
 

 

 

 البیان الختامي
والطاقة واالتصاالت والصناعة للنقل الدائمة واللجنة والهجرة، والجمارك للتجارة الدائمة اللجنة أعضاء              نحن ،

 والعلوم والتكنولوجیا في البرلمان األفریقي،

الشعوب مشاركة تعزیز أهدافه تشمل الذي األفریقي، لالتحاد التأسیسي القانون من 3 المادة االعتبار في نأخذ                  إْذ
وتیسیر اإلنسان، حقوق وحمایة الرشیدة والحوكمة الیومیة، حیاتها على تؤثر التي القرارات صنع عملیة في                 األفریقیة

 التنفیذ الفعال لسیاسات االتحاد األفریقي وأهدافه، واإلسهام في ازدهار الشعوب األفریقیة،

االجتماعات إطار في 2020 مارس 6 إلى 2 من الفترة في الرباط في المغربي البرلمان مقر في نجتمع إذ                     
منطقة تنفیذ من كجزء األفریقیة البینیة بالتجارة المتعلقة القضایا لمناقشة األفریقي للبرلمان الدائمة للجان                النظامیة
الشخصیة البیانات حمایة عن فضال المغربي، الجمركي والنظام التجارة وتیسیر األفریقیة، القاریة الحرة               التجارة

 واالقتصاد الرقمي،

المبادالت لتیسیر والدولیة والقاریة اإلقلیمیة المستویات على المعتمدة القانونیة األطر كل االعتبار في نأخذ                إْذ
واتفاق التجارة تیسیر بشأن العالمیة التجارة منظمة اتفاق ذلك في بما األفریقیة، البلدان بین التجارة وتعزیز                  التجاریة،
األفریقي االتحاد قرار بموجب رواندا، كیغالي، بمدینة 2018 مارس في الموقع القاریة الحرة التجارة                منطقة

،  (Ext/Assembly/AU/Dec.1(x 

القارة بتنمیة والعنایة األفریقیة البلدان بین التجارة بحفز والحكومات الدول رؤساء بالتزام علما نحیط                إذ
 األفریقیة؛

ورؤوس األشخاص حركة حریة فیها ستؤدي قارة رؤیة یتضمن الذي األفریقي، لالتحاد 2063 بأجندة نذّكر                 إذ
في أفریقیا وضع وتحسین األفریقیة، البلدان بین واالستثمار التجارة حجم في كبیرة زیادة إلى والخدمات والسلع                  األموال

  مستوى التجارة العالمیة:

فیما األفریقیة، االقتصادیة للجماعة المنشئة المعاهدة بروتوكول على التصدیق تعترض التي الصعوبات نسجل               إْذ
  یتعلق بحریة تنقل األشخاص، والحق في اإلقامة، والحق في االستقرار؛

  إْذ نسجل  الدور الهام لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة في أفریقیا؛

البیانات استخدام عن الناجمة والمخاطر األخطار إلى للتصدي جهاز لتنفیذ الملحة الحاجة إزاء القلق یساورنا                 إْذ
المعلومات تكنولوجیا وتطویر تعزیز مع والحریات الخصوصیة احترام أجل من األفراد على والملفات               اإللكترونیة

 واالتصاالت في البلدان األعضاء في االتحاد األفریقي؛
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الشخصیة البیانات إلدارة مناسب تشریعي إطار لدیها لیس األفریقیة البلدان من به یستهان ال عددا أن نالحظ                   إذ
 وحمایتها؛

البیانات لحمایة قانونیة أطر وجود وعدم السیبرانیة الجریمة حجم مواجهة في انشغالنا بالغ عن نعرب                 وإذ
 الشخصیة في أفریقیا،

 

 ونتیجة لذلك، نتفق على ما یلي:

 أوال - في مجال تنشیط التجارة فیما بین البلدان األفریقیة:

اتفاق على والتصدیق التوقیع بضرورة حكوماتهم بتحسیس الموقعة غیر الدول في البرلمانیین نوصي 1.1.              
 منطقة التجارة الحرة القاریة األفریقیة في أجل أقصاه 1 یولیو 2020، تاریخ تفعیل االتفاق؛

للجماعة المنشئة بالمعاهدة الملحق البروتوكول على التوقیع إلى دولهم دعوة على البرلمانیین نحّث 2.1              
 االقتصادیة األفریقیة والتصدیق علیه، المتعلق بحریة تنقل األشخاص، والحق في اإلقامة، والحق في االستقرار؛

 3.1. نناشد  الدول األفریقیة اإلسراَع في تحقیق النمو االقتصادي اإلقلیمي وتعزیز البحث العلمي بغرض سد العجز في
 مجال الموارد البشریة؛

بهدف والجمركیة الضریبیة التشریعات مواءمة بشأن نموذجي قانون إعداد بضرورة األفریقي البرلمان نوصي .4.1              
خالل من األفریقیة المؤسسات توسیع وتشجیع الدول بین التجاریة المبادالت سیولة وتحقیق الجمركي النظام                تبسیط

 تطویر سالسل القّیم؛

المتعاملین لصالح االنترنت على المساعدة منصات إحداث بضرورة بلدانهم بتحسیس البرلمانیین نوصي .5.1             
 االقتصادیین المعتمدین؛

 6.1. نهنئ  المملكة المغربیة على حصیلتها الجیدة في مجال تیسیر المبادالت التجاریة.

 

 ثانیا. في مجال حمایة البیانات الشخصیة

باألمن الخاصة األفریقي االتحاد اتفاقیة على والتصدیق التوقیع بضرورة دولهم بتحسیس البرلمانیین نوصي .1.2              
 السبیراني وحمایة البیانات الشخصیة وإدراجها في التشریع الوطني؛

الشخصیة البیانات لحمایة القانونیة األطر وضع على األفریقیة الدول تشجیع إلى األفریقي البرلمان ندعو .2.2               
 وإنشاء سلطة وطنیة لتسییرها؛

البیانات لحمایة عام أفریقي نظام إعداد إلى األفریقي االتحاد بدعوة األفریقي البرلمان األخیر في نوصي .3.2                
 الشخصیة للمواطنین والمؤسسات في أفریقیا.
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                                                    اعُتمد بالرباط،   في 6 مارس 2020.
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