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 7102 يوليو حتى منقحال مشروعال

 

 األفريقية االقتصادية للجماعة المؤسسة معاهدةالب المرفق البروتوكول مشروع

 االستقرار وحق اإلقامة حقو األشخاص تنقل حريةب والمتعلق
 

 البروتوكول ترتيب

 الديباجة

 

 التعريفات - األول الجزء

 التعريفات  0 المادة

 البروتوكول ومبادئ أهداف - الثاني الجزء

 األهداف 7 المادة 

  المبادئ  3 المادة

 التمييز عدم  4 المادة

  التدريجيالتحقيق   5 المادة

 االشخاص تنقل حرية – الثالث الجزء

 الدخول حق  6 المادة

  عضو دولة أراضي دخول  2 المادة

 المحددة/الرسمية خروجالو دخولال ةنقط   8 المادة

 السفر وثائق  9 لمادةا

 األفريقي السفر جواز 01 المادة

 السيارات استخدام 00 المادة

 يةالحدود مناطقال سكان تنقل حرية   07 المادة
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 والباحثين الطلبة تنقل حرية 03 المادة

 حرية تنقل العمال        04المادة 

 التراخيص والتصاريح        05المادة 

 اإلقامة وحق االستقرار حق – الرابع الجزء

 قامةاإل حق  06المادة

 حق االستقرار 02 المادة

  عامة أحكام: خامسال الجزء

   بالمؤهالت المتبادل االعتراف 08 المادة

 االجتماعي الضمان استحقاقات تحويل إمكانية 09 المادة

 الجماعي الطرد 71 المادة

 الوطن إلى واإلعادة والترحيل الطرد 70 المادة

 مضيفةال عضوال دولةال في المكتسبة الممتلكات حماية 77 المادة

 المالية التحويالت 73 المادة

 محددة مجموعات بتنقل ةالمتعلق اإلجراءات 74 المادة

 التنفيذ -سادس ال الجزء

 األعضاء الدولمن قبل  تعاونال 75 المادة

 والمواءمة التنسيق 76 المادة

 األعضاء الدول دور 72 المادة

 اإلقليمية االقتصادية المجموعات دور 78 المادة

 المفوضية دور 79 المادة

 اإلنصاف  وسائل 31 المادة

 النهائية االحكام – بع السا الجزء

  زعاتانمال تسوية 30 المادة

 واالنضمام والتصديق التوقيع 73 المادة

 التنفيذ حيز الدخول 33 المادة

 والمراجعة التعديل 34 المادة

 اإليداع 35 المادة
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 لتنق بحرية والمتعلق األفريقية االقتصادية للجماعة المؤسسة بالمعاهدة المرفق البروتوكول مشروع

 االستقرار وحق اإلقامة حقو األشخاص

 

 الديباجة

 األفريقي االتحاد في األعضاء الدول وحكومات دول رؤساء نحن،

 لمادةا بموجب االستقرار، وحق اإلقامة وحق األشخاص، تنقل حرية حول بروتوكولال بإعداد بالتزامنا نذكر إذ

 يونيو 4 في نيجيريا أبوجا، في تعتمدا التي األفريقية، االقتصادية للجماعة المؤسسة المعاهدة من( 2) 34

 ؛1993 مايو 12 في التنفيذ حيز ودخلت ،1991

 من يدالمز تحقيق على تشجع التي األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون من( أ) 3 المادة اعتبارنا في نضع وإذ

 تعزز لتيا األفريقية االقتصادية للجماعة المؤسسة والمعاهدة ةفريقياأل شعوبالو الدول بين والتضامن الوحدة

 ؛األفريقية االقتصاديات وتكامل والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية

 عليه صمنصو هو ما نحو علىوالشعوب  اإلنسان حقوق حماية تعزز التي المشتركة قيمنا على التأكيد نعيد وإذ

 حق كفلي يذال والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاقو 8491 لعام اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في

 ؛إقامته محل واختيار التنقل حرية في الفرد

 األشخاص لتنق بحرية التزامناو سياسيا وموحدة الشعوب محورها متكاملة لقارة المشتركة برؤيتنا نسترشد وإذ

 ،ألفريقيا والتكامل الشاملة األفريقية لوحدةبا الدائم تمسكنا عن تعبيرا األعضاء الدول بين والخدمات والسلع

 ؛األفريقي لالتحاد 2603 أجندة من 2 رقم التطلع في ورد ما نحو على

 اتالعقب بإزالة األفريقية، االقتصادية للجماعة المؤسسة المعاهدة من( 8( )2) 9 المادة بموجب بالتزامنا نذكر وإذ

 ينب فيما واالستقرار اإلقامة في والحق األموال ورؤوس والخدمات والسلع األشخاص تنقل حرية أمام تدريجيا

 ؛األعضاء الدول

 عام في مبيااج جمهورية بانجول، في ةالمعتمد ألفريقيا الهجرة سياسة إطار استراتيجيات اعتبارنا في نضع وإذ

 نفيذوت اعتماد في النظر لىع فيها األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية المجموعات تشجع والتي ،2660

 تقرارواالس اإلقامة بحق التمتع وضمان تدريجيا األشخاص تنقل حرية تحقيق أجل من مناسبة بروتوكوالت

 المضيفة؛ البلدان في المربح العمل على والحصول

 ميةالحكو المنظمات من وغيرها اإلقليمية االقتصادية المجموعات إنجازات على بالبناءو مساهمةالب نسلم وإذ

 حقب األعضاء الدول مواطني تمتع وضمان تدريجي بشكل األشخاص تنقل حرية تحقيق أجل من مشتركةال

 االستقرار؛ وحق اإلقامة

تي بلغت ال اإلقليمية االقتصادية المجموعات في األشخاص تنقل حريةتنفيذ ب المتعلقة التحديات ندرك وإذ

 ؛األشخاص تنقل حرية على تنص التي األطر تنفيذ من مختلفة مستويات

 والوحدة التكامل زيتعزإلي  والخدمات والسلع المال ورأس األشخاص تنقل حريةتؤدي  أن نتوخى وإذ

 الشاملة فريقيةاال والوحدة الثقافي والتكامل السياحة،و والبحث والتعليم والتكنولوجيا والعلم الشاملة األفريقية
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 العاملة، اليد قلتن علي وتشجع أفريقيا، داخل التحويالت وزيادة واالستثمار البينية األفريقية التجارة تسهيلو

 البشرية الموارد تعبئة سهيلوت أفريقيا لشعوب المعيشة مستويات وتحسين والعمالة العمل فرص وتوفير

 والتنمية؛ الذات على االعتماد تحقيق أجل من أفريقيا في واستخدامها والمادية

 اصاألشخ تنقل حرية دعم فيها يؤدي ال التي وضا  األ لمنع فعالة تدابير اتخاذ ضمان إلى الحاجة دركن وإذ

 أو اواةالمس عدم أوجه تفاقم أو خلقل سببا معين بلد في استقرارهمو المهاجرين وصول فيها يكون حاالت إلى

 واألمن؛ السالم أمام تحديات شكلي

 جازتهاأ التي القارية الحرة التجارة منطقة إنشاء ستسهل أفريقيا في األشخاص تنقل حرية نأ إلى نشير وإذ

 ؛االفريقي التحادا وحكومات دول رؤساء لمؤتمر عشرة الثامنة العادية الدورة

 اجتماعه عن صادرال  PSC/PR/COMM.1 (DCLXI)) رقم واألمن السلم مجلس قرار إلى كذلك نشير وإذ

 تنقل حرية فوائد بأن المجلس أقر حيث إثيوبيا، ،أبابا أديس في 2682 فبراير 23 في عقد يذال 008 الـ

 تصورها مكني التي والمحتملة الحقيقية واالقتصادية األمنية التحديات بكثير تفوق والخدمات والسلع األشخاص

  ؛التي قد تنشأ أو

 008 الـ اجتماعه عن صادرال  PSC/PR/COMM.1 (DCLXI))مجلس السلم واألمن  بمقررر أيضا وإذ نذك  

خاذ ضرورة ات ىعل د فيه مجلس السلم واألمنك  يؤ الذي إثيوبيا، ،أبابا أديس في 2682 فبراير 23 في عقد يذال

 والسلع األشخاص تنقل حرية بشأن  لالتحاد األفريقي نهج تدريجي في تنفيذ المقررات الخاصة بالسياسة

 أوجه القلق األمنية المشروعة للدول األعضاء؛في  نحو تام التفاوت ىمع األخذ في االعتبار عل والخدمات

نا في وتأكيدنا علي هويتنا األفريقية واحتفالنا بوحدتبمصيرنا المشترك وقيمنا المشتركة  إيماننا وإذ نؤكد مجددا

الخمسين  ىعلي النحو المنصوص عليه في اإلعالن الرسمي لإلحتفال بالذكر تنوعنا وإقرارنا للمواطنة األفريقية

مايو  23ات في أديس أبابا في الذي اعتمدته الدورة العادية الحادية والعشرون لمؤتمر رؤساء الدول والحكوم

 ؛ 2683

 لة؛علي تعزيز التنمية االقتصادية للدول األعضاء من خالل قارة مزدهرة ومتكام عن تصميمنا وإذ نعرب

 رواندا كيجالي، في 2680 يوليو، في المؤتمر اعتمده الذي المقرر أخذ في االعتبارن وإذ

(ASSEMBLY/AU/DEC.607 (XXVII) األعضاء الدول حثيو األفريقي السفر جواز بإطالق رحبي الذي 

 على صدورهب المتعلقة اإلجراءات لتسهيل األفريقي االتحاد مفوضية مع وثيق بشكل والعمل اعتماده على

 فاتوالمواص التصميمب المواطنةسياسات و والقارية الدولية اتالسياس أحكام إلى استناد المواطنين مستوى

  ؛ريةالقا

 :يلي ما على اتفقنا قد

 التعريفات - األول الجزء

  0 المادة
 التعريفات

 :البروتوكول هذا ألغراض
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 األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء مؤتمر"  المؤتمر"  كلمة تعني

 األفريقي؛ االتحاد مفوضية"  المفوضية"  كلمة تعني

كما تحدده قوانين الدولة  إعالته عضو دولة من مواطن على يتعين شخص أي أو الطفل" المعال" كلمة تعني

 ؛العضو المضيفة

 االتحاد؛ لوزراء التنفيذي المجلس" التنفيذي المجلس"  عبارة تعني

 عضو دولة في بحرية والتنقل الدخول، في عضو دولة رعايا حق" األشخاص تنقل حرية"  عبارة تعني

 ءاتإجرالقوانين و وفقا المضيفة العضو الدولة من والخروجقوانين الدولة العضو المضيفة ل وفقا أخرى

 ؛العضو لدولةمن هذه ا الخروج

 ؛األفريقي االتحاد في العضو الدولة" العضو الدولة"  عبارة تعني

 يالت األشخاص تنقل حريةب الخاصة اآلليات أو اإلجراءات أو االتفاقات" إقليمي ترتيب"  عبارة تعني

 اإلقليمية؛ االقتصادية المجموعات نفذهاتو وضعتها

 أخرى؛ عضو دولة في بحرية نقلوالت الدخول في عضو دولة من مواطن حق" الدخول حق" عبارة تعني

 ،(2) 15 المادة في المحددة االقتصادية باألنشطة االضطال  في مواطن أي حق" االستقرار حق" عبارة تعني
 ؛ومواصلتها أخرى عضو دولة أراضي في

 عضو دولة في عمل عن والبحث االقامة في األعضاء الدول إحدى مواطني حق" اإلقامة حق"  عبارة تعني

 ؛األصلية دولتهم غير أخرى

 المضيفة؛ العضو الدولة قوانين في المحدد النحو على الزوجة أو الزوج" /الزوجةالزوج" كلمة تعني

 لواليتها؛ تخضع أو عضو دولة إلى تنتمي التي والمياه الجوي والمجال األرض "اإلقليم" كلمة تعني

 أي أو ر،السف لوثائق الدولي المدني الطيران منظمة معايير مع يتفق سفر جواز" السفر وثيقة" عبارة تعني

 هاب ومعترف المفوضية عن أو عنها بالنيابة أو عضو دولة عن صادرة الشخص هوية تحدد أخرى سفر وثيقة

 ؛المضيفةالعضو  الدولة قبل من

 3ي ،  فرياي" المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية المعتمدة في أبوجا، نيج عاهدةالم” كلمة تعني
 ؛1991مايو  11والتي دخلت حيز التنفيذ في  1991يونيو 

 األفريقي؛ لالتحاد يالتأسيس القانون بموجب المؤسس األفريقي االتحاد"  االتحاد" كلمة تعني

 عضو؛ دولةأراضي  إلى الشخص هاب ينتقل أو يتحرك أو يسافر وسيلة أي" المركبة" كلمة تعني

 عضوال دولةال أراضي إلى بالدخول عضو دولة لمواطن الممنوح الترخيص"  أشيرةالت"  كلمة تعني

 .مضيفةال
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  البروتوكول ومبادئ أهداف: الثاني لجزءا

 7 المادة
 األهداف

 خالل نم األفريقية االقتصادية للجماعة المؤسسة معاهدةال تنفيذ تسهيل في البروتوكول هذا من لهدفا يتمثل

 .أفريقيا في االستقرار وحق اإلقامة وحق األشخاص، تنقل حريةل التدريجي التنفيذ ضمان

 3 المادة
  المبادئ

 ترشديس التي بالمبادئ األعضاء الدول في االستقرار وحق اإلقامة وحق األشخاص تنقل حرية تسترشد .1

 . التأسيسي القانون من 3 المادة في عليها والمنصوص األفريقي االتحاد بها

 : البروتوكول هذا تنفيذ في يلي بما االسترشاد يتم ،1 الفقرة في كورةذالم المبادئ إلى إضافة .2

 التمييز؛ عدم (أ
 يئةوالب امةعال والصحة العام والنظام الوطني األمنالقوانين والسياسات المتعلقة بحماية  احترام (ب

 ؛قد تعتبر مضرة بالنسبة للدولة المضيفةوأي عوامل أخري 
 .الشفافية (ج

 4 المادة
 التمييز عدم

 راراالستق أو اإلقامة أو الدخول في أخرى عضو دولة مواطني ضد التمييز عدم األعضاء الدول على يتعين .1

 أي أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون أو العرق أو لعنصر ا أساس على أراضيها، في

 المنصوص النحو على.آخر وضع أي أو المولد أو الثروة أو االجتماعي أو الوطني المنشأ أو آخر، رأي

 .والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من 2 المادة في عليه

 إلى ضافةباإل آخر إقليم أو أخرى عضو دولة لمواطني تفضيلية معاملة عضو دولة تمنح أن التمييز عنيي ال .2

 .األعمق التكامل أو بالمثل المعاملة أساس على ،البروتوكول هذا في عليها المنصوص الحقوق

 وفقا لهذا البروتوكول أخرى عضو دولة في االستقرار أو اإلقامة أو الدخول عند عضو دولةمواطنو  يحظى .4

 .المضيفة لعضوا لدولةذات الصلة ل الوطنية طبقا للسياسات والقوانين للدولة العضو المضيفة القانون بحماية

 5 المادة
 التدريجيالتحقيق 

 :التالية المراحل خالل من تدريجيا االستقرار وحق اإلقامة وحق األشخاص تنقل حرية تتحقق .8

 ؛التأشيرة متطلبات وإلغاء الدخول حق بتنفيذ خاللها األعضاء الدول تقوم ألولى،ا المرحلة (أ
 اإلقامة؛ حق بتنفيذ خاللها األعضاء الدول موقت ،ةالثاني المرحلة (ب
 االستقرار؛ حق بتنفيذ خاللها األعضاء الدول تقوم ،الثالثة المرحلة (ج
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  المرفقة بهذا البروتوكول. تنفيذال لخطة وفقا المذكورة أعاله حلاالمر تنفيذ يتم .2

 :ما البروتوكول هذا في يوجد ال .3

 في ةالوارد االستقرار وحق اإلقامة وحق األشخاص، تنقل حرية لتحقيق المواتية األحكام على يؤثر (أ)

 ؛القارية أو اإلقليمية الصكوك أو الوطنية التشريعات
 قبل من االستقرار وحق اإلقامة وحق األشخاص، تنقل بحرية تتعلق مرحلة أي بتنفيذ التعجيل يمنع (ب)

 هذا بموجب المحدد الموعد قبل عضو دولة أو فرعي إقليم أو إقليمية اقتصادية مجموعة أي

 .المرحلة تلك لتنفيذ المؤتمر أو البروتوكول
 

 األشخاص تنقل حرية – الثالث الجزء

 6 المادة
 الدخول حق

 ةدول أراضي في بحرية والتنقل اإلقامةو الدخول عضو دولة لمواطني يحق البروتوكول، لهذا وفقا .1

 .المضيفة العضو الدولة إلجراءات وفقا منها، والخروج أخرى عضو

 ضيهاأرا إلى بالدخول األعضاء الدول لمواطني السماح خالل من الدخول حق بتنفيذ األعضاء الدول تقوم .2

 .تأشيرة على الحصولمتطلبات  دون

  . 7 المادة في عليها المنصوص للشروط وفقا عضو دولة أراضي دخول في الحق يكون .4

 لمواطنل تأذن أن أراضيها إلى بالدخول أخرى عضو دولة لمواطني تسمح التي عضوال دولةال على يتعين .3

 خالل من أو األعضاء الدول تحددها أخرى لمدة أو يوما( 99) أقصاها لمدة بحرية اإلقامة أو باالنتقال

 .إقليمية أو ثنائية ترتيبات

 نصوصالم الفترة بعد ما إلى المضيفة العضو الدولة في البقاء في يرغب عضو دولة مواطنل ينبغي .5

 .المضيفة العضو الدولةتقرها  التي لإلجراءات وفقا البقاء فترة تمديد طلب 3 الفقرة في عليها

 

 2 المادة
 عضو دولة إلى الدخول

 :الذي للشخص عضو دولة أراضي إلى الدخولب سمحي   .1

 ؛ يرسم دخول ميناء أو نقطة خالل من العضو الدولة يدخل (أ
  1 المادة في عليه المنصوص النحو على وصالحة بها معترف سفر وثيقة يحمل (ب

 العام والنظام الوطني األمن حماية أجل من قوانينها بموجب العضو الدولة دخول من امحظوروال يكون 

 في الدولة العضو المضيفة. العامة الصحة أو
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 ضرف بموجبها ويتم البروتوكول هذا مع تتعارض ال أخرى شروط فرض مضيفة عضو لدولة يجوز .2

 .المضيفة عضوال دولةال أراضي إلى عضو دولة مواطن دخول

 8 المادة
 الرسميةأو  المحددة والخروج الدخول نقاط

الدخول  أو موانئ بنقاط المتعلقة المعلومات األخرى األعضاء الدول مع وتتبادل األعضاء الدول حددت .1

 .أراضيها في المغادرةو

 المغادرةو الدخول نقاط تجعل أن واإلقليمية، الوطنية إلجراءاتل وفقا األعضاء، الدول على يتعين .2

شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتدابير الحماية التي قد تقرها  األشخاص تنقل حرية لتسهيل مفتوحة

 الدولة العضو.

 9 المادة
  السفر وثائق

 .تنقلال حرية لتسهيل صالحة سفر وثائق لمواطنيها تصدر أن األعضاء الدول على يتعين .1

 العضو الدولة عن الصادرة الصالحة السفر وثائق بأنوا  المتبادل االعتراف األعضاء الدول على يتعين .2

 وتبادل نماذجها.

 .وإصدارها السفر وثائق تحديدعملية التعاون في  األعضاء الدول على يتعين .4

  01 المادة
 األفريقي السفر جواز

عمليات  تسهيلل المفوضية مع وثيق بشكل والعمل األفريقي السفر بجواز االعتراف األعضاء للدول ينبغي .8

 .لمواطنيها األفريقي السفر جواز إصدار

 األفريقي فرالس جواز وإصدار إنتاج من لتمكينها األعضاء للدول الفنية المساعدة تقديم للمفوضية ينبغي .2

 .لمواطنيها

 التصميم لىإ  و والدولية والقارية الوطنية ات السياس أحكام لىإ  األفريقي السفر جواز ستند ي أن ينبغي .3

 .القارية والمواصفات

 00 المادة

 السيارات استعمال

 حريةب والتنقل أراضيها إلى للدخول السيارات يستخدمون أخرى عضو دولة لرعايا األعضاء الدول تسمح .1

 :لمضيفةا العضو الدولة في المختصة السلطات إلي التالية الصالحة الوثائق تقديم بعد يوما 99 لمدةفيها 

 القيادة؛ رخصة (أ

 لسيارة؛ا تسجيل أو الملكية دليل (ب
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 الطرق؛على شهادة صالحيتها لالستعمال  (ج
 ؛القصوىشهادة للحمولة  (د
 .المضيفة العضو الدولة قبل من السيارة ىعل تأمين وثيقة (ه

 كةحر لقوانين مضيفة عضو دولة أراضي في عضو دولة مواطني بواسطة السيارات استخدام يخضع .2

 الدولة العضو المضيفة. في المرور

 هيللتس السيارات تسجيل عن قارية بيانات قاعدة في وتساهم تنشئ أن األعضاء الدول على يتعين .4

 .األشخاص تنقل حرية في استخدامها

 

 07 المادة

 يةالحدود مناطقال سكان تنقل حرية

 سكان تنقل حرية وتسهيل لتحديد تدابير إقليمية أو ثنائيةاتفاقيات  خالل من األعضاء الدولتخذ ت .1

 .فيها العامة الصحة أو المضيفة األعضاء الدول بأمن المساس دون الحدودية المناطق

 نم تقني أو ثقافي أو أمني أو إداري أو قانوني عائق ألي ةودي ولحل إيجاد إلى األعضاء الدول تسعى .2

 .الحدودية المجتمعات تنقل حرية يعيق أن حتملالم

 03 لمادةا
 والباحثين الطالب تنقل حرية

أو ما قبل  الحاملين لوثائق التسجيل خرىاأل عضوال دولةال لرعايا تسمح أن األعضاء الدول على يتعين .1

 العضو لدولةا وسياسات لقوانين وفقا أراضيها في بحوث إجراء أو التعليم على للحصول بالسعي التسجيل

 .المضيفة

 للطالب يصراخت أو تصاريح بإصدار اإلقليمية، أو الوطنيةلسياساتها  وفقا المضيفة، العضو الدولة تقوم .2

 .المضيفة العضو الدولة في ةدراسلل مقبولينال األخرى األعضاء الدول مواطني من

 .األعضاء دولال بين والباحثين الطالب تبادل لتيسير برامج ذيوتنف زيوتعز بوضع األعضاء الدول تقوم .4

 

 04المادة 

 العمال تنقل حرية

 اوفق ،أخرى عضو دولة أي في تمييز دون وقبوله عمل على لحصولل السعي عضو دولة لرعايا يحق .1

 ضيفةالم العضو الدولة لقوانين

 .نوومعال زوجة أخرى عضو دولة في عمل فرصة على حصلي عضو دولة مواطن رافقي أن يجوز  .2

 

 05 المادة
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  تصاريحالو التراخيص

 خرىاأل دولةال رعايا إلى مناسبة أخرى تصاريح إي أو والعمل اإلقامة تصاريح عضوال دولةال تصدر .1

 .المضيفة العضو الدولة في والعمل اإلقامة على لحصولل ونسعي الذين

 طلبوني الذين األشخاص على تنطبق التي الهجرة إلجراءات وفقا والتصاريح التراخيص إصدار يتعين .2

 .المضيفة العضو الدولة في العمل أو لإلقامة ذلك

 االستئناف في خرىاأل عضوال دولةال مواطن قح 2 الفقرة في إليها المشار جراءاتاإل تشمل أن يتعين .4

 .التصاريح أو التراخيص هذه على الحصول من حرمانه قرار ضد

 

 االستقرار وحق اإلقامة حق: رابع ال جزءال

 06 المادة

 اإلقامة حق

 العضو الدولةقوانين ل وفقا األعضاء الدول من دولة أي أراضي في اإلقامة عضو دولة لرعايا يحق .1

 .المضيفة

 .ينمعالالو الزوجة/زوجالب مصحوبا يكون أن أخرى دولة في يقيم عضو دولة لمواطن يجوز .2

 ضاءاألع الدول لمواطني اإلقامة بشأن مواتية وقوانين سياسات بتنفيذ تدريجيا األعضاء الدول تقوم .4

 .األخرى

 02 المادة
 االستقرار حق

 .فةالمضي العضو الدولة لقوانين وفقا أخرى عضو دولة أراضي داخل االستقرار عضو دولة لرعايا يحق .1

 :المضيفة العضو الدولة أراضي في ينشئ أن في الحق االستقرار حق يشمل .2

 حرفة؛ أو مهنة أو تجارة أو تجارية أعمال (أ)
 .الخاص لحسابه يعمل كشخص اقتصادي نشاط (ب)

 

 أحكام عامة -الجزء الخامس

 08 المادة

   بالمؤهالت متبادلال االعتراف
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 األطراف متعددة أو إقليمية أو ثنائية ترتيبات خالل من أو فردي أساس على األعضاء الدول تعترف .1

 لدولا بين األشخاص تنقل لتعزيز لمواطنيها والفنية والمهنية األكاديمية بالمؤهالت متبادل بشكلو

 .األعضاء

 للمؤهالت لتشجيع وتعزيز حرية تنقل األشخاص.قاري إطار  بإنشاءتقوم الدول األعضاء  .2

 09 المادة
 االجتماعي الضمان استحقاقات تحويل إمكانية

 اقاتاستحق تحويل إمكانية بتسهيل قارية، أو إقليمية أو ثنائية ترتيبات خالل من ،األعضاء الدول تقوم

 أو يقيمون أو العضو الدولة تلك في   ندخلوي الذين خرىاأل عضوال دولةال لرعايا االجتماعي الضمان

 .فيها يستقرون

  71 المادة
 الجماعي الطرد

 

 الطرد الجماعي لغير المواطنين.  يحظر .1
 ت وطنية أوعرقية أوإثنية أودينية.يقصد بالطرد الجماعي الطرد الذي يستهدف مجموعا .2

 70 المادة

 الوطن إلى واإلعادة والترحيل الطرد

 وأ ترحيله أو قانونية بطريقة مضيفة عضو دولة أراضي بدخول له محس   عضو دولة مواطن طرد جوزي .1

ي الدولة ف المعمول به للقانون وفقا تخذي قرار بموجب فقط العضو المضيفة الدولة هذه من وطنه إلى إعادته

 .العضو المضيفة

 من المواطن طرد بقرار وحكومته عضوال دولةال مواطن إخطار مضيفةال عضوال دولةال على يتعين .2

 .وطنه إلى إعادته أو ترحيله أو أراضيها

 :المتعلقة النفقات إن .3

 أو ترحله؛ شخصا تطرد التي العضو الدولة هاتتحمل ترحيلال أو طردالب (أ
 دولته األصلية. أو هوطن إلى يعاد الذي الشخص هايتحمل الوطن إلى باإلعادة (ب

 

بناء علي  الشخص المسؤول عن النقلقوم في أراضي دولة عضو، ي مواطن خولدحالة رفض في  .3

نقطة ركوبه أو في إلى  الشخص الممنو  من الدخولطلب السلطات الحدودية المختصة بإعادة مسار 

يقبل دخول  أو أي مكان آخر وثائق سفر المواطن التي أصدرت حالة تعذر ذلك، فإلي الدولة العضو

 المواطن فيه.

 77 المادة
 مضيفة عضو دولة في المكتسبة الممتلكات حماية
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 دولةال في ممتلكات حيازة أخرى عضو دولة أراضي في يستقر أو يقيم أو دخل عضو دولة لمواطن يجوز  .1

 .هاوإجراءات هاوسياسات هالقوانين وفقا المضيفة العضو

 بما إال ،هافي عضو دولة لمواطن قانوني بشكل المكتسبة الممتلكات مصادرة أو تأميم مضيفة لدولة يجوز ال .2

 .المواطن هذال الكافي تعويضال منح بعد القانون مع يتماشى

 حالة في عضو دولة لمواطن قانوني بشكل المكتسبة الممتلكات حماية المضيفة العضو الدولة على يتعين .4

 .المضيفة العضو والدولة المواطن فيها نشأ التي العضو الدولة بين نزا  نشوب

 ،وطنه إلى أعادته أو رحلته أو طردته أخرى عضو دولة رعايا أحد حرمان مضيفة عضو لدولة يجوز ال .3

  .المضيفة والعض الدولة قوانين مع تتماشى التي الحاالت في إال   هافي قانونية بصورة اكتسبها ممتلكات من

 73 المادة

 المالية التحويالت

 يطنموا مدخرات و إيرادات نقل دولية أو قارية أو إقليمية أو ثنائيةاتفاقيات  خالل من األعضاء الدول تيسر

 .أراضيها في مستقرينال أو ينالمقيم أو ينالعامل األخرى األعضاء الدول

 74 المادة
 محددة مجموعات بتنقل المتعلقة اإلجراءات

 إقرار ،القاريةو واإلقليمية الدولية الصكوك في عليها المنصوص التدابير إلى باإلضافة العضو للدولة يجوز .8

و طالبو بالبشر االتجار وضحايا الالجئين فيها بما محددة مستضعفة مجموعات حركة بشأن محددة إجراءات

 .والرعاة اللجوء

 الدولة تلك التزامات مع متسقة المادة هذه بموجب عضو دولة ضعهات التي اإلجراءات تكون أن ينبغي .2

 ارالمش األشخاص من مجموعة كل حمايةب المتعلقة والقارية واإلقليمية الدولية الصكوك بموجب العضو

 .1 الفقرة في إليهم

  



 

13 
 

 التنفيذ - سادسال الجزء

 75 المادة
 األعضاء الدول قبل من التعاون

 حدودها إدارة ظمن تنسيقب حدودلل العابر التعاون بشأن األفريقي االتحاد التفاقية طبقا األعضاء الدول تقوم  .1

  .همتنقل وحرية لألشخاص المنتظمة الحركة تسهيل أجل من

 جالخرو أو الدخول نقاط أو الموانئ في المجمعة الهجرة بيانات أشكال كل تسجيلب األعضاء الدول تقوم .2

 .وإتاحتها عند طلبها أراضيها من

 المعلومات ادلتب خالل من البعض بعضها مع لتعاونل إقليمية أو ثنائية ترتيباتاتخاذ ب األعضاء الدول تقوم .4

 .البروتوكول هذا وتنفيذ األشخاص تنقل بحرية المتعلقة

 
 76 المادة

 والمواءمة قيتنسال

 وأنظمة وسياسات قوانين وتنسيق مواءمة األعضاء الدول على يتعين أبوجا، معاهدة من 88 للمادة وفقا .1

 مع ،األشخاص تنقل حريةب والمتصلة فيها أعضاء هي التي اإلقليمية االقتصادية المجموعات أنشطةو

 . البروتوكول هذاالتنفيذ المرفقة ب لخطةطبقا  االتحاد أنشطةو وأنظمة وسياسات قوانين

 التنفيذ ةلخط وفقا البروتوكول هذا مع الوطنية وأنظمتها وقوانينها سياساتها بتنسيق األعضاء الدول تقوم .2

 .البروتوكول هذاالمرفقة ب

 72 المادة
 األعضاء الدول دور

 .بروتوكولال هذا تنفيذ عن مسؤولة األعضاء الدول تكون .1

 وضمان ولالبروتوك هذا لتنفيذ الالزمة واإلدارية التشريعية التدابير تعتمد أن األعضاء الدول على يتعين .2

 .سريانه

 من وغيرها الهجرة وإجراءات واالتفاقات والسياسات القوانين جميع بمراجعة األعضاء الدولقوم ت .4

 .البروتوكول لهذا االمتثال لضمان اإلجراءات

 

 78 المادة
 اإلقليمية االقتصادية موعاتالمج دور

 بروتوكولال هذا تنفيذ وتقييم ورصد لتعزيزالجهات المختصة  هي اإلقليمية االقتصادية مجموعاتال تكون .1

 أقاليمها. في األشخاص تنقل حرية تحقيق نحو المحرز التقدم عن واإلبالغ
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 تقدمال وعن البروتوكول هذا وضع عن المفوضية إلى دورية تقارير إقليمية اقتصادية مجموعة كل تقدم .2

 .إقليمها  في هتنفيذ في المحرز

 تنقل يةبحر المتعلقة وإجراءاتها وسياساتها بروتوكوالتها بمواءمة اإلقليمية االقتصادية مجموعاتال تقوم .4

 .البروتوكول هذا مع األشخاص

 

 79 المادة
 المفوضية دور

 الفنية للجانا خالل من وتقدم، األعضاء الدول جانب من البروتوكول هذا تنفيذ وتقييم رصدب المفوضية تقوم .1

 .التنفيذوضع  عن التنفيذي المجلس إلى دورية تقارير الصلة، ذات المتخصصة

 تنفيذوضع  متقيي أجل من تنسيقالو رصدلل قارية آليةإنشاء ب األعضاء، الدول مععاون بالت المفوضية، تقوم .2

 .البروتوكول هذا

 وضع قييمت أجل من واإلقليمي الوطني الصعيدين على البيانات وتحليل جمع والتنسيق الرصد آلية تشمل .4

 .األشخاص تنقل حرية

 

 

 

 31 المادة
 االنصاف وسائل

 لألشخاص الوطنية قوانينها في والقضائية اإلدارية االنصاف سبل من يلزم ما األعضاء الدول توفر .1

 .البروتوكول هذا بتنفيذ يتعلق فيما عضو دولة بقرارات المتأثرين

 صلة ذي آخر حق أي أو أو االستقرار اإلقامة أو الدخول، بحق التمتع من يحرم الذي لشخصل يجوز .2

إحالة  ضيفة،الم العضو الدولة في القانونية االنصاف سبل استنفاد بعد البروتوكول، هذا في عليه منصوص

 .والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة إلى المسألة

 

 نهائية أحكام - السابع الجزء

 30 المادة
 المنازعات تسوية

 المباشرل التواص طريق عن وديا البروتوكول هذا أحكام تطبيق أو بتفسير تعلقتات منازع أي تسوية تتم .1

 .المنازعة يطرف بين
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( 12) ةعشر اثني فترة غضون في ، همامن ألي يجوز نزا ،ال تسوية منان المعنين افالطر مكني لم إذا .2

 .اإلنسان وحقوق للعدل األفريقية محكمةال إلى المسألة إحالة شهرا،

 أو روتوكولالب هذا تطبيق عن الناشئة التفسير مسائل في اإلنسان وحقوق لعدلل األفريقية محكمةال تنظر .4

 .تنفيذه

 37 المادة
 واالنضمام والتصديق التوقيع

 االتحاد يف األعضاء الدول أمام إليه نضماماال أو عليه والتصديق البروتوكول هذا على التوقيع باب يفتح .1

 .منها لكل الدستورية لإلجراءات وفقا

 المفوضية رئيس لدى التصديق وثائقيتم إيدا   .2

 33 المادة
 التنفيذ حيز الدخول

 .المؤتمر قبل من اعتماده تاريخ في التنفيذ حيز البروتوكول هذا يدخل .1
 أو

 ةالخامس التصديق وثيقة المفوضية رئيس استالم تاريخ من يوما( 36) ثالثين بعد البروتوكول هذا نفاذ يبدأ

 (.81) ةعشر

 .التنفيذ يزح البروتوكول هذا بدخول األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع بإبالغ المفوضية رئيس يقوم .2

 34 المادة

 والمراجعة التعديل

 يف األعضاء الدول ثلثي بأغلبية أو باإلجما  المؤتمر قبل من البروتوكول هذا مراجعة أو تعديل جوزي  .1

  .ذلك تعذر حالة في االتحاد

 اداالتح مفوضية رئيس إلى البروتوكول هذا مراجعة أو لتعديل مقترحات تقديم عضو دولة ألي يجوز  .2

 .األفريقي

 من يوما( 49) ثالثين غضون في األعضاء الدول جميع إلى المقترحات بإحالة المفوضية رئيس يقوم .4

 . استالمها

 المراجعة وأ للتعديل المقدمة المقترحات هذه بدراسة التنفيذي، المجلس من توصية على بناء المؤتمر، يقوم .3

 . األعضاء لدولا إلى نقلها من عامغضون  في

 .المؤتمر قبل من اعتمادها من يوما( 49) ثالثين مرور بعد التنفيذ حيز والمراجعة التعديالت تدخل .5

 أو
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 .(15) ةعشر ةالخامس لتصديقا وثيقة تقديممن  يوما( 49) ثالثين بعد نافذا   مراجعةال أو التعديل يصبح

 35 المادة

 اإليداع جهة

 إلىل البروتوكو من مصدقة نسخة رسالبإ بدوره يقوم الذي لمفوضية،ا رئيس لدى البروتوكول هذا إيدا  يتم

 .األعضاء الدول جميع

 

 ....................... في المنعقدة للمؤتمر،..........  االستثنائية/العادية الدورة تهاعتمد


