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 :خلفيةالأوال. 

. األفريقيحورية في رؤية االتحاد ين عبر الحدود داخل قارتهم مسألة ماألفريقيتعتبر حرية تنقل المواطنين  

 أفريقيابرؤية " األفريقيسترشد االتحاد ة، ياألفريقيلة في  تحقيق الوحدة واليته المتمث في إطار سعيه لتنفيذو

حرية تنقل  إن". الدولية المحافل في دينامكية قوة وتمثل مواطنوها يقودهاو بالسالم تنعم، ومزدهرة متكاملة

ليس وأفريقيا التي نريدها.  – 3602هذه الرؤية على النحو الموضح في أجندة  تحقيقالمفتاح ل هياألشخاص 

من بين المشاريع الرئيسية ألجندة  األفريقيمن الغريب أن تكون مسألة حرية تنقل األشخاص وجواز السفر 

 مبادئالو ُمثلال على تقوم سياسيا   متحدة متكاملة، قارة" 3602أجندة التطلع الثاني من  يتوخىو. 3602

حرية قارة تؤدي فيها ون إلى األفريقيع القادة يتطل  و. ةاألفريقي لنهضةا رؤيةــن عـ فضال   الجامعة، ةاألفريقي

والسلع والخدمات إلى زيادة ملموسة في التجارة  واالستثمارات فيما بين  تنقل األشخاص ورؤوس األموال

 3602أجندة مكانة أفريقيا في التجارة العالمية. تدعو  وتعزيزة إلى مستويات غير مسبوقة، األفريقيالبلدان 

كمحفز لتحقيق حرية تنقل األشخاص والسلع، والسعي نحو إلغاء  األفريقيصدار جواز السفر إلى تطوير وإ

 . ةاألفريقيبين الدول التأشيرة 
 

كيجالي، رواندا في  ةخالل الدورة العادية السابعة والعشرين المنعقد ،مؤتمر رؤساء الدول والحكوماتطلب 

 " تقديم الدعم الفني إلى الدول األعضاء لتمكينها من إنتاج األفريقين مفوضية االتحاد م ،3600في يوليو 

  األفريقيعلى هذه الخلفية شرعت مفوضية االتحاد  لمواطنيها". لذلك، وبناء   األفريقيجواز السفر  وإصدار

، لدعم الجهود التي تبذلها األفريقياز السفر وإصدار جو لتوجيهية لتصميم وإنتاجا في وضع هذه المبادئ

المعاهدة المنشئة للجماعة االقتصادية داف النبيلة للبروتوكول المرفق بتحقيق األهفي سبيل الدول األعضاء 

 الدول األعضاء ت، والحق في اإلقامة والحق في االستقرار. اعتمدة المتعلق بحرية تنقل األشخاصاألفريقي

خالل الدورة العادية التاسعة والعشرين لمؤتمر رؤساء الدول البروتوكول  هذااد األفريقي في االتح

 . 3602أديس أبابا، في يناير/فبراير والحكومات المنعقدة في 

 

 تنقسم هذه الوثيقة إلى األقسام التالية: 

 

 التوجيهية مبادئال الغرض من. ثانيا

 ياألفريقجواز السفر التفويض إلعداد . ثالثا

 . المبادئ التوجيهية رابعا

 األفريقيجواز السفر ل الرئيسية عناصرال. خامسا

 . طريق المضي قدماسادسا
 

ألشخاص والسلع سلس لمتحدة ومتكاملة مع حرية تنقل  قارةفي تحقيق  األفريقيثل إحدى تطلعات االتحاد تتم 

المقررات الصادرة عن أجهزة صنع في مختلف الصكوك القانونية و وينعكس الدعم لهذا التطلع والخدمات.

 . األفريقياالتحاد ة/األفريقيسياسة منظمة الوحدة 

 

موحدة على المستوى  ، إال أن وثيقة سفرممكنة حرية التنقل اإلقليمية واستخدامها أن وثائق السفروجود  أثبت

ا هذ في ولذلكامل النظم. وتماسك وتك والتكاليف ، سواء فيما يتعلق بالهويةيمكن أن يكون أكثر فائدة القاري 

 وبالتالي مطروحا، موضوعا التنقل حريةبشأن  بروتوكولال يظل التنمية، في والتكامل النمو الستمرار السعي

 أجندةوتم التأكيد على هذا الحلم مجددا في  .القارة داخل التنقل بحرية تسمح موحدة، إفريقيا حلم تحقيق نوايا

 . األفريقيلالتحاد  3602
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 على ما يلي:  3602تطل ع الثاني ألجندة ينص ال

عن طريق ، يتم فيها إدارة موارد الحدود ذات حدود سلسةقارة  3602نتطلع إلى أن تكون أفريقيا بحلول "
 .الحوار"

من قبل الجميع. كما ل إصدار جواز سفر أفريقي معترف به ومستخدم ولذلك، سيتم تحقيق هذا الحلم من خال 

 ة واالنسجام كقارة. األفريقيالقيم حمل رسالة قوية للوحدة وت واحدة يةأنه سيوفر هوية أفريق

 

 التوجيهية  مبادئال الغرض منيا. ناث 
من قبل  األفريقيإلى العمل كنقطة مرجعية لتصميم وإنتاج وإصدار الجواز  المبادئ التوجيهيةتهدف هذه 

ستوجه كل التي مشتركة المنية األسمات الفنية والمواصفات التوفر ، األفريقيلدول األعضاء في االتحاد ا

ومواصفات التصميم متوافقة مع الحد  سماتيجب أن تكون و. األفريقيدولة عضو في تطوير جواز السفر 

 منظمة الطيران المدني الدولي. األدنى لمتطلبات

 

 

 

 التوجيهية  المبادئالتفويض إلعداد ثالثا. 
  في مقرر المؤتمر األفريقيجواز السفر ل التفويض إلعداد المبادئ التوجيهية يتمثل

Assembly/AU/Dec.607(XXVII) في كيجالي، رواندا الذي يطلب من  3600مد في يوليو المعت

مفوضية االتحاد األفريقي "تقديم الدعم الفني إلى الدول األعضاء لتمكينها من إنتاج وإصدار جواز السفر 

 األفريقي لمواطنيها". 
 

 وجيهية رابعا. المبادئ الت
قبل  األفريقيتصميم وإنتاج جواز السفر في قيد بها التيجب  نطاقاوتحديدات ادئ التوجيهية توفر هذه المب

 .اإلصدار الفعلي

 التوجيهية: المبادئ  فيما يليو

، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول سيادة الدولة العضو المصدرة:  ينبغي احترام السيادة (0

 ل األشخاص والحق في اإلقامة والحق في االستقرار. المتعلق بحرية تنق
على  0، الفقرة 5 متعلق بحرية تنقل األشخاص في مادته: ينص البروتوكول الالتنفيذ التدريجي  (3

تنفيذها بالسرعة لكل دولة عضو بالتالي يسمح لتنفيذ التدريجي للبروتوكول على ثالث مراحل"، وا"

 التي تناسبها.
، بوضوح 32من المادة   2و 3، والفقرتان من المادة 3: تنص الفقرة مواءمة السياسات والقوانين (2

واألنظمة الوطنية مع على دور الدول األطراف في ضمان مواءمة السياسات واإلجراءات 

 ، بهدف ضمان فعالية البروتوكول. البروتوكول
التي ستشكل الحد  واألمانللتصميم  تركةالمش سماتالتوجيهية الحد األدنى من التوفر المبادئ   (4

 من المزيد إضافة حرية عضو دولة لكل ذلك، ومعاألدنى من المعايير لجواز سفر أفريقي صالح. 

 .بها الخاصة األمان بمتطلبات الخاصة سماتال
 

 األفريقيخامسا. العناصر الرئيسية لجواز السفر 
 لي: سيتم إصدار مختلف الفئات على النحو التاالفئات:  (1

 الجواز الدبلوماسي (أ

 جواز السفر الرسمي / جواز سفر الخدمة (ب
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 جواز السفر العادي (ج

 

سيتم إصدار الفئات الثالث  لجوازات السفر المذكورة أعاله طبقا للقوانين والتنظيمات الوطنية للدول 

 األعضاء.

 :1اللون (3
 : 2على النحو التالي األفريقيسيتم تحديد ألوان جواز السفر  (أ

 درجة اللون  -أحمر –الدبلوماسي جواز السفرPANTONE 200C 

  درجة اللون  -أزرق– الخدمة الرسمي/ جواز سفر سفرالجوازPANTONE 

275PC 

 درجة اللون  –أخضر -العادي جواز السفرPANTON355C 

 

 .األفريقيواز السفر جل الداخليةألوان الصفحات  يكون للدول األعضاء الحق في اختيار  (ب

 هويةإيجاد ب الداخلية الصفحات في الوطنية واأللوان الغالف صفحات وانأل بين الجمع سيسمح (ج

 .السواء على ووطنية قارية
 

 التصاميم (2

 سيكون تصميم جواز السفر األفريقي على النحو التالي: (أ

 اسم االتحاد األفريقي، واسم وشعار البلد. وفئة الجواز ورمز     : الخارجي الغالف األمامي

 الرقاقة.

  شعار االتحاد األفريقي : امي الداخلياألمالغالق 

  ال يوجد نص( فارغ من الخلف : الخلفي الخارجيالغالف( 

  معلومات الطوارئ :الخلفي الداخليالغالف 

 ني استنادا إلى القوانين تختلف من بلد إلى آخر لتعكس البعد الثقافي الوط :الصفحات الداخلية

 .الوطنية واألنظمة

 

 يد مواقع وأحجام الشعاراتلتحد 3الرجوع إلى الملحق 
 

( 04)إلى أربعة وستين  (23جواز ما بين اثنين وثالثين )ستتراوح صفحات ال :الصفحاتعدد  (ب

 صفحة.

 األفريقيالتحاد ستعتمد لغتان كحد أدنى منهما لغة واحدة من لغات ا: في صفحة الغالف اللغات  (ج

. غير أن للبلدان حرية إضافة أي لغة والكيسواحلي()العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، 

، مع مراعاة متطلبات منظمة وطنية أخرى وفقا لقوانينها وتنظيماتها وممارساتها الوطنية

 الطيران المدني الدولي فيما يخص اللغات. 
 

الواردة والسمات األمنية الدنيا سيتضم ن جواز السفر األفريقي المواصفات الفنية : المواصفات الفنية (4

. يُطلب من الدول األعضاء االمتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، حسبما يتم 0ملحق في ال

 تحديثها من وقت آلخر.

                                                           
 أبدت كل من موريشيوس والمغرب تحفظاتهما بشأ، ألوان جواز السفر األفريقي 1 

 2ترد تفاصيل ظالل ألوان جواز السفر األفريقي في الملحق  2 
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 :المشتركة المعايير التالية العناصر تشكل (5

 
 

جواز السفر تقوم الدول األعضاء بإصدار جيل جديد من : جواز السفر اإللكترونيالجيل الجديد من  (أ

جواز سفر يحتوي على رقاقة كتيب و وه( البيومتري بجواز السفروف أيضا  اإللكتروني )المعر

 للتحقق من يمكن استخدامهاومعلومات أخرى تحتوي على معلومات بيومترية إلكترونية معقدة 

 ؛جواز السفرهوية حامل  الوثيقة وتحديد
لطيران المدني معايير منظمة امة بشكل يستوفي موحدة ومصم   صفحة البيانات البيولوجية ستكون (ب

لصفحة  ركائز ورقيةويعود للدول األعضاء قرار بحث الورقة األمنية أو البوليكاربونات ك .الدولي

 البيانات البيولوجية.
 

 

بفترة أقصاها  الذي يتم إصداره للكبار تحدد مدة صالحية جواز السفر: صالحية جواز السفرمدة  (ج

يجب أال  تتجاوز مدة صالحيتة لمدني الدولي، منظمة الطيران اوحسب متطلبات ( سنوات. 06عشر )

وستقوم الدول ( سنوات وستحتوي على السمات األمنية ذات الصلة. 5جوازات سفر األطفال خمس )

 ؛الوطنية وتنظيماتهانينها وقواعدها وفقا لقوا األعضاء بإصدار جوازات السفر
 

 .صالحية جواز السفر األفريقي عند انتهائهاال ينبغي تمديد 

  
  

إلصدار جواز السفر  جاهزيةمن عناصر الكون طريق المضي قدما : يتطريق المضي قدما -سادسا

 :على النحو التاليوهي , األفريقي
ألي  األفريقي: ينبغي االتفاق على تاريخ محدد باعتباره تاريخ إصدار جواز السفر تاريخ البدء أ( 

 ؛ضو وفقا  لهذه المبادئ التوجيهيةدولة ع
 

: ينبغي االتفاق على إطار زمني محدد باعتباره الفترة التي التدريجي/الترتيب االنتقالي نهاءاإل (ب

يمكن أن يشمل . وتسمح باستخدام جوازات السفر الحالية المتداولة كما تصدرها الدول األعضاء

ر بعض الدول في حين قد تقر الصادرة حالياذلك توفير بدل النتهاء صالحية جوازات السفر 

 .خالل فترة محددة عمليةعلى الفور واستكمال ال ااستبدال جوازات سفرهاألعضاء 
 جميعيقي رألفد االتحاا ضيةومف ستبلغ ،التوجيهيةدئ لمباد اعتماد ا: عنءألعضادول الغ ابالإ (ج

بحرية تنقل األشخاص والحق في ق لمتعلا ولکوترولبا نم 32 دةللما فقاوبالقرار  ءألعضاا دوللا

 رار.اإلقامة والحق في االستق
ذات الصلة قبل تسعين عينات من جواز السفر األفريقي والشهادات يجب أن ترسل الدول األعضاء 

 ( يوما على األقل من إصدارها عن طريق الترتيبات الدبلوماسية الثنائية.26)
 

في إطار  على وضع ما يلي كل دولة عضو تُحث: األفريقيإلصدار جواز السفر  التحضيرات (د

 ي:األفريقإنتاج وإصدار جواز السفر التحضير لتصميم و
 ؛القانونية والتنظيمية ذات الصلة األطر 
 ؛ربط الشبكيلبنية التحتية ذات الصلة للتطوير األنظمة وا 
  األفريقيإنتاج التصاميم والمواصفات الجديدة للجواز. 
  السفر زجوا دفاترإنتاج أو شراء. 
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على  م جواز السفر األفريقيأن تعم   األعضاء لدولنبغي ل: يوالتوعية به جواز السفرتعميم  هــ(

من خالل اآلليات الوطنية  مواطنيها وأن تقوم بتوعية أعضاء المجتمع الدولي اآلخرين ذوي الصلة

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية الدول األعضاء  األفريقيستساعد مفوضية االتحاد و. ذات الصلة

بشأن حرية تنقل األشخاص، والحق في بروتوكول المن  32و  32في حملة التعميم وفقا  للمادتين 

 في االستقرار.حق الاإلقامة و


