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 مقدمةأوال. 
الهجرة والالجئين ب ةالمعني ةالفنية المتخصصاالتحاد األفريقي للجنة  الوزاري للدورة الثانيةجتماع الا ُعقد .1

فرص " جتماع. وكان موضوع اال0212أكتوبر  01و 02يومي كيغالي، رواندا  فيداخليا  والنازحين
 "حرية تنقل األشخاص في أفريقيا والتخفيف من حدة التحدياتالهجرة و 

 :والموافقة عليها الصكوك والوثائق والتقارير التالية بحثمن االجتماع  هدفالكان   .0
 خطةو  البروتوكول بشأن حرية تنقل األشخاص والحق في اإلقامة واالستقرار في أفريقيامشروع  (أ

 .نفيذهت
 بشأن االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.مشروع الموقف األفريقي الموحد  (ب
 اإلطار المنقح إلطار سياسة الهجرة في أفريقيا وخطة تنفيذه العشرية. (ج

يب بشأن االتجار بالبشر وتهر  لالتحاد األفريقي ألفريقيامبادرة القرن المرحلي لتقرير ال  (د
  المهاجرين.

 مشروع المقررات (ه
 

 الحضور
ل الدو  اوالنازحين داخلي بالهجرة والالجئين ةالمتخصصة المعني الفنيةحضر االجتماع الثاني للجنة   .3

ميرون، ن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بورندي، الكايالتالية: الجزائر، أنغوال، بنلتسعة واألربعون األعضاء ا
و ، جمهورية الكونغجيبوتيجمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، 

، ليبيا، امبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، ليبيرياجاالستوائية، إريتريا، إثيوبيا،  الديمقراطية، مصر، غينيا
 تانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا،يمدغشقر، ماالوي، مالي، موريشيوس، مور 

نوب جوبرينسيبي، السنغال، سيراليون، الصومال،  ية، ساوتوميالديمقراط الجمهورية العربية الصحراوية
 السودان، السودان، سوازيلند، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زيمبابوي.جنوب  أفريقيا،

كما حضر االجتماع المجموعات االقتصادية اإلقليمية التالية: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية،   .4
المجموعة االقتصادية لدول وسط شرق أفريقيا،  ة لدول غرب أفريقيا، مجموعةقتصاديالمجموعة اال

 ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي.  أفريقيا،

  المراقبون التاليون: الجلسة المفتوحةكما حضر   .5
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ياسات س بعثة االتحاد األوروبي لدى االتحاد األفريقي، الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، المركز الدولي لتطوير
 منظمة الهجرة الدولية، مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين، منظمة العمل الدولية.  الهجرة،

 تتاحاالف
في  ي،مفوضية االتحاد األفريقل، مفوضة الشؤون السياسية ميناتا سامات سيسومات معالي السيدة رحب .6

ماع وهنأت الجتاستضافتها لهذا ا على حسنكرت حكومة رواندا بجميع الحضور، وش كلمتها االفتتاحية
رئيسية لقضايا األربع الالوزراء. وسلطت الضوء على ا لبحثها من قبل التوصيات المقدمةالخبراء على 

ي أفريقيا ف األشخاص تنقلت بأن حرية ذكر ، و اللجنة الفنية المتخصصةدورة سيتم بحثها خالل التي 
 أجندةوجزء ال يتجزأ من تحقيق  0263 أجندةهي أحد المشاريع الرئيسية في وجواز السفر األفريقي 

نظامية التصدي لتحديات الهجرة غير ال فيعلى ضرورة التحدث بصوت واحد أكدت لتكامل في أفريقيا. و ا
بشأن االتفاق العالمي للهجرة وإطار سياسة  وحدمن خالل الموقف األفريقي الم في القارة، وال سيما

ة. واختتمت كلمتها باإلعراب عن تأييدها لتنفيذ مبادرة القرن األفريقي بشأن االتجار بالبشر وتهريب الهجر 
 المهاجرين.

 يمقراطيةدمهورية العربية الصحراوية الوزير خارجية الج عويد ولد السالك محمد سالمأعرب معالي السيد  .2
اخليا عن تقديره د النازحينللهجرة والالجئين و األولى المتخصصة  للجنة الفنيةوالرئيس المنتهية واليته 

بالنهوض  تواصلالمعلى التزامهم  والمفوضيةالمنتهية واليته المتخصصة  اللجنة الفنيةللخبراء ومكتب 
أوصى بشدة و  اللجنة الفنية المتخصصة األولى. وأكد على اإلنجازات التي حققتها أجندة الهجرة القاريةب

ة الفنية للجنقبل انعقاد الدورة العادية  المفوضيةاجتماعات مع اللجنة الفنية المتخصصة  بأن تعقد
نية الثاللجنة الفنية المتخصصة عالوة على ذلك، هنأ الرئيس الجديد . 0212الثالثة في المتخصصة 

واختتم كلمته باإلعراب عن تقديره لحكومة  ،توجيه أنشطة المكتبل واستعدادهوأكد له دعمه الكامل، 
 رواندا وشعبها على حسن الضيافة التي حظيت بها جميع الوفود.

كومة رواندا. باسم ح ةاالفتتاحيالكلمة  ، وزير العدل والمدعي العامجونستون بوسينغيالسيد معالي ألقى  .8
ماع. ر رواندا الستضافة االجترحب بجميع المشاركين وشكر مفوضية االتحاد األفريقي على اختياثم 

ارة في تجاهل تام القالذي بلقن ن االستعمار عحد كبير  إلىلى أن الحدود الحالية موروثة وأشار إ
دي بشكل هو فرصة للتص السياسي هاستقاللاستعادة القارة الوشدد أيضا على أن  .ريقيينلمصالح األف

ية في لى االتجاهات اإليجابات المشتركة. وأثنى عحلول للتحدي إيجادي لبعض التحديات القارية و جماع
يقية وتفوق حق األشخاصأن المكاسب المتأتية من حرية تنقل  ذكرلتأشيرات، و لالبلدان األفريقية  إلغاء

 سويةتبكثير التحديات المتوخاة. واختتم الرئيس الجديد كلمته باإلشارة إلى أن المهمة المقبلة تتمثل في 
والشؤون  لعدالاالفنية المتخصصة المعنية بنتائج إلى اللجنة بحثها وتقديم الالتي أثيرت و  مسائللبعض ا

 افتتاح الدورة.عن وأعلن  لموافقة عليها،ل 0218في يناير المؤتمر القانونية وإلى 
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 ثالثا. المسائل اإلجرائية

 النحو التالي:  دة للمكتب علىأعلن رئيس اللجنة الفنية المتخصصة المنتهية واليته عن التشكيلة الجدي  .2
 رواندا. : شرق أفريقياالرئيس: 

 .مالي: غرب أفريقياالنائب األول للرئيس: 

 .ليسوتو: الجنوب األفريقيالنائب الثاني للرئيس: 

 .جمهورية أفريقيا الوسطى: وسط أفريقياالنائب الثالث للرئيس: 

 ال تزال المشاورات جارية الختيار المقرر. : شمال أفريقياالمقرر: 

لثانية المقرر في مكتب الدورة امنصب ت في المنطقة الشمالية لتولي أبلغت مصر االجتماع بأن المشاورا .12
لن تتمكن من التوصل إلى حل توافقي واقترح إحالة المسألة إلى المجلس الفنية المتخصصة  لهذه اللجنة

 .رواندا تيسير إجراء مزيد من المشاورات وتقديم تقرير عنها في اليوم التاليالتنفيذي. وطلب الرئيس من 

ين التفاوض داخل المنطقة الشمالية لتعي يسيرماع، قدمت رواندا تقريرا عن تفي اليوم األخير من االجت .11
 لىإالمسألة إحالة  كانت النتيجة عدم التوصل إلى توافق في اآلراء، وأنه ينبغي .مقرر مكتب اللجنة

 .أيد االجتماع هذه التوصيةو  التنفيذي. المجلس

 .برنامج العملاعتماد جدول األعمال و  تم .10

مناقشة بشأن الموضوع: " فرص الهجرة وحرية تنقل األشخاص في أفريقيا من حدة رابعا. 
  التحديات".

مدير الشؤون قدمه الذي عرض ال دارت المناقشة حولاالجتماع الموضوع المذكور أعاله. ناقش  .13
، الذي أكد أن اإلدارة الفعالة للهجرة يمكن استخدامها لتعزيز مايغون إ.  يأوالوال السفيراالجتماعية، 

ة لالتحاد يى مختلف األطر القانونية والسياساإلمكانات االقتصادية واإلنمائية ألفريقيا. وسلط الضوء عل
بشأن الالجئين، واتفاقية  1262وحدة األفريقية لعام األفريقي، مثل إطار سياسة الهجرة، واتفاقية منظمة ال

، باعتبارها صكوكا 0222لعام  في أفريقيا ومساعدتهم داخليا نازحيناألفريقي لحماية ومساعدة الاالتحاد 
رات المؤتمر مختلف مقر  كذلك ذكرالتنمية. و من أجل  لهجرةلاالتحاد األفريقي يوليها  التيهمية األ عكست

. ستقراراالحركة األشخاص وحق اإلقامة و تنقل بحرية  المتعلقوع البروتوكول إلى وضع مشر التي أدت 
 مخاوف عامل معالهجرة والتنقل، والتتسنيد على ضرورة إعادة النظر في  المديرأكد وفي هذا السياق، 
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خمسة طرح ب . واختتم كلمتهلها مهاجرين غير النظاميين والعمال األجانباكتساح الالبلدان المضيفة من 
  أسئلة تتعلق بالشباب والحماية والتحويالت المالية واستثمارات المغتربين واألمن.

 تجارب بلدانهم في مجال الهجرة، وقدموا التعليقات والتوصيات التالية: خالل هذا الجزء، تبادل الوزراء  .14
لتحسين الظروف المعيشية لالجئين والمهاجرين سواء داخل  مواردها ةأفريقيا أن تعبئ يجب على  (1)

، وكفالة احترام حقوقهم اإلنسانية بما في ذلك من خالل االتفاقيات الثنائية القارة أو خارجها
 وكرامتهم.

في القارة من أجل التصدي ألثرها غير النظامية للهجرة  لجة األسباب الجذريةمعاضرورة لهناك  (0)
 االقتصادية في أفريقيا.و اعية على التنمية االجتم

هناك حاجة إلى تسخير فوائد الهجرة والفرص التي تتيحها، بما في ذلك تعزيز التجارة البينية  (3)
 يف التكامل القاري، والقضاء على الفقر، وخلق فرص العمل، والمساهمة في التنميةالتعجيل بو 

 .النهاية
 همثم أعربوا عن تقدير أهمية معالجة قضايا الهجرة والالجئين على المستوى القاري، أكدوا على  (4)

 لجهود المبذولة على مستوى االتحاد األفريقي.ل
التي ة، مييجب على أفريقيا أن تظهر قدرا أكبر من التضامن والوحدة لمكافحة الهجرة غير النظا (5)

 لبرية والبحرية الخطيرة.عبر الطرق ابشكل مأساوي لمهاجرين وفاة اإلى  تؤدي
ويات ومسترورة مراعاة أوجه التفاوت في مؤسساتنا، وال سيما المؤسسات ذات الصلة باألمن، ض (6)

، فيما بين البلدان األفريقية عند تنفيذ البروتوكول المتعلق بحرية التنمية االقتصادية المختلفة
ألفريقية االقتصادي فيما بين البلدان االتنقل؛ وتشجيع المبادرات األفريقية لمعالجة أوجه التفاوت 

 من أجل تهيئة بيئة مواتية لتنفيذ البروتوكول.

ع أنحاء م في جميلاالقتصادية والسو  يجب أن يظل االستقرار والديمقراطية والتنمية االجتماعية  (2)
 معالجة المسائل المتعلقة بإدارة الهجرة.، في سعينا لالقارة هدفنا األساسي

شباب لبتوفير فرص العمل لجماعي اللتزام المع  بشأن الهجرةناقشات مجدية استكمال ميجب  (8)
  .االقتصادي والتنمية في القارة االزدهاروتحقيق 

 الفنية المتخصصة تقرير اجتماع خبراء اللجنة بحث .خامسا

لفنية اللجنة اخبراء تقرير اجتماع  ،مغلقةفي جلسة الفنية المتخصصة، للجنة قدم رئيس خبراء ا .15
في التقرير، وقدموا  واردةالمسائل المعلقة ال بحث االجتماعهذا العرض، قرر  وعقبالمتخصصة. 

 :التوصيات التالية



EX.CL/1042 (XXXII) 
Page 5 

 

  

 

 :بشأن حرية تنقل األشخاص

ق بحرية بمشروع البروتوكول المتعل، والمتعلقة المسائل المعلقة التي لم يحسمها الخبراء االجتماع بحث  .16
 القرارات التالية. ص. وتم إبداء التحفظات واتخاذتنقل األشخا

بشأن "التوقيع والتصديق واالنضمام"، وعن المادة  30المادة  حول عن ثالثة مواقف رئيسيةتم اإلعراب   .12
 التي تتناول "بدء النفاذ": 33
بما ، عتياديةاالعملية التصديق وفق شروع البروتوكول يتم دخول مأوصت أغلبية الوفود بأن يبدأ  (1

من  العدد المطلوبه ينبغي أن يكون رأت أغلبية الوفود أن. كما في ذلك المتطلبات الدستورية
 .15 للدخول حيز التنفيذالتصديقات 

، وهذا تمرمؤ بعد اعتماده من قبل ال حيز التنفيذبعض الوفود اإلبقاء على خيار الدخول  تاقترح (0
 ؛المؤتمر وفقا لمقرر

قبل المؤتمر  اعتماده من بعدالبروتوكول حيز التنفيذ بشكل مؤقت  دخلبعض الوفود بأن ي تاقترح (3
 .1، وبشكل نهائي بعد إيداع الدول األعضاء لصكوك التصديق الخمسة عشر0218يناير  في

الدخول حيز  بشأن " 33"، و التوقيع والتصديق واالنضمامبشأن " 30 وادأن المإلى االجتماع أشار  .18
 32"، و االنسحابتعليق العضوية و  بشأن " 36"، و التعديل والتنقيحبشأن " 5 الفقرة، 34، و"التنفيذ

. ميعا معاج بحثهاروع البروتوكول، مترابطة وينبغي بين قوسين في مشواردة وجميعها  بشأن "التحفظات
صة صية المتخاللجنة الفن إلىإحالتها قانونية، وينبغي مسائل جميع هذه المواد تتناول ، من نفس المنطلقو 

 .ها وحلهابحثل ةالمناسبلجهة االشؤون القانونية. بوصفها المعنية بالعدل و 
من  1في تعريف الحق في اإلقامة الوارد في المادة  تشريعات الوطنيةبإضافة إشارة إلى ال دم اقتراحقُ  .12

مشروع البروتوكول: "حق اإلقامة" يعني حق مواطني إحدى الدول األعضاء في اإلقامة والبحث عن 
"،  ةللدولة العضو المضيف ةالوطني لتشريعاتوفقا ل" ؛األصلي هبلد دولة عضو أخرى غيرعمل في ال

 .ولم يكن هناك اعتراض على االقتراح
زخم إيجابي من خالل مبدأ األبعاد المتغيرة في  بناءاالجتماع على أن ينظر الدول األعضاء في  عشج .02

 تسهيل حرية تنقل األشخاص في أفريقيا. 
 هجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاألفريقي الموحد بشأن االتفاق العالمي لل الموقف مشروع

مه إلى ديقبشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ، وأوصى بت الموقف األفريقي الموحداالجتماع  أيد .01
 . لالعتماد مؤتمرالدورة المقبلة لل

 
                                            

1Aأبدت تونس ومصر تحفظات بشأن هذا المقترح 
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 1101-1168إطار سياسة الهجرة في أفريقيا
 االجتماع إطار الموقف األفريقي الموحد وخطة تنفيذه.اعتمد  .00
 ،علما بالتقرير المرحلي عن مبادرة القرن األفريقي بشأن االتجار بالبشر وتهرب المهاجرين االجتماعأحاط  .03

والدول  يقيمفوضية االتحاد األفر بأن تدعم مؤتمر. كما تمت التوصية المقبلة للبإحالته إلى الدورة  واصوأو 
 .األعضاء هذه المبادرة

 رات والتوصيات واعتمادهاقر ممشاريع الا. بحث سادس
مع التعديالت التي سترد في المقرر  هماواعتمد كيغاليمقررات وتوصيات مشروع  االجتماعاعتمد   .04

 .بهذا التقرير لحقمال
 سابعا. ما يستجد من أعمال 

مشروع بحث ل 0218في الفنية المتخصصة امبيا، عقد دورة استثنائية للجنة جاقترحت نيجيريا، بدعم من  .05
الجنسية،  بشأن انعدام الجنسية والحق في المتعلقالبروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان و 

 .الطلب بهذا أحاط االجتماع علما. وتفعيل الوكالة اإلنسانية األفريقية
 .الطلبهذا وأحاط االجتماع علما ب. خبرات في مجال وثائق السفرطلب وفد الصومال تبادل ال .06
في  يقيينر عدد الكبير من المهاجرين األفأطلع الوفد الليبي االجتماع على الحالة الراهنة في ليبيا إزاء ال .02

ود أعرب االجتماع عن تأييده للجه. و وشدد الوفد على الحاجة إلى الدعم وفقا التفاق الصخيرات. البلد
مفوضية االتحاد األفريقي أن تعمل مع السلطات من وطلب  ،م واألمنلالليبية الرامية إلى استعادة الس

 .سهيل عودتهم اآلمنة والكريمة والمنظمةمن أجل تللمهاجرين المصدرة الليبية والبلدان األفريقية 
 التاريخ والمكان ثامنا:

،  0212ي ف الفنية المتخصصةامبيا باستضافة الدورة الثالثة للجنة جعرض جمهورية  االجتماعقبل   .08
 تحديد التاريخ المكان بصورة مشتركة.  وسيتم
   الجلسة الختاميةتاسعا. 

تها الختامية، مساهمات جميع الوثائق ذات الصلة التي كلمأبرزت مفوضة الشؤون االجتماعية، في  .02
ة وشكرت جميع المشاركين على حضور الدورة الثاني. النظاميةاعتمدتها اللجنة في التصدي للهجرة غير 

ا الخاص عربت عن تقديره. وأ للجنة التقنية المتخصصة وهنأت حكومة وشعب رواندا على كرم ضيافتهم
ن تقديرها لدور وأعربت ع لألفريقيين. لرواندا ونيجيريا على سياستهما التقدمية بشأن إصدار التأشيرات

 .الناجح لالجتماعات والشركاء لمساهمتهم ودعمهم اللجنة في التنظيم
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  الديباجة

 

نة جفي الدورة الثانية ل ، المجتمعون داخليا نازحينوالن يالالجئو المسؤولون عن الهجرة وزراء النحن 
الفترة من  يف لمنعقدة، اداخليا لنازحينبالهجرة والالجئين واالمعنية  الفنية المتخصصةاالتحاد األفريقي 

 ، في كيغالي، رواندا،1162أكتوبر  16 إلى 61

لمية تمثل وس قيام أفريقيا موحدة ومزدهرةإلى رؤية القادة المؤسسين والشعوب األفريقية من أجل  شيرنإذ 
 ؛ةياألفريق نهضةوال مستمر في تحقيق الوحدة األفريقية وتفانقوة دينامية على الساحة العالمية 

الذي ، و 1111 يوليوفي  وجاعتمد في لومي بتو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي ب نحيط علماإذ 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي للقارة؛ وحقيقة أن ذلك لن يتحقق إذا لم  تكامليبرز طموح التعجيل بال

 ورؤوس األموال والخدمات؛ سلعهناك حرية تنقل األشخاص وال يكن

(، وإعالن المؤتمر 6996لجماعة االقتصادية األفريقية )أبوجا المعاهدة المنشئة ل إلى شيرنإذ 
Assembly/AU/Decl.6(XXV)Aالصادر في جوهانسبورغ بشأن الهجرة، ومقرر المؤتمر 

Assembly/AU/Dec. 607 (XXVII)AAكيغالياAفيAلصادرAAيونيوA2102في 

ورؤية  ليااألفريقية العمتحدة سياسيا، واستنادا إلى المثل و لقارة متكاملة،  شتركةبرؤيتنا الم إذ نسترشد
 ؛1110االتحاد األفريقي أجندة من  1 تطلعلفي ا واردةهضة األفريقية الالن

حرية تنقل األشخاص على النحو المنصوص عليه في إعالن األمم المتعلقة بحكام األ االعتبارضع في نإذ 
من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  61وفي المادة  6998المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان لعام 

 ؛6986والشعوب لعام 

 تنادااساالقتصادية اإلقليمية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، و  لمجموعاتبإسهامات ا عترفنإذ 
 حرية تنقل األشخاص؛التدريجي لتحقيق الإلى إنجازاتها، من أجل 

إلى زيادات  أن تفضيوالسلع والخدمات  ؤوس األموالور  شخاصاأل حرية تنقلمن شأن بأن  إذ نقتنع
ياحة األفريقية وتعزيز مكانة أفريقيا في التجارة العالمية؛ وتعزيز الس البينيةكبيرة في التجارة واالستثمارات 

ادة تعليم وزيوتشجيع ال ،البينية األفريقيةوتسهيل التجارة  الوحدة األفريقيةتحقيق و والتكامل الثقافي 
تويات المسوتعزيز تنقل العمالة وخلق فرص العمل والعمالة وتحسين  ،التحويالت المالية داخل أفريقيا
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تعبئة الموارد البشرية والمادية في أفريقيا واستخدامها من أجل تشجيع  ، معالمعيشية للشعوب األفريقية
 والتنمية؛االكتفاء الذاتي  تحقيق

 .Assembly/AU/Declالمقرر االتحاد األفريقي، بما في ذلك  مقررات مؤتمرإلى مختلف  شيرنإذ 

6(XXV)  بأثر الهجرة على التنمية،  مؤتمرفيه ال ، الذي أقر1162 يونيوالمعتمد في جوهانسبرغ في
 طلبو داخل أفريقيا وخارجها؛  ريقيينية للمهاجرين األفعن قلقه إزاء خطورة التحركات غير النظام وأعرب

األفريقي إجراء مشاورات تحضيرية مع الدول األعضاء بشأن وضع بروتوكول على  مفوضية االتحادمن 
والحاجة إلى بناء القدرات المؤسسية للدول األعضاء لتعزيز  ،األشخاص تنقلنطاق القارة بشأن حرية 

 اإلدارة الفعالة للهجرة؛

في  1161 يوليوفي AالمعتمدAssembly/AU/Dec.607(XXVII)Aمقرر المؤتمر إلى  شير أيضانإذ 
بإطالق جواز السفر األفريقي، وحث الدول األعضاء على اعتماد جواز  فيهالذي رحب ، و رواندا، كيغالي

لى المستوى ع دارهإص ةعمليسهيل تلاالتحاد األفريقي  مفوضية السفر األفريقي والعمل بشكل وثيق مع
 ؛للمعايير والتصاميم والمواصفات الدولية الوطني وفقا

على مختلف األطر القانونية والسياسية القائمة التي اعتمدتها الدول األعضاء إلدارة الهجرة  إذ نؤكد
واتفاقية ، 1110 وأجندةوتشمل هذه الوثائق القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، . والتنقل في القارة
كول دود، وبروتو للح العابرالتعاون ، واتفاقية نيامي بشأن ومساعدتهم داخليا نازحينكمباال لحماية ال

التنمية، الهجرة و وحد بشأن فريقيا، والموقف األفريقي الممابوتو، واإلطار المنقح لسياسات الهجرة في أ
 ،، وغيرها من الصكوك والمبادرات المماثلة لالتحاد األفريقيالحدوداالتحاد األفريقي إلدارة واستراتيجية 

، لماليةا ، والمعهد األفريقي للتحويالتظومة األفريقية للحكموالمنم واألمن، المنظومة األفريقية للسلمثل 
، وخطة الحد األدنى للتكامل، واتفاق التجارة الحرة، والبرنامج الشامل المشترك لهجرة العمالةبرنامج الو 

 في أفريقيا؛طوير البنية التحتية زراعية في أفريقيا، وبرنامج تللتنمية ال

التفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة افي اعتماد الموقف األفريقي الموحد بشأن  امنورغبة 
على النحو المالئم على الصعيد العالمي وغيره خذ االهتمامات األفريقية في االعتبار لضمان أوالنظامية 

 من المحافل الدولية، وأن تتكلم القارة بصوت واحد؛

بحرية علق المتمشروع البروتوكول الملحق بالمعاهدة المنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية  بحثناوبعد  
هذا لتنفيذ الملحق بلطريق الومشروع خارطة  ،بصيغته المعدلةاالستقرار تنقل األشخاص وحق اإلقامة و 

 والموقفة تنفيذه؛ إطار سياسة الهجرة ألفريقيا وخطو ؛ 2ال يتجزأ من البروتوكول بوصفه جزءاالبروتوكول 

                                            
2A ال يتجزأ من البروتوكول"  اجزءبوصفه  ما تجاه هذه العبارة "أبدت مصر وأرتيريا عن تحفظه 
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؛ والتقرير المرحلي عن مبادرة القرن األفريقي النظاميةبشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة و  وحداألفريقي الم
 بشأن االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛

 :نقرر ما يلي  .1
المتعلق  ،ة للجماعة االقتصادية األفريقيةمنشئبروتوكول الملحق بالمعاهدة المشروع ال. ألف

 :االستقرارو بحرية تنقل األشخاص والحق في اإلقامة 
لمعنية الجنة الفنية المتخصصة إلى ال ارطة الطريق لتنفيذهخو مشروع البروتوكول المنقح  نحيل (6

ي يناير ف أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقيإحالته إلى لبحثه و لعدل والشؤون القانونية با
 ؛1168

 هيةتوجيال ئمباداللوضع  لمديري إدارات الهجرة للدول األعضاء عقد اجتماعنطلب من المفوضية  (1
 الذي أطلقه على النحو جواز السفر األفريقيتصميم وإنتاج وإصدار واستخدام لمواصفات الو 

 في كيغالي، رواندا؛ 1161يوليو  رؤساء الدول والحكومات في
 صةنشاء وحدة فنية متخصإل المعنية،  ألجهزة صنع السياسيةمقترح  تقديم مفوضيةال ننطلب م (0

متابعة و ة بالبروتوكول لحقالم ارطة الطريق للتنفيذخذ ن أجل تنفيمالفنية من شأنها المساعدة 
 تنفيذ البروتوكول بعد اعتماده.

بل الدول من ق وحالة تنفيذهتنفيذ دخول البروتوكول حيز ال من المفوضية تقديم تقرير عننطلب  (9
 .لهجرة والالجئين والنازحينالمعنية با إلى الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصةاألعضاء 

 
 1101-1168 الهجرة ةإطار سياس. باء

 1101 – 1168 رة في أفريقياالهج ةاإلطار المنقح لسياس نعتمد (6
 الهجرة؛ اتة بإطار سياسلحقالم 1101-1168 العملخطة  نعتمد  (1
مواءمة سياساتها مع إطار سياسة الهجرة من أجل على بحث إمكانية الدول األعضاء  نشجع  (0

 تسهيل اإلدارة السليمة للهجرة وتسييرها؛
بشأن إنشاء Decision EX. CL/Dec.314 (IX)Aمقرر المجلس التنفيذي على  تأكيدنعيد ال (9

؛ بالتعاون مع حكومة جمهورية مالي، من المفوضيةطلب نالمركز األفريقي لدراسة الهجرة، و 
تزويد أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي المعنية باآلثار اإلدارية بللتعجيل بعملية إنشاء المركز 

 والمالية القانونية المترتبة على إنشائه.
لتنفيذ  1101وتقييم نهاية المدة في  1119المفوضية إجراء تقييم منتصف المدة في  من نطلب  (2

 إطار سياسة الهجرة؛
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 التحاد األفريقي بشأن االتجار بالبشر وتهريب المهاجرينلمبادرة القرن األفريقي . جيم

البشر االتجار ببشأن لالتحاد األفريقي  بالتقرير المرحلي عن مبادرة القرن األفريقي علما نحيط (6
 وتهريب المهاجرين؛

على مواصلة الحوار والتعاون في نحثها المبادرة للتقدم المحرز، و في الدول األعضاء ب نشيد (1
 ؛جماعات اإلجرامية المنظمةالتصدي لل

ذلك ، وكعبر القارة تعميمها على مسارات االتجار والتهريب األخرى المبادرة و  استدامةعلى نحث  (0
لدان مجموعة الخمسة لبخرى بما في ذلك ألتشمل أقاليم للمبادرة اآلليات التنفيذية نطاق توسيع 

 الساحل.

اإلقليمي للعمليات في الخرطوم ومركز التدريب في القاهرة إلنفاذ  مركزالنطلب من المفوضية دعم   (9
مبادرة  لتي ليست طرفا فيا في االتحاد األفريقيألخرى ااألعضاء تسهيل مشاركة الدول و ، القوانين

 بناء على طلبها؛ ، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية،القرن األفريقي لالتحاد األفريقي

 الموارد الالزمة لتنفيذ أنشطةتخصيص أجهزة صنع السياسة في االتحاد األفريقي نطلب من  (2
 . مبادرة القرن األفريقي لالتحاد األفريقي

 .إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر التقرير المرحليالمفوضية إحالة نطلب من  (1

  

الهجرة اآلمنة والمنظمة مشروع الموقف األفريقي الموحد بشأن االتفاق العالمي بشأن  .دال
 ةنظاميوال

ونحيله إلى المؤتمر لالعتماد، ومن  مشروع الموقف األفريقي الموحد بصيغته المعدلة؛ علىنوافق  (6
إلى المجموعة األفريقية في نيويورك وجينيف، وبروكسيل الستخدامه خالل المفاوضات المتعددة  ثم

 األطراف. 

االتفاق العالمي بشأن  حولمفاوضات البصوت واحد خالل  تحدثالدول األعضاء على ال نحث (1
 الموحد. لموقف األفريقي األخذ في االعتبار ا معالنظامية الهجرة اآلمنة والمنظمة و 

نشجع الدول األعضاء على االسترشاد بالموقف األفريقي الموحد في المفاوضات الثنائية بشأن  (0
 اتفاقات الهجرة. 
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 الهجرةالمعنية ب الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة الستضافة نرحب بعرض جمهورية جامبيا  .1
 . 1169داخليا في أفريقيا، المقرر عقدها في عام  والالجئين والنازحين

 الستضافتها الدورة الثانية ، ولحكومة رواندا وشعبهاالرئيس بول كاغامي فخامةل عن امتنانا نعرب .0
 .جميع المشاركينتي حظي بها لمتخصصة، ولحسن الضيافة الللجنة الفنية ا

 

 1162أكتوبر  16 حرر في كيغالي، رواندا، في



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2018-01-26

Report of 2nd Session of the

Specialized Technical Committee on

Migration, Refugees and Internally

Displaced Persons (IDPs), 16 – 21

October 2018, Kigali, Rwanda

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/8926

Downloaded from African Union Common Repository


