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 وخلفية  مقدمة .6.1
 المقرر في محاولة لتعزيز عمليات صنع القرار، اعتمد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات 

Assembly/AU/Dec.227 (XII) في االعتبار  مقرر. وقد أخذ ال9002في فبراير  ،في أديس أبابا، إثيوبيا

على مستوى الوزراء  فنية متخصصةكذلك أن تجتمع كل لجنة  كيل اللجان الفنية المتخصصة وقررإعادة تش

سياسية تابعة لالتحاد األفريقي وفقا للمادة  أجهزةهي الفنية المتخصصة اللجان (. 9)والخبراء مرة كل سنتين 

ان الفنية مزيدا من التفصيل لمهام اللج 55وتطرح المادة . األفريقيمن القانون التأسيسي لالتحاد  5

اللجنة سيكون اجتماع .  وإلى المجلس التنفيذي لتقديمها بما في ذلك إعداد مشاريع وبرامج االتحادالمتخصصة 

أكتوبر  95إلى  51ين داخليا الذي سيعقد في الفترة من نازحالهجرة والالجئين والالفنية المتخصصة المعنية ب

، رواندا حاسما لمستقبل أفريقيا كقارة، حيث سيركز على السياسات اإلطارية الرئيسية والصكوك كيجاليفي 

 . لالتحاد األفريقي وخطة التنفيذ العشرية األولى 9012 أجندةالقانونية الهامة وتنفيذ 

المتخصصة المعنية  فنيةنة اليقي االجتماع األول للجر، نظمت مفوضية االتحاد األفرمقروانسجاما مع هذا ال

اللجنة الفنية  فعيلت تم خاللهوأديس أبابا، إثيوبيا، في  9055نوفمبر داخليا في  نازحينلبالهجرة والالجئين وا

ومن المقرر أن يعقد . بشأن الفعالية اإلنسانية وحدالموقف األفريقي المالمتخصصة، كما تم بحث واعتماد 

إلى  61من  في الفترة الهجرة والالجئين والنازحين داخلياالمتخصصة المعنية بالفنية االجتماع الثاني للجنة 

.  وسيتم بحث المجاالت المواضيعية الثالثة التالية خالل اجتماع اللجنة الفنية كيجاليفي  1162أكتوبر  16

 المتخصصة المعنية بالهجرة والالجئين والنازحين داخليا: 

بحرية  يما يتعلقاالقتصادية األفريقية فمجموعة عاهدة المنشئة للالم بشأنالبروتوكول بحث واعتماد  (أ

 اإلنشاء.  تنقل األشخاص وحقهم في اإلقامة وحقهم في

 ؛وخطة عملها العشرية لالتحاد األفريقيفي أفريقيا سياسة الهجرة إطار  بحث واعتماد (ب

اآلمنة والمنظمة االتفاق العالمي بشأن الهجرة  إزاء وحدالموقف األفريقي الم بحث واعتماد (ج

 ؛النظاميةو

أكتوبر  51إلى  51خبراء من ال سبقه اجتماعيوس 9052أكتوبر  95-90الفترة  سيعقد اجتماع الوزراء في

 .، روانداكيجاليفي  9052

 

 

االقتصادية األفريقية المتعلقة بحرية تنقل  للمجموعةالمعاهدة المنشئة بشأن بروتوكول ال: الموضوع األول

 .ريقيااألشخاص في أف

 مجموعةقد وضعت ال. و1في أفريقيا ركيزة أساسية لعملية التكامل القاري حرية تنقل األشخاصتمثل 

 )معاهدة أبوجا( 5225في عام  في أفريقيا تدريجياحرية تنقل األشخاص االقتصادية األفريقية األساس لتيسير 

الفترة   ميكيلي فييذي المنعقدة في بشأن خلوة المجلس التنف EX.CL/Dec.908 (XXVIII)كما يؤكد المقرر 

جميع  الوصول إلى حرية وأن يجد األفريقيون  ،تنقل األشخاص والسلعحرية بلتزام ال، ا9051يناير   92-91

ي )......(. إن هذا والتكامل األفريق المشاريع الدائمة ألفريقيا، من بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

أكد مؤتمر ، حيث 9055يونيو الصادر في  Assembly/AU/Decl.6 (XXV)ر المقرر يعزز مقرر المؤتم

 كلف، و2لتنقل والتكامل في القارةمرة أخرى االلتزامات السابقة الرامية إلى تسريع ا االتحاد األفريقي

 .9051بحلول يناير  التنقلوضع بروتوكول بشأن حرية ب مفوضية االتحاد األفريقي

. في على مستويات مختلفة تنفيذ معاهدة أبوجاب لمجموعات االقتصادية اإلقليميةا تقوموفي الوقت الراهن، 

السلع والخدمات قد تقدم منذ ذلك الحين نتيجة في التكامل األفريقي في مجاالت التجارة  أجندةأن تنفيذ  حين

                                                        
 3600، أفريقيا التي نريد، الطبعة الثانية، أغسطس 3602االتحاد األفريقي؛ أجندة  1 
 Doc. Assembly/AU/18(XXV)، اإلعالن بشأن الهجرة، Assembly/AU/Decl.6 (XXV)االتحاد األفريقي  2 
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قدما كبيرا في أفريقيا لم يحرز ت األشخاصمن خالل حرية تنقل  التكاملإن ، فلوضع السياسات ذات الصلة

حرية تنقل بشأن ولذلك فإن وضع واعتماد بروتوكوالت االتحاد االفريقي . نتيجة لعدم توفر السياسة الالزمة

سعى إلى تسهيل حرية تنقل األشخاص في القارة من خالل مواءمة السياسات الوطنية سياألشخاص في أفريقيا 

نشاء بهد  تيسير حرية تنقل اإلقامة، والحق في تأشيرات وتصاريح اإلالواإلقليمية المختلفة في مجال نظم 

 .التكامل األفريقي األشخاص، وهو شرط أساسي لعملية

، الذين ريقيينخلق مجتمع من المواطنين األففي سو  يتجسد  حرية تنقل األشخاصومع ذلك، فإن تحقيق 

في حقوق المهاجرين؛ وية؛ تحترم حقوقهم اإلنسانومواطنين  ،يستطيعون االنتقال من بلد إلى آخر دون قيود

الجزء ويهد   ة.ر باالنتماء إلى القارة األفريقيمن الشعو، ومزيد الناسجو من التسامح، والتضامن بين 

البروتوكول الملحق بالمعاهدة المنشئة واعتماد  الخاص بحرية التنقل في اللجنة الفنية المتخصصة إلى بحث

 ا.شخاص في أفريقياألبحرية تنقل  فيما يتعلق للمجموعة االقتصادية األفريقية

 : إطار سياسة الهجرة ألفريقياالموضوع الثاني
قائما منذ حوالي عشر  9001الهجرة في أفريقيا الذي اعتمد في بانجول، غامبيا في يونيو  اتظل إطار سياس

عضاء في ألقدم مبادئ توجيهية ومبادئ لمساعدة الدول اي( و5225على معاهدة أبوجا )هو مرتكز و. سنوات

عات االقتصادية اإلقليمية على صياغة سياساتها الوطنية واإلقليمية المتعلقة بالهجرة مجمواالتحاد األفريقي وال

الدول  تأخذهايقدم مبادئ توجيهية شاملة ومتكاملة للسياسات لكي حيث أنه وهو غير ملزم، . وفقا ألولوياتها

في مساعيها الرامية إلى تعزيز الهجرة ن االعتبار في عياالقتصادية اإلقليمية  مجموعاتاألعضاء وال

يوفر مبادئ توجيهية شاملة ومتكاملة للسياسات بشأن و . والتنمية، والتصدي لتحديات الهجرة في القارة

القسري؛  نزوحال. والهجرة غير النظاميةوإدارة الحدود؛ والمجاالت المواضيعية التالية: هجرة اليد العاملة؛ 

الهجرة والتنمية؛ والتعاون وإدارة بيانات الهجرة؛ والهجرة الداخلية؛ وللمهاجرين؛ حقوق اإلنسان و

 اتأن السياستوصيات بشيقدم إطار سياسات الهجرة في أفريقيا وعالوة على ذلك، . بين الدولوالشراكات 

مجاالت كل مجال من الفي  االعتبار االقتصادية اإلقليمية في مجموعاتالدول األعضاء والتأخذها  لكي

 .المواضيعية المذكورة أعاله

لم يتم  إال أنهمدى السنوات العشر الماضية، في حين أن إطار سياسات الهجرة في أفريقيا ظل قائما على 

ألنه سيحدد إلى أي مدى قدم هذا اإلطار التوجيه إلى المجموعات  مهماهذا التقييم مثل وكان . تقييمه من قبل

األعضاء في إدارة الهجرة، وال سيما فيما يتعلق باالتجاهات الحالية المتعلقة  االقتصادية اإلقليمية والدول

، مهمةخطة العمل .  وتعتبر بالهجرة القارية، ويشكل أيضا أساسا تستند إليه خطة عمل قارية بشأن الهجرة

السلبية في سياق خاصة إذا أريد للقارة أن تحقق الفوائد اإلنمائية للهجرة، وأن تقلل إلى أدنى حد من آثارها 

 .9012 أجندةوأهدا  التنمية المستدامة 

تحقيقا لهذه الغاية، اضطلعت إدارة الشؤون االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي، في الفترة ما بين أكتوبر 

بغية تحديد مدى فعاليته في دوره  إلطار سياسات الهجرة في أفريقيا، بعملية تقييم 9052وفبراير  9051

الماضية؛  50ـالمجموعات االقتصادية اإلقليمية إلدارة الهجرة على مدى السنوات الودول األعضاء، كدليل لل

ما إذا كانت هناك حاجة إلى ؛ وهاستمراروجدوى ؛ نتهازهاوالفرص التي يمكن ا ؛هاالتحديات التي واجهو

، 9051نوفمبر  95لى إ 92ترة من وبناء على ذلك، وفي أعقاب اجتماع زنجبار الذي عقد في الفه. تنقيح

والذي تناول التقرير المتعلق بتقييم إطار سياسة الهجرة في أفريقيا، أوصت الدول األعضاء بأن تستعرض 

سريع في التغير عن ال هذا االستعراضقد نجم و. 9001مفوضية االتحاد األفريقي إطار سياسة الهجرة لعام 

إلى تنقيح السياسة لكي تأخذ في االعتبار حقائق الهجرة الحاجة اتجاهات وخصائص الهجرة في القارة، و

  .9012 واألجندةالراهنة في القارة بما يتماشى مع أهدا  التنمية المستدامة 

 

 

 : االتفاق العالمي بشأن الهجرةالموضوع الثالث
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مهاجرين، ، إعالن نيويورك بشأن الالجئين وال9051سبتمبر  52في  اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة

قرار  فضىوقد أ. النطاق الواسعة والمهاجرين الالجئين تحركاتيسعى إلى معالجة مسألة  اقرارالذي يعتبر و

المعنون "إعالن نيويورك لالجئين والمهاجرين" إلى بدء عملية  25/5الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

؛ االتفاق العالمي من 9051بحلول عام  نالحكومية الدولية لوضع صكيمعقدة من المشاورات والمفاوضات 

حدد مجموعة من المبادئ وااللتزامات والتفاهمات فيما بين ي والذيجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، أجل اله

 .النطاق الواسعة والمهاجرين الالجئين تحركاتب الدول األعضاء فيما يتعلق

هذين االتفاقين العالميين بشأن الهجرة واآلخر بشأن  وفي أعقاب هذا القرار، بدأت عمليتان متوازيتان لتطوير

هو وضع مجموعة من  النظاميةوالهد  من االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة و. الالجئين

المبادئ وااللتزامات والتفاهم فيما بين الدول األعضاء فيما يتعلق بالهجرة الدولية بجميع أبعادها بما في ذلك 

ومن . ظاهرةالمتعلقة بهذه ال جوانبالإلنسانية واإلنمائية والمتصلة بحقوق اإلنسان وغيرها من الجوانب ا

حيث  ،وتعزيز التنسيق بشأن الهجرة الدوليةلحوكمة العالمية ر إسهاما هاما في امتؤملتوقع أن يسهم هذا امال

 .والتنقل البشري المهاجرينأنه سيوفر إطارا للتعاون الدولي الشامل بشأن 

كمدخالت في  وحداألفريقي الم الموقف ،في هذه العملية العالمية الهامة ، كإسهام لهاستعرض أفريقيا

بشأن الهجرة الدولية، لكي تعكس  9051المفاوضات والمساهمة في نتائج المؤتمر الحكومي الدولي لعام 

يا إلى التحدث بصوت واحد ى أفريقوتسع .اهتمامات أفريقيا وأولوياتها في مستقبل الهجرة وإدارة التنقل

معالجة شواغل الفئات إلى الوقت نفسه كما تسعى في والعمل الجماعي على تعزيز المصالح المشتركة، 

و  وسة. ال والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاق، بما في ذلك النساء والفتيات واألطفاألكثر تعرضا للتهميش

كذلك القيم المشتركة ويسترشد والتضامن األفريقي و فريقياألعلى المثل العليا  وحديرتكز الموقف األفريقي الم

، والموقف 9001أفريقيا لعام في  ، بما في ذلك إطار سياسة الهجرةالقائمةاألخرى أطر االتحاد األفريقي ب

 -  لقمة فاليتا بشأن الهجرة وحدالمنظور األفريقي المو، 9001 -األفريقي الموحد بشأن الهجرة والتنمية 

وستسترشد أيضا  .2030، فضال عن االسترشاد بخطة التنمية المستدامة لعام 9012 ألجندةوا، 2015

األشخاص في أفريقيا،  تنقلبعمليات االتحاد األفريقي الجارية بما في ذلك وضع بروتوكول بشأن حرية 

 .ومفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، من بين أمور أخرى

 

 األهداف .1.1

 :هي نازحينالهجرة والالجئين والاللجنة الفنية المتخصصة المعنية باع الجتم خاصةاألهدا  ال

االقتصادية األفريقية فيما يتعلق بحرية تنقل لمجموعة المعاهدة المنشئة لشأن بل البروتوكو بحث (أ

 وآلية/خطة التنفيذ. ،إلنشاءا األشخاص وحق اإلقامة وحق

 لمنقح ألفريقيا،إطار سياسة الهجرة لالتحاد األفريقي ابحث واعتماد   (ب

 ،لنظاميةبشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة وا االتفاق العالميواعتماد بحث  (ج

 

 خرجات المتوقعةالم .0.1

بحرية تنقل االقتصادية األفريقية المتعلقة  مجموعةالمعاهدة المؤسسة للبشأن روتوكول بالأن يسهل 

في القارة من خالل األفريقيين اطنين المو تنقلويسرع حرية  ،نشاءاإلاإلقامة والحق في في حق ال، األشخاص

 .التكامل األفريقي لمختلفة كشرط مسبق لعمليةمواءمة السياسات الوطنية واإلقليمية ا

أن يأخذ بعين االعتبار  المطلوبو ،متكامليوفر إطار سياسة الهجرة المنقحة ألفريقيا إطار سياسة شامل وأن 

بعين  ل األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليميةالدو ، لتأخذهاالهجرة الحالية وخصائص اتجاهات
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مع أهدا  التنمية  تمشيا  في سعيها لتعزيز الهجرة والتنمية، ومعالجة تحديات الهجرة في القارة  االعتبار

 .9012 وأجندة 9020المستدامة 

تمر الحكومي في المفاوضات العالمية والمساهمة في نتائج المؤ إسهاما الموقف األفريقي الموحدأن يقدم 

بشأن الهجرة الدولية، والتي تعكس اهتمامات أفريقيا وأولوياتها في مستقبل الهجرة العالمية  9051الدولي عام 

عمل بشكل تبصوت واحد و الموقف األفريقي الموحد إلى جعل أفريقيا تتحدث ويسعى. وأن وإدارة التنقل

، بما في ذلك النساء األكثر عرضة للتهميشات شواغل المجموععالج تزيز المصالح المشتركة، وجماعي لتع

 .والفتيات واألطفال والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة

لحق في لمحددة الجوانب المشروع بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن أن يساهم 

نعدام الجنسية في القارة في القضاء على حاالت اانعدام الجنسية في أفريقيا حاالت على قضاء الالجنسية و

األفريقية من خالل اقتراح نص قانوني ينظم المشاكل الرئيسية القائمة في أفريقيا فيما يتعلق بالجنسيات 

 .وانعدام الجنسية

 

 التاريخ والمكان  .0.1

وسيعقد اجتماع خبراء الدول . الي، روانداج، في كي9052أكتوبر  95-90الفترة  سيعقد االجتماع الوزاري في

 .9052أكتوبر  51 - 51في الفترة عضاء األ

 ور الحض .0.1

الهجرة المسئولين عن مسائل وزراء الدول األعضاء والخبراء  اللجنة الفنية المتخصصةسيحضر اجتماع 

 .القسري لنزوحاوالالجئين و

 

 ساسيةوثائق العمل األ .1.1

 :ساسيةفيما يلي وثائق العمل األ

  االقتصادية األفريقية فيما يتعلق بحرية تنقل جموعة ملل المعاهدة المنشئةشأن ببروتوكول المشروع

 .األشخاص في أفريقيا وخطة تنفيذها

 قرار األمم المتحدة بشأن االتفاق العالمي 

  المقترحةالعشرية  وخطة التنفيذ 9002اإلطار المنقح لسياسة الهجرة في أفريقيا لعام  شروعم. 

 بشأن الهجرة العالمية اآلمنة والمنظمة مي االتفاق العال إزاءوحد الموقف األفريقي الم مشروع

 .النظاميةو

 5225االقتصادية األفريقية )معاهدة أبوجا(  المعاهدة المنشئة للمجموعة, 

  9001لعام  في أفريقيا إطار سياسة الهجرة. 

    في نيامي 9002لحدود التي اعتمدت في عام ل العابراتفاقية االتحاد األفريقي بشأن التعاون. 

 المعلومات يد منمزل

أديس أببا، إثيوبيا،  2922ب:  .ص: مفوضية االتحاد األفريقي، إدارة الشؤون السياسية، أوالبيسي دير

  bisidee@yahoo.co.uk ،nion.orgu-DareO@africa، 7844 551 11 (251) +الهاتف: 

mailto:bisidee@yahoo.co.uk
mailto:DareO@africa-union.org
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، أديس أبابا، 2922ص ب:  : مفوضية االتحاد األفريقي، إدارة الشؤون السياسية، السيدة ريتا أموخوبو

 union.org-AmukhobuR@africa 7844 551 11 (251) +أثيوبيا، الهاتف 

 .7844 551 11 (251) + .إدارة الشؤون السياسية، هاتف: مفوضية االتحاد األفريقي، ميشيل نشيمبا
union.org-NshimbaM@africa 

7844 551 11 (251)  : مفوضية االتحاد األفريقي، إدارة الشؤون االجتماعية، هاتفبيترام أوكاالني

union.org-OkalanyB@africa 
 .7844 551 11 (251) + :: مفوضية االتحاد األفريقي، إدارة الشؤون االجتماعية، هاتفبيتر مودونغوي

MudungweP@africa-union.org 

 .7844 551 11 (251) + .: مفوضية االتحاد األفريقي، إدارة الشؤون االجتماعية، هاتفجيفري وافوال

GeoffreyK@africa-union.org 
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