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 مسائل الحدودبين عنيالملموزراء مؤتمر االتحاد األفريقي تقرير 

 
 :المقدمة أوال

االفريقي و قبمو االتحاد تستقطب اىتمام ظمت اشكالية الحدود دوما من بين المواضيع الكبيرة التي  .1
ألسباب بدييية. بالفعل فان الحدود االفريقية، نظرا لرسميا الذي  و ذلك منظمة الوحدة االفريقية

أدت في بعض فتقارىا لمدقة، كانت مصدر خالفات متكررة الو يعود الى الحقبة االستعمارية 
التكامل االقتصادي  االحيان الى نزاعات مسمحة. كما ان عدم تعيين الحدود يقف عائقا في وجو

 ترنو الدول االعضاء اليو.الذي 

أول مؤتمر  ،2007يونيو  7بأديس أبابا في  ،في ممتقى ىذين االنشغالين، نظمت المفوضية .2
عالن الخاص ببرنامج الحدود إلمسائل الحدود. اعتمد ىذا المؤتمر ابين عنيلموزراء االفريقيين الم

 11في دورتو البدوره ىذا االعالن اعتمد المجمس التنفيذي قد  لالتحاد االفريقي و طرق تنفيذه و
القرار و  EX.CL/352 (XI)] 2007يونيو  29الى  25المعقودة بأكرا، غانا، من 

EX.CL/DEC.370(XI)]يدف برنامج الحدود لالتحاد االفريقي الى تحقيق ىدفين ىما العمل . ي
ترّسم بعد، تجنبا لم ن و ترسيم الحدود االفريقية، التي تعييعمى المنع الييكمي لمنزاعات من خالل  

نة بوضوح ن الحدود المعيّ أتعميق مسار التكامل سيما ألي تأثير سمبي ينجم عن عدم ترسيميا و 
تنقل االشخاص كما انيا تشجع تدفق المبادالت و لمسماح ب الظاىرة بجالء يمكن فتحياو 

 الطاقة.مياه و االستثمارات خاصة فيما يتصل بالموارد ال

مارس  25مسائل الحدود بأديس أبابا في سؤولين عن عقد االجتماع الثاني لموزراء االفريقيين الم .3
بحث مدى تقدم تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد االفريقي بما في ذلك مشروع االتفاقية و  2010

ذلك عمى اساس نتائج اجتماع الخبراء القانونيين الذي عقد الخاصة بالتعاون العابر لمحدود و 
برنامج الحدود لالتحاد خاص عالن و انتيى االجتماع باعتماد ا. 2009بباماكو في نوفمبر 

 17قد عرض تقرير المؤتمر عمى الدورة العادية الاالسراع  بو. و طرق مواصمة تنفيذه و االفريقي و 
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يوليو  23الى  19مباال، اوغندا، من المعقودة بك [EX.CL/585(XVII)]لممجمس التنفيذي 
 .[EX.CL/DEC.563 (XVII)بموجب قراره  عالنإلجاز المجمس التنفيذي اأ. و 2010

يوليو  1يونيو الى  30لمؤتمر االتحاد المعقودة بماالبو، غينيا االستوائية، من 17بت الدورة الرحّ  .4
تقرير مجمس السمم و االمن حول بشأن  ASSEMBLY/AU/DEC.369(XVII)في قرارىا  2011

تنفيذ برنامج الحدود االمن في افريقيا بالتقدم الممحوظ المسجل في وضعية السمم و نشاطاتو و 
 2017توصية المفوضية بتمديد الى نظرا لمتحديات المتعددة الواجب رفعيا و لالتحاد االفريقي. و 

، بموجب بروتوكول االتفاق الخاص بالمؤتمر حول االمن 2012االجل المحّدد اصال في 
ترسيم كّل الحدود ن و ، الستكمال تعيي2012التعاون في افريقيا في يوليو التنمية و االستقرار و و 

 االفريقية التي لم ترّسم بعد.

، أكد مؤتمر 2012يناير  30الى  29المعقودة بأديس أبابا من  18خالل الدورة العادية ال .5
بشأن تقرير مجمس السمم و االمن حول  ASSEMBLY/AU/DEC.409(XVIII)االتحاد في قراره  

جددا االىمية التي يولييا لتنفيذ برنامج الحدود نشاطاتو و وضعية السمم و االمن في افريقيا، م
عبر عن ارتياحو لمنتائج اليامة المسجمة مشجعا المفوضية عمى مواصمة لالتحاد االفريقي؛ و 

الى االسراع في استكمال مشروع االتفاقية تكثيف جيودىا. و في ىذا الصدد، دعا المؤتمر و 
ل االعضاء تسييل ىذه العممية بالمشاركة في الخاصة بالتعاون العابر لمحدود و طمب من الدو 

 المستوى المناسب في المؤتمر الوزاري الذي ستعقده المفوضية ليذه الغاية.

مسائل سؤولين عن يعرض ىذا التقرير مجريات و نتائج المؤتمر الثالث لموزراء االفريقيين الم .6
بتوصيات بشأن طريق المضي و ينتيي  2012مايو  17الحدود الذي عقد بنيامي بالنيجر في 

 قدما.

 :سياق مؤتمر نيامي ثانيا

عقد مؤتمر نيامي في سياق تمّيز بتسجيل تقدم ىام في تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد االفريقي.   .7
يوجد اليوم لدى مختمف االطراف المعنية ادراك اكبر باألىمية التي يكتسييا برنامج الحدود و 

مضاعفة الدول االعضاء لممبادرات الرامية الى تنفيذ مختمف جوانب  لالتحاد االفريقي كما يالحظ
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البرنامج. و قد تّم تسجيل تقدم ىام في تعيين و ترسيم الحدود و التعاون العابر لمحدود بما في 
رات المحمية و التطوير المؤسسي و اطالق شراكات مع االطراف الدولية المعنية. ذلك المباد

 يا اليوم من اكثر المناطق استباقا في التعامل مع مسائل الحدود.يمكن القول بأن افريقو 

يبقى ىناك طريق طويل يجب شقو من اجل تحقيق االىداف الطموحة لبرنامج الحدود لالتحاد و  .8
االفريقي و تجسيد اآلمال التي رافقت اطالقو. في ىذا السياق شكل مؤتمر نيامي مناسبة لتعزيز 

 افق جديدة عمى البرنامج و ذلك من خالل:المكاسب المسجمة و فتح 

من اعطاء دفع جديد لتعيين الحدود االفريقية. و عمى اساس البيانات التي جمعتيا المفوضية  ( أ)
 ثمث دول االعضاء، لم يعين و يرّسم اال ما يزيد بقميل عنالى ال خالل االستبيان المرسل

الذي  2017جل أالحدود االفريقية و لم يتبقى اال خمس سنوات من اجل انجاح العممية قبل 
 ؛2011حّدده رؤساء الدول و الحكومات في قمة ماالبو في يوليو 

 تعميق التعاون العابر لمحدود سواء في اطار المبادرة المحمية او مشاريع تكامل واسعة ( ب)
كان من شأن اعتماد مشروع اتفاقية التعاون العابر لمحدود ان  النطاق. و في ىذا السياق

 يسمح بتحقيق الوثبة الضرورية التي يتطمبيا الوضع؛

تعزيز القدرات االفريقية او استغالليا بشكل اكثر فاعمية الن افريقيا تتوفر عمى خبرات  )ج(
 تجارب كبيرة يتعين استغالليا بشكل مالئم؛ وو 

 و تنويع الشراكات القائمة من اجل االستفادة من التجارب االخرى و حشد مزيد منتوطيد  )د(
لالتحاد االفريقي عمما بان البحث عن الدعم الخارجي ال يعفي  الموارد لتنفيذ برنامج الحدود

  البرنامج. افريقيا من واجب المساىمة في تمويل

 

منية جديدة ال سيما في منطقة الساحل أعقد مؤتمر نيامي ايضا في وقت تمّيز ببروز تحديات   .9
باإلضافة الى مسألة تعيين و ترسيم الحدود، ابرزت ىذه التحديات مشكمة سيطرة فالصحراء. و 

الدول عمى اقاليميا. و يتمثل اليدف، بعبارة اخرى، في منع مجموعات مسمحة، ارىابية و/او 



EX.CL/726 (XXI) 

Page 4 
 

بنشاطات تيدد االمن الوطني و االقميمي. تتخذ منيا قواعد لمقيام من السيطرة عمى مناطق  متمردة
برنامج الحدود من خالل تطوير ذه المسألة التي ىي من اختصاص الدولة يجب ان يتوالىا في

 ز يقوم عمى جمع الموارد و تفعيل حمول جديدة.تعاون معزّ 

ة" الحدود االفريقية. ففي وقت تشيد فيو افريقيا كما تطرح ايضا و بإلحاح مسألة "سماك .10
نموا اقتصاديا مطردا يجب بذل كل الجيود من اجل تعزيز ىذه الحركية. غير ان االجراءات عمى 
الحدود االفريقية و الوقت الكبير الذي يستغرقو عبور الحدود تشكل عائقا كبيرا لممبادالت التجارية 

نسبة ي التخفيف من حّدة الفقر. لذلك ال غرابة في ان حركة االشخاص و ىي أمور تساىم فو 
التجارة البينية االفريقية ىي االضعف في العالم مقارنة بالمناطق االخرى. و ستمكن حدود اكثر 

مة في الميدان و خاصة نمو مرونة من االستجابة ليذه االشكالية و لحركات التحول القوية المسجّ 
امي مختمف التدفقات المترتب عن ذلك بما في ذلك في ممرات تنالمناطق الحضرية في القارة و 

 النقل.

 :مجريات و نتائج مؤتمر نيامي ثالثا

دولة عضو الى  42فيو  تسبق مؤتمر نيامي اجتماع تحضيري لمخبراء الحكوميين شارك .11
الوكالة مجموعات اقتصادية اقميمية و منظمات افريقية اخرى و مؤسسات شريكة و خاصة جانب 

 و األمم المتحدة. األلمانية لمتعاون الدولي

و الشؤون ترأس جمسة االفتتاح وزير  الدولة و وزير الداخمية و االمن العام و الالمركزية  .12
الدينية السيد عبدو البو. بحث الخبراء الحكوميون مختمف المسائل المدرجة في جدول اعمال 

الحدود االفريقية؛  التعاون العبر لمحدود و التكامل االقميمي؛ االجتماع و ىي: تعيين و ترسيم 
بر لمحدود؛ تعزيز القدرات االفريقية لتنفيذ امشروع اتفاقية االتحاد االفريقي الخاصة بالتعاون الع

برنامج الحدود لالتحاد االفريقي؛ استراتيجية االدارة المتكاممة لمفضاءات الحدودية. و قد وردت 
 .(1)الممحق في التقرير الذي اعتمد وصياتواالجتماع و ت مداوالت

بحضور العديد من اعضاء الحكومة افتتح االجتماع الوزاري الرئيس محمدو ايسوفو  .13
النيجيرية و مفوض السمم و االمن رمتان لعمامرة. و تميزت جمسة االختتام بكممات ألقاىا رئيس 
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من و وزير الداخمية و االمن العام لجميورية البنين الوزراء رافيني بريقي و مفوض السمم و اال
بونوا أسوان دقمة بصفتو ممثال لرئيس االتحاد االفريقي و رئيس مكتب االمم المتحدة لدى االتحاد 

 االفريقي زاكاري مبوري مويتا. و كان الوزير اسوان دقمة ترأس اشغال المؤتمر.

(. و عبر 2ج الحدود لالتحاد االفريقي )ممحقاعتمد المؤتمر االعالن المرفق بشأن برنام .14
االطراف االخرى المعنية  لبرنامج الحدود الوزراء عن ارتياحيم بالقبول التدريجي لمدول االعضاء و 

لالتحاد االفريقي. كما رحبوا لكون برنامج الحدود لالتحاد االفريقي و بعد مرحمة أولى تمثمت في 
ترسيم الحدود، تتميز بدعم اكبر لعمميات تعيين و  مة عمميةالترويج و التحسيس دخل االن في مرح

شار الوزراء الى عمل مدّعم في أفي ذات الوقت بناء القدرات. و ترقية التعاون العابر لمحدود و و 
اطار برنامج الحدود لالتحاد االفريقي لمواجية بروز تحديات جديدة تتصل بالمشاكل االمنية في 

و "السماكة" الدائمة لمحدود االفريقية و ذلك ما يفسر بشكل كبير منطقة الساحل و الصحراء 
 ضعف المبادالت التجارية البينية في افريقيا و المشاكل المسجمة في التنقل الحر لألشخاص.

الطابع الوجيو لممبادئ التي يقوم عمييا برنامج الحدود عمى  اءاكد الوزر في ىذا السياق،  .15
ما احترام حدود الدول يدت في صكوك االتحاد االفريقي ذات الصمة ال سلالتحاد االفريقي كما ور 

عند حصوليا عمى استقالليا، و التسوية السممية لمخالفات الحدودية و االرادة المشتركة لمقاربة 
تعيين و ترسيم الحدود االفريقية كعوامل سمم و امن و تقدم اقتصادي و اجتماعي. و اكدوا عمى 

بذل مزيد من الجيود لتنفيذ مختمف جوانب برنامج الحدود لالتحاد االفريقي ادراكا بدانيم التزام بم
من ألامنيم ان الحدود المعينة بشكل واضح و المدارة بطريفة جيدة، ضرورية لمحفاظ عمى السمم و 

و االستقرار و لتعزيز التكامل االقتصادي و تسييل المبادالت التجارية  و لتحويل الحدود من 
 محمية.المبادرات القائم عمى الالى جسور ال سيما بفضل التعاون العابر لمحدود حواجز 

أكد الوزراء، نظرا لمتحديات الحالية، عمى ضرورة ادارة متكاممة لمفضاءات الحدودية  .16
سمح بالتصدي بشكل شامل لممشاكل االنمائية و االمنية المطروحة في ىذه الفضاءات. و نتيجة ت

كل االييول االعضاء عمى اعداد سياسات و استراتيجيات وطنية متكاممة و انشاء لذلك، حثوا الد
االستراتيجية كنة، مكما طمبوا من المفوضية ان تستكمل، في اقرب اآلجال الملمؤسسية المطموبة. ا

الجاري اعدادىا حاليا و الخاصة باإلدارة المتكاممة لمحدود. و في ذات السياق، اتفقوا عمى 
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صة لتسييل التنفيذ الفعمي لمختمف جوانب برنامج الحدود. و تجدر االشارة الى ان اجراءات خا
اعتماد اتفاقية االتحاد االفريقي الخاصة بالتعاون العابر لمحدود و التي دعيت الدول االعضاء الى 
التوقيع و التصديق عمييا. و اتفق الوزراء عمى اطالق اسم " اتفاقية نيامي" عمى ىذا الصك 

 (.3 )ممحق

طمب الوزراء من المجمس التنفيذي اعتماد اعالنيم و دعوا الدول االعضاء و الجماعات  .17
االقتصادية االقميمية و االطراف االخرى المعنية الى اتخاذ االجراءات الضرورية لتنفيذ احكاميا. 

لالتحاد  لبحث وضعية تنفيد برنامج الحدود 2014و اخيرا، اتفقوا عمى عقد مؤتمرىم المقبل في 
 االفريقي و اتخاذ كل االجراءات الضرورية.

 :مالحظات رابعا

بينما الزالت افريقيا تواجو ظاىرة استمرار النزاعات و االزمات المتعددة االشكال، يظل  .18
برنامج الحدود لالتحاد االفريقي اداة جديدة في خدمة السمم و االمن و التكامل و التنمية. و من 

بوتقة التقاء جعميا الفعمي ان يمّكن من تحويل الحدود من حواجز الى جسور و شأنو تنفيذه 
منطقة تضامن و تعايش بين الشعوب و الدول االفريقية. و يتطمب تحقيق ىذا الطموح ارادة و 

عمى عزم صريح عمى حشد الموارد الضرورية. و لن تألو المفوضية جيدا تقوم سياسية قوية 
 لمنيوض بمسؤوليتيا كاممة في ىذه العممية.

 تعدّ حدود لالتحاد االفريقي. و سمح مؤتمر نيامي بإعطاء دفع جديد لتنفيذ برنامج ال .19
اعرب عن ارتياحي، اني مشاركة القوية لمدول االعضاء في ىذا االجتماع تشجيعا اضافيا. و ال

انجازا يعد ذلك العتماد اتفاقية نيامي الخاصة بالتعاون العابر لمحدود و عمى وجو الخصوص، 
في القارة و ال شك انو سيعزز  يفتح افقا جديدة لممبادرات الجاري تنفيذىاسىاما. فيذا الصك 

 بشكل كبير وسائل عمل مختمف االطراف المعنية.

بإجازة االعالن المعتمد في نيامي بما في ذلك االتفاقية الخاصة بالتعاون اوصي المجمس  .20
بر لمحدود. كما احث كّل الدول االعضاء عمى مضاعفة الجيود لتسييل تحقيق اىداف برنامج االع

الحدود لالتحاد االفريقي بما في ذلك حشد جزء من الموارد الضرورية عمى مستواىا. و يجب عمى 
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ىذا الجيد ان يواصل االعتماد عمى المبادئ التي قام عمييا برنامج الحدود الى اليوم و ىي: 
ة احترام الحدود الموروثة عند حصول البمدان االفريقية عمى استقالليا و التسوية السممية ضرور 

 لمنزاعات الحدودية و مواصمة عممية التكامل.

بودي ان أؤكد مّرة اخرى عمى تقدير االتحاد االفريقي العميق لمحكومة النيجيرية  .21
عنمسائل الحدود و لعدم ادخارىا جيدا ولين سؤ الستضافتيا المؤتمر الثالث لموزراء االفريقيين الم

من اجل انجاحو. كما اشكر الرئيس محمدو ايسوفو لتشريفو المؤتمر بحضوره جمسة االفتتاح 
ى التزامو كذلك رئيس وزرائو عمى مشاركتو في جمسة اختتام المؤتمر. و ان ذلك لدليل ساطع عمو 

 و مثل اتحادنا. لالتحاد االفريقي لح برنامج الحدودالصالشخصي و التزام حكومة النيجر 

الوكالة األلمانية اعرب عن امتنان االتحاد االفريقي العميق لحكومة المانيا االتحادية و  .22
عمى مرافقتيما الفاعمة و دعميما المالي و الفني لممفوضية و الدول االعضاء في  لمتعاون الدولي

ين ذلمشركاء ال هعن تقدير  عربأحدود. كما مجال تعيين و ترسيم الحدود و التعاون العابر لم
 يساىمون بشكل او بآخر في تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد االفريقي. 
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 المعنيين بمسائل الحدودلموزراء االتحاد األفريقي مؤتمر 
 ، نيامي، نيجيريا2142مايو  41-41

 قائمة المشاركين
 
 الدول االعضاء: أ
 فريقياأجنوب  .1
 الجزائر .2
 بنين .3
 بوتسوانا  .4
 بوركينا فاسو .5
 بوروندي .6
 الكاميرون .7
 خضر ألالرأس ا .8
 فريقيا الوسطى أجميورية  .9

 اتحاد جزر القمر .10
 الكونغو )جميورية( .11
 كوت ديفوار  .12
 مصر  .13
 ثيوبيا إ .14
 ابون جال .15
 امبيا  ج .16
 غانا  .17
 غينيا  .18
 كينيا  .19
 ليسوتو .20
 ليبيريا  .21
 ليبيا .22
 الويم .23
 موريتانيا  .24
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 موزمبيق  .25
 ناميبيا .26
 النيجر .27
 نيجيريا  .28
 السينغال  .29
 لسيش .30
 سيراليون  .31
 الصومال  .32
 السودان  .33
 جنوب السودان  .34
 سوازيالند .35
 نزانيا ت .36
 تشاد  .37
 وجتو  .38
 تونس .39
 وغنداأ .40
 زامبيا .41
 مبابوييز  .42
 خرى:ألفريقية األالمؤسسات امية و قميإلالجماعات االقتصادية ا ب
 الصحراءتجمع الساحل و  .1
 السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي .2
 جماعة شرق أفريقيا .3
 غورما-سمطة ليبتاكو .3
 الشركاء: ج
 االمم المتحدة  .1
 األلمانية لمتعاون الدوليالوكالة  .2
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 تقريرال

 :مقدمة أوال:

انعقد اجتماع الخبراء الحكوميين التحضيري لممؤتمر الثالث لموزراء األفريقيين  .1
. 2112مايو  16إلى  14المسؤولين عن مسائل الحدود في نيامي، النيجر، من 

ومرفق طيو قائمة المشاركين من الدول األعضاء وكذلك المنظمات اإلقميمية والدولية 
 اعمين اآلخرين.والف

 :مراسم االفتتاح ثانيا:

ترأس معالي وزير الداخمية واألمن العام والالمركزية والشؤون الدينية في   .2
النيجر مراسم االفتتاح. وفي الكممة التي ألقاىا بيذه المناسبة، شكر مدير إدارة السمم 

عمى قرارىا   واألمن لمفوضية االتحاد األفريقي السيد القاسم وان السمطات النيجيرية
استضافة االجتماع قبل أن يسمط الضوء عمى اإلنجازات المحققة في إطار برنامج 
الحدود لالتحاد األفريقي. شدد أيضا عمى التحديات اليامة التي ال تزال قائمة والتي 
تتطمب التعبئة المستمرة لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي والشراكة المعززة مع 

 الدوليين المعنيين.مختمف الفاعمين 

من جانبو، ذكر الوزير بأىمية برنامج الحدود لالتحاد األفريقي سواء فيما  .3
يتعمق بالسمم واألمن أو التكامل اإلقميمي أو التنمية االجتماعية واالقتصادية لمقارة. 
وأعرب عن التزام بالده بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق األىداف المسندة 

الحدود لالتحاد األفريقي. وفي الختام، أعرب عن أممو في أن يمثل  إلى برنامج
 مؤتمر نيامي مرحمة جديدة عمى درب تنفيذ البرنامج وتحقيق األىداف المنشودة.

 ثالثا: تشكيمة هيئة المكتب

 شكل االجتماع ىيئة المكتب عمى النحو التالي لقيادة المداوالت: .4

 بنين )غرب أفريقيا(: الرئيس 
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 رق أفريقيا(: النائب األول لمرئيسأوغندا )ش 

 تونس )شمال أفريقيا(: النائب الثاني لمرئيس 

 جنوب أفريقيا )الجنوب األفريقي(: النائب الثالث لمرئيس 

 جميورية أفريقيا الوسطى )وسط أفريقيا(: المقرر 

 :اعتماد برنامج العمل رابعا:

 و المفوضية.اعتمد اجتماع الخبراء الحكوميين برنامج العمل الذي اقترحت .5

 :مشروع الفيمم الوثائقي: خامسا

شاىد الخبراء الحكوميون فيمما وثائقيا حول برنامج الحدود لالتحاد األفريقي  .6
بعنوان "الحدود األفريقية: من حواجز إلى جسور". يوضح ىذا الفيمم الوثائقي النتائج 

التعاون عبر التي تم تحقيقيا في إطار تنفيذ الجوانب الخاصة بالتعيين/الترسيم و 
 الحدود لمبرنامج من خالل أمثمة عممية في مختمف أقاليم القارة.

 :بحث المسائل المدرجة في جدول األعمال سادسا:

 عمى أساس برنامج العمل الذي اعتمده االجتماع، تم بحث المسائل التالية: .7

 تعيين وترسم الحدود األفريقية

وضع الحدود األفريقية  عند تقديم ىذا البند، قدمت المفوضية عرضا حول .8
عمى أساس ردود الدول األعضاء عمى االستبيان الذي تم إرسالو إلييا في إطار 
عممية تشخيص الحدود األفريقية. وحتى اآلن، لم يتجاوز عدد البمدان التي ردت 

% من الحدود األفريقية قد 35بمدا. وقد تبين من تمك الردود أن  32عمى االستبيان 
لترسيم. تناول العرض المقدم من المفوضية أيضا عممية وضع خضعت لمتعيين وا

نظام المعمومات حول الحدود. واستنادا إلى الردود عمى االستبيان وغيرىا من 
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البيانات، سيسمح ىذا النظام لمدول بالوصول بصورة أسيل إلى المعمومات المتعمقة 
م بو عمى األرض بحدودىا.  وأخيرا، قدمت المفوضية تقريرا عن العمل الذي تقو 

 لدعم عمميات تعيين وترسيم الحدود البرية والبحرية.

وبعد ذلك، تناول ممثمو الدول األعضاء الكممة لتسميط الضوء عمى وضع  .9
عادة التأكيد عمييا. وفي ىذا الصدد، اتضح أن  عممية تعيين حدودىم وترسيميا وا 

درجة أكبر من االلتزام  ىناك العديد من المبادرات الجارية أو المتوخاة، التي تعكس
بالبرنامج من قبل الدول األفريقية. أبرز الخبراء التحديات والصعوبات التي 

 يواجيونيا عمى األصعدة السياسية والفنية والمالية والموجستية.

 وفي ختام المداخالت وتبادل اآلراء، اتفق المشاركون عمى ما يمي: .11

عمى أقصى  2112ل يوليو بحمو استكمال عممية تشخيص الحدود األفريقية  (1
عمى ردودىا  ،حتى اآلنتقم بذلك  الدول األعضاء التي لمحد، عمى أن تقدم 

 ؛أرسمتو المفوضيةاالستبيان الذي 

تعيين عممية  بشأنالدول األعضاء تقارير سنوية عن التطورات  تقديم  (2
 حدودىا؛

 كالتي لم تخضع بعد لذلوترسيم حدودىا عيين تفي الدول األعضاء  إسراع (3
المطموبة في ىذا الصدد، واتخاذ جميع التدابير القانونية والمالية والمؤسسية 

الجديدة التي حددىا مؤتمر االتحاد  2117لميمة بما يضمن االمتثال 
 الستكمال تمك العمميات.

 الوسائل السممية؛إيجاد حمول سريعة لممنازعات الحدودية ب (4

عند لممعالم الحدودية وتكثيفيا  ةممموسة من أجل الصيانة الدوري تدابير اعتماد (5
الخالفات جعميا أكثر وضوحا والحد من مخاطر بيدف  االقتضاء

 ؛والمنازعات
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وترسيم  مجال تعيين  الممارسات الجيدة في حولدليل التعجيل باستكمال ال (6
 .حالياوالذي يجري إعداده الحدود 

 التعاون عبر الحدود والتكامل اإلقميمي

وضوع وشددت عمى األنشطة التي تم القيام بيا عمى قدمت المفوضية ىذا الم .11
األرض وعمى المبادرات األخرى التي تعتزم إطالقيا لدعم التعاون عبر الحدود )من 
نتاج فيمم وثائقي حول األنشطة العابرة  المقرر نشر الدليل حول الممارسات الجيدة وا 

عداد وثيقة استراتيجية حول االستغالل المشترك لممو  ارد العابرة لمحدود لمحدود وا 
 وتبادل المعمومات بين األقاليم والدول، إلخ(

تم تقديم عروض أخرى حول مختمف جوانب التعاون عبر الحدود: التعاون  .12
عمى أساس المبادرة المحمية، الجريمة العابرة لمحدود ومكافحة اإلرىاب، اإلدارة 

د مكنت ىذه العروض المشتركة لمموارد العابرة لمحدود وتجييز أحواض األنيار. لق
المختمفة الخبراء الحكوميين من الوقوف عمى التقدم المحرز في مجال التعاون عبر 

طاعات التي يشمميا. والحظوا أن الدول األعضاء أصبحت تتبنى الحدود وتنوع الق
مفيوم التعاون العابر لمحدود بصورة متزايدة. وقد استرعى التقدم المحرز في عممية 
إضفاء الطابع المؤسسي عمى التعاون عبر الحدود في بعض البمدان انتباه 

 االجتماع.

ي في مجال التعاون عبر سعيا لتحقيق أىداف برنامج الحدود لالتحاد األفريق .13
 الحدود، اتفق االجتماع عمى ما يمي:

ندعو جميع الدول  متعاون عبر الحدود.ل يفريقاتفاقية االتحاد األ اعتماد (1
 التنفيذتفاقية لضمان دخوليا حيز االاألعضاء إلى التوقيع والتصديق عمى 

 بسرعة؛

برنامج ل الفعال تنفيذالب االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية قيام (2
 من أصحاب المصمحة؛ وغيرىا تبادل بين الدول األفريقية
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عمى أساس تشجيع ودعم التعاون عبر الحدود ترمي إلى ضع خطة عمل و  (3
 ؛المحمية المبادرة

غيرىا من ومكافحة اإلرىاب و منع عبر الحدود في مجال  التعاون تعزيز  (4
 ؛لمحدود العابرةالجرائم 

من الحواجز ذلك  وغير معبورلتقميص الفترة الزمنية لبير تداواعتماد  تنفيذ  (5
من قبل الدول األعضاء عند االقتضاء وذلك  غير الجمركية عمى الحدود

 ؛األفراد ة وحركةيالتجار المبادالت لتسييل 

الخبرات األفريقية  عمى أساساإلدارة المشتركة لمموارد العابرة لمحدود،  تشجيع (6
 والدولية ذات الصمة؛

والذي يجري إعداده حاليا من قبل  التعاون عبر الحدودال الدليل حول استكم (7
 المفوضية مع األخذ في االعتبار خصوصيات الدول الجزرية.

 مشروع اتفاقية االتحاد األفريقي حول التعاون العابر لمحدود

قدمت المفوضية مشروع اتفاقية االتحاد األفريقي حول التعاون العابر لمحدود  .14
تم استعراضيا عمى نحو مستفيض خالل اجتماع الخبراء المنعقد في  التي كان قد

واالجتماع الوزاري المنعقد في أديس أبابا في مارس  2119بماكو في نوفمبر 
. وكان قد تم االتفاق عمى ضرورة استكمال مشروع االتفاقية عمى أساس 2111

اعتمادىا.  بعض التعديالت المقترحة آنذاك والتي كانت شكمية في معظميا قبل
، شدد مؤتمر االتحاد عمى أىمية التعجيل 2112وخالل دورتو العادية في يناير 

 باعتماد االتفاقية.

في ىذا اإلطار، شدد االجتماع عمى أن ميمتو ال تتمثل في إعادة النظر في  .15
قد تم إدراجيا  2111االتفاقية ولكن التأكد من أن بعض التعديالت المقترحة في 

ئم. وعمى ىذا األساس، اتفق االجتماع عمى األخذ في االعتبار عمى النحو المال
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عددا محدودا من التعديالت قبل تقديمو إلى مؤتمر الوزراء العتماده، عمما أنو ال 
 ينبغي لو بأي حال من األحوال المس بالمحتوى العام لموثيقة.

 تعزيز القدرات األفريقية عمى تنفيذ برنامج الحدود التحاد األفريقي

ناولت عروض عديدة ىذا الموضوع سواء من قبل المفوضية أو أخصائيين ت .16
مختمفين. شدد االجتماع باإلجماع عمى أنو بدون قدرات كافية في مجال الموارد 
البشرية والفنية، سيستحيل ضمان التنفيذ الفعال لمختمف جوانب برنامج الحدود 

 لالتحاد األفريقي.

، حدد االجتماع التدابير ذات األولوية سعيا لمتغمب عمى التحديات القائمة .17
 التالية:

 المعنية بمسائلمخبراء ومؤسسات البحث والتدريب في القارة إجراء جرد ل (1

تدريبية وتعميمية حول مناىج ووضع الحدود، والربط الشبكي بين المؤسسات 
 الحدود؛ مسائل

  المعنيين.األفريقيين حمقات عمل تدريبية لميياكل والموظفين  تنظيم  (2

تشجيع تبني نيج مشترك بين اإلدارات عمى مستوى المفوضية وذلك نظرا  (3
 لمطابع المتعدد األبعاد لبرنامج الحدود لالتحاد األفريقي.

 الشراكة وتعبئة الموارد من أجل تنفيذ/تعميم برنامج الحدود لالتحاد األفريقي

 شدد االجتماع عمى أن الشراكة وتعبئة الموارد يشكالن عنصرا أساسيا .18
لبرنامج الحدود لالتحاد األفريقي. ورحب بالعالقات الوثيقة القائمة مع الوكالة 
األلمانية لمتعاون الفني التي تعتبر أكبر مساىم مالي في البرنامج ومع جيات فاعمة 
أخرى ثنائية ومتعددة األطراف. أقر المشاركون بالحاجة الممحة إلى تعزيز وتنويع 

ويل البرنامج وضرورة تقديم مساىمات ىامة من قبل تمك الشراكات. كانت مسألة تم
 لمدول األفريقية موضوع مناقشات معمقة.
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 وبشكل أكثر تحديدا، اتفق االجتماع عمى ما يمي: .19

 التفاعل مع الجيات الدولية ذات الصمة؛ وتكثيفمواصمة  (1

برنامج الحدود لالتحاد  تعبئة الموارد لدعم تنفيذ حولالمؤتمر المقترح تنظيم  (2
 .2112ريقي في موعد أقصاه ديسمبر األف

 بشأن مسألة التعميم، طمب االجتماع: .21

 وضع خطة إعالمية لمترويج لبرنامج الحدود لالتحاد األفريقي ؛ (1

 حدود.لم فريقياأليوم الالدول األعضاء لالحتفال ب قبلتدابير عممية من  ذاتخا (2

 :نحو تحديد نهج جديد لمحدود األفريقية سابعا:

مف البنود المدرجة في جدول الروابط القائمة بين التعيين أبرزت دراسة مخت .21
والترسيم والتعاون العابر لمحدود وتعزيز القدرات والشراكات وتعبئة الموارد. ويتضح 
من ذلك ضرورة تبني نموذج جديد قائم عمى نيج متكامل إلدارة الفضاءات الحدودية 

وانب المترابطة لألمن ومن شأنو ضمان االستفادة القصوى من التكامل بين الج
والتنمية في الفضاءات الحدودية. وفي ىذا الصدد، طمب االجتماع من المفوضية 
استكمال االستراتيجية المتكاممة إلدارة الفضاءات الحدودية التي يجري إعدادىا 

 حاليا.

طمب االجتماع من المفوضية دمج ىذا النيج الجديد إلدارة الفضاءات  .22
 التي يجري إعدادىا حاليا. 2117-2113ستراتيجية الحدودية في الخطة اال

 :التحضير لممؤتمر الوزاري ثامنا:

قرر االجتماع إحالة تقريره ومشروع اإلعالن إلى مؤتمر الوزراء لبحثيما  .23
 واعتمادىما. 
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. وخالل 2112مايو  16انعقدت الجمسة الختامية لالجتماع بعد ظير يوم  .24
الدعم الذي قدمتو من أجل ضمان حسن الجمسة، شكر المشاركون المفوضية عمى 

 سير األعمال. وأعربوا أيضا عن شكرىم لمنيجر شعبا وحكومة عمى كرم الضيافة.

- 
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 التحاد األفريقيلبرنامج الحدود  حولإعالن 

 2172مايو  71 النيجر، نيامي،
 

 عقدنا مسائل الحدود،المسؤولين عن فريقي ألول األعضاء في االتحاد اوزراء الد نحن، .1

 تنفيذ وضع، لمتداول بشأن 2112مايو  17 في الثالث في نيامي، النيجر، مؤتمرنا

إلى  14مخبراء من تحضيري ل اجتماعٌ نا مؤتمر  سبقوقد . فريقيالحدود لالتحاد األ برنامج
منذ نيل  ميورية جنوب السودان ألول مرةجوقد شيد المؤتمر مشاركة  .2112مايو  16

 والتي نرحب بيا ترحيبا حارا.  2111استقالليا في يوليو 

-AUBP/EXPو  BP/MIN/DECL.(II)في إطار متابعة تنفيذ البيانين رقــممؤتمرنا انعقد  .2

MIN/7(II)]  ريقيين المسؤولين عن األف األول والثاني لموزراء ينالمؤتمر  الصادرين عن
مارس  25و 2117يونيو  7 في في أديس أبابا، إثيوبيا،، المنعقدين دودالح مسائل
تحاد ذات الصمة. مؤتمر االالمجمس التنفيذي و مقررات  عمى التوالي وكذلك 2111

الصادرة عن الزعماء لمختمف القرارات والمقررات  امتدادامؤتمرنا وبشكل عام، يأتي 
 اإلقميمي. التكاملو  السمم واألمن مسائلبشأن األفريقيين 

الصدد، نرحب  ىذا يفاستعرضنا وضع تنفيذ برنامج الحدود لالتحاد األفريقي. و  .3
وذلك  المصمحة اآلخرين، وأصحاب عتماد التدريجي لمبرنامج من قبل الدول األعضاءاالب

د دخول البرنامج، بعأيضا عن ارتياحنا بالمحددة. نعرب  شرط أساسي لتحقيق األىداف
 تعييندعم لعمميات بمزيد من العممية تميزت  والتوعية، مرحمة يمالتعممن  يةمرحمة أول

التقدم  بارتياح نالحظ. القدراتتعزيز عبر الحدود و  التعاون شجيعوترسيم الحدود وت
المحرز عمى األرض في ظل اتخاذ الدول األعضاء العديد من المبادرات الرامية إلى 

 األول األفريقي يومال 2111يونيو  7وم بي االحتفالالبرنامج وكذلك  تنفيذ مختمف جوانب
 محدود.ل
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األزمة  عمى وجو الخصوصذلك  تدل عمىبروز تحديات أمنية جديدة، كما  أيضا نالحظ .4
 تعيين وترسيم الحدود، تسمط الضوءعالوة عمى التي، و الساحل والصحراء منطقة   في

التعاون بين  وعمى تعزيز عمى أراضييا الفعميةالسيطرة  الدولأن تضمن ضرورة  عمى
محدود المستمرة ل سماكة"النالحظ مع القمق " وبالمثل، األمن. مجالالبمدان األفريقية في 

بين البمدان األفريقية  المبادالت التجاريةحد كبير انخفاض  إلى ، وىو ما يفسرةاألفريقي
دان القيود تثقل كاىل البم ىذهفراد. إن حرية تنقل األ فيتتم مواجيتيا والمشاكل التي 

 ةيلتجار ا الدولية الكبرى لمبادالتيا النقل النامية غير الساحمية التي تعتمد عمى ممرات
وأخيرا، إن غياب تعيين الحدود البحرية، ال يزال عائقا  .وتعيق جيود التنمية االقتصادية

أمام تنمية موارد الطاقة والموارد السمكية وغيرىا من الموارد البحرية من قبل الدول 
 رة.المجاو 

برنامج الحدود لالتحاد  قوم عمييايىذا السياق، نؤكد عمى أىمية المبادئ التي  يف .5
 احترام مبدأاألفريقي عمى نحو ما ورد في صكوك االتحاد األفريقي ذات الصمة وخاصة 

ية التسوية السممية لممنازعات الحدود مبدأو  الستقاللا عند نيل بمدانناالحدود القائمة 
 واألمن السمم  لتحقيقمالاع وترسيم الحدود األفريقيةفي اعتبار تعيين  ةالمشتركوالرغبة 

 والتقدم االقتصادي واالجتماعي.

 لمختمف تجديد الجيود من أجل التنفيذ الفعالبنؤكد من جديد التزامنا  تقدم، ماعمى  بناءً  .6

اضح بشكل و المرسومة  الحدودجوانب برنامج الحدود لالتحاد األفريقي، إدراكا مّنا بأن 
التكامل  تعزيزو  ضرورية لحفظ السالم واألمن واالستقرارجيدة،  والخاضعة إلدارة

، بما في من حواجز إلى جسورالحدود  ليتحو و  ةيتجار مبادالت الاالقتصادي وتسييل ال
 .محمية مبادرة عمى أساسذلك من خالل التعاون عبر الحدود 

تحقيق جميع األىداف التي ل قناالممقاة عمى عاتالميمة  جسامةالوقت نفسو، ندرك  في .7
 كما يدل عمى ذلك:حددناىا ألنفسنا، 
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عممية في إطار إلى الدول األعضاء تم إرسالو عمى االستبيان الذي  قمة عدد الردود (1
ىناك أكثر من القو، عمى إطخمس سنوات مرور الحدود اإلفريقية )بعد  وضعفحص 

امتالك رؤية شاممة عن  مما يحول دونلم ترد بعد عمى االستبيان(، عضوا  22
 وترسيم الحدود؛ عيينتاالحتياجات في مجال 

التي تم الحدود األفريقية فإن نسبة  حتى اآلن، تم تمقيياإلى الردود التي  استنادا (2
ىذه بينما كان من المقرر أصال أن تكتمل فقط،  %35 تعيينيا وترسيميا تبمغ

األمن واالستقرار والتنمية حول مؤتمر  تفاىمالمذكرة ، وفقا ل2112 فيالعممية 
 ؛والتعاون في أفريقيا

 ت خطيرة؛نزاعاتطور إلى من شأنيا أن تالتي  اإلقميمية المنازعات استمرار (3

 في إطارأو  محميةالمبادرة عمى أساس ال التعاون عبر الحدود سواء كان ضعف (4
 ؛الكبرىمشاريع التكامل 

لتنفيذ لضمان اتمبية االحتياجات  الحالية عمىية والمالية فنالبشرية والضعف القدرات  (5
 لبرنامج الحدود لالتحاد األفريقيالفعال 

ممناطق الحدودية ل ، عمى ضرورة ضمان اإلدارة المتكاممةنظرا لمتحديات الراىنة، نؤكد .8
نشجع الدول التنموية واألمنية فييا. وبالتالي، مشاكل ملالشاممة  معالجةبما يضمن ال

نشاء في ىذا الصدد و وطنية متكاممة راتيجيات األعضاء عمى وضع سياسات واست ا 
المفوضية استكمال الوثيقة التي  من نطمب .المطموبة عند االقتضاء المؤسسية ليياكلا

 .بأسرع ما يمكن اإلدارة المتكاممة لمحدود يتم إعدادىا حاليا حول

نب جواىذا النيج، نؤكد مجددا عمى الحاجة الممحة لمتنفيذ الفعال لمختمف في إطار  .9
 برنامج الحدود لالتحاد األفريقي.
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عادة تأكيدهاوترسيمبشأن تعيين الحدود   :ها وا 

 وترسيم الحدودالستكمال تعيين  القيام بكل ما في وسعناعتبار ضرورة االفي  ضعن إذ .11

التي حددىا  جديدةال 2117 ميمةالتي لم يتم بعد تعيينيا وترسيميا، وفقا ل اإلفريقية
 عمى ما يمي: تفق، ن2111يوليو في  البو،مالمنعقدة في  التحاد في دورتوا مؤتمر

 .عمى أقصى حد 2112بحمول يوليو استكمال عممية تشخيص الحدود األفريقية  (1
أرسمتو حتى اآلن عمى االستبيان الذي رد من الدول األعضاء التي لم ت طمبي  

 ؛ةالمحددالمفوضية، القيام بذلك ضمن الميمة 

عمى  حدودىا،تعيين عممية  بشأنعن التطورات  اسنوي اتقرير كل دولة عضو تقديم  (2
 إعداد مثل ىذه التقارير؛ أن تقوم المفوضية بتحديد شكل

التي لم تخضع بعد لمتعيين وترسيم حدودىا عيين تفي الدول األعضاء  إسراع (3
المطموبة في ىذا الصدد، واتخاذ جميع التدابير القانونية والمالية والمؤسسية  والترسيم
التي لدييا نحث الدول األعضاء  وبالمثل، .2117لميمة من االمتثال بما يض
الوسائل السممية عمى بذل قصارى جيدىا إليجاد حمول سريعة ليا بحدودية منازعات 
 ؛، عند االقتضاءاألخرىالمختصة األفريقية يياكل وال األفريقي االتحادمن  وذلك بدعم

عند لممعالم الحدودية وتكثيفيا  يةممموسة من أجل الصيانة الدور  تدابير اعتماد (4
 ؛الخالفات والمنازعاتجعميا أكثر وضوحا والحد من مخاطر بيدف  االقتضاء

إدراج جانب حول تدمير األلغام المضادة لألفراد في استراتيجيات تعيين وترسيم  (5
 الحدود؛

وترسيم الحدود  مجال تعيين  الممارسات الجيدة في حولدليل التعجيل باستكمال ال (6
 .حالياالذي يجري إعداده و 
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 التعاون عبر الحدود:بشأن 

نتفق عمى تحقيق األىداف التي وضعناىا في مجال التعاون عبر الحدود، سعيا ل .11
 التدابير التالية:

ندعو جميع الدول األعضاء إلى  متعاون عبر الحدود.ل يفريقاتفاقية االتحاد األ اعتماد (1
 بسرعة؛ التنفيذفاقية لضمان دخوليا حيز تاال أو االنضمام إلىالتصديق  وأالتوقيع 

برنامج تبادل ل الفعال التنفيذب االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية قيام (2
 من أصحاب المصمحة؛ وغيرىا بين الدول األفريقية

 وثيق مع المجموعات االقتصاديةالتعاون بالاالتحاد األفريقي، قيام مفوضية  (3

 المبادرةعمى أساس عمل لتشجيع ودعم التعاون عبر الحدود  ضع خطةبو  اإلقميمية،

 ىذا التعاون؛ لتسييل المطموبة األعضاء التدابيرتتخذ الدول عمى أن  المحمية،

 لمحدود ومكافحة اإلرىاب والجريمة العابرةمنع عبر الحدود في مجال  التعاون تعزيز  (4

األخرى  واألعمال القرصنةوغيرىا من التيديدات، بما في ذلك الصيد غير المشروع و 
ىذا الصدد، نشدد  فيو  فريقي.ألا التحادل الصكوك ذات الصمة إطارذات الصمة، في 

لمركز األفريقي لمدراسات المناط بادور العمى أىمية تبادل المعمومات واالستخبارات و 
 اإلرىاب؛المتعمقة بوالبحوث 

من الحواجز غير ذلك  يروغ معبورلتقميص الفترة الزمنية لتدابير واعتماد  تنفيذ (5
ة يالتجار المبادالت لتسييل وذلك  من قبل الدول األعضاء الجمركية عمى الحدود

األفريقي والمجموعات االقتصادية  االتحاد ذات الصمةمقررات لم وفقا ،األفراد وحركة
 اإلقميمية؛

والدولية  الخبرات األفريقية عمى أساساإلدارة المشتركة لمموارد العابرة لمحدود،  تشجيع (6
 ذات الصمة؛
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والذي يجري إعداده حاليا من قبل  التعاون عبر الحدوداستكمال الدليل حول  (7
 .المفوضية

 القدرات: بشأن تعزيز

 لبناء القدرات، حددنا األولويات التالية:قصوى ألىمية الإدراكا منا ل .12

راء جرد إجتنفيذ األحكام المتفق عمييا خالل مؤتمرنا الثاني، وال سيما  في اإلسراع (1
الحدود، والربط الشبكي  المعنية بمسائلمخبراء ومؤسسات البحث والتدريب في القارة ل

 مع المؤسسات المماثمة خارج أفريقيا وأبينيا  فيماسواء  بين المؤسسات القائمة
 الحدود؛ تدريبية وتعميمية حول مسائلمناىج ووضع 

 ء التي لم تقم بذلك بعد.إنشاء لجان وطنية معنية بالحدود من قبل الدول األعضا (2

الصدد،  ىذا فيو  المعنيين.األفريقيين حمقات عمل تدريبية لميياكل والموظفين  تنظيم  (3
الحكومة األلمانية من خالل الوكالة األلمانية  خصوصاو نحث شركائنا الدوليين، 

وغيرىا من الشركاء الثنائيين  المتحدة واالتحاد األوروبي واألمملمتعاون الفني 
 .الالزم مى تقديم الدعمع ،عددي األطرافوالمت

نظرا لمطابع المتعدد األبعاد لبرنامج الحدود لالتحاد األفريقي، ي طمب من المفوضية  (4
 أن تتبنى نيجا أكثر تكاممية.

 بشأن تعميم برنامج الحدود لالتحاد األفريقي:

ماده عمى سعيا لتعزيز تعميم برنامج الحدود لالتحاد األفريقي وبالتالي تسييل اعت  .13
 كافة المستويات، نتفق عمى ما يمي:

وضع خطة اتصال وتوعية لمترويج لبرنامج الحدود لالتحاد األفريقي وتحديد أدوار  (1
 كل من الفاعمين الوطنيين واإلقميميين والقاريين

 حدود.لم فريقياأليوم الالدول األعضاء لالحتفال ب قبلتدابير عممية من  اتخاذ (2
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 لموارد:الشراكة وتعبئة ابشأن 

ذين يقدمون الدعم لبرنامج الحدود لالتحاد، الين نعرب عن امتناننا لمشركاء الدولي .14
 عمل الحكومةبنرحب عمى وجو الخصوص  نتائج ىامة.األمر الذي ساعدنا عمى تحقيق 

عن تقديرنا أيضا نعرب من خالل الوكالة األلمانية لمتعاون الفني. و األلمانية االتحادية 
الحدود بين السودان وجنوب  عيينالمممكة المتحدة فيما يتعمق بت لمدعم المقدم من

 السودان.

 عمى ما يمي: نتفقشراكات، لم اتعزيز  .15

الوكالة األلمانية  التفاعل مع الجيات الدولية ذات الصمة وال سيما وتكثيفمواصمة  (1
كاء وغيرىا من الشر  ورابطة مناطق الحدود األوروبية وروبياأل واالتحادلمتعاون الفني 

 ؛منياالخبرات وحشد الدعم  تبادل لتسييل

برنامج الحدود لالتحاد األفريقي  تعبئة الموارد لدعم تنفيذ حولالمؤتمر المقترح تنظيم  (2
 ؛2112بمشاركة القطاع الخاص في موعد أقصاه ديسمبر 

التعجيل بإنشاء صندوق لدعم أنشطة برنامج الحدود لالتحاد األفريقي، في انتظار  (3
ى اتفاقية االتحاد األفريقي  حول التعاون العابر لمحدود ودخولو حيز التوقيع عم

التنفيذ. ونطمب في ىذا اإلطار من الدول األعضاء المساىمة بشكل كبير في تمويل 
 برنامج الحدود لالتحاد األفريقي.

 متابعة هذا اإلعالن: بشأن

ل األعضاء الدو  ندعو من المجمس التنفيذي أن يوافق عمى ىذا اإلعالن. نطمب  .16
 التدابيروالمجموعات االقتصادية اإلقميمية وأصحاب المصمحة اآلخرين إلى اتخاذ 

 اإلعالن. أحكام ىذا الالزمة لتنفيذ
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الخصوص، نحث  وجو عمىو  متابعة ىذا اإلعالن.المفوضية إلى ضمان  دعون .17
ريقي لمفترة استكمال الخطة االستراتيجية لتنفيذ برنامج الحدود لالتحاد األفعمى المفوضية 

 .األعضاء وأصحاب المصمحة اآلخرين الدول بالتشاور معوذلك  2113-2117

برنامج  تنفيذوضع لغرض النظر في  2114القادم في عام  ناعمى عقد مؤتمر  نوافق .18
 . بشأنو من قرارات  واتخاذ ما يمزم الحدود لالتحاد األفريقي

- 
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 ن الدول األعضاء في االتحاد االفريقي:حن

باألىداؼ كالمبادئ المنصكص عمييا في القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي،  إذ نسترشد
اعة االقتصادية كالمعاىدة المؤسسة لمجم 0222يكليك  11المعتمد في لكمي )تكجك( في 
 .1661يكنيك  3اإلفريقية في أبكجا )نيجيريا( في 

ذ نعيد التأكيد عمى التزامنا حكؿ مبدأ احتراـ الحدكد التي كانت  AHG/RES.16 (I)بالقرار  وا 
قائمة عند نيؿ االستقبلؿ الكطني، الصادر عف الدكرة العادية األكلى لمؤتمر رؤساء دكؿ 

 .1631يكنيك  01إلى  14قية المنعقدة في القاىرة، مصر، مف كحككمات منظمة الكحدة األفري

ذ نضع في االعتبار ا بشأف السمـ كاألمف في أفريقيا مف  CM/RES.1069( CXLIV)لقرار وا 
لمجمس كزراء  11خبلؿ تسكية متفاكض عمييا لمنزاعات الحدكدية، الصادر عف الدكرة العادية الػ

 .1653يكليك  03إلى  01أديس أبابا، إثيكبيا، مف منظمة الكحدة األفريقية المنعقدة في 

ذ نشير إلى األحكاـ ذات الصمة لمذكرة التفاىـ حكؿ مؤتمر السمـ كاالستقرار كالتنمية في  وا 
لمؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات منظمة الكحدة  35أفريقيا المعتمدة خبلؿ الدكرة العادية الػ

 .0220يكليك  5فريقيا، في األفريقية المنعقدة في دكرباف، جميكرية جنكب أ

ذ نشير أيضا  اتعف مؤتمر  ةحكؿ برنامج الحدكد لبلتحاد األفريقي الصاد اإلعبلناتإلى  وا 
 0224يكنيك  4لكزراء المسؤكليف عف مسائؿ الحدكد، المنعقديف في أديس أبابا، إثيكبيا، في ا
 عمى التكالي. في نيامي،  0210مايك  14ك 0212مارس  02ك

ذ نصمم تنفيذ مقررات االتحاد األفريقي المتعمقة بمسائؿ الحدكد، بما في ذلؾ المقرراف  عمى وا 
(XI) EX.CL/DEC.370ك(XIV) EX.CL/DEC.46111الصاراف عف الدكرتيف العاديتيف الػ 
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كفي أديس  0224يكنيك  06إلى  02في أكرا، غانا، مف لممجمس التنفيذم المنعقدتيف  11كالػ
 التكالي. عمى 0226يناير  32ك 06أبابا يكمي 

ذ نشير إلى المبادرات الكطنية المتعمقة بتعييف كترسيـ الحدكد البحرية كأحكاـ اتفاقية األمـ  وا 
 .المتحدة حكؿ قانكف البحار

بأف مف شأف إطار قانكني لمتعاكف العابر لمحدكد أف يعجؿ بالتكامؿ في أفريقيا  واقتناعا منا
 ف الدكؿ األعضاء.كيحسف أفاؽ الحؿ السممي لمنزاعات الحدكدية بي

عمى اعتماد اتفاقية لتنفيذ تعاكف عابر لمحدكد فعاؿ كضركرم لتحكيؿ المناطؽ  وحرصا منا
 الحدكدية إلى مناطؽ تبادؿ كتعاكف.

 يمي: اتفقنا عمى ما

 األولىالمادة 
 التــعريفات

 ألغراض ىذه االتفاقية،

 دكلتيف مجاكرتيف أك أكثر. "، منطقة جغرافية تمتد عمى حدكدالمنطقة الحدوديةتعني عبارة "

 ات" برنامج الحدكد لبلتحاد األفريقي عمى نحك ما كردت في اإلعبلنبرنامج الحدودتعني عبارة "
الكزراء األفريقييف المسؤكليف عف الحدكد المنعقديف في أديس أبابا في ات عف مؤتمر  ةالصادر 
أجازىا المجمس  كالتي 0210مايك  14في نيامي في ك  0212مارس  02ك 0224يكنيك 

 التنفيذم الحقا.

 "، مفكضية االتحاد األفريقي.المفوضيةتعني كممة "
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المجنة التي أنشأتيا مفكضية االتحاد  المجنة االستشارية القارية المعنية بالحدود"تعني عبارة "
األفريقي كتضـ ممثميف عف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، باعتبارىا آلية التنفيذ لمتعاكف 

 عابر لمحدكد عمى المستكل القارم. ال

 اتفاقية االتحاد األفريقي لمتعاكف العابر لمحدكد. "االتفاقية"تعني كممة 

"، أم قانكف أك سياسة ترمي إلى تعزيز عبلقات حسف التعاون العابر لمحدودتعني عبارة "
أصحاب  قميمية كغيرىا مفكاإلدارات اإل مجتمعاتسكاف المناطؽ الحدكدية كالالجكار بيف 

 .تخدـ ىذا الغرض، بما في ذلؾ إبراـ اتفاقيات كترتيبات داخؿ دكلتيف أك أكثر المصمحة

"، كؿ ىيئة إدارية أك سمطة محمية المجنة االستشارية المحمية المعنية بالحدودتعني عبارة "
 معنية بالحدكد كمعترؼ بيا بيذه الصفة بمكجب القكانيف المحمية لمدكؿ األطراؼ.

" إعادة بناء المعالـ الحدكدية المتدىكرة في أماكنيا األصمية إعادة تأكيد الحدود" تعني عبارة
 كفقا لممعايير الدكلية

"، الييئة التي تسيؿ الحكار كالمشاكرة المجنة االستشارية اإلقميمية المعنية بالحدودتعني عبارة "
 لحكـ المحمي عبر الحدكد.بيف اإلدارات أك السمطات اإلقميمية كالثنائية كالمحمية المعنية با

 "، كتؿ التكامؿ اإلقميمي لبلتحاد األفريقي."المجموعات االقتصادية اإلقميميةتعني عبارة 

"، أم دكلة في االتحاد األفريقي صدقت عمى الدولة الطرف أو الدول األطرافتعني عبارة " 
لدل رئيس مفكضية االتفاقية أك انضمت إلييا أك قامت بإيداع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ 

 االتحاد األفريقي.
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"، اإلدارات أك السمطات أك الييئات التي المجموعات أو السمطات المحميةتعني عبارة إدارة "
 تمارس مياما في مجاؿ الحكـ المحمي كتعتبر كذلؾ بمكجب القانكف المحمي لمدكؿ األطراؼ.

 " االتحاد األفريقياالتحادتعني كممة "

 2المادة 
 األهداف

 مي التعاكف العابر لمحدكد إلى تحقيؽ األىداؼ التالية7ير 

 عمى األصعدة المحمية كاإلقميمية الفرعية كاإلقميمية؛ تسييؿ تطكير التعاكف العابر لمحدكد .1
 استغبلؿ الفرص الناشئة عف تقاسـ الحدكد المشتركة كمكاجية التحديات المتعمقة بذلؾ؛ .0
كؿ األفريقية كفقا لآلليات المتفؽ عمييا بيف تسييؿ تخطيط كترسيـ كتثبيت الحدكد بيف الد .3

 األطراؼ المعنية.
 تسييؿ التسكية السممية لممنازعات  .1
 ضماف اإلدارة المتكاممة كالفعالة كالناجعة لمحدكد  .2
 تحكيؿ المناطؽ الحدكدية إلى لبنات لمنمك كتكامؿ القارة سياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا، .3
 ع النزاعات كتكامؿ القارة كتعميؽ كحدتيا.تعزيز السمـ كاالستقرار مف خبلؿ من .4

 3المادة 
 مجاالت التعاون

 

 تمتـز الدكؿ األطراؼ بتعزيز التعاكف العابر لمحدكد في المجاالت التالية7
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 المعمكمات الخاصة بالخرائط كالمعمكمات الجغرافية، بما في ذلؾ المسح؛  .1
الت كاألنشطة  الزراعية التنمية االجتماعية كاالقتصادية بما في ذلؾ النقؿ كاالتصا .0

كالرعكية ك الصناعات اليدكية كمكارد الطاقة كالصناعية كالصحة كالصرؼ الصحي 
 كمياه الشرب كالتعميـ كحماية البيئة.

 األنشطة الثقافية كالرياضة .3
الجرائـ العابرة لمحدكد كاإلرىاب كالقرصنة كغيرىا مف أشكاؿ مكافحة األمف، بما في ذلؾ  .1

 الجريمة،  
 األلغاـ في المناطؽ الحدكديةإزالة  .2
بما في ذلؾ تحديد بناء المؤسسات في جميع المجاالت التي تغطييا ىذه االتفاقية  .3

 برامج.المشاريع ك الكصياغة ككضع كتنفيذ 
 أم مجاؿ آخر تتفؽ الدكؿ األعضاء عميو. .4

 4المادة 
 التعاون العابر لمحدودتسهيل 

 

ؽ قانكني أك إدارم أك أمني أك تبذؿ كؿ دكلة طرؼ قصارل جيدىا لتذليؿ أم عائ .1
ثقافي أك فني قد يعرقؿ التطكير كالسير المبلئـ لمتعاكف العابر لمحدكد. كفي ىذا 
 الصدد، ينبغي لمدكؿ األطراؼ إجراء مشاكرات منتظمة مع األطراؼ المعنية األخرل،

ج تتعاكف الدكؿ األطراؼ، كفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية، تعاكنا كامبل في تنفيذ برنام .0
 الحدكد لبلتحاد األفريقي.
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 5المادة 
 المعمومات والمعمومات االستخباراتية تقاسم

تكفر كؿ دكلة قدر اإلمكاف المعمكمات التي تطمبيا منيا دكلة طرؼ أخرل بيدؼ  .1
 تمكينيا مف الكفاء بالتزاماتيا المترتبة عمى االتفاقية بسيكلة.

كتسييؿ تقاسـ المعمكمات  تتخذ كؿ دكلة طرؼ الخطكات الضركرية لتشجيع كتعزيز .0
 االستخباراتية التي قد تطمبيا دكلة طرؼ أخرل بشأف حماية كأمف المناطؽ الحدكدية.

 
 6المادة 

 المختصة المسؤولة عن المجاالت الحدودية هيئاتالسمطات أو ال

تقـك كؿ دكلة، عند التصديؽ عمى ىذه االتفاقية أك االنضماـ إلييا، أك في أقرب كقت ممكف 
المختصة المسؤكلة عف الييئات ؾ، بتزكيد مفكضية االتحاد األفريقي بأسماء السمطات أك بعد ذل

 مسائؿ الحدكد بمكجب قانكنيا المحمي.

 
 7المادة 

 المتعمقة بالمناطق الحدوديةالمحمية مواءمة القوانين 

ع الدكؿ األطراؼ عمى مكاءمة قكانينيا المحمية مع ىذه االتفاقية كتتأكد مف إببلغ إدارات أك  تشجَّ
سمطات الحكـ المحمي، عمى النحك الكاجب، بالفرص المتاحة ليا كالتزاماتيا بمكجب ىذه 

 االتفاقية.
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 8المادة 
 آليات تنفيذ التعاون العابر لمحدود عمى صعيد الدولة الطرف:

 

تمتـز الدكؿ األعضاء بتطبيؽ المبادئ كتنفيذ األىداؼ كالكفاء بااللتزامات المنصكص  .1
 تفاقية مف خبلؿ ما يمي7عمييا في اال

لغايات كضع آليات تعاكف بما في ذلؾ األطر القانكنية لتسييؿ تنفيذ األىداؼ كا ( أ
 المبينة في ىذه االتفاقية؛

األحكاـ الكاردة في ىذه االتفاقية في سياساتيا إدراج األخذ في االعتبار  ( ب
 كاستراتيجياتيا الكطنية.

قـك إدارات أك سمطات الحكـ المحمي باألنشطة المتعمقة بالتعاكف العابر لمحدكد كما تـ ت .0
 تعريفو في القانكف المحمي لمدكؿ األطراؼ.

إف إدارات الحكـ المحمي أك السمطات البلمركزية المعنية بالحدكد التي أنشئت بمكجب  .3
إبراـ اتفاقيات تعاكف مع القكانيف الكطنية لمدكؿ األطراؼ تمارس صبلحياتيا، بما فييا 

إدارات الحكـ المحمي أك السمطات البلمركزية المعنية بالحدكد في دكؿ األطراؼ المجاكرة 
 .لدكليا كفقا لمقكانيف المحمية

المختصة ييئات تضـ ممثميف مف ال حدكديةيجكز لمدكؿ األطراؼ إنشاء لجاف استشارية  .1
ارية، في بحث مسائؿ التعاكف لمساعدة الجماعات كالسمطات المحمية، بصفة استش

 العابر لمحدكد.
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 9المادة 
 آليات تنفيذ التعاون العابر لمحدود عمى مستوى المجموعات االقتصادية اإلقميمية

تنشئ المفكضية إطار تعاكف مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية حكؿ تنفيذ برنامج  .1
الصدد، تطمب المفكضية مف  الحدكد لبلتحاد األفريقي كفقا ألىداؼ االتفاقية. كفي ىذا

 المجمكعات االقتصادية اإلقميمية عمى القياـ بما يمي7
 تشجيع الدكؿ األعضاء فييا عمى التصديؽ عمى االتفاقية أك االنضماـ إلييا. ( أ

 تعييف جيات اتصاؿ لتنسيؽ كرصد تنفيذ االلتزامات المنصكص عمييا في االتفاقية.  ( ب
قميمية عمى إنشاء لجنة استشارية إقميمية تشجيع المفكضية كؿ مجمكعة اقتصادية إ .0

 معنية بالحدكد
إف المجاف االستشارية اإلقميمية المعنية بالحدكد التي تتككف مف مسؤكليف تعينيـ الدكؿ  .3

األعضاء في المجمكعات االقتصادية اإلقميمية تساعد األخيرة، بصفة استشارية، في 
 بحث مسائؿ التعاكف العابر لمحدكد.

 الستشارية اإلقميمية المعنية بالحدكد مسؤكلة عف المياـ التالية7تككف المجنة ا .1
المساعدة عمى صياغة سياسات كتحديد أنشطة لتطكير التعاكف العابر لمحدكد في  .أ 

 المسائؿ األمنية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلدارية في مناطقيا.
 لتعاكف العابر لمحدكد.ألعماؿ الضركرية لرفع مستكل اتبرز ا تحديد خارطة طريؽ .ب 
لبمكغ مرامي كأىداؼ ىذه  المطمكبةالكسائؿ  تعبئة نسيؽ جميع األنشطة عبلكة عمى .ج 

 .االتفاقية
تسييؿ الحكار كالمشاكرة بيف السمطات اإلقميمية كالمحمية الكاقعة عمى جانبي  .د 

 .المناطؽ الحدكدية
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ليف  لممناطؽ التكصية باعتماد أفضؿ الممارسات في مجاؿ اإلدارة كالتسيير الفعا .ق 
 الحدكدية.

دراسة المشاكؿ التي تكاجو سكاف المناطؽ الحدكدية كاقتراح حمكؿ ليا عندما تطمب  .ك 
 ذلؾ الدكؿ األطراؼ المعنية.

تقديـ تكصيات حكؿ الكسائؿ كالطرؽ الكفيمة بالمضي قدما بقضية األنشطة العابرة  .ز 
 لحدكدية المشتركة.لمحدكد التي تقـك بيا مختمؼ الكيانات المكجكدة في المناطؽ ا

 01المادة 
 آليات تنفيذ التعاون العابر لمحدود عمى الصعيد القاري

تضطمع المفكضية بدكر تنسيؽ كتسييؿ تنفيذ ىذه االتفاقية مف خبلؿ برنامج الحدكد.  .1
 كتبعا لذلؾ، ينبغي لممفكضية القياـ بما يمي7

 .االضطبلع بدكر ىيكؿ تنسيؽ مركزم لتنفيذ ىذه االتفاقية .أ 
 .دة الدكؿ األطراؼ عمى تنفيذ االتفاقيةمساع .ب 
تنسيؽ تقييـ تنفيذ االتفاقية مع بقية األجيزة الرئيسية لبلتحاد كالمجمكعات  .ج 

 االقتصادية اإلقميمية كاليياكؿ المختصة عمى الصعيد الكطني.
 إنشاء المجنة االستشارية القارية المعنية بالحدكد. .د 
 .االستخباراتيةالمعمكمات سـ مساعدة الدكؿ األطراؼ عمى إنشاء منتدل لتقا .ق 
تتألؼ المجنة االستشارية القارية المعنية بالحدكد مف ممثميف عف المجمكعات  .0

 االقتصادية اإلقميمية كتعمؿ تحت إشراؼ المفكضية.
 تككف المجنة االستشارية القارية المعنية بالحدكد مسؤكلة عف المياـ التالية7 .3

 سائؿ التعاكف العابر لمحدكد.تقديـ المشكرة لممفكضية حكؿ م .أ 
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استعراض كاقتراح مبادئ تكجييية عريضة لتعزيز التعاكف العابر لمحدكد في  .ب 
المجاالت األمنية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلدارية كغيرىا مف 

 المجاالت المشمكلة بيذه االتفاقية.
 تحديد األعماؿ كالمكارد ذات األكلكية المطمكبة لتنفيذىا. .ج 
 تشجيع أفضؿ الممارسات في مجاؿ تنمية المناطؽ الحدكدية .د 
دراسة المشاكؿ التي تكاجو سكاف الحدكد كاقتراح تكصيات بالتنسيؽ مع الدكؿ  .ق 

 األطراؼ المعنية كبمكافقتيا.

 00المادة 
 صندوق برنامج الحدود لالتحاد األفريقي

دارتو كفق .1 ا لمنظـ كالمكائح المالية يتـ إنشاء صندكؽ برنامج الحدكد لبلتحاد األفريقي كا 
 لبلتحاد األفريقي. 

 يتـ تمكيؿ صندكؽ برنامج الحدكد لبلتحاد األفريقي مف المصادر التالية7 .0
 المساىمات الطكعية مف الدكؿ األعضاء؛ ( أ

اإليرادات المتنكعة بما فييا اليبات كالمعكنات كفقا لمبادئ كأىداؼ االتحاد  ( ب
 األفريقي؛

 02المادة 
 أحكام الوقاية

يجكز تفسير أم حكـ مف أحكاـ ىذه االتفاقية بطريقة ال تتناسب مع أحكاـ القكانيف  ال .1
 كالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية، بما في ذلؾ القانكف العرفي الدكلي.
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ال يؤثر أم حكـ مف أحكاـ ىذه االتفاقية عمى أحكاـ محققة لمصمحة أكبر في مجاؿ  .0
لمدكؿ األطراؼ، أك في أم اتفاقية  المحميةالقكانيف ي كردت فالتعاكف العابر لمحدكد 

 إقميمية، قارية أك دكلية معمكؿ بيا في الدكؿ األطراؼ.
عند تنفيذ ىذه االتفاقية، ينبغي األخذ في االعتبار خصكصيات الدكؿ الجزرية  .3

 كاحتياجاتيا الخاصة.

 
 03المادة 

 تسوية المنازعات

دية مف خبلؿ التفاكض المباشر تسكَّل أم منازعات متصمة بيذه االتفاقية تسكية ك  .1
 بيف الدكؿ األطراؼ المعنية

إف تعذر التكصؿ إلى حؿ المنازعة مف خبلؿ التفاكض المباشر، تسعى الدكؿ  .0
األطراؼ جاىدة لتسكيتيا مف خبلؿ كسائؿ سممية أخرل، بما فييا المساعي الحميدة 

ف الدكؿ كغيرىا مف الكسائؿ السممية المتفؽ عمييا بي كالكساطة كالمصالحة 
األطراؼ. كفي ىذا الصدد،  ينبغي تشجيع الدكؿ األطراؼ عمى استخداـ إجراءات 

 كآليات تسكية المنازعات التي تـ كضعيا في إطار االتحاد األفريقي.

 
 04المادة 

 التوقيع والتصديق واالنضمام إلى االتفاقية

األعضاء في  تككف ىذه االتفاقية مفتكحة لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ أماـ الدكؿ .1
 االتحاد طبقا لئلجراءات الدستكرية لكؿ دكلة.
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 05المادة 
 بدء النفاذ

 االتحاد األفريقي ( يكما مف تمقي رئيس مفكضية32تدخؿ االتفاقية حيز التنفيذ بعد ثبلثيف )
 (.12كثيقة التصديؽ أك االنضماـ الخامسة عشرة )

 06المادة 
 التعديل

 لتعديؿ أك مراجعة ىذه االتفاقية. اتيجكز لكؿ دكلة طرؼ أف تقدـ اقتراح .1
تككف اقتراحات التعديؿ أك المراجعة مقدمة إلى رئيس المفكضية الذم يحيميا إلى الدكؿ  .0

 ( يكما مف تاريخ تمقييا.32األطراؼ في غضكف ثبلثيف )
عمى مشكرة مف المجمس التنفيذم لبلتحاد األفريقي، ىذه  يدرس مؤتمر االتحاد، بناءن  .3

دكرتو التالية كذلؾ شريطة أف تتمقى جميع الدكؿ إخطارا قبؿ بداية المقترحات خبلؿ 
 ( أشير عمى األقؿ.3الدكرة بثبلثة )

 يعتمد مؤتمر االتحاد التعديبلت كفقا لقكاعد إجراءاتو. .1
 .12تدخؿ التعديبلت أك المراجعات حيز التنفيذ طبقا ألحكاـ المادة  .2

 07المادة 
 اإليداع

 .االتحاد األفريقيضماـ لدل رئيس مفكضية تكدع كثائؽ التصديؽ أك االن .1
إف كؿ دكلة عضك تنضـ إلى االتفاقية بعد سريانيا، تكدع كثيقة انضماميا لدل رئيس  .0

 .االتحاد األفريقيمفكضية 



EX.CL/726 (XXI) ANNEX.III 

Page 13 

يجكز لكؿ دكلة طرؼ أف تنسحب مف ىذه االتفاقية بإرساؿ إخطار مكتكب إلى رئيس  .3
 .مف بدء نفاذ االنسحاب كاحدة المفكضية قبؿ سنة

عمى ىذه االتفاقية  جميع الدكؿ األعضاء بالتكقيع االتحاد األفريقي بمغ رئيس مفكضيةي .1
يداع أم صككؾ تصديؽ أك انضماـ فضبل عف دخكليا حيز التنفيذ. ينبغي لو أيضا  كا 

فضبل عف طمبات التعديؿ كاالنسحاب المتعمقة باالتفاقية إببلغ الدكؿ األطراؼ ب
 التحفظات.

لدل األميف العاـ  االتحاد األفريقي فاقية، يسجميا رئيس مفكضيةعند بدء نفاذ ىذه االت .2
 .مف ميثاؽ األمـ المتحدة 120لؤلمـ المتحدة كفقا لممادة 

نصكص أصمية بالمغات العربية ( 1)إف ىذه االتفاقية التي تـ تحريرىا في أربعة  .3
ضية االتحاد كاإلنجميزية كالفرنسية كالبرتغالية متساكية في الحجية، تكدع لدل رئيس مفك 

مف الدكؿ صكرة مكثقة طبؽ األصؿ منيا إلى كؿ دكلة يقكـ برساؿ األفريقي الذم 
 مغتيا الرسمية. باألعضاء في االتحاد األفريقي 

إثباتا لذلك، نحن رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي اعتمدنا هذه االتفاقية 
  في .........  ةالمنعقدخالل الدورة العادية الـ.... لمؤتمرنا )اتفاقية نيامي( 

 ......خصدرت في....... بتاري
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