

 الدخول كحيز الصنفيذ واالنضمام

مجموعات  التنفيذيين لثالث مديرينل هذا البروتوكول حيز التنفيذ عند توقيعه من قبل الرئيس واليدخ .0

  اقتصادية إقليمية على األقل. 

 يعتمد المؤتمر هذا البروتوكول رسميا  .9

جوز لها التنفيذ، ي أي مجموعة اقتصادية إقليمية ليست طرفا في هذا البروتوكول في تاريخ دخوله حيز .3

  ؛هااالنضمام إلي

سيدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة للمجموعة االقتصادية اإلقليمية التي تنضم إليه، ابتداء من  .4

 يقة انضمامها إلى الرئيس. تاريخ إيداع وث

 35المادة 

 البروتوكول بشأن العالقات بين االتحاد األرفرقي  والممموعات االقصاادق  اإقليمي  العمل بإنهاء  

البروتوكول بشأن العالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية الذي ب العمل يتم إنهاء 

 بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ.   ،2008يناير  27دخل حيز التنفيذ في 

 36المادة 

 المه  الودقع  

سبانية إلاوعداد هذا البروتوكول في ستة نصوص أصلية باإلنجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية إتم 

نسخة  ةإحالسيقوم بها لدى الرئيس الذي ، وتتساوى هذه النصوص الستة في الحجية. وسيتم إيداعليةيوالسواح

 . األطراف وإلى الدول األعضاء مصدقة إلى
 

 على هذا البروتوكول XXXXنحن  وإثباتا لذلك، وقعنا

 

  XXXXXXلعام …………. في شهر ………….  بتاريخ   XXXXXحرر في 

 

 عن االتحاد األرفرقي 

 

_________________________________ 

عن الممموع  االقصاادق  لدول غرب 

                                   أرفرقييا

____________________________ 

 

 شرق والمنوب األرفرقي لعن السوق المشصرك  ل 

                

______________________________ 

 

 عن الممموع  االقصاادق  لدول وسط أرفرقييا 

 

 األرفرقي عن ممموع  تنمي  المنوب  
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___________________________ ______________________________ 

 

 عن الهيئ  الدولي  المشصرك  للصنمي  

____________________________ 

 

 عن تممع دول الساكحل والاحراء 

______________________________ 
 

 عن اتحاد المغرب العرب 

____________________________ 

 

 عن جماع  شرق أرفرقييا  

______________________________ 
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