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 بروتوكول حرية تنقل األفراد داخل أفريقيا  

 كلمة مركز فاروس لالستشارات والدراسات االسرتاتيجية

إيمانا من مركز فاروس لالستشارات والدراسات االستراتيجية 

والمتخصص في الدراسات األفريقية، بضرورة التواصل مع المنظمات القارية 

مبادرة حرية التنقل بين  والمبادرات الفاعمة لمتعريف بيا، جاء لقاؤنا مع أعضاء

، 3602أبناء القارة األفريقية، والتي تأتي في إطار أجندة االتحاد األفريقي 

 لتحقيق التكامل والوحدة بين الدول األفريقية شماال وجنوبا وشرقا وغربا.

وشارك في ىذا التقرير مجموعة من الباحثين من أعضاء المبادرة 

بنود  حولائر( ليعرضوا وجية نظرىم الجز  –تونس  –بشمال أفريقيا، )مصر 

بروتوكول حرية التنقل، وما ىي فوائده، وكيفية التغمب عمى العقبات التي تعوق 

أن يتحقق حمميم من أجل مصمحة القارة األفريقية، والمضى  وكميم أملتنفيذه، 

 قدما عمى خطى التواصل البناء.

ر/ نادر فتح ويثني مركز فاروس عمى المشاركة العزيزة لسعادة السفي

والذي أثرى الجمسة العميم كبير السياسيين بمكتب االتحاد األفريقي في القاىرة، 

 النقاشية، لتحقيق شعار االتحاد األفريقي "أفريقيا التي نريد".

 د. نرمين توفيق

 المنسق العام لمركز فاروس لالستشارات والدراسات االستراتيجية
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  تمالشفري: نادر فتح العليم سر اخلكلمة 

 )كبري الشياسيني مبكتب االحتاد األفريقي بالقاهرة(

مع المحامي الشاب  0066ي في الشتات منذ عام فريقالحمم األ بدأ
باء وتطور ىذا الحمم مع اآل ،يةفريقوحدة القارة األب ىسيمفستر ويميمز الذي ناد

عمار ، الذين طالما حمموا بالتحرر من االستيةفريقلمؤسسين لمنظمة الوحدة األا
 ولم يتوقفالبغيض الذي نيب ثروات الشعوب وثقافتيا وحدودىا المفتوحة، 

حمموا بقارة واحدة متحدة ال تحدىا الحدود الوىمية  فقد الحد، ىذاحمميم عند 
مواردىا وسيادتيا، متواصمة  ىمسيطرة عم ةقارة قوية متطورة فاعم ،ةالمصطنع

د يسكنو الكل ويبنيو الكل ويحميو بمثابة بيت واحتكون بسيولة فيما بينيا، قارة 
 الكل.

ية عام فريقساسي لمنظمة الوحدة األفكار في القانون األتبمورت ىذه األ
 الحفاظ ىن في الديباجة عمو باء المؤسسحيث تعيد اآل بابا،أفي أديس  0002
يا في التواصل أفريقمال المشروعة لشعوب تطمعات الشعوب وتحقيق اآلعمى 

ية قميمكافة االختالفات اإل ىكبر تتخطأطار وحدة إي والتطور والنماء، ف
يا، ولن فريقنفسيم لمتقدم الشامل ألأن و سسؤ باء الموالقومية، وقد كرس اآل

 يا.أفريقيجاد وتفعيل لحرية الحركة في إ دونيتحقق النمو والتطور والتواصل 
دماجية البرامج االنعمى  ركيزتبدأ ال ،ية المستقمةفريقمع تزايد عدد الدول األ

ي والقوة قميماالندماج اإلعمى  وبدأ التركيز كذلك ،كبر في القارةأبصورة 
نيا تجسيد ىذا االندماج في شكل اتفاقيات وخطط أية الحية والتي من شقميماإل

المكونة لممجموعات االقتصادية  أبوجاعمل قابمة لمتنفيذ، فكانت اتفاقية 
حرية الحركة وسيولة إلى  ،بشكل واضح، شارتأوالتي  0000ية عام فريقاأل

جل وضع أالواحد من  قميمشخاص في اإلالتنقل والتممك وتنقل البضائع واأل
التجربة عمى  مثل لحرية التنقل القارية الخالية من العيوب والمبنيةج األذالنمو 

يا أفريقية، حيث نجحت كل من مجموعة غرب فريققاليم األالعممية في األ
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ومجموعة  SADC)وعة الجنوب االقتصادية )ومجم   (ECWAS)االقتصادية
طالق حرية الحركة بين شعوبيا ومواطنييا، بل إفي  (EAC)يا أفريقشرق 
ربعة بين شعوب بعد من ذلك بتطبيق مبدأ الحريات األأما ىو إلى  ذىبت

 المنطقة.
جل مواكبة أظمت المنظمة القارية في حالو من التطور المستمر، من 

من  ىخر مصاف القارات األإلى  يصال القارةإعمى  لعملوا ،التغيرات العالمية
مام في الطموحات األإلى  بد من التقدم حيث التطور والنماء والبرامج، فكان ال

في ديربن بجنوب  3663ي عام أفريقاتحاد إلى  حيث تحولت المنظمة القارية
كوالت و تو جديد في تطبيق كافة البر  ماًل أ ىعطأمر الذي يا، األأفريق
نسان إجل أعاىدات السابقة من خالل الييكمة الجديدة لممنظمة القارية من والم

 القارة.
 3602مايو  32ية في فريقوفي االحتقال الذىبي بمنظمة الوحدة األ

خطة واقعية قابمة عمى  ىيجاد نظرة مستقبمية تبنإكان ىناك شعور عام نحو 
المادية وتفعيل البرامج جل استنياض القارة وحشد مواردىا البشرية و ألمتنفيذ من 

نسانيا إبنائيا وتنيض بالوطنية لبناء قارة قوية توفر سبل العيش الكريم أل
 .ىخر مكانتيا الطبيعية بين القارات األ أسياماتيا الدولية لتتبو ا  وخدماتيا و 

ساسية شممت متطمبات الحياة أمبادئ  8عمى  المرتكز ئعالن المبادإفكان 
ساسية والحكم الرشيد والتنمية بمحاورىا األ ساسية بما فييا الحرياتاأل

الصحة والتعميم الخدمات عمى  والمرتكزات العالمية في التطور والنماء والتركيز
 ية.فريقساسية ورفاىية الشعوب األاأل

ة، شمولية الرؤية التنموية لمقارة في مجاالت مختمفعمى  جندةترتكز األ
السياسية وتنسيق  ىتوحيد الرؤ عمى  منيا المجال السياسي الذي تعمل فيو القارة

المواقف واتساقيا لمخاطبة المجتمع الدولي بصوت واحد في القضايا التي تيم 
عالء قيم ا  مرتكزات الحكم الرشيد ونشر القيم الديمقراطية و عمى  يا وكذلكأفريق
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بسط الحريات والعدالة االجتماعية طة و مالتفاوض والحوار والتبادل السممي لمس
 وتشجيع دولة القانون.

زيادة معدالت النمو عمى  جندةوفي المجال االقتصادي ترتكز األ
ا وقيام السوق المشتركة من ية وتصنيعيا داخمي  فريقواالستفادة من الموارد األ

ق العوائ ةزالا  واالىتمام بالخدمات و ، اي داخمي  فريقس المال األأجل تدوير ر أ
ما يسيم في  ،فراد في ربوع القارةالجمركية وتسييل الحركة وتنقل البضائع واأل

تاحة فرص ا  طالة و بس المال والحد من معدالت الفقر وتخفيف نسبة الأزيادة ر 
 بناء القارة.أالعمل لشرائح مقدرة من 

عشريات، من إلى  جندة التي تم تقسيميالأل ىولوجاء في العشرية األ
ولوية أية كفريقبيق والمراقبة، قيام منطقة التجارة الحرة األجل سيولة التطأ

ا في كثير من ربوع القارة مثل تكتل الكوميسا مً ئا قاجً ذأنمو والتي تعتبر ى، قصو 
ي وكذلك فريقي االقتصادية ومجموعة الجنوب األفريقومجموعة الغرب األ

،  3602وقد عقد في شرم الشيخ عام  ،يا ودول الكوميساأفريقمجموعة شرق 
دولة،  30االجتماع الثالثي لمجموعة الشرق والجنوب والكوميسا والذي يضم 

ن مجموعة الغرب أا بعممً  ،نشاء السوق المشتركةا  تعزيز التجارة البينية و ل
دولة تمارس تبادل النشاط التجاري بينيا منذ فترة  02ي التي تضم فريقاأل

ة تجمعيا اتفاقيات تجارية فيما يفريقن معظم الدول األأإلى  وىذ يقودنا، طويمة
تنسيق  سيولةإلى  ىدأفراد والبضائع، وىذا ما بينيا تشمل حرية تنقل األ
 ية.فريققيام السوق األلالجيود وتوحيد السياسات 

ي بين دول فريقتداول رأس المال األإلى  وتيدف منطقة التجارة الحرة
ة بين يق انسياب التجارة البينالعوائق الجمركية التي تعو  ةزالا  ي، و فريقاالتحاد األ
ضمان سرعة قيام المنطقة الحرة، وقد عمل االتحاد لو  ،يةفريققاليم األالدول واأل

 FALSH) ىوالتي تسم عداد مشاريع سريعة التنفيذإعمى  يفريقاأل
PROJECTS)، جندة الخمسينية جابة عن سؤال طرق تمويل األإ والتي تعتبر
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ي فريقي ومؤسسات النقد األفريقين االتحاد األنسبة لمتعاون الكبير الذي تم ب
 ي.فريقي وبنك االستيراد والتصدير األفريقمثل بنك التنمية األ

كول حرية و تو ىمية بر أعمى  يعتبر كل ما سمف ىو تسميط لمضوء
حياة عمى  ثير المباشرأالت افراد في ربوع القارة، والذي يعتبر اليدف الوحيد ذاأل
و من أثر سريع في تغيير النمط االقتصادي عند فراد والشعوب، لما لاأل
ية والتي يعتمد فريقاالقتصاديات الكمية لمدول األعمى  فراد، وانعكاس مباشراأل

كثر من التصدير مما ينتج عنو أاالستيراد عمى  ميزان مدفوعاتيا وموازناتيا
ي ىو مواد خام ال تتمتع فريقن معظم الصادر األأالفجوات المالية، في حين 

 ق العالمية.اسو بقيمة مضافة ترفع من قيمة السمع الخام في األ
السبل  أحد ،فراد والبضائعكول حرية الحركة وتنقل األو تو بر  يعتبر

شاعة روح الطمانينة إثير في المنظومة المجتمعية لمقارة من حيث أسريعة الت
 عالء قيمة العمل والحركة والتنقل الذي جبمت عميو الشعوبا  بين الشعوب، و 

تحسين الظروف المعيشية في قارة غنية ما زال إلى  ية في سعييا الدائمفريقاأل
 رجميم.  أزاحم الموارد تحت تيوصف سكانيا بالفقراء رغم 

كاديميين، أطوائف المجتمع، منظمات،  ىن العمل الجاد من شتإ
تحقيق ىذا اليدف لوغيرىا  ...مثقفين، مستنيرين، منظمات مجتمع مدني

عمى  لمقارة وحفاظ ةنو رفعإ، ثم واًل أنسان القارة خدمة نبيمة إل النبيل، ليو
طرد شبح الجوع والفقر وخمق منظومة لا، س ماليا داخمي  أمواردىا وتداول ر 

نسانيا، ثم يميو إىم مورد فييا ىو أنسان في قارة عدلية متناسقة بين الموارد واإل
ن أاقة والحياة، ويوم واليورانيوم وكل مصادر الط والجواىربعد ذلك الذىب 
، عندىا ستمتمك القارة عناصر القوة ىكول بالصورة المثمو تو يطبق ىذا البر 

فارقة فقط، يا القارة األم لكل العالم وليس لألأفريقزمة والتي ستجعل من الال
وعندىا ستتحسن مواقفنا التفاوضية مع العالم ويعم السالم الغير منقوص 

رضية مكان قابل لمعيش بسالم بعد الكرة األ والعدالة الغير مشروطة وستصبح
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ا ا وسالمً منً أصيمة والتي ستنعكس ية األفريقن تنيل كل الشعوب من القيم األأ
 يا التي نريد.أفريقيا، وىذه ىي أفريقيا كما بدأ من أفريقإلى  ورخاء، ويعود العالم
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 ًاأرفيي ًة جتاه حيية حيكة األرفياد يف رفيي حتلًل مىقف الدول األ

 

 حامد املسلنٌ

حق و قامة، يا، حق اإلأفريقبروتوكول حرية تنقل األفراد في  يعد
اتفاقية أبوجا المنشئة لمجماعة أحد ممحقات االستقرار وتأسيس األعمال 

، حيث جاءت 1991 التنفيذ حيزالتي دخمت ، 1991ية فريقاالقتصادية األ
ية عمى عمل بروتوكول خاص فريقمن اتفاقية أبوجا لتحث الدول األ 14المادة 

ية فريقي إلى حث الدول األفريقيا، ويسعى االتحاد األأفريقبحرية الحركة في 
 .حيز التنفيذعمى سرعة التوقيع والتصديق عمى البروتوكول ليدخل 

 دول رؤساء مؤتمر"من  43ـالعادية ال واعُتمد ىذا البروتوكول في الدورة
يناير  99" المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا في يفريقاأل االتحاد وحكومات

9312. 
ي لتطبيق البروتوكول عقب اتفاقية منطقة فريقوتأتي محاوالت االتحاد األ

، حيث ال يتصور أن تحقق اتفاقية التجارة حيز التنفيذالتجارة الحرة ودخوليا 
 يا.أفريقدون تطبيق بروتوكول حرية تنقل األفراد في  ىدافيا المرجوةالحرة أ

ية األعضاء في االتحاد فريقجيب عميو الدول األتالسؤال الذي يجب أن 
بحرية  نقلية أن تتفريقكيف يمكن لمبضائع ورؤوس األموال األ، ىو: يفريقاأل

 ن األفارقة ال يتمتعون بنفس الحرية؟و بينما المواطن
اولة وضع استراتيجية لمترويج والتوعية بالبروتوكول يستمزم معرفة ن محأكما 

يا بشكل عام بغض أفريقية من حرية حركة األفراد في فريقموقف الدول األ
 النظر عن الموقف الرسمي من البروتوكول كوثيقة رسمية.
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 ية من تأشيرة الدخول لألفارقةفريقعرض عام لموقف الدول األ -وًل أ

 التنمية بنك عن الصادر 9393 ياإلى أفريق الدخول تأشيرات رلتقري وفًقا
 البمدان من٪ 14 إلى لمسفر تأشيرة إلى األفارقة المواطنون يحتاج ي،فريقاأل
 فقط٪ 94و الوصول، عند بتأشيرة منيم٪ 92 ويطالب األخرى، يةفريقاأل

  .القارة لدول تأشيرة دون يسافرون
 

 9314 9312 9312 9319 9393 وضع التأشيرة

إلى  تحتاج
 تأشيرة مسبقة

14% 19% 11% 11% 11% 

تأشيرة عند 
 الوصول

92% 94% 91% 91% 91% 

 %93 %99 %91 %91 %94 دون تأشيرة
African Development Bank Group, Africa Visa Openness Report 

2020, Abidjan, p. 12. 

 
ية من فريقجي لمقارة األلجدول السابق الذي يوضح التطور التدريإلى اإذا نظرنا 

يا، يمكن مالحظة انخفاض أفريقحيث التطبيق الفعمي لحرية حركة األفراد في 
% 9ية التي تتطمب تأشيرة مسبقة لمدخول إلى بالدىم بفارق فريقعدد الدول األ

سنوات. وذلك لصالح السماح بالحصول بالدخول  1في فترة لم تتجاور 
 ى تأشيرة عند الوصول.لألفارقة دون تأشيرة أو الحصول عم
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تطبيق الفعمي لحرية الحركة الية من فريقثانًيا: تحميل موقف الدول األ
 موقفو الرسمي من البروتوكول.ببالمقارنة 

ية من تطبيق حرية فريقيسعى الباحث في ىذا الجزء إلى تحميل موقف الدول األ
رسمي من ية الفريقالحركة لألفارقة وذلك بالمقارنة مع موقف الدول األ

 :البروتوكول وفق الجدول التالي
 

عدد الدول  المستوى
 يةفريقاأل

تصديق عمى 
 البروتوكول

التوقيع عمى 
 البروتوكول

ل تتطمب تأشيرة أو يمكن 
 الحصول عميها عند الوصول

 نعم نعم نعم  1 1
 نعم نعم ال 13 9
 ال نعم ال 12 4
 نعم ال ال 9 1
 ال ال ال 11 1

، 9393يا أفريقتقرير تأشيرات الدخول إلى إلى د الباحث بالرجوع المصدر: من إعدا
 ي فيما يخص التوقيع والتصديق عمى البروتوكول.فريقوبيانات االتحاد األ

مستويات  1ية إلى فريقمن الجدول السابق يقوم الباحث بتقسيم الدول األ
توكول من تصديق البرلمان الوطني عمى البرو  اوذلك من خالل موقفي، متباينة

من  اي، وموقفيفريقبإيداع وثائق التصديق الرسمية لدى مفوضية االتحاد األ
الرسمي من حيث إتاحة الدخول دون  االتوقيع عمى البروتوكول، وأخيًرا موقفي

 المطار. إلىتأشيرة لألفارقة أو الحصول عمييا عند الوصول 
  ر، وىي رواندا، النيجفقط، دول  1في المستوى األول، نجد لدينا

بالتصديق والتوقيع عمى  تمن قام يمالي، ساوتومي وبرنسيب، وى
تيح حرية الدخول أو الحصول عمى تأشيرة عند توبالفعل ، البروتوكول

 ية.فريقالوصول لكل الدول األ
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  ،وىي من قامت بالتوقيع عمى ، دول 13وجد تفي المستوى الثاني
تأشيرة عند  تيح حرية الدخول أو الحصول عمىتوبالفعل البروتوكول 

صدق عمى البروتوكول حتى تلم  ا، ولكنييةفريقالوصول لكل الدول األ
)جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، غانا، كينيا،  يىذه المحظة، وى

 موزمبيق، السنغال، الصومال، توجو، أوغندا(.

  بالتوقيع عمى  تمن قام يية، وىأفريقدولة  12المستوى الثالث، يضم
صدق عمى تلم  ايا، إال أنيأفريقفراد في بروتوكول حرية تنقل األ

البروتوكول، وفي نفس الوقت يتطمب دخول أغمب أو كل الدول 
)أنجوال،  يالدول ى ذهية الحصول عمى تأشيرة مسبقة، وىفريقاأل

يا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، الكونغو، الكونغو أفريقبوركينا فاسو، 
غينيا، ليسوتو، ليبريا، ماالوي، ستوائية، الجابون، الديمقراطية، غينيا اال

 سيراليون، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، زيمبابوي(.

  تيح الدخول أو تي تالدول ال يدول، وى 9المستوى الرابع، ويضم
لم  اية، ولكنيفريقلدول األإلى االحصول عمى تأشيرة عند الوصول 

عمى البروتوكول من األساس، ورغم أن ىذه الدول ليا  صدقتوقع أو ت
تجارب ميمة من انعكاس حرية  اراء إيجابية في حرية الدخول، أو ليآ

سيشل ية إلييا عمى اقتصادىا القومي، و فريقدخول مواطني الدول األ
)سيشل، بنين، غينيا بيساو،  يالدول ى ذهمن أىم ىذه الدول، وى

 يتانيا، موريشيوس، إثيوبيا، مدغشقر(.نيجيريا، الرأس األخضر، مور 

 11ية )فريقأما المستوى الخامس واألخير، فيو يضم باقي الدول األ 
تطمب الحصول عمى تأشيرة مسبقة لتتمكن من الدخول ت يدولة( وى

عمى البروتوكول وىذه الدول  تصدقوقع وبالطبع لم تلم  اإلييا، كما أني
يا، إسواتيني، أفريقر، جنوب )المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، مص يى
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زامبيا، الكاميرون، بوتسوانا، ناميبيا، بورندي، إريتريا، الصحراء 
 .الغربية(

من حيث  1ـية الفريقمن الجدول السابق، ومن بين مستويات الدول األ
التوقيع والتصديق عمى البروتوكول، أو إتاحة الدخول لمواطني الدول 

لحصول عمييا عند الوصول، يمكن ية دون تأشيرة أو إتاحة افريقاأل
 :تيمالحظة اآل

يا بالكامل، حتى أفريقلم يوقع عمى البروتوكول أي من دول شمال  -1
يا من حيث أفريقورغم موقفيا المغاير عن باقي دول شمال ، موريتانيا

فيما تتيح الحصول عمى تأشيرة  ةيأفريقدول  2ـإتاحة الدخول دون فيزا ل
ية، ومع ذلك لم توقع عمى فريقلدول األعند الوصول لباقي مواطني ا

 البروتوكول.

بعض الدول التي ال تتطمب فيزا لمدخول أو تتيح الحصول عمييا عند  -9
دول في  9 يالوصول، ومع ذلك لم توقع عمى البروتوكول، وى

 المستوى الرابع.

يا، ورغم أن الجماعتين أفريقبعض دول اإليكواس أو جماعة شرق  -4
تنقل األفراد لمواطنييا إال أنيا لم توقع أو بروتوكول حرية  انتطبق

)نيجريا، بنين، الرأس األخضر، غينيا  يتصدق عمى البروتوكول، وى
 بيساو، بوروندي(.

 ثالثًا: كيف يمكن أن نتحرك لتطبيق البروتوكول
ية من حرية الحركة والتوقيع والتصديق عمى فريقبعد بيان موقف الدول األ

 امستويات نقترح أن نسمك طرقً  1ية إلى فريقاألالبروتوكول، وتقسيم الدول 
ية عمى التوقيع والتصديق عمى البروتوكول، فريقمتعددة لحث الدول األ

 :منيا
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التي بالفعل قامت بالتوقيع والتصديق  ،بالنسبة لدول المستوى األول -1
ي أن يتواصل معيا ليكونوا فريقعمى البروتوكول، ينبغي لالتحاد األ

مع المنظمات اإلقميمية لممساعدة في الترويج سفراء لمبروتوكول 
 ية.فريقوالتوعية بالبروتوكول بين باقي الدول األ

بالنسبة لدول المستوى الثاني، وىي بالفعل وقعت عمى البروتوكول كما  -9
أنيا تتيح حرية حركة األفارقة سواء دون تأشيرة أو بإتاحة الحصول 

ي بشكل مباشر فريقد األقترح أن يتواصل االتحاأعمييا عند الوصول، ف
مع مؤسسات صنع القرار الرسمية )البرلمان، وزارة الخارجية، مؤسسة 

ل، ويمكن أن نتخذ نفس و الرئاسة( لحثيم عمى التصديق عمى البروتوك
اإلجراء مع دول المستوى الرابع التي بالفعل تتيح حرية الحركة ولكنيا 

 لم توقع أو تصدق عمى البروتوكول.

وى الثالث التي وقعت عمى البروتوكول ولكنيا لم تصدق أما دول المست -4
 :نني أقترح طريقينإوال تتيح حرية الحركة، ف

التواصل مع مؤسسات صنع القرار الرسمية لمنقاش حول  - أ
سباب وبيان فوائد تطبيق البروتوكول، البروتوكول ومعرفة األ

 وكيف يمكن مواجية التحديات التي تنتج عنو حال تطبيقو.

مع المؤسسات غير الرسمية كالتنظيمات الشبابية،  التواصل  - ب
الجامعات، وكل الشركاء غير و ومنظمات المجتمع المدني، 

عمى خمق رأي عام مع حرية حركة  نالرسميين الذين يساعدو 
 يا.أفريقاألفراد في 

يمكن التعامل مع المستوى الخامس بنفس  ومع األخذ في االعتبار أن 
 الطريقتين.
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 :وختاًما
رح الباحث بعض المقترحات التي من شأنيا المساعدة عمى تطبيق يقت

 :البروتوكول
فروع، تتكون  1شكيل لجنة فنية مشتركة دائمة، منقسمة إلى ت -1

 .عضوية كل فرع منيا من )مندوب دبموماسي عن دولة من اإلقميم
بالحديث عن التحديات االجتماعية  اويكون معني  ، أحد السفراء الشباب

ممثل عن أحد التكتالت  .ية المعوقة لتطبيق البروتوكولوالثقاف
منسق رسمي تنفيذي من االتحاد  .باحث .االقتصادية التابعة لإلقميم

ي فريقعيين مندوب دائم من االتحاد األتقترح أي(، كما فريقاأل
 يا، ويكون رئيًسا لمجنة.أفريقول حرية تنقل األفراد في لبروتوك

ثة لتحديث البيانات فيما يخص تحميل دراسات بحثية حديإعداد  -9
تساعد عمى  ،ية من حرية الحركة والبروتوكولفريقموقف الدول األ

عمل المجنة المقترحة، وتساعد عمى إيضاح كل المعمومات والبيانات 
 لمدول األعضاء عن فؤائد البروتوكول وكيفية مواجية تحدياتو.

ن الجامعات إشراك كل أصحاب المصمحة وصانعي الرأي العام م-4
الحكومية والخاصة، والتنظيمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني 

في حوار مجتمعي وحمقات نقاشية وندوات ، إلخ ...والمراكز البحثية
 ومؤتمرات عممية حول فوائد البروتوكول وكيفية مواجية تحدياتو.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قل األفراد داخل أفريقيا بروتوكول حرية تن 

 9  مركز فاروس لالستشارات والدراسات االستراتيجية

 

 عوائق التنفيذ واحللول املقرتحة  :بروتوكول حرية تنقل األفراد

 مها اجلويين 

 

 مقدمة 
 

ية مشتركة بتفعيل بروتوكول حرية تنقل أفريقتتعالى أصوات المنادين بسوق 
ا لتحقيق ا ضروري  ية بالمصادقة عميو باعتباره أمرً فريقوحث الدول األ، األفراد

ية. فميس من المنطقي أن فريقشاء منطقة التجارة الحرة القارية األأىداف إن
ية عمى تسييل إجراءات تنقل البضائع والسمع وتوفير فريقتعمل الدول األ

الخدمات دون النظر في سياسات تنقل األفراد المتعمقة بإجراءات تأشيرات 
دارية.الدخول وقوانين اإلقامة وحرية المغادرة والدخول دون قيود بيروقر   اطية وا 

ية فريقن مرونة تنقل األفراد تساىم في تعزيز أسواق العمل بالبمدان األإحيث 
ميارات ما أن تقوم ا في نقصً  المحمية التي تشكوتمكين الشركات  عبر

عمى  بالتوظيف من البمدان المجاورة كما ىو الحال في موريتانيا التي اعتمدت
لرقمي وتعزيز االتصاالت التي أطمقتيا الكفاءات التونسية في مشاريع التحول ا

 ،وىو تعاون أقل تكمفة من جمب خبراء من أوروبا أو من آسيا ،منذ سنوات
عالوة عمى الفوائد االقتصادية التي حظيت بيا الدول المتعاونة فيما بينيا 

خمق سوق شغل لمشباب التونسي العامل في مجال اليندسة  خاصة
 واالتصاالت. 

ية التي فريقأن "البمدان األإلى  أيًضا 0202يا أفريقاح تأشيرة يشير تقرير انفت 
خففت من أنظمة التأشيرات واعتمدت سياسات خالية من التأشيرات والتأشيرة 
عند الوصول شيدت منافع اقتصادية في السنوات األخيرة، وجذبت أعداًدا 

 متزايدة من المسافرين بغرض األعمال والترفيو".
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  يا التي نريد:أفريقل األفراد "حمم بروتوكول حرية تنق
تفاقية أبوجا بشأن حق تنقل األشخاص ايأتي البروتوكول كآلية لتنفيذ 

ي، وتحتاج فريقوحق الدخول وحق اإلقامة وحق التأسيس في دول القارة األ
دولة  33تدخل حيز النفاذ، وقد وّقع عمى البرتوكول لدولة  00إلى  االتفاقية

دول فقط في القارة  4دق عمى البروتوكول سوى حتى اآلن، فيما لم يص
 ية.فريقاأل

سفرك  وجوازية فريقتعقيدات إدارية اكتف بيويتك األ أودون تأشيرات من 
ي تا بذلك الحدود االستعمارية اللتتنقل في جميع أرجاء القارة السمراء متحديً 

لك من أجل ذ ،ياأفريقا أمام نيضة خمفيا مستعمر األمس وبقيت تمثل عائقً 
عن الوحدة  اممموسً  اتحرك األفراد داخل القارة تعبيرً و  تعتبر الحرية العامة لمتنقل

 توماس سنكاراو  جمال عبدالناصرو  اليمسون مانديية التي نادى بيا نفريقاأل
وحدة المصير و  غيرىم من القادة المميمين الذي نادوا بوحدة المجال الجغرافيو 

 . "يا التي نريدأفريق"تحت عنوان 
ية، في كتابو "يجب أن تتحد فريقفكر الوحدة األ وأب- قول "كوامي نكروما"ي

ي عمى نطاق قاري ىو فريق"التوحيد الكامل لالقتصاد األ -(0993) يا"أفريق
إلى  مستوى مماثلإلى  ية لموصولفريقالوسيمة الوحيدة التي تمتمكيا الدول األ

 البمدان الصناعية". 
يا أفريقأن حرية تنقل األفراد في  0293ي لعام فريقاالتحاد األ جاء في أجندة

يا مستقرة أفريقتحقيق أىداف القارة التنموية من أجل  ،من خالليا ،أداة يمكن
وآمنة وقوية من الناحية االقتصادية، فإن الناس ىم السائقون والوكالء والناقمون 

 والمستيمكون النيائيون لمنمو والتنمية.
: زيادة التدفقات التجارية وتعزيز السياحة الداخمية لىإتيدف حرية تنقل األفراد 

يا وخمق فرص عمل ودعم قطاع خدمات نقل األفراد والبضائع وتحقيق أفريقب
 ي منذ تأسيسيا. فريقىدف التكامل القاري الذي تنادي بو مفوضية االتحاد األ
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 د: العوائق والحواجز التي تحول عند سياسات تنفيذ بروتوكول حرية تنقل األفرا
 

التنفيذ  ا فيما يتعمق بمسألة كبيرً بروتوكول حرية تنقل األفراد جداًل  يمقى
القانونية عمى  خمق سياسات موحدة في كافة أرجاء القارة لتسييل اإلجراءاتو 

 الوطني عمى غرار االتحاد األوروبي بعد عقود من العملو مستوى اإلقميمي 
نجاز مو  كالمشتر  تعزيز لعممتيم شاريع عمالقة و الحوار بين القوى السياسية وا 

الحروب التي األوربي رغم اختالف األلسن والثقافات و  الموحدة ليتحول االتحاد
سياسية حيث يمكن المجال خال من الحدود إلى  نشبت بين بعض من دولو

عالوة عمى التسييالت التي يحظى ، دولة دون قيودإلى  لمفرد التنقل من دولة
 المستثمرين.و  شاريعإذا كان من أصحاب الم بيا

حواجز ا نحو تنفيذ البروتكول ىي: أبرز الحواجز التي تحول دون المضي قدمً 
تشمل العوامل التاريخية، ومبادئ السيادة الوطنية، والتيديدات ىذه و  ؛سياسية
تنظيمات اإلرىابية في العديد من الدول المع تواتر تواجد  خاصةاألمنية 

عالوة عمى ضعف السياسات األمنية  ،ىميةواألزمات السياسية والحروب األ
لدى بعض الدول التي ال تزال تعاني من ويالت الحروب والفقر. وبالتالي فإن 
حرية تنقل األشخاص قد تيدد باألمن العام في بعض السياقات الخاصة في 
حال ما كانت الدولة غير جاىزة بالقدر الكافي لمسيطرة عمى حركة المرور 

 عبر حدودىا.
ويظير ذلك من  ،الحواجز اجتماعية واقتصادية وثقافية ولغويةإلى  باإلضافة

ما يعيق  ،خالل المخاطر المرتبطة باختالف الثقافات واألديان والمغات المحمية
التواصل بين أبناء القارة عالوة عمى التحوالت الديموغرافية، والضغط عمى 

تعد بطالة الشباب القضية المنافع االقتصادية والتنافس عمى الوظائف. حيث 
ية وىي قضية فريقاالجتماعية والسياسية األكثر إلحاًحا لمعديد من البمدان األ

تيدد سالميا وأمنيا. وبالتالي تجد كل دولة نفسيا مطالبة بحماية الوظائف 
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ما يعتبر  ،المحمية وفرص العمل الموجية لمواطنييا عمى وجو الخصوص
 ية.فريقألفي البمدان ا ارئيسي   اعائقً 
اإلمكانيات، والتي تعكس بشكل أساسي و ىناك حواجز تتعمق بالقدرات  :أخيًرا

 ية لمتمويل الموارد البشريةفريقالتخصيص المنخفض من الميزانيات الدول األ
الميارات الالزمة إلدارة تدفق األشخاص في ظل  مراكز دعمو  البحث العمميو 

الوطنية والمخاوف األمنية، نظام التنقل الحر. من الواضح أن السيادة 
وانخفاض مستوى التصميم السياسي والقدرات المحدودة لمدول األعضاء في 
ممارسة الحوكمة الرشيدة عمى حدودىا ىي األسباب العامة لمتباطؤ الوطني 

ية عرضة لمتيديدات فريقما يجعل الدول األ ،في تنفيذ سياسيات حرية االفراد
رغم وجود إرادة سياسية  ،تفشي األمراضو  ىابتقوم عمى اإلر  والمخاطر والتي

، إال 0993ية في عام فريقصريحة لمتنقل الحر منذ تأسيس منظمة الوحدة األ
م عالطاقات القيادة الالزمة والوقت والد يدعمقرار سياسي إلى  أنيا لم تُترجم

 لألفارقة بالتحرك بحرية داخل القارة.  لمسماح الماليو  الموجستي
 

 رحة: الحمول المقت
 

ألن حرية تنقل  ؛ية التسريع بالتصديق عمى ىذا البروتوكولفريقعمى الدول األ
إنو ناقل لمتنمية  ،األشخاص تعني فتح الحدود لمتبادالت االقتصادية بين الدول

 ي ككل. فريقاالجتماعية واالقتصادية وعامل أساسي لنجاح التكامل األ
ي لممساعدة في تصميم ريقفالمشاركة مع الدول األعضاء في االتحاد األ
شركات النقل في  أغمبألن  ؛وتطوير وتنفيذ سياسات وممارسات أفضل لمتنقل

  .ةظعادة ما تكون خدماتيا ذات تكمفة باىو  ،القارة أجنبية عنيا
احترام و  المواطنةو  نشر قيم اإلخاءو  يةفريقتعزيز التواصل بين الشعوب األ

كل أشكال و  العنصريةو  األجانب محاربة ممارسات كراىيةو  حقوق المياجرين
  .المغةو  الدينو  لمونو  العنف القائم عمى أساس الجنس
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تكثيف و  ية من خالل المنصات اإلعالميةفريقتعزيز فكر الوحدة األو  دعم
مكانيات تحقيق و  المصير المشتركو  يفريقالمحتوى اإلعالمي حول التعاون األ ا 

  .ما بينناية من خالل التعاون األفقي فيفريقالنيضة األ
من أجل:  لكترونيةالترجمة اإلو  البياناتو  عتماد عمى تكنولوجيا المعموماتاال

معرفة سجمو و  المعمومات الصحيةو  اإلقامةو  اليجرةو  تنفيذ قوانين الجمارك
 و غيره(. أا من دولة أخرى قانوني   اا مالحقً ن كان شخصً إالمدني )

 العمال حتى ال يتم استغالليمو  تشريعات لحماية حقوق المياجرينو  سن قوانين
معالجة ظواىر إساءة معاممة العمال المياجرين  إلى باإلضافة ،انتياك حقوقيمو 

  .محاربة االتجار بالبشرو  والتجنيد غير األخالقي
  :وختاًما

يا التي نريد يظل عمى أفريقالحواجز المذكورة إال أن حمم و  رغم كل الصعوبات
ا ية ماضية قدمً فريقدامت الدول األ متحقيق ماىو مشروع قابل لو ، قيد الحياة

 لمحاجة الممحة لمغاية لتجاوز نظراتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة انحو تفعيل 
التشريعية الوطنية من أجل مواجية التحديات االقتصادية و  األطر القانونية

عمى  يوالسياسية واالجتماعية المختمفة التي بات يفرضيا السياق العالمي الحال
التكنولوجيا و  غرار المضي نحو الثورة الصناعية الخامسة "ثورة الصناعة

  .العولمةو  الرقمية"
رادة  بالتالي يستوجب تحقيق ىذا المشروع رغبة حقيقية في العيش المشترك وا 

 شأني في فريقسياسية راسخة الحترام وتطبيق المعايير التي أقرىا االتحاد األ
ذا ما تم ستكون و  القارة، داخل بحريةتنقل األفراد  يا قادرة عمى استميام أفريقا 

تحقيق التكامل لاالجتماعي األوروبي و  نجاح نموذج التكامل االقتصادي
  .0293جندة أتحقيق أىداف و  الخاص بيا
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 لقيمن التكامل اإلتعزيز األفراد و تنقلبروتوكول حرية 

 د. حمند فؤاد رشوان       

 

 مقدمة
تعرضت لمخمط والتشويش الت   أحد أبرز المفاىيم لقميم يعد مفيوم التكامل اإل

التكامل   ويرملقميم   مما أدى إلى عدم وجود تعريف محدد لمفيوم التكامل اإل
مجموعة من األىداف المشتركة بين مجموعة من الدول  وربما إلى تحقيق 

يظن أغمب المتابعون أن التكامل يعكس الجوانب االلقتصادية فقط بينما يمتد 
  .ذلك المفيوم إلى الجوانب السياسية واألمنية واالجتماعية والثقافية

ل وىو ما يطمق عميو التكام  معين  جغراف ف  إلقميم وعادة ما يحدث التكامل
يتسم بيا العالم حالًيا خاصة مع االتجاه الت   وىو أحد أبرز المظاىر لقميم اإل

زيادة التفاعل بين تمك الدولة لنحو التكتالت االلقتصادية واألمنيو والعسكرية 
 . لقميمدول اإل  وبالق
 ية فريقة التكتالت داخل القارة األأنش :أوًل 

عمى يد اآلباء المؤسسين  59ـرن الأواخر القف    فريقمنذ نشأة فكرة االتحاد األ
  عبر مقوالتيم فريقاأل  الذين أثاروا الوع  مثل وليام ديبوا وماركوس جارف

 ةشكمت المبن  الت "يةفريقالواليات المتحدة األ"و "يينفريقيا لأل"أفريق :الخالدة
عمى أساسيا نشأت   يةفريقلقامت عمييا حركة الجامعة األالت   األولى لممبادئ

أنشئت من أجل تحقيق االستقالل لدول القارة   ية التفريقالوحدة األ منظمة
ية والتخمص من االستعمار والعمل عمى تحقيق الوحدة بين شعوب القارة فريقاأل
 .يةفريقاأل

 يوخالل السنوات األولى من عمر المنظمة كان ىناك تياران؛ األول يناد
نشاء جيش  ية المستقمة عمى الفورفريقبوحدة جميع الدول األ   موحد أفريقوا 
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خطوات الوحدة ف   بالترتيب يولقيادة عسكرية موحدة بينما يوجد تيار ثان يناد
نشاء العديد إثم تال ذلك   يةفريقاأل واالعتماد عمى التعاون والتنسيق بين الدول

ية لقميملمتحوالت اإل اكان تأسيسيا وانتشارىا مواكبً الت   يةلقميممن التجمعات اإل
يكواس مثل اإل  سبعينات وثمانينات القرن الماضف   ظيرت  التالدولية و 

 .يكاس والكوميسا والسادكواإل
من الت   إلى خمق الخطط والمشروعات  لقميما: تسعى عممية التكامل اإلثانيً 

يقوم بدور القوى  يية  والذفريقالدول األف   شأنيا حشد الموارد واألسواق
 يعتمد عمى تسيير عممية التبادل التجار ت  الدافعة لمتنمية االلقتصادية الت

بتقميل  عضاءتسمح لمدول األ  واستثمار األموال بألقصى كفاءة ممكنة والت
 ييؤد يوكذلك تعمل عمى زيادة حجم السوق الذ  التشوىات وزيادة المصدالقية

إلى زيادة الجدوى االلقتصادية وتقميل الشكوك االلقتصادية والسياسية   هبدور 
العمل عمى زيادة االئتمان وتأمين استمرار   لقميمامل اإلكذلك يمكن لمتك

فقد وجدت  يوزيادة معدالت النمو االلقتصاد  والسياس يصالح االلقتصاداإل
لى إ يمعظم الدراسات عاللقة موجبة بين النمو والتجارة بمعنى أن التكامل يؤد

ول زيادة النمو عن طريق زيادة حجم التجارة الدولية  وىو ما يحققة بروتوك
ف   تشمل حق االستقرار  ( والت57حرية التنقل من خالل ما جاء بالمادة )

لقامة  عمال تجارية أو تجارة أو مينة أو حرفة أو القيام أالدولة المضيفة وا 
  .الخاص وكشخص يعمل لحساب يبنشاط القتصاد

لمدول المصدرة لمعمالة  يلمتوسع االلقتصاد اا: تمثل عممية التكامل محركً ثالثً 
من خالل   ضافإتخفيف الضغط عمى سوق العمل وتوفير دخل عبر 

حيث تشكل تحويالت العاممين بالخارج نسبة أكبر   تحويالت العاممين بالخارج
ويمكن لمسياسات   يةفريقأغمب الدول األف   مائيةنمن نسب المساعدات اإل

يم تنمية تدفقات تحوالت العاممين وتعظف   اااللقتصادية أن تمعب دوًرا ىام  
ات ءعفاالدول المستقبمة لمتحويالت عبر منح اإلف   فوائدىا االلقتصادية
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صالح وتطوير الخدمات المصرفية وزيادة فرص ا  الضريبية واالمتيازات و 
لى زيادة التحويالت وتقميص القنوات غير الرسمية إ يتؤد  االستثمار والت

بتطوير لقدرات  مكانياتياإلمتحويالت  كما تستفيد الدولة المضيفة من تطوير 
العاممين لدييا عبر نقل الخبرات من العمالة المدربة الوافدة ورفع لقدرات عماليا 

  جمالاإل  زيادة الناتج المحمف   والتنافسية حيث تساىم العمالة الوافدة المدربة
وعن طريق زيادة  نتاجالمباشر كأحد عناصر اإل نتاج إلامن خالل دورىا 

لمدول   زيادة الطمب الكم  ع والخدمات وبالتالنفاق عمى استيالك السماإل
تنشيط ف   يجابيةإالمرسمة لمتحويالت وكذلك لتحويالت العمال تأثيرات 

الخدمات المصرفية لمتحويل من الدول المرسمة وزيادة كفاءة تمك الخدمات من 
ف   ايظير جمي   موال وانخفاض التكمفة  وىو ماحيث سرعة تحويل األ

حيث يحق لرعايا   ( المتعمقة بحرية تنقل العمال54المادة )البروتوكول عبر 
دولة  يأف   دون تمييز ولحصول عمى عمل ولقبولإلى ا  دولة عضو السع

( والمتعمقة 59وكذلك المادة )  ا لقوانين الدولة المضيفةوفقً   عضو أخرى
لى دولة إلرعايا دولة عضو   مكانية تحويل استحقالقات الضمان االجتماعإب

عضو أخرى لضمان حقوق العاممين بشكل يعكس التكامل التام بين الدول 
 .يةفريقاأل
 لقامة والعمل( المتعمقة بمنح تراخيص العمل والتصاريح واإل55ا المادة )يضً أو 

شخاص الذين تنطبق عمى األالت   جراءات اليجرةدول أخرى عضو وفًقا إلف  
 المطبقة عمى استضافة العمالة الماىرةوىو ما يفيد الدولة   لقامةيطمبون اإل

  .تفيد لقطاع العمل لديياالت  
لمبمدان   تساعد العممية التكاممية عمى الحد من تدىور المركز الخارج :رابًعا
 ي ية وزيادة لقدرتيا التنافسية والتفاوضية بشأن شروط التبادل االلقتصادفريقاأل

أكثر من مميار نسمة   لىإ لوذلك عبر وجود سوق واسع من المستيمكين يص
 وكذلك تحقيق االستقالل  ضغوط الدول الخارجيةإلى عدم االستجابة   وبالتال
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يمكن أن يكون عاماًل   لقميمكما أن التكامل اإل   الدول  االلقتصاد السياسف  
حيث يوفر إطاًرا   مختمف الدولف    والسياس  ا لالستقرار االجتماعجوىري  

وحميا والتخمص من مصادر التوتر والنزاعات   لتسوية الصراعات المكمفة
بمورة وحدات القتصادية تتمتع بالقدرة ف    لقميموكذلك تساعد عممية التكامل اإل

ف   جنتاإلالبقاء واالستمرار وأسواق واسعة تسمح بمعالجة لقصور عوامل ا ىعم
 ية. فريقالدول األ

 يقميمخامًسا: الدوافع السياسية لمتكامل اإل
الضغوط  مواجيةلقدرة القارة عمى  اية تجسيدً لقميملتجمعات اإلحيث تعتبر ا

حيث يمكن   يةفريقوتحقيق االستقالل السياس  لمدول األ ةالخارجية من جي
تكتل ف   ية عبر وجودىافريقضعف وىشاشة بعض الدول األ مواجية
و فشميا من ألحيمولة دون سقوط تمك الدولة إلى ايسعى   وسياس يالقتصاد

منية والسياسية واالجتماعية عبر تسوية مل عمى كافة المستويات األخالل التكا
ية لمحمول فريقية والرؤية األفريقا لمحمول األية ووفقً فريقالعديد من النزاعات األ

 .يةفريقالمشاكل األ
يتحقق لشروط سياسية  3ولقد وضعت النظرية السياسية الميتمة بالتكامل توافر 

 : التكامل وى
تتوفر تمك الرغبة   بة لدى القادة السياسيين لتحقيق التكامل ولكتوافر الرغ – 5

سبة لمقادة السياسيين نن تكون المنافع المتولقعة لمتكامل واضحة بالأ  ينبغ
  عادة االنتخابإفاظ بالقوة السياسية وتحسين فرص تاالحف   تتمثل  والت
سيعزز من شرعية  ذا رأوا أنوإرة أخرى فإن القادة سيشجعون تنفيذ التكامل ابعبو 

 أوضاعيم السياسية.ف   وجودىم دون أن يكون ذلك مصحوًبا بفقدان كبير
ويتحقق   لقدرة القادة السياسيين عمى إنشاء األطر المؤسسية ذات الكفاءة -2

ية فوق لقميمذلك حين يتمكن القادة من إرساء القواعد والسياسيات والمنظمات اإل
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عمى  ةغة السياسات ومتابعتيا عالو مسؤوليات صيابتضطمع   الوطنية والت
 تسوية المنازعات.

 عضاءو أكثر من الدول األأطواعية لقيادة واحدة  نلقبول القادة السياسيي -3
مجرد إزالة القيود  م لقميحيث تتجاوز تجارب التكامل اإل  لقميمبدور القائد اإل
مل عمى جيود تلتش  التكامل السطح يمى التبادل التجارى أعالمفروضة 

مثل توحيد   و التكامل العميقأطبيق لقواعد وسياسات القتصادية موحدة ت
 .السياسات التجارية ولقوانين االستثمار

  يقميمالدوافع الجتماعية والثقافية لمتكامل واإل :سادًسا
ية وتعزيز جيود فريقوذلك عبر تعزيز الثقافة األ  يةأفريقىو خمق ىوية وطبيعة 

ية بمغات غير فريقبناء القارة األأرى لتسييل تواصل ية الكبفريقتعميم المغات األ
بناء ف   لى تعزيز االستثمارإية فريقلغات المستعمر  كذلك تحتاج القارة األ
  يةفريقتعكس اليوية الوطنية واألالت   المدراس والمعاىد التدريبية والجامعات

رية ( عمى ح53بروتوكول حرية التنقل من خالل المادة ) هاألمر الذى عزز 
الدول   أراضف   جراء البحوثا  تنقل الطالب والباحثين لمحصول عمى التعميم و 

جراءات إجراءات الحصول عمى إومع تسييل   دون مضايقات عضاءاأل
 .لقامةاإل

صادية عبر خمق بيئة لقانونية لقوية تساعد عمى تن تعزيز التنمية االلقإف :وأخيًرا
 ةتتصف بالمرونالت   الحديثة موال وفًقا لألساليب القانونيةجذب رؤوس األ

بكل   تخضع لمقانون الوطن  التقميدية الت  من طرق التقاض والسرعة بداًل 
القيمة   ا وتكمفة أكبر بالنسبة لتدنجد   طوياًل  اتستيمك ولقتً   وبالتال ة دول

 . موال نتيجة طول أمد التقاضالشرائية لتمك األ
ية فريقديدة مثل المحكمة األية جأفريقنشاء آليات إمر يتطمب لذا فإن األ

لتسوية منازعات االستثمار لالستفادة من   أفريقومركز  يلمتحكيم التجار 
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ية وبناء الثقة بين المستثمرين فريقية الموجودة داخل القارة األفريقالكوادر األ
 ية. فريقومنظومة العدالة األ
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 .. فوائد التطبيقأفريقيايف  قراءة يف بروتوكول حرية تنقل األفراد

 فريدة روطان 

 مقدمة

تتميز القارة األفريقية بعّدة خصائص تجعميا محط أنظار القوى العظمى،   
مميون نسمة موزعين عمى  044حيث يعيش عمى سطحيا أكثر من مميار و

مميون كم مربع، وكل دولة تممك  04مساحة تبمغ دولة أفريقية بمجموع  55
 15جممة من المميزات تجعمك تعتقد أنك في قارة أخرى، عرفت ىذه القارة 

لم تسمم و . وعدد من الحروب األىمية واالنقالبات العسكريةم، 1422سنة  انزاعً 
مميار  225تكبدت خسائر تفوق  فقدموجات جائحة كورونا من القارة األفريقية 

 . %0بنسبة نمو أقل من  دوالر
لنزاعات وبعث اقميمي وحّل كالب الدولي ومحاوالت التكامل اإلبين محاوالت الت

غد أفضل في سبل بناء السالم وتحقيق مسارات ديمقراطية تسود نظرة تفاؤل 
عطاء نقمة نوعية لشعوب ا  و ، م1400و أجندة تلمقارة، ىذا األمل الذي تضمن

 حرية تنقل األشخاص في القارة. توكولبرو السعي لتنفيذ  عبرالقارة 
 قراءة في مفهوم بروتوكول حرية تنقل األشخاص في أفريقيا

يختمف تعريف حرية الحركة عمى المستوى العالمي، فحرية تنقل األفراد في   
وتأسيس األعمال بحرية  قامةأفريقيا ىي حركة تدعم حق األفراد في التنقل واإل

إلى  بالتالي فإن حرية تنقل األفراد ال تستندو ، داخل أراضي الدول األعضاء
لييا األجانب، إحدود ليا أو تنازل عن سيادة الدولة التي قد يدخل  منطقة ال

عالن العالمي لحقوق بحرية التنقل كما ىو موضح في اإل وىذا يترجم االلتزام
أن التطبيق المشترك لحرية تنقل األفراد يتطمب إلى  شارةنسان. تجدر اإلاإل
 سفر عبر نقاط التنفتيش المعينة، واستخدام وثائق سفر صالحة. ال
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 AU-yaftemopa كممةإلى نجميزية اختصاًرا يشير ىذا المفيوم بالمغة اإل  
 African Union-Youth Ambassadors for the Freeبما يمي: 

Movement of Persons in Africa 
ىدة المؤسسة لمجماعة المعاإلى  ىذا البروتوكول في محتواه ويشير مشروع

واالستقرار،  قامةوالمتعمق بحرية تنقل األفراد وحق اإل، االقتصادية األفريقية
حق الدخول،  27-20-25-20-20-21-24-7-0حيث تتضمن المواد 

حرية تنقل سكان المناطق  ،دخول أراضي دولة عضو، منح جواز سفر أفريقي
نقل العمال، حرية منح الحدودية، حرية تنقل الطمبة والباحثين، حرية ت

وحق االستقرار، حيث صّرح رؤساء دول  قامةالتراخيص والتصاريح، حق اإل
وحكومات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بالتزاميم بإعداد بروتوكول 

من  00واالستقرار بموجب المادة  قامةحول حرية تنقل األشخاص وحق اإل
فريقية التي اعتمدت في أبوجا المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األ

 م. 2220مايو  21ودخمت حيز التنفيذ يوم ، م2222يونيو  0نيجيريا يوم ب
حق رعايا دولة عضو في الدخول والتنقل بحرية في دولة  حق التنقل يعني:و 

ا لقوانين الدولة العضو المضيفة والخروج من الدولة العضو عضو أخرى وفقً 
 اءات الخروج من ىذه الدولة العضو.جر ا  ا لقوانين و المضيفة وفقً 

ا من خالل وحق االستقرار تدريجي   قامةتتحقق حرية تنقل األشخاص وحق اإل
 المراحل التالية: 

ة األولى: تقوم الدول األعضاء خالليا بتنفيذ حق الدخول والغاء مالمرح
 متطمبات التأشيرة.

 .قامةاإلالمرحمة الثانية: تقوم الدول األعضاء خالليا بتنفيذ حق 
 المرحمة الثالثة: تقوم الدول األعضاء خالليا بتنفيذ حق االستقرار.

ضرورية لتنفيذ أىداف  حقوق 3حدد يفبروتوكول حرية تنقل األشخاص 
 وىي: معاهدة أبوجا
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حيث يكون لممواطنين األفارقة الحق في الدخول والبقاء  حق الدخول: -1
 لمضيفة.والتنقل بحرية، والخروج من أراضي الدولة ا

في أراضي  قامةحيث يكون لممواطنين األفارقة الحق في اإل: قامةحق اإل -2
 أي دولة عضو في االتحاد األفريقي.

في  قامةحيث يكون لممواطنين األفارقة الحق في اإل حق التأسيس: -3
أراضي الدولة المضيفة ألي دولة عضو في االتحاد األفريقي كعمل تجاري أو 

فة، أو أّي نشاط اقتصادي كشخص يعمل لحسابو ميمة تجارية أو حر 
 الخاص.

 ويمكن التفصيل أكثر في مواد بروتوكول حرية تنقل األشخاص كما يمي:

 فوائد ومنافع تطبيق بروتوكول حرية تنقل األشخاص في أفريقيا: ثانًيا
ا في دفع أنيا ميمة جد   بروتوكوليظير من خالل عرض بعض مواد ىذا ال

قتصادية في القارة وتسييل حياة األفراد بطرق أفضل مما عجمة التنمية اال
ا كانت عميو، فزيادة تنقل األشخاص والسمع والخدمات عبر الحدود تحفز حتمً 

الروابط والبنية التحتية األفضل بين الدول األفريقية وزيادة حدة األعمال 
التنافسية، والحديث عن دور بروتوكول حرية تنقل األشخاص في تعزيز 

 يطرح تساؤل رئيسإلى  يضة االقتصادية يحيل الميتمين بالشأن األفريقيالن
 ا: ىل سيمضي االتحاد األفريقي في مشاريعو نحو تحقيقيا مستقباًل دومً 

وتعزيز التجارة البينية األفريقية ومنو تحسين الوضع االقتصادي لمقارة في 
انضمام  السوق األفريقية؟ الجواب عمى ىذا التساؤل سيكون نعم في حال

جميع الدول األفريقية، ومنو يمكن أن تصبح منطقة التجارة الحرة لمقارة 
األفريقي أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، حيث يتجاوز إجمالي الناتج 

ترليون دوالر وأكثر من مميار ونصف مميار مستيمك، لكن  0االقتصادي 
ألشخاص، فالقاعدة حرية تنقل ا بروتوكولنجاح التجارة الحرة مرىون بتنفيذ 
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لكي تنجح ". و : "ال يمكن الحصول عمى تجارة حرة دون حركة حرةوتُّقر أنّ 
إلى  اتفاقية التجارة الحرة يجب أن يصبح األفراد قادرين عمى السفر من مكان

 وذلك بجواز سفر أفريقي موحد.، أخرى داخل أفريقياإلى  آخر ومن دولة
نيضة االقتصادية األفريقية لمدفع بال احيوي   افحرية تنقل األشخاص يعتبر أمرً 

في نقل العمالة والميارات والتكنولوجيات وتعزيز االستثمار  خصوًصا
والسياحة في القارة، وتعزيز اليوية والمعارف األفريقية واالندماج االجتماعي 

تحسين البنية التحتية عبر الحدود والتنمية إلى  ضافةوتعزيز السياحة، باإل
تكامل االقتصادات األفريقية، ومنو زيادة االعتماد إلى  صولالمشتركة والو 

االقتصادي عمى الذات وتنمية استخدام الموارد البشرية األفريقية من أجل 
تحقيق تنمية تعتمد عمى الذات وتعزيز التعاون في جميع مجاالت العمل 

 رفع مستوى معيشة األفارقة.لنساني اإل
مميار  20استثمارات سنوية تبمغ إلى  تاجأن أفريقيا تحإلى تشير التقديرات 

دوالر أمريكي خالل العقد القادم لسّد فجوة تمويل البنية التحتية المتسعة ليا، 
ا إذا لم يتم تحسين ومن غير المنطقي أن تكون ىذه الحقنة المالية مكثفة ذاتي  

 فرص التواصل عبر الحدود والتنقل بيا.
 

 في أفريقيا ودول االتحاد األوروبي.. ألفرادالمقارنة بين حرية تنقل ا :اثالثً 
 !مكمن الخمل

كيان إلى  م بعد عّدة مراحل حتى وصل2251تأسس االتحاد األوروبي سنة 
دولة بعد  17ا الذي أصبح الحقً -دولة  12سياسي واقتصادي مكون من 

ومن أىم ركائز ىذا االتحاد ىو قيامو عمى دولة  -انسحاب بريطانيا منو
يمقراطية، وتنازل أعضائو عن بعض شؤونيم السيادية لصالح القانون والد

مؤسسات االتحاد األوروبي التي تمثل مصالحيم ككل. كما ال يسمح ألّي 
دولة عضو داخل دول االتحاد في تغيير الحكومة المنتخبة من قبل الشعب 
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وىناك ضوابط مفروضة بقوة القانون تتمتع بيا ، عن طريق االنقالب العسكري
لغاء التأشيرة وتوحيد العممة لكل إحرية تنقل األشخاص في أوروبا منيا 

المواطنين األوروبيين، وىذا عكس ما ىو موجود داخل دول االتحاد األفريقي 
سّدة الحكم عن طريق االنقالبات إلى  فمعظم الحكومات تصل ،اوأفريقيا عمومً 

 ،القدرة عمى تبني عممة موحدةإلى  ولم تصل بعد الدول األفريقية ،العسكرية
عّدة اعتبارات مرتبطة بالتبعية لمعالم الخارجي بالدرجة إلى وذلك راجع 

 تزال تسير المعظم قراراتيا و  تصدراألولى، كما أن الحكومات األفريقية ال 
بروتوكول حرية ف ر الخارجية وبالتالي ليست كاممة السيادة في قارتيا.وامباأل

دعم الحكومات األفريقية التي يجب أن  تنقل األشخاص داخل أفريقيا ينقصو
 من التبعية لمستعمراتيا القديمة وتؤسس لنفسيا قواعد خاصة بيا تتحرر أواًل 

 ترث أو تستورد كل ما ىو ونابعة من بيئتيا الداخمية تخدم كافة شعوبيا، وأالّ 
 غربي عمى حساب بيئتيا الخاصة.

ىو  ،ذا ىو مكمن الخمل في تحّديات تنفيذ بروتوكول حرية تنقل األشخاصوى
لزامية قواعدىا إوعدم  ،عدم كفاية استقاللية القرار لدول القارة األفريقية

وقوانينيا فيي ما تزال تخضع لقانون القوة. فدول االتحاد األوروبي نجحت في 
م وتتماشى مع ذىنية تنفيذ بروتوكول تنقل األشخاص ألنيا أسست لقواعد تخد

  القواعد بقوة القانون.و الفرد األوروبي وألزمتو عمى تنفيذ المواد 

 تحّديات تنفيذ بروتوكول حرية تنقل األشخاص والحمول المقترحة: ارابعً 
تتجمى عّدة تحّديات ومعيقات أمام تنفيذ بروتوكول حرية تنقل األشخاص في 

األشخاص في قارة واسعة وغير آمنة، تنقل  لعّل أبرزىا إشكالية حرية، أفريقيا
ووجود حدود يسيل اختراقيا نتيجة لعدم وجود الدولة أو غيابيا أو ضعفيا أو 

جرامية رىابيين والكيانات اإلا لسيولة عبور الجماعات المسمحة واإلنظرً 
المتنوعة وقدرتيم عمى القيام بأنشطتيم الخاصة دون عوائق، وىذا الوضع 
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 ط الساحمي وحوض بحيرة تشاد ومنطقة البحيرات الكبرى،ا في الشرييسود كثيرً 
 قميمية لمدول ذات المساحات الواسعةجانب صعوبة التحكم في الحدود اإلإلى 

كجميورية الكونغو الديمقراطية التي فقدت السيطرة عمى تأمين حدودىا وخرقيا 
ا في شرقيا. ناىيك عن مخاوف خصوصً ، من قبل جماعات مسمحة نشطة

ا خصوصا في ظّل عامة ففي أفريقيا يعتبر ىذا المؤشر دقيق جد  الصحة ال
نقص نظم الرصد الوطنية وعبر الحدود، فتشكل األوبئة تحّديات جّمة عمى 
السالمة الصحية لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي، فما تزال القارة 

اره األفريقية عاجزة عن معالجة فيروس اإليبوال ومواجية خطر امتداده وانتش
 عبر الدول األفريقية.

ومن بين التحّديات األخرى لتنفيذ بنود ىذا البروتوكول ىو تعنت بعض الدول 
األفريقية في فتح حدودىا أمام مواطنييا وعسكرتيا خشية منيا لتدفق الحركات 

أن يقيد مواطن أفريقي  خطأال، فمن حدودىا الوطنيةإلى  المسمحة واإلرىابية
بينما يتحرك ويتجول المواطن األوروبي بكامل حريتو  في تنقمو داخل قارتو،

حول  ارقةا ىي محط إحباط الكثير من األفداخل أفريقيا، وىذه النقطة تحديدً 
 حقيقة استقالليم من المستعمرات الغربية عمى أراضييم.

 جممة من الحمولاّل أنو يمكن تقديم واقتراح إرغم ىذه التحّديات والمعيقات 
 وىي كالتالي: ، ذىا كتدابير فعالة لتنفيذ مواد ىذا البروتوكولواتخا والتوصيات

 رادة الحقيقية والمشتركة لشعوب وقادة الدول األفريقية لتنفيذ تنشيط اإل
 .بروتوكولأجندة ىذا ال

  التعريف بشكل أوسع بمبادرة حرية تنقل األشخاص في مختمف الجامعات
في حرية تنقميم  ارقةألفضمان معرفة أكبر لحق األفراد ا بيدفاألفريقية 

 داخل قارتيم.
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  يتعين عمى دول القارة األفريقية أن تجتمع لجعل حرية تنقل األشخاص
يخدم ويسيل نشاط أفراد دول القارة  بروتوكولحقيقة واقعية، بما أن ىذا ال

  األفريقية ويعزز اليوية األفريقية والتكامل االجتماعي.
 قي لمشاكل دول قارتو دون المجوء ضرورة حّل مجمس األمن والسمم األفري

ارقة، مساعدات ومبادرات دولية فما ىو أفريقي يبقى لألفإلى  في كل مرة
لقضاياىم  فارقةف جيود وبمورة نظرة األتبواسطة تكا وال يحل إاًل 
والحمول ليا بّد أن تكون الوساطات  أن النزاعات أفريقية الو المصيرية، 

 أفريقية.فييا 
 سكات صوت اتخاذ قرارات عممي ة من قبل منظمة االتحاد األفريقي وا 

 يزال يعرقل مسار أي مبادرة لمنيوض بالقارة األفريقية الالبنادق الذي 
 نحو غد أفضل.

 توسيع البنية التحتية داخل أفريقيا إلى  ضرورة تحريك المبادرات الرامية
 ا. التي تتقدم بوتيرة بطيئة جد  

 فريقي لخمق مسارات تنقل أفريقيةضرورة التنسيق بين دول االتحاد األ-
المرور عبر األجواء األوروبية لتحط الرحال في إلى  أفريقية دون الحاجة

 دولة أفريقية.
ية في بروتوكول حرية نقد عرضت ىذه الورقة البحثية المعنونة بقراءةوختاًما 

إلى  ، كما تطرقت في النقطة الثانيةبروتوكولأىم بنود ال في أفريقيا تنقل األفراد
أبرز التحّديات والمعيقات التي تقف عثرة أمام تنفيذ بنوده ولعل التحّديات 
األمنية واحتمال انتشار بؤرة الجماعات المسمحة واإلرىابية ىي أكبر المخاوف 

لنقص المعدات  جانب المخاوف الصحية نظًراإلى  ضافةلدول القارة، باإل
في القارة، كما تناولت الورقة الصحية لتأزيم انتشار مختمف األمراض واألوبئة 

وأىميا ىو  بروتوكولالبحثية مقترحات وتوصيات لتحريك تنفيذ أجندة ىذا ال
خمق إرادة سياسية واسعة لدى األفراد وحكوماتيم داخل القارة األفريقية، ىذا 
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من قبل الفرد  ن مادي ا وممموًساقبل أن يكو  ميم جد ا معنوي ا بروتوكولال
أنك تتمتع بكامل حقوقك في التنقل داخل قارتك سيساىم  األفريقي، فشعور

في الحّد من ظاىرة اليجرة األفريقية نحو الشمال،  إيجابي وفّعال جد ابشكل 
كما سيغير النظرة السمبية والسوداوية بطريقة أو أخرى عن القارة األفريقية، 

ما يستحق عمييا ليرى الفرد األفريقي بعينو أن أرض قارتو الجميمة الواسعة 
كل الفرص  واألمل والنضال، ويوميا سيتيقن أنو بقدر ما يعطييا ستعطي

اكل قارتو ال ينبغي المواتية لتحقيق مشاريعو ومتطمباتو وأن الحمول لمعالجة مش
جاىزة من الخارج وفق تصور ورغبة وأىواء العامل الخارجي  أن تأتي دوًما

 فحسب.
 ىا عمى تطويرىا وخدمتيا. ؤ وليعمل أبنا فارقةفمتبقى أفريقيا لأل 
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