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 مشروع تقرير اجتماع لجنة الممثلين
 القانونيين للدول األعضاء الدائمين والخبراء

 عن المسائل القانونية
 2005أول إبريل  –مارس  29

 
 :مقدمة -أوال

ـررات  -1 ًا للمق  EX.CL/DEC.168 (VI)و EX.CL/DEC.165 (VI)وفق
EX.CL/DEC.174 (VI) وEX.CL/DEC.175 (VI) وEX.CL/DEC.177 (VI) 
EX.CL/DEC.181 (VI) ،    دائمين ين ال ة الممثل اع لجن د اجتم راء  انعق والخب

ي          ر الرئيس ي المق ة ف ائل القانوني ول المس اء ح دول األعض انونيين لل الق
ي    29لالتحاد األفريقي في أديس أبابا ، إثيوبيا ، خالل الفترة من  مارس إل

 . 2005أول إبريل 
 :الحضور -ثانيا 
اع      -2 ة في االجتم دول األعضاء التالي ين،    : تم تمثيل ال ر ، أنجوال ، بن الجزائ

وانا ، ة   بوتس وار ، جمهوري وت ديف اد ، آ دي ، تش و ، بورون ا فاس بورآين
ا،       ا ، غان ا ، جامبي توائية ، إثيوبي ا االس الكونغو الديمقراطية ، مصر ، غيني
الي،        الوي ، م قر ، م ا ، مدغش ا ، ليبيري وتو ، ليبي ا ، ليس ا، آيني غيني
دا ،  ا ، روان ا ، نيجيري ق ، ناميبي يوس ، موزمبي ا، موريش موريتاني

نغال، الجم ا ، الس وب إفريقي ة ، جن ة الصحراوية الديمقراطي ة العربي هوري
ا     دا ، زامبي ونس ، أوغن ا ، ت وازيالند ، تنزاني ودان ، س يراليون، الس س

 .وزيمبابوي
ة      -3 ة التالي ادية اإلقليمي ات االقتص و المجموع ًا ممثل اع أيض ر االجتم : حض

لشرق والسوق المشترآة   ) صاد  –سين (تجمع دول الساحل والصحراء    
ا        ط أفريقي دول وس ادية ل ة االقتص ي والمجموع وب األفريق ا والجن إفريقي

 .والمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
 
 
 

 :االفتتاح -ثالثا
دائم          -4 ل ال انيا ، الممث ة السيد أولوسيجون أنس ة فخام ترأس الجلسة االفتتاحي

ة ا     يس لجن اد األفريقي ورئ ين  لجمهورية نيجيريا االتحادية لدى االتح لممثل
 .الدائمين

يدة   –ألقت الكلمة االفتتاحية، لرئيس المفوضية السيد ألفا عمر آوناري  -5 الس
ة   . بيانس ب د     . جواناس مفوضة الشؤون االجتماعي ة عق ى أهمي فأآدت عل

نع   زة ص دمتها أجه ي ق ة الت ائق القانوني ن الوث دد م ث ع اع لبح االجتم
 .د من اإلثراءالسياسات لالتحاد األفريقي وذلك لالستعراض ولمزي
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ي           -6 ه ، عل ة مداوالت اع ، في نهاي درة االجتم ا في ق اختتمت معربة عن ثقته
إنجاز مهاّمه والخروج بتوصيات ملموسة تعرض علي الدورتين القادمتين 

 .2005للمجلس التنفيذي والمؤتمر المقرر عقدهما في يوليو 
 :اعتماد جدول األعمال -رابعا
 :الي اعتمد االجتماع جدول األعمال الت -7

 .مراسم االفتتاح )أ (
 .اعتماد مشروع جدول األعمال )ب(
 .تنظيم العمل )ج ( 
 .بحث بنود جدول األعمال  )د ( 

ة      -1 ة األفريقي ين المحكم دمج ب ق بال ول المتعل روع البروتوآ مش
 .لحقوق اإلنسان والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي

ين االتح       -2 ات ب اد األفريقي  مشروع البروتوآول الخاص بالعالق
 .والمجموعات االقتصادية األفريقية

اد     -3 ؤتمر االتح راءات م د إج ى قواع ة عل ديالت المقترح التع
ي   ام األساس دائمين والنظ ين ال ة الممثل ذي ولجن س التنفي والمجل

 .للمفوضية
 .مشروع معايير استضافة أجهزة االتحاد األفريقي -4
د معايير منح صفة المراقب ونظام االعتماد لدي االتحا -5

 .األفريقي
 .طرق إنشاء مرآز للدراسات واألبحاث الخاصة باإلرهاب -6

 .ما يستجد من أعمال )هـ(
 .اعتماد التقرير )و (
 .مراسم االختتام )ز (
 
 :تنظيم العمل -خامسا

 :اعتمد االجتماع برنامج العمل اآلتي  -8
  13ر00إلي  9ر00الساعة  :الفترة الصباحية - 
  19ر00إلي  15ر00عة السا :الفترة المسائية  - 

 
 :نطاق التقرير -سادسا 
ي          -9 يات الت داوالت والتوص ن الم وجزًا ع ًا م ر عرض ذا التقري من ه يتض

 .اعتمدها االجتماع
 :بحث بنود جدول األعمال -سابعا

مشروع البروتوآول المتعلق بالدمج بين المحكمة األفريقية لحقوق :  1البند 
 :األفريقي اإلنسان والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد

ي أن المفوضية          -10 انوني إل د، أشار المستشار الق ذا البن ه ه في معرض تقديم
ين      ي حل ؤتمر ، توصلت إل رر الم ذ مق ة بتنفي ائل المتعلق ا المس دي بحثه ل
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وق           ة لحق ة األفريقي أنه اإلسراع بإنشاء المحكم ذي من ش وفضلت الحل ال
وق اإلنسان   (اإلنسان والشعوب  ة حق اع ب   ) محكم غ االجتم أن مشروع  وأبل

ى بعض      ديالت عل الوثيقة القانونية المقترح والمقدم إليه للبحث يتضمن تع
اد    دل لالتح مواد البروتوآول المؤسس لمحكمة حقوق اإلنسان ومحكمة الع

ي  دل (األفريق ة الع ة     ) محكم ين آمحكم ي للمحكمت غيل الفعل مان التش لض
 .واحدة

 
 :ية خالل النقاش الذي أعقب ذلك ، أثيرت المسائل التال -11

و    )1 ة     2004آان المؤتمر قد قرر في يولي ين محكم دمج ب ل، ال ، بالفع
دل  ة الع ان ومحكم وق اإلنس اع  . حق ة االجتم إن مهم الي ف وبالت

الوحيدة بخصوص هذا األمر تقتصر على استكمال طرق التوصل   
 إلي ذلك ؛

اير         )2 ي ين ذي ف س التنفي ن المجل ادر ع رر الص ن المق دف م إن اله
ؤت   2005 ازه الم ذي أج ب    وال و أن يتجن ق ه ت الح ي وق مر ف

 عرقلة تفعيل محكمة حقوق اإلنسان ؛ –ما أمكن  –االجتماع 
 ؛"الدمج"اإلدخال و"هل هناك فرق، من الناحية القانونية، بين  )3
ين    )4 دمج ب أن ال رح بش ول المقت روع البروتوآ ان مش ا إذا آ م

ن    ل م اء آ ين بإنش ولين المتعلق ل البروتوآ ل مح ين يح المحكمت
 إلنسان ومحكمة العدل ، أو أنه يجب اإلبقاء عليهما؛محكمة حقوق ا

ا        )5 ًا خاصة بكل منهم ين أحكام يتضمن البروتوآوالن بشأن المحكمت
 فيما يتعلق بإجراءات التعديالت؛

طة      )6 دمج ، بواس ة ال ذ عملي ية تنفي راح المفوض ن اقت رغم م ى ال عل
ي   ذ ف ز التنفي ه حي هولة ودخول ه بس ن إجازت ول قصير يمك بروتوآ

ا يضمن    أجل أقرب ، فقد رأي بعض المشارآين أن ليس في ذلك م
ا   التعجيل بتنفيذ عملية الدمج من خالل اعتماد بروتوآول قصير آم

 هو مقترح؛
ًا  )7 ل مساس ار األق ى توافق اآلراء حول الخي ى التوصل إل الحاجة إل

 بنظام حقوق اإلنسان الحالي لالتحاد األفريقي ؛
ر )8 ب مق اع بموج ويض االجتم ان تف ا إذا آ ذي م س التنفي ر المجل

يقتصر على الخيارات المقترحة من المفوضية دون سواها لتحقيق   
 .التكامل بين المحكمتين

ين    -12 دمج ب ين ال ة ، ب ذه الحال ي ه رق ، ف اك ف يس هن ه ل رأت المفوضية بأن
ؤتمر        رر الم ذ مق وب هو تنفي ا وأن المطل المحكمتين وتحقيق التكامل بينهم

دل فّع ام ع ام نظ دعم قي ى نحو ي ان عل وق اإلنس ات حق يش آلي ال دون تهم
 .الحالية

راء         -13 ة مفتوحة العضوية تتكون من خب قرر االجتماع ، فيما بعد إنشاء لجن
ود   رر         . من مختلف الوف ذ مق ة في مناقشة طرق تنفي ويض اللجن ل تف ويتمث
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ة ذات       ائق القانوني ع الوث ث جمي ة بح ة لمهّم ة خاص الء عناي ؤتمر وإي الم
ا ى المج رف عل لة والتع المة الص اس بس أنها المس ن ش ي م الت الت

 .المحكمتين
دمج     -14 رر ال ذا لمق شرعت اللجنة في تحديد المسائل الرئيسية الالزم ّحلها تنفي

ولوحظ أنه علي الرغم من االتفاق الواضح حول الهدف ،  . بين المحكمتين
دمج     ة ال . فإنه لم يبرز بعد توافق في اآلراء فيما يخص طريق إجراء عملي

 :الرئيسية التي أثيرت فهي تشمل أما المسائل 
ضرورة تنفيذ المقرر الذي سيفضي إلي الدمج بين المحكمتين  ) 1

وفقًا للمبادئ القانونية ألن التّحدي يتمثل في ضمان االلتزام 
وفي هذا . بروح المقرر مع الحفاظ على صحة اإلجراءات

الصدد، نظرت اللجنة فيما إذا آان من الممكن االلتزام 
 .تعديل البروتوآولين للمحكمتين بإجراءات

ول     ) 2 ار البروتوآ ر خي ري، غي ارات أخ اف خي ضرورة استكش
دمج         ا ال تم خالله ة ي رة زمني ي فت المعدل ألن المؤتمر لم يشر إل

 بين المحكمتين وألن الدمج يشكل عملية في ّحد ذاتها؛ 
دة أنسب    ) 3 ة واح ة قانوني ار وثيق ون خي ال أن يك ي احتم النظر ف

 غم من رفضه من قبل المفوضية؛على الر
ذ   ) 4 ما إذا آان من الممكن تعديل أحكام معاهدة لم تدخل حيز التنفي

 بعد؛
دخل      ) 5 ى أن ي ان إل وق اإلنس ة حق ل محكم ن تفعي ل يمك ه

 .البروتوآول حول الدمج بين المحكمتين حيز التنفيذ
 

ا     -15 ول له ويض المخ ي أن التف ة عل ت اللجن س   –وافق رر المجل ب مق بموج
رح من   ال تنفيذي يتمثل في بحث التوصيات ومشروع الوثيقة القانونية المقت

ائج  ي نفس النت ؤدي إل د ت ارات أخرى ق ة خي م، بحث أي المفوضية ومن ث
 .وتقديم توصيات مالئمة بشأنها

ي أن المفوضية اقترحت     -16 علي سبيل اإليضاح ، أشار المستشار القانوني إل
ر     صياغة بروتوآول مّعدل بدًال من وثيقة  أخر آبي واحدة حتى ال يحصل ت

في تفعيل المحكمة األفريقية ، وهو إنشغال أآده مقرر المجلس التنفيذي في 
 . 2005يناير 

ة            -17 ا مواصلة العملي د ال يمكن قانوني ه ق ق بأن ود عن القل أعربت بعض الوف
ديل         ه إجراءات تع ا تنطوي علي ك نظرا لم باستخدام بروتوآول معدل وذل

 :على ذلك، الحظ المستشار القانوني ما يليوردًا . آل بروتوآول
 

ال،        45تنص المادة  )1 ى سبيل المث دل، عل ة الع من بروتوآول محكم
ابي من طرف      على أن التعديالت قد تجرى فقط بناء على طلب آت
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د        ة، بع ديالت المقترح ذه التع ل ه ز مث د يجي ؤتمر ق ث وأن الم ثال
 .إعراب المحكمة عن رأيها حول الموضوع

البروتوآول لم يدخل حيز التنفيذ بعد، قد يؤدي التفسير  وبما أن هذا )2
ادة   ي للم راء     45الحرف ن إج ث ال يمك ادي حي ر ع ى وضع غي إل

راف إال إذا       دول األط ع ال ا جمي ت عليه ى إذا وافق ديالت وحت التع
ا         مح له ف يس ي موق بحت ف ا وأص دأت عمله ة وب ئت المحكم أنش

ديل   وهذا يكون أآثر وضوحا حيث. باإلعراب عن رأيها يتعلق التع
ال اآلن   ي الح ا ه ها آم ة نفس ل المحكم ير عم ل وس رح بهيك . المقت

وعليه، ووفقا للمبدأ األساسي بأن القانون يجب أن ال يفسح المجال    
لألمور السخيفة، أوضح المستشار القانوني أنه في نظر المفوضية، 
ذه   ة تحت ه ة معدل ل من خالل أداة قانوني ن األفضل العم ون م يك

 .الظروف
ي      -18 ديالت عل راء تع ع إج دولي ال تمن انون ال ام الق ي أن أحك ُا إل ار أيض أش

 .معاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد
 

 :1الخيار 
 

اء    -19 دة إلنش ة واح ة قانوني اد وثيق ار اعتم ود أن خي رأي بعض أعضاء الوف
ات          ة المتطلب ه آاف ل نظرًا لمراعات دة هو السبيل األمث محكمة متكاملة جدي

ي ال ة عل رًاالقانوني ًا آبي تغراقه وقت ده واس ذا الصدد، . رغم من تعق ي ه وف
ياغة     تم ص ا ت ة ريثم ات مؤقت اد ترتيب ة اعتم ي إمكاني ارة إل ت اإلش تم

ورأي بعض أعضاء الوفود اآلخرون أنه باإلمكان النظر . بروتوآول جديد
 .في خيارات أخرى حتى ال تتأخر عملية إنشاء محكمة جديدة

اب الحوار من         غير أن اللجنة وافقت على أن -20 تح ب د يف د وق ار معق هذا الخي
ه سوف      ة المدمجة ألن جديد حول جميع المسائل أو قد يؤخر إنشاء المحكم
دة        ة الواح دة للوثيق مام جدي ديق وانض ائق تص ى وث ة إل اك حاج ون هن تك

ة   ة المدمج ة بالمحكم ة      . المتعلق عوبات عملي اك ص ك، هن ى ذل الوة عل ع
ويض الق  ة      وقانونية واضحة تتعلق بتف رة االنتقالي ين خالل الفت ضاة المنتخب

ة    دول المختلف وسجالت ومقر المحكمة مع األخذ في االعتبار مجموعات ال
 .التي عرضت استضافتها للمحكمتين

 
 : 2الخيار 

ي     -21 أشارت بعض الوفود إلي أن اعتماد بروتوآول مّعدل قصير ومبسط عل
دما         أنه رسم طريق المضي ق ه المفوضية من ش ل   نحو ما اقترحت والتعجي

ة ة متكامل اء محكم ذه  . بإنش ن خالل ه ه م ي أن ير إل ذا الصدد ، أش ي ه وف
ة         ة األفريقي ائية للمحكم ة القض المة الوالي ي س اظ عل ن الحف ة يمك العملي

دل ة الع ة    . ومحكم رة مؤقت ى فت نص عل ه ي ار، ألن ذا الخي د رؤى أن ه وق
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ر  ة عش د خمس ذ بع ز التنفي ول حي دخول البروتوآ ن ) 15(ل ا م يوم
تم     ال ة المدمجة بحيث ي اء المبكر للمحكم ات، سوف يمكن من اإلنش توقيع

وق اإلنسان هي التي           ة حق د تستجد إذا آانت محكم تجنب المشاآل التي ق
 .أدناه 24يتم تفعيلها أوال آما ورد ذلك في الفقرة 

اص       -22 ول الخ روع البروتوآ ث مش ة بح ررت اللجن اش ، ق ة النق ي نهاي ف
دل      بالتكامل بين المحكمة األفر ة الع وق اإلنسان والشعوب ومحكم يقية لحق

افية      ديالت إض ال تع ت بإدخ ية، وقام ه المفوض ذي اقترحت ة وال . األفريقي
 . 1ويرفق مع هذا مشروع البروتوآول آالملحق 

ق   -23 ؤتمر، واف رر الم ذ مق ة بتنفي ة المرتبط ديات اإلجرائي وء التح ي ض ف
ديل وح يس آب ول ل ى بحث مشروع البروتوآ ة عل د ممكن أعضاء اللجن ي

ارين األول  . ولكن آأحد البدائل وتم اإلعراب عن آراء قوية مفادها أن الخي
ولكن . والثالث يجب بحثهما بصورة أعمق مع الترآيز على آثار آل منهما

ن       ه م وي علي ا ينط را لم ار نظ ذا الخي ل ه ن تفض م تك ود ل ض الوف بع
ي    ا ف ة عضو أن تصبح طرف ل دول ى آ ى عل ه يمل ة ألن صعوبات إجرائي

 . جميع الوثائق القانونية الثالث
 :3الخيار 

ين         –رأت بعض الوفود أنه  -24 دمج ب ا ال نتيجة للصعوبات التي ينطوي عليه
ي        ديم توصية إل ي ، ينبغي تق اهيمي واإلجرائ المحكمتين علي الصعيد المف

وق      . المؤتمر العتمادها  ة حق ل محكم ل بتفعي والغرض من ذلك هو التعجي
الي  . دف في النهاية هو إنشاء محكمة واحدةاإلنسان على أن يكون اله وبالت

 :فإن المؤتمر من خالل هذا المقرر سيقوم بما يلي
 اتخاذ قرار بشأن تفعيل محكمة حقوق اإلنسان؛ )1(
وق اإلنسان    )2( اشتراط مراجعة انتخاب قضاة محكمة حق

 فور بدء نفاذ بروتوآول محكمة العدل ؛
دع   )3( املي ال ين وع دل المع ب الع ديم آات تراط تق م اش

 للمحكمة، الخدمات للمحكمة المتكاملة أيضًا؛
ا ،       )4( د تجهيزه دل ، عن ة الع رة محكم تراط مباش اش

وق   أعمالها في نفس المباني التي تستضيف محكمة حق
 اإلنسان؛

عقد  –بعد بدء نفاذ البروتوآولين  –النص علي أن يتم  )5(
ة      ين آل من محكم ة ب ة بهدف المواءم ؤتمر مراجع م

دمج الكامل   حقوق اإلنسان ومحكمة ال عدل بما يحقق ال
 .بين المحكمتين

االقتراح   -25 ة ب ى الصعوبات المرتبط اه إل انوني االنتب ار الق ترعي المستش اس
 :وهي

ات         )1 ألة اختصاصات القضاة والترتيب يكون من الضروري حل مس
من البروتوآول الخاص ) 3( 24اإلدارية الدقيقة الواردة في الفقرة 
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ن ا  ون م ان، يك وق اإلنس ة حق ديالت بمحكم راء التع لضروري إج
 . المناسبة على هذا البروتوآول

ان       )2 وق اإلنس ة حق افة محكم ي عرضت استض دان الت ا أن البل وبم
إن       دل، ف ة الع افة محكم ي عرضت استض دان الت س البل ت نف ليس
ر  ر المق ى تغيي ؤدي إل د ي دمج ق ل حل موضوع ال ي قب ل األول تفعي

ة واختصاص ة المدمج اء المحكم د إنش جالت بع اة والس ات القض
 .والتعديل المكلف لمختلف الترتيبات األخرى

ى الجلسة      . ك. قدم السيد ل -26 را إل انونيين تقري راء الق إياندا، رئيس لجنة الخب
رر المجلس     ا لمق العامة مشيرا إلى أن اللجنة قد نظرت في صالحياتها وفق

اير      ي ين ا ف ا، نيجيري ي أبوج ادر ف تكمل    2005الص درس وتس أن ت ب
يات ومش ة التوص ية وأي دتها المفوض ي أع ة الت ة القانوني روع الوثيق

اء     دول األعض دمها ال د تق لة ق رى ذات ص ات أخ ى أن  . مقترح ار إل وأش
ذلك مشروع         ة وآ ارات الثالث وا من دراسة الخي الخبراء القانونيين قد انته

ة  ة القانوني راء      . الوثيق ها الخب ي ناقش ية الت يع الرئيس ت المواض ذا وآان ه
 :ما يليواتفقوا عليها آ

 
اري      )1 ان س وق اإلنس ة حق ول محكم ول ح ى أن البروتوآ النظر إل ب

ؤخر          د ي ين ق ين المحكمت دمج ب رجح أن ال ن الم ه م ول، فإن المفع
 . تفعيلهما

ا    )2 الحية أبوج ا لص تكماله طبق ب اس ول يج روع البروتوآ إن مش
 . وبغض النظر عن وجود خيارات أخرى

ة مش      )3 ى مناقش ر عل ب أال يقتص اع يج د أن االجتم ة بي روع الوثيق
ن     ن م ي تمّك رى الت ارات األخ درس الخي ل يجب أن ي ة، ب القانوني

 .تنفيذ صالحيات المجلس التنفيذي
رة    )4 يشكل   24إن الخيار الذي اقتراحه وفدان معًا والموضح في الفق

 . طريقة ممكنة للدمج بين المحكمتين
راء       )5 اع إج ن اتب ان يمك ا إذا آ رار فيم اذ ق ن الضروري اتخ ه م إن

من بروتوآول محكمة العدل بصرامة   45الوارد في المادة  التعديل
ى أرض    بالرغم من أنه يستحيل استشارة المحكمة قبل أن توجد عل

 ).فيما يتعلق بأي تعديالت أخرى مقترحة(الواقع 
 

ة          -27 ود اللجن ض الوف أت بع ة ، هن ة العام ى الجلس ر عل رض التقري د ع بع
لمفوضية إلنجاز صالحياتهم    الفرعية للخبراء القانونيين ورئيسها وآذلك ا

ر       . وللنوعية الجيدة للتقرير ة التقري ى تقوي ة إل وقدمت عدة مالحظات هادف
ارات          يلها للخي ن تفض ه ، ع ت ذات ي الوق ود ، ف ض الوف رت بع ا عب فيم

 .المتعددة مع ذآر إيجابيات وسلبيات آل خيار
 : ووافق االجتماع على التوصيات التالية -28
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وآول بوضع الصياغة المفضلة بالكامل ينبغي إثراء مشروع البروت )1

د         س آأح ى المجل ه إل ولين وتقديم ن البروتوآ ن أي م تعارة م مس
 . الخيارات

ينبغي دراسة الخيارين األول والثالث آما اقترحت اللجنة فيما رأت  )2
رر      ذ مق يلة لتنفي ا أفضل وس ارين هم ذين الخي ود أن ه بعض الوف

 . المؤتمر
دم    )3 ؤتمر بشأن ال ين     لم يحدد مقرر الم دمج المحكمت ا ل ج إطارا زمني

ن أن     اع م ع االجتم ا يمن اك م يس هن الي ل دة وبالت ة واح ي محكم ف
دة       ة واح اك وثيق ل هو أن تكون هن ار األمث أن يكون الخي يوصي ب

 . آما هو وارد في الخيار األول
ع  )4 يا م ذي تماش ى المجلس التنفي ة إل ارات الثالث ديم الخي تم تق ا ي بينم

انونيين  الصالحية التي أعطيت لل جنة الممثلين الدائمين والخبراء الق
، فإن االجتماع عّبر عن تفضيله   2005بموجب مقرر أبوجا ليناير 

 . للخيار األول
5(  
6(  

 
د   ال   2البن اد     : من جدول األعم ين االتح ات ب ول حول العالق بحث مشروع البروتوآ

 EX.CL/158(V1(األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ، الوثيقة 
 

ار  م -29 ادية والمستش ؤون االقتص ل إدارة الش ة لممث ات االفتتاحي ن المالحظ
م     رر رق توجبه المق د اس ول ق روع البروتوآ اع أن مش انوني رأي االجتم الق

AHG/DEC...  الذي أشار إلي الحاجة لمراجعة وتحديث البروتوآول الحالي
ه      ك من أجل مواءمت مع  الذي تم إبرامه في ظل منظمة الوحدة األفريقية وذل

د من اإلطار     واقع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي بما في ذلك توفير مزي
 .الشامل للعالقات القائمة بين االتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

دمت إيضاحا      -30 اد األفريقي ق فضال عن ذلك، ذآر االجتماع أن مفوضية االتح
ات االقت  ع المجموع اون م ول بالتع ة حول مشروع البروتوآ صادية اإلقليمي

غير أنه في ضوء المقرر رقم . التي اعتبرته مرضيا وأوصت بالتوقيع عليه 
EX.CL/DEC.174(VI)      اع ه ببحث اجتم ذي بموجب الذي أمر المجلس التنفي

للجنة الممثلين الدائمين والخبراء القانونيين هذا النص، فإن االجتماع الحالي  
 . نيمكنه تقديم توصيات مناسبة في هذا الشأ

 
 :مناقشة عامة

ول بعض      -31 احات ح ارآون إيض ب المش ك، طل ت ذل ي تل ة الت الل المناقش خ
ي    ديالت عل ال تع وا إدخ ول واقترح روع البروتوآ ي مش واردة ف ام ال األحك
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ات دموا تعليق ا ق نص آم ة /ال ي تمت  . توصيات عام ائل الت ي المس ا يل وفيم
 :إثارتها

 
ادة   -1 البروتوآول مع    من مشروع   1ضرورة مواءمة التعريفات في الم

ي ال  اد األفريق ة األخرى لالتح ائق القانوني ي الوث واردة ف ات ال التعريف
 سيما القانون التأسيسي ؛

بة   -2 ات مناس ة"ضرورة وضع تعريف " للمجموعات االقتصادية اإلقليمي
 ".اإلقليم"و

ين      -3 ادل ب رامج التب د وب ي تعق ات الت ات االجتماع مة نفق ضرورة مقاس
موعات االقتصادية اإلقليمية بدال من أن يتحمل  االتحاد األفريقي والمج

 .االتحاد األفريقي جميع النفقات الواردة في مشروع البروتوآول
ا          -4 ة االقتصادية ألفريقي ذي للجن ين التنفي تقديم إيضاح حول إشراك األم

يق     ة التنس اليين للجن اء الح ي واألعض ة األفريق ك التنمي يس بن ورئ
 ومنحهم حق التصويت ؛ 

رورة الت -5 ة      ض ؤون المالي ة والش ة بالميزاني ام الخاص ين األحك يق ب نس
 واإلجراء المعمول به داخل االتحاد األفريقي؛ 

 .ضرورة االهتمام بالتعديالت النصية الالزمة -6
ل آل من             -32 رت خالل المناقشة، الحظ ممث ي المسائل التي أثي ا عل في ردهم

د ةالمجموعات االقتصادية اإلقليمي ه ق انوني أن ار الق ادة  والمستش جرت الع
وفي الحقيقة، يتحمل  . علي أن تتم مقاسمة نفقات االجتماعات وبرامج التبادل

نفقات اجتماعات التنسيق ومسئولي  طاالتحاد األفريقي في الوقت الحاضر فق
وإضافة  . األمانة التي تعقد تلو األخرى وعلى هامش مؤتمرات القمة لالتحاد

اد األفريقي     إلى ذلك، تم التأآيد علي أنه مازالت هن ديم االتح ى تق اك حاجة إل
ة   ائل لتقوي ة آإحدى الوس ة للمجموعات االقتصادية اإلقليمي اعدة المالي المس

 . األخيرة
ا،     -33 ادية ألفريقي ة االقتص ي واللجن ة األفريق ك التنمي ارآة بن ق بمش ا يتعل وفيم

دمان         ان تق ان مهمت ان وفنيت ريكتان ماليت ين ش اع أن المنظمت ظ االجتم الح
ا ومساعدتهما    مساهمة  إن خبرتهم جوهرية لعملية التكامل وبناء علي ذلك، ف

 .ضروريتان
 :في نهاية المناقشات ، قدم االجتماع التوصيات التالية -34

 .يجب اإلشارة إلي التعديالت التي اقترح االجتماع إدخالها علي النص -1
ا    -2 ل االجتماع ام الخاصة بتموي ديل األحك ة تع ام إلمكاني الء االهتم  تإي

رامج  و    وب ك ه ث أن ذل ات حي مة النفق دأ مقاس ى تعكس مب ادل حت التب
 الطريق المعمول به حاليا ؛ 

ى      -3 ه إل ادة تقديم دل وإع يجب توزيع مشروع البروتوآول في شكله المع
و        ذي في يولي ة للمجلس التنفي دورة القادم لجنة الممثلين الدائمين قبل ال

2005 
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المبدأ علي أن يخضع وختاما اعتمد االجتماع مشروع البروتوآول من حيث  -35
 .للتعديالت والتغييرات المقترحة على النص في وقت الحق

 
التعديالت المقترحة على قواعد إجراءات مؤتمر االتحاد : من جدول األعمال 3البند 

 :والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين والنظام األساسي للمفوضية
 

نوني أن التعديالت المقترح إدخالها عند تقديم هذا البند ، ذّآر المستشار القا -36
على قواعد إجراءات أجهزة االتحاد األفريقي أصبحت ضرورية حتى 
تعكس هذه القواعد مختلف المقررات الصادرة عن أجهزة صنع السياسة بعد 

وتشمل هذه . 2003اعتماد هذه اللوائح في دوربان، جنوب أفريقيا في يوليو 
ن المجلس التنفيذي خالل دورتيه المقررات ، المقررات التي صدرت ع

 –ومابوتو في يونيو  2003العاديتين الثانية والثالثة في إنجمينا في مارس 
على التوالي وآذلك المقررات الصادرة عن مؤتمر القمة خالل  2003يوليو 

والحظ آذلك . 2005ويناير  2004، يوليو 2003دوراته المنعقدة في يوليو 
ناول آذلك الصعوبات التي واجهتها أجهزة صنع أن التعديالت المقترحة تت

 . السياسة في سبيل عملها ال سيما أثناء االنتخابات
وختاما، الحظ أن صالحية االجتماع تنحصر في استكمال مشروع قواعد  -37

اإلجراءات والنظام األساسي للمفوضية بغية تقديمها إلى المجلس وفقا 
لدورة العادية السادسة الصادر عن ا EX.CL/DEC.181(VI)للمقرر رقم 

 . 2005للمجلس التنفيذي المنعقدة في أبوجا، نيجيريا في يناير 
وبعد ذلك، تبادل المشارآون وجهات النظر على نطاق واسع حول ما إذا  -38

آانت صالحية االجتماع تشمل جميع المسائل التي أشارت إليها المفوضية 
 .أو إذا آان للدول األعضاء حرية تقديم آراء جديدة

الحظ االجتماع أن اللوائح األخرى غير التي اقترحتها المفوضية تحتاج إلى  -39
من قواعد إجراءات المؤتمر  37وفي هذا الصدد، أشار إلى المادة . تعديالت

التي فوضت إلى آل من رئيس المؤتمر ورئيس المفوضية سلطة اتخاذ عدد 
ورية من اإلجراءات في األوضاع التي تتعلق بالتغييرات غير الدست

وفي أوضاع مماثلة، منح البروتوآول المؤسس لمجلس السلم . للحكومات
لجنة  2003ديسمبر  26واألمن لالتحاد األفريقي الذي دخل حيز التنفيذ في 

وعليه، وافق االجتماع على أنه . الممثلين الدائمين سلطة القيام بنفس المهام
تمكن لجنة الممثلين يتعين على المستشار القانوني أن يبحث المسألة حتى ت

الدائمين من تقديم توصيات مناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي فيما بعد مع 
 . األخذ في االعتبار آراء مجلس السلم واألمن

قرر االجتماع آذلك أنه يجوز تقديم أي مقترحات إضافية حول التعديالت  -40
الممثلين  إلى المفوضية بغية تعميمها على الدول األعضاء حتى تتمكن لجنة

الدائمين من بحثها خالل دورتها القادمة وتقديم توصيات مناسبة في هذا 
 . 2005الشأن إلى أجهزة صنع السياسة في يوليو 
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اعتمد االجتماع بعد ذلك التعديالت المقترحة على قواعد اإلجراءات والنظام  -41
 ).د-أ( 2األساسي وترفق طيه آالملحق 

 
 :ر استضافة أجهزة االتحاد األفريقيمعايي: من جدول األعمال 4البند 

د        -42 ه ق انوني بأن ال ، ذآر المستشار الق عند تقديمه هذا البند من جدول األعم
اد    ل انعق ا قب دائمين وقامت ببحثه ين ال ة الممثل ي لجن ة إل ديم الوثيق بق تق س

و       ا في يولي ا، إثيوبي ا،   2004دورتي المجلس التنفيذي في أديس أباب وأبوج
واختتم مشيرا إلي أن المفوضية قد أدخلت بعض .  2005نيجيريا في يناير 

دما   التعديالت عليها وأخذت في االعتبار تعليقات لجنة الممثلين الدائمين عن
ي   ا ف ي أبوج دة ف ا المنعق ي دورته ة ف رة تبحث الوثيق .  2005آانت األخي

ة     دورات المقبل ي ال وأعرب عن أمله في أن يتم استكمال الوثيقة وتقديمها إل
 .لبحثها واعتمادها 2005هزة صنع السياسة في يوليو ألج

 :في المناقشة التي تلت ، أثيرت النقاط التالية -43

اد    -1 ضرورة تضمين مادة تتعلق بمراجعة معايير استضافة أجهزة االتح
 .األفريقي

ى      -2 ازات والحصانات لتنص عل ضرورة تعديل األحكام الخاصة باالمتي
 .االتفاقيات ذات الصلة أن البلدان المضيفة ستكون أطرافا في

از           -3 ر الجه ل مق د تستوجب نق الظروف التي ق ام الخاصة ب تعديل األحك
لتأخذ في االعتبار عدم احترام اتفاقيات االستضافة واألوضاع الخاصة 

 .بالكوارث الطبيعية وغيرها
اد     -4 ات االتح افة اجتماع ة باستض ايير الخاص يح المع رورة توض ض

 .ع السياسةاألفريقي وتقديمها إلي أجهزة صن
 .ضرورة إعادة صياغة المعايير وإدخالها في التعديالت المقترحة -5

 
ي         -44 اد األفريق زة االتح ايير استضافة أجه ك مشروع مع د ذل اع بع د االجتم اعتم

 .2وقد أرفقت طي هذا آملحق 
 

اد   : من جدول األعمال 5البند  بحث مشروع معايير منح صفة المراقب ونظام االعتم
 :EX.CL/161(VI)فريقي، الوثيقة رقم لدى االتحاد األ

عند تقديمه هذا البند من جدول األعمال ، قدم المستشار القانوني فكرة وجيزة  -45
رورة        ي ض ة عل فة خاص دًا بص ايير مؤآ روع المع ياغة مش ة ص ن خلفي ع
دة        ة الوح ل منظم ي ظ ا ف وال به ت معم ي آان ة الت ايير الحالي ة المع مراجع

ع االت ى تعكس واق ة حت ام  األفريقي ذلك ضرورة وضع نظ ي وآ اد األفريق ح
ي      ل اإلقليم ألة التكام ول مس ا ح اد خصوص ديم أوراق االعتم مي لتق رس
ذي     د ال دور المتزاي ي ضوء ال ة ف ر األفريقي دول غي ة وال ات الدولي والمنظم

ة  اع    . يضطلع به االتحاد األفريقي في الشؤون الدولي ة االجتم واسترعي عناي
نح صفة المراق  ايير م ي أن مع ة ق إل ر الحكومي ات غي ا  دب للمنظم م بحثه ت
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ايو          د في م ا المنعق دائمين خالل اجتماعه ين ال ة الممثل واعتمادها من قبل لجن
ايير     . 2004 احص لمشروع المع ل ف وختاما، طلب من االجتماع إجراء تحلي

 .وتقديم توصيات بناءة بشأنه بغية استكماله وفقا لتفويض المجلس التنفيذي
 :مناقشة عامة

ي ال -46 ام  ف ارآون إيضاحا حول بعض أحك ب المش ك، طل ي تلت ذل ة الت مناقش
ديال ايير والتع روع المع ات   تمش دموا تعليق نص وق ي ال ة عل المقترح

 .وفيما يلي المسائل التي تمت إثارتها . وتوصيات عامة عليها
 

 .ضرورة إنشاء شعبة تعريفات )1
ر          )2 ة ق ر الحكومي نح صفة المراقب للمنظمات غي ان م ا إذا آ ارا معرفة م

 .سياسيا تتخذه الدول األعضاء
نح     )3 دائمين حول م ضرورة إنشاء لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الممثلين ال

 .صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية للنظر في الطلبات
ة   )4 دول الحالي ات أو ال ي إدارة وضع المنظم ايير عل ق مشروع المع تطبي

 .والمستقبلية
 .توحيد واالتساقضرورة تنسيق مشروع المعايير لغرض ال )5
 .ضرورة مواءمة النص بجميع اللغات )6

 
تعداد      -47 انوني اس ار الق د المستش ا، أآ ت إثارته ي تم ائل الت ى المس ي رده عل ف

ائل والمقترحات    ذه المس ا يمكن       . المفوضية لتناول ه ه بينم ه الحظ أن ر أن غي
دول         ة وال ة بالتكامل اإلقليمي وبالمنظمات الدولي ايير المتعلق تنسيق هذه المع
ر    ات غي ب للمنظم نح صفة المراق ايير م إن مع ل، ف در قلي ة بق ر األفريقي غي

ة    ى أن        . الحكومية يجب أن تظل مختلف ه نظرا إل ك، الحظ أن وفضال عن ذل
ر     لجنة الممثلين الدائمين قد بحثت واعتمدت المعايير الخاصة بالمنظمات غي

فقط بإعادة  الحكومية، فإن الخيار المفضل هو ترك المسألة آما هي مع القيام
 . صياغة األجزاء األخرى من النص

ين    -48 ة الممثل وأخيرا، الحظ أن االقتراح حول إنشاء لجنة فرعية منبثقة عن لجن
ة        دا للغاي ألة أساسية وسيكون مفي اد مس الدائمين حول صفة المراقب واالعتم

 .فيما يتعلق بمنح صفة المراقب لمنظمات غير حكومية وحدها
 :أوصي االجتماع بما يلي -49

 
 ضرورة مراجعة شكل وجوهر مشروع المعايير؛ )1
ا      )2 ي اقترحه ديالت الت ات والتع ار التعليق ي االعتب ذ ف رورة األخ ض

 المشارآون في النص المعدل؛ 
ة     )3 ده لجن اع تعق ي اجتم دل إل ايير المع روع المع ديم مش رورة تق وض

 .الممثلين الدائمين لبحثها ووضعها في شكلها النهائي
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ا  -50 د االجتم ا ، اعتم ي أن يخضع   ختام دأ عل ايير من حيث المب ع مشروع المع
 .للتعديالت المقترحة 

 
 :طرق سير عمل مرآز الدراسات واألبحاث الخاصة باإلرهاب:  5البند 

وجزا  -51 ن، فعرض م لم واألم عيد جنيت ، مفوض الس فير س د الس ذا البن دم ه ق
ررات        ا لمق ل المرآز وفق محدثا عن اإلجراءات التي اتخذت حتى اآلن لتفعي

د    وفي هذا الصدد، . االتحاد ذات الصلة يس المفوضية ق أبلغ االجتماع بأن رئ
ترك     ومي المش اع الحك ى توصية االجتم اًء عل ز بن ا للمرآ ديرا مؤقت ين م ع
ر    ي الجزائ د ف ذي عق ه ال اب ومكافحت ع اإلره ول من توي ح ع المس الرفي

ى أن المرآز      . 2004أآتوبر  14-13العاصمة من  وأشار المفوض أيضا إل
ى نحو     ي ه عل عمل اآلن وأن اإلجراءات الحالية والمقبلة تستهدف ضمان عمل

 . فعال
ات         -52 ي للدراس ز األفريق ل المرآ رق عم روع ط ه لمش رض عرض ي مع وف

ة هي بالضرورة       ى أن الوثيق واألبحاث الخاصة باإلرهاب، أآد المفوض عل
ا  . نطاق صالحيات المرآز لالسترشاد بها في أنشطته اليومية ر االجتم ع وذّآ

زة صنع السياسة         بأن الوثيقة آانت بالفعل موضوع المناقشة من جانب أجه
ليبحثها االجتماع الحكومي المشترك  صيغتلالتحاد مشيرا إلى أنها آانت قد 

وإلى بحثها أيضا من جانب دورات  2004الثاني الرفيع المستوي في أآتوبر 
ي   دت ف ي عق ذي الت دائمين والمجلس التنفي ين ال ة الممثل اير لجن ي ين ا ف أبوج

ت     . 2005 وفر الوق دم ت را لع ذي، نظ س التنفي ان أن المجل ى األذه اد إل وأع
رره    ي مق ب ف ا، طل ي أبوج ة ف ل باستفاض رق العم ث ط افي لبح الك

EX.CL/DEC.177 (VI)    ى من لجنة الممثلين الدائمين بأن تبحث وتوافق عل
 .لجالوثيقة على نحو عا

ن ه   -53 ل م ز هيك ت أن المرآ فير جني د الس ي  أآ اد األفريق ل مفوضية االتح ياآ
ة األخرى للمفوضية ة والفني ع بوضع المكاتب اإلقليمي إن . ويتمت م، ف ومن ث

ة         ة العادي اد األفريقي ويمول من الميزاني وائح االتح المرآز تحكمه قواعد ول
ية    دها المفوض ة تحش ارج الميزاني رى خ وارد أخ ن م ال ع اد فض . لالتح

غ المفوض    ولضمان المساهمة الفعالة للدول ا ة، أبل ألعضاء واآلليات اإلقليمي
دول        تحاول االجتماع بأن طرق العمل    ين المرآز وال ات ب ة عالق أيضا إقام

واء     د س ى ح ة عل ات اإلقليمي ع اآللي اء وم ي   . األعض دد، ألق ذا الص ي ه وف
رة  ام الفق ى أحك م  5الضوء عل ن القس ي   3م ل والت ن مشروع طرق العم م

ة       تنص على أن يعمل المرآز بالتن   اط أو محاور االتصال القومي سيق مع نق
 . وناشد الدول األعضاء بأن تعين نقاط االتصال لديها في أقرب وقت ممكن

اع    -54 ث االجتم وض ، بح دمها المف ي ق ة الت ات التمهيدي ذه المالحظ د ه وبع
 :مشروع طرق العمل وآثار النقاط التالية

ق بتطو       )1 ا يتعل دول األعضاء فيم ير ضرورة مشاورة المرآز مع ال
 . هيكله ومنهجه وبرامجه وميزانيته
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ي     )2 يما ف ية وال س ل للمفوض ز آهيك ضرورة توضيح وضع المرآ
 ).1، الفقرة  3القسم (النسخة العربية من مشروع طرق العمل 

ين المفوضية         )3 ا ب ة االستضافة المزمع توقيعه يتعين أن تنص اتفاقي
 . والدولة المضيفة ظروف وشروط عمل المرآز

العمل أيضا على العالقة بين المرآز ومجلس يجب أن تنص طرق  )4
ع       ن من ؤول ع ن مس لم واألم س الس را ألن مجل ن نظ لم واألم الس

 . اإلرهاب ومكافحته في القارة
متماشية  5يجب أن تكون مهام المرآز المنصوص عليها في القسم  )5

ع اإلرهاب      ة حول من مع بروتوآول اتفاقية منظمة الوحدة األفريقي
 . ومكافحته

تنص طرق العمل على آلية للمراقبة واإلشراف من جانب يجب أن  )6
 . أجهزة صنع السياسة لالتحاد

ى    )7 تند إل يجب أن تبين طرق العمل بوضوح أن توظيف العاملين يس
 . قواعد ولوائح االتحاد األفريقي

ة          )8 ة مهم اون مع محاور االتصال القومي ى أن التع د عل إعادة التأآي
 . ءللغاية لضمان مساهمة الدول األعضا

ضرورة بحث أجهزة صنع السياسة لالتحاد تقارير أنشطة المرآز   )9
 وتبادلها مع الدول األعضاء

وارد       )10 ة وم ة العادي ى الميزاني ز عل ل المرآ ر تموي ب أن يقتص يج
االتحاد الخارجة عن الميزانية ويجوز للمرآز أن يساعد المفوضية 
ة ولكن ال يجوز       في حشد موارد مالية من مصادر خارج الميزاني

اع   . له االنفراد بحشد موارد مالية من مصادر مجهولة د االجتم وأآ
ل      ادر تموي بة لمص د بالنس ة والتحدي وخي الدق رورة ت ى ض عل

 . المرآز
ى المجلس االستشاري المنصوص  )11 ود الحاجة إل اقش بعض الوف ن

ود      . من طرق العمل   7عليه في القسم  ر من الوف ول الكثي ورغم قب
ن عملية تعيين أعضاء المجلس يجب أن    لهذه الفكرة، فإنهم أآدوا أ

وأآد االجتماع ضرورة توضيح   . تتم بالتشاور مع الدول األعضاء
ذلك  /طبيعة وضع وتفويض وتشكيلة ومهام المجلس االستشاري وآ

آما أآد االجتماع على أن تعيين أعضاء المجلس  . معايير عضويته
دول   ع ال اور م ون بالتش ب أن يك ية يج يس المفوض طة رئ بواس

 .عضاءاأل
 

ز       -55 ت أن المرآ فير جني رت ، أوضح الس ي أثي ايا الت ى بعض القض وردا عل
رة من وراء     ة وأن الفك سيعمل بالتوافق مع الدول األعضاء واآلليات اإلقليمي
دول   حلقات االتصال هي ضمان تحقيق ذلك فضال عن آونها آلية إلشراف ال

ة نظر المفوضية هي أن أنشطة . األعضاء ز وأوضح أيضا أن وجه المرآ
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نع        زة ص ا أجه ي تبحثه ية الت ة للمفوض ارير القانوني ن التق زءا م تكون ج س
طة       أول بأنش ا أوال ب تحاط علم اء س دول األعض اد، أي أن ال ة لالتح السياس
طة  ارير األنش الل تق ن خ الها أو م ات اتص الل حلق ن خ واء م ز س المرآ

ادة صياغة     . للمفوضية ق بإع راح المتعل رة  واتفق في الرأي بشأن االقت  1الفق
 . من طرق العمل 8من القسم 

فيما يتعلق بالمجلس االستشاري ، أوضح المفوض أن المجلس مقصود به أن  -56
رة   يكون ترتيبا أو تنظيما داخليا للمفوضية ومؤلفا من أفراد على دراية أو خب

يس المفوضية   ائال أيضا إن دور     . في قضايا اإلرهاب يعينهم رئ م أضاف ق ث
اجعة واستعراض منهج وبرامج المرآز حتى يتسنى    المجلس سيتمثل في مر

 . ضمان أدائه الفعال والكفء
اع مشروع طرق عمل المرآز األفريقي        -57 بعد هذه التوضيحات ، أقر االجتم

ي        ه ف ق طي و مرف ه وه د تعديل اب بع ة باإلره اث الخاص ات واألبح للدراس
 . 6الملحق 

 ـ
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 مشروع البروتوآول الخاص بالدمج بين المحكمة األفريقية
 لحقوق اإلنسان والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي

 
 المؤسساف في البروتوآول إن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي األطر

للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وبروتوآول محكمة العدل لالتحاد 
 :األفريقي
 

أن محكمة العدل لالتحاد اإلفريقي أنشئت بموجب  إذ تضع في االعتبار
 القانون التأسيسي باعتبارها جهازا قضائيا رئيسيا لالتحاد ،

للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان  المؤسسأن البروتوآول  وإذ تالحظ
 ،2004يناير  25والشعوب دخل حيز التنفيذ في 

الصادر عن  ASSEMBLY/AU/DEC.45 (III)مقرر المؤتمر  وإذ تستذآر
 2004يوليو  8إلى  6الدورة العادية الثالثة لمؤتمر االتحاد المنعقدة في أديس أبابا من 

ة لحقوق اإلنسان والشعوب ومحكمة والذي ينص على الدمج بين المحكمة األفريقي
العدل لالتحاد األفريقي في محكمة واحدة ويطلب من رئيس المفوضية أن يحدد طرق 

 تنفيذ هذا المقرر،
الصادر عن  EX.CL/162 (VI)مقرر المجلس التنفيذي آذلكوإذ تستذآر 

ير ينا 28إلى  24الدورة العادية السادسة للمجلس المنعقدة في أبوجا، نيجيريا من 
والذي يحيل توصيات المفوضية ولجنة الممثلين الدائمين حول الدمج بين  2005

المحكمتين وآذلك مشروع الوثيقة القانونية التي أعدتها المفوضية إلى اجتماع لجنة 
الممثلين الدائمين والخبراء القانونيين للحكومات للقيام ببلورتهما وتقديمها إلى القمة 

دون المساس قدر اإلمكان، بعمل  2005التنفيذي في يوليو العادية السابعة للمجلس 
 .المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 
التزام االتحاد بدعم وتعزيز حماية حقوق اإلنسان والشعوب في  وإذ تعيد تأآيد

 .أفريقيا
أن الدمج بين المحكمتين سيساعد على تعزيز قدراتهما على بلوغ  وإذ تدرك
 ن وأهداف االتحاد آكل،أهداف المحكمتي

أن المقرر بشأن الدمج بين المحكمتين يستند إلى الحاجة إلى  وإذ تدرك أيضا
 ترشيد الهياآل القضائية لالتحاد وزيادة آفاءتها وفاعليتها،

الراسخ بالحاجة الماسة إلى التعجيل بتفعيل محكمة  وإذ تعرب عن اقتناعها
تي تنشأ نتيجة الدمج بين المحكمة اإلفريقية العدل وحقوق اإلنسان لالتحاد اإلفريقي ال

 لحقوق اإلنسان والشعوب ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي،
 :قد اتفقت على ما يلي

 التعريفات :1المادة 
 :في هذا البروتوآول، وما لم يتم النص على خالف ذلك
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 مؤتمر االتحاد اإلفريقي،" المؤتمر"تعني آلمة 
حكمة الذي ينشأ بموجب هذا البروتوآول مجلس الم" المجلس"تعني آلمة 

 وتمشيا مع قواعد المحكمة،
 مفوضية االتحاد األفريقي،" المفوضية"تعني آلمة 

من هذا  2المحكمة التي تنشأ بموجب المادة " المحكمة"تعني آلمة 
 .البروتوآول
 محكمة العدل لالتحاد اإلفريقي،" محكمة العدل"تعني عبارة 
للمحكمة ينشأ بموجب هذا البروتوآول وتمشيا مع  أي قسم" قسم"تعني آلمة 

 النظام الداخلي للمحكمة،
المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان " محكمة حقوق اإلنسان"تعني آلمة 
 والشعوب،
، الشخص أو األشخاص المنتخبين بهذه الصفة وفقا لهذا "الرئيس"تعني آلمة 

 .البروتوآول
في أي  –فية للقارة اإلفريقية التي تنقسم المناطق الجغرا" األقاليم"تعني آلمة 

 وفقا لمقرر من المؤتمر، –وقت من األوقات 
النظام الداخلي المنصوص عليه في المادتين " قواعد المحكمة"تعني عبارة 

 من بروتوآول آل من محكمة حقوق اإلنسان ومحكمة العدل، 58و 33
بهذه الصفة  الشخص أو األشخاص المنتخبين" نائب الرئيس"تعني عبارة 
 .وفقا لهذا البروتوآول

 
 :إنشاء المحكمة :2المادة 

ادة       1تحذف المادة  -1 وق اإلنسان والم ة حق رة  2من بروتوآول محكم ) 1(، الفق
 : من بروتوآول محكمة العدل، وتستبدالن بما يلي

تقوم محكمة العدل وحقوق اإلنسان لالتحاد األفريقي التي يتم إنشاؤها بموجب "
امها طبقا ألحكام بروتوآول محكمة حقوق اإلنسان و وبروتوآول هذا بأداء مه
 ".محكمة العدل

 :من بروتوآول محكمة العدل، آما يلي) 2(، الفقرة 2ُتعدل المادة   -2
المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي لالتحاد وتلتزم بتعزيز العدل وحماية . "2

 ".حقوق اإلنسان والشعوب في إفريقيا
تنص  2ن بروتوآول محكمة العدل بإدراج فقرة بعد الفقرة م 2ُتعدل المادة  -3

 :على ما يلي
تتكون المحكمة من قسم قضائي متخصص لحقوق اإلنسان والشعوب يتم . 3"

أقسام أخرى تنشأ بموجب مقرر /إنشاؤه بموجب هذا البروتوآول أو أي قسم
ر صادر عن المؤتمر بعد استشارة المحكمة أو بناء على توصية منها وتباش

 ".مهامها وفقا ألحكام هذا البروتوآول
 

 :التشكيلة :3المادة 
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 :آما يلي) التشكيلة(من بروتوآول محكمة العدل  1، الفقرة 3ُتعدل المادة . 1
قاضيا من مواطني الدول األطراف ) 15(تتكون المحكمة من خمسة عشر . 1"

 منهم، على األقل من ذوي االختصاص في حقوق) 7(على أن يكون سبعة 
 ".اإلنسان والشعوب

بالشكل  1من بروتوآول محكمة العدل بإدراج فقرة بعد الفقرة  3ُتعدل المادة . 2
 :سابقا، مع إعادة ترتيب الفقرات آما يلي 1الذي ُعدلت به الفقرة 

 ".في تشكيلة المحكمة، يضمن المؤتمر التمثيل المتساوي بين الجنسين. 2"
 .ة حقوق اإلنسانمن بروتوآول محكم 11تحذف المادة . 3
 
 :المؤهالت :4المادة 

وتدرج بدال منها الفقرتان ) المؤهالت(من بروتوآول محكمة العدل  4تحذف المادة 
 :التاليتان

تتكون المحكمة من قضاة مستقلين غير متحيزين يتم انتخابهم على أساس القدرة . 1"
 ".الفردية من بين القانونيين الذين يتمتعون بأخالق رفيعة

يجب أن تتوفر في قاضي المحكمة المؤهالت العملية والقضائية واألآاديمية . 2"
المطلوبة في بلده لشغل أعلى المناصب القضائية أو أن يكون من بين الحقوقيين 

أو قانون حقوق اإلنسان /المعترف لهم بالكفاءة والخبرة في مجال القانون الدولي و
 ".والشعوب

 
 :تقديم الترشيحات :5المادة 

 5من بروتوآول محكمة حقوق اإلنسان والمادة  2و 1، الفقرتان 12ذف المادة تح
 :من بروتوآول محكمة العدل واستبدالها بما يلي 3و 2الفقرتان 

يجوز لكل دولة طرف ترشيح اثنين من مواطنيها تتوفر فيهما المؤهالت المطلوبة "
 ".أةوالمنصوص عليها في هذا البروتوآول على أن تكون أحداهما امر

 
 :مدة الوالية :6المادة 

من بروتوآول محكمة حقوق اإلنسان وتستبدل بما  2و 1، الفقرتان 15تحذف المادة 
 :يلي

سنوات ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة ) 6(ينتخب القضاة لوالية مدتها ست . 1"
ء المنتخبين في االنتخابات األولى بعد انقضا) 5(وتنتهي والية القضاة الخمس . فقط

 .سنوات، بينما يعمل القضاة اآلخرون لمدة الوالية بكاملها) 4(أربع 
سنوات عن طريق قرعة ) 4(يختار القضاة الذين تنتهي واليتهم بعد أربع . 2"

من  8من المادة  2و1الفقرتان ". يجريها رئيس المؤتمر بعد انتهاء االنتخابات األولى
 .بروتوآول محكمة العدل

 
 :ينأداء اليم :7المادة 

 :من بروتوآول محكمة حقوق اإلنسان وُتستبدل بما يلي 16تحذف المادة 
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 :قبل أن يستلم القاضي مهامه، يجب أن يؤدي اليمين على النحو التالي. 1"
رسميا أنني سأقوم بأداء مهام منصبي بأمانة آقاض ) صرحأؤآد أو (أقسم ....... أنا،

يقي بدون تحيز ودون خوف أو محاباة في محكمة العدل وحقوق اإلنسان لالتحاد األفر
 " أو عاطفة أو سوء نية وأن أحافظ على سرية مداوالت المحكمة

المادة ". يشرف رئيس المؤتمر أو من ينوب عنه رسميا على أداء يمين المنصب. 2
 من بروتوآول محكمة العدل   9
 

 :رئاسة المحكمة :8المادة 
 :ُتستبدل بما يليمن بروتوآول محكمة العدل و 10تحذف المادة 

تختار المحكمة رئيسا ونائب رئيس لوالية مدتها سنتان ويمكن إعادة انتخابهما . 1"
  .مرة واحدة فقط

يؤدي الرئيس مهامه القضائية على أساس الدوام الكامل على أن يقيم في مقر . 2
 .المحكمة

من  21ة الماد". تحدد مهام الرئيس ونائب الرئيس في النظام الداخلي للمحكمة. 3
 .بروتوآول محكمة حقوق اإلنسان

 
 :االستقالة واإليقاف والعزل من المنصب :9المادة 
 :من بروتوآول محكمة العدل آما يلي 4و 3و 1، الفقرات 11تعدل المادة  -1

 :لتقرأ آما يلي) 1(، الفقرة 11تضاف الجملة التالية إلى المادة  )أ (
سالة آتابية إلى الرئيس يمكن أن يستقيل القاضي من منصبه بتوجيه ر"

وتصبح االستقالة سارية المفعول بعد . لينقلها بدوره إلى رئيس المؤتمر
 ".يوما من تاريخ إشعار رئيس المؤتمر) 30(ثالثين 

 ":ينقل الرئيس"بإدراج ما يلي بعد  3، الفقرة 11ُتعدل المادة  )ب (
عزل  ينقل الرئيس آتابيا االستقالة أو التوصية بتعليق عضوية أو"

 "قاض إلى رئيس المؤتمر وإلى رئيس المفوضية
 :واستبدالها بما يلي 4بحذف الفقرة  4، الفقرة 11ُتعدل المادة  )ج (

تكون التوصية بتعليق عضوية قاض نهائية إال إذا رفضها المؤتمر "
 ".ويسري مفعول التوصية بعزل قاض بعد موافقة المؤتمر عليها

من  11محكمة حقوق اإلنسان ويستبدل بالمادة  من بروتوآول 19تحذف المادة  -2
 .بروتوآول محكمة العدل على النحو الذي تم تعديلها أعاله

 
 :المناصب الشاغرة :10المادة 
ويعاد  2من بروتوآول محكمة العدل بإدراج فقرة بعد الفقرة  12ُتعدل المادة  -1

 :ترتيب الفقرات الفرعية، على النحو التالي
مر القاضي الذي أصبح منصبه شاغرا ما لم تقل مدة يستبدل المؤت. 3"

 "يوما) 180(الوالية المتبقية له عن مائة وثمانين 
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 12من بروتوآول محكمة حقوق اإلنسان وتستبدل بالمادة  20تحذف المادة  -2
 .من بروتوآول محكمة العدل على النحو الذي تم تعديلها أعاله

 
 :االستقالل :11المادة 
 :من بروتوآول االتحاد اإلفريقي آما يلي 2، الفقرة 13ة ُتعدل الماد -1
ال يجوز ألي قاض أن يشارك في إصدار قرار بشأن أي دعوى له مصلحة . 2"

فيها أو آان طرفا فيها آعميل أو مستشار أو محام ألحد األطراف وال آعضو في 
 "محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى

 :من بروتوآول محكمة حقوق اإلنسان آما يلي 2، الفقرة 17ة ُتعدل الماد -2
ال يجوز ألي قاض أن يشارك في إصدار قرار بشأن أي دعوى له مصلحة . 2"

فيها أو آان طرفا فيها آعميل أو مستشار أو محام ألحد األطراف وال آعضو في 
ة وتقوم المحكم. محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى

 ".بتسوية أي شك يثار حول هذه النقطة
 

 :النصاب القانوني :12المادة 
 :من بروتوآول محكمة العدل لتقرأ آما يلي 1، الفقرة 16ُتعدل المادة  -1
تجتمع آامل عضوية المحكمة إال في الحاالت التي يتم فيها النص على . 1"

 ".لمحكمةخالف ذلك بوضوح في هذا البروتوآول أو في النظام الداخلي ل
 :من بروتوآول محكمة العدل للمحكمة آما يلي 2، الفقرة 16ُتعدل المادة  -2

تنظر المحكمة في القضايا المرفوعة إليها عندما يكتمل النصاب القانوني المكون . 2"
 ."قضاة) 7(من سبعة 

آما  2من بروتوآول محكمة العدل بإدراج فقرة بعد الفقرة  16ُتعدل المادة  -3
 :من هذه المادة ويعاد ترتيب الفقرات الفرعية آما يلي 2لفقرة ورد في ا

يحدد النصاب القانوني الالزم لقسم قضائي متخصص في النظام الداخلي . 3"
 ".للمحكمة

آما  3من بروتوآول محكمة العدل بإدراج فقرة بعد الفقرة  16ُتعدل المادة  -4
 :ت الفرعية آما يليمن هذه المادة ويعاد ترتيب الفقرا 3ورد في الفقرة 

 ."يمكن للمحكمة وفقا ألحكام نظامها الداخلي إنشاء مجالس خاصة. 4"
 .5من بروتوآول محكمة العدل الفقرة  3تصبح الفقرة  -5

 
 :التوقيع والتصديق واالنضمام :13المادة 
من هذه المادة، يكون هذا  2مع مراعاة األحكام الواردة في الفقرة  -1

للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل الدول األعضاء في البروتوآول مفتوحا 
االتحاد األفريقي األطراف في بروتوآول محكمة حقوق اإلنسان والشعوب 

 .وبروتوآول محكمة العدل وفقا لإلجراءات الدستورية الخاصة بكل بلد
يجوز لدولة لم تصدق على بروتوآول محكمة حقوق اإلنسان وال على  -2

لعدل أن تصدق عليهما بمجرد أن تعلن آتابيا عند تصديقها أو بروتوآول محكمة ا



EX.CL/195 (VII) ANNEX.I 
Page 6 
انضمامها أنها تقوم بذلك بالنسبة ألي من بروتوآول محكمة حقوق اإلنسان 

 .وبروتوآول محكمة العدل
 .يتم إيداع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية 3. 2

خوله حيز تقوم آل دولة عضو في االتحاد تنضم إلى هذا البروتوآول بعد د 4. 3
 .التنفيذ بإيداع وثائق االنضمام لدى رئيس المفوضية

أعاله إيداع هذا  4يتعين على الدولة التي صدر عنها إعالن بموجب الفقرة  5. 4
 .اإلعالن لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بإرسال نسخ منه إلى الدول األطراف

 
 :دخول حيز التنفيذال :14المادة 

) 30(بعد مضي ثالثين  –بصورة مؤقتة  –حيز التنفيذ يدخل هذا البروتوآول . 1
 .دولة عضوا) 15(يوما من تاريخ التوقيع عليه من قبل خمس عشرة 

) 30(بعد مضي ثالثين  –بصورة نهائية  –يدخل هذا البروتوآول حيز التنفيذ . 2
 .دولة عضوا) 15(يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه من قبل خمس عشرة 

 
 :االستثناءات :15ة الماد

األحكام الواردة في هذا البروتوآول وأية أحكام منصوص في حالة وجود تناقض بين 
عليها في بروتوآول محكمة حقوق اإلنسان أو محكمة العدل تكون األسبقية لألحكام 

 .الواردة في هذا البروتوآول فيما يخص موضع التناقض
 
 
 
 
 
 

 :مراجعة البروتوآول :16المادة 
للمؤتمر، في الوقت وبالشكل الذي يراه مناسبا، أن ينص على مراجعة سير  يجوز

عمل المحكمة وصياغة وثيقة قانونية واحدة بشأنها على أال تجرى المراجعة إال بعد 
 .سنوات على دخول هذا البروتوآول حيز التنفيذ) 6(مضي ست 

 ـ
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 قواعد إجراءات مؤتمر االتحاد

 
 أحكام عامة

 
 إن مؤتمر االتحاد ، 

 
 ، 8إذ يأخذ في االعتبار القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، خاصة المادة  

 
 : قد اعتمد قواعد اإلجراءات التالية  

 
 1المادة 

 التعريفات
 

 : في قواعد اإلجراءات هذه  
 . مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد" : المؤتمر"يقصد بكلمة  

 .رئيس المؤتمر ما لم يتم النص على خالف ذلك" : الرئيس"يقصد بكلمة 
 .أمانة االتحاد " : المفوضية"يقصد بكلمة  
 .لجنة فنية متخصصة لالتحاد" : اللجنة"يقصد بكلمة  
 .القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي" : القانون التأسيسي"بعبارة يقصد  
 .المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي" : المجلس"يقصد بكلمة  

 .محكمة العدل الخاصة باالتحاد" : المحكمة"يقصد بكلمة 
 .المجلس التنفيذي لوزراء االتحاد " : المجلس التنفيذي"يقصد بعبارة  

 .دولة عضو في االتحاد " : الدولة العضو"يقصد بعبارة   
 .منظمة الوحدة األفريقية " : المنظمة"يقصد بكلمة  
 .برلمان عموم أفريقيا لالتحاد " : البرلمان"يقصد بكلمة   

 .لالتحاد لجنة الممثلين الدائمين" : لجنة الممثلين الدائمين"يقصد بعبارة 
 .سلم واألمن لالتحادمجلس ال" : مجلس السلم واألمن"يقصد بعبارة 

 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية." : إ. إ. م"يقصد بمختصر 
 .االتحاد األفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي" : االتحاد"يقصد بكلمة 

يس       "نواب الرئيس"يقصد بعبارة  واب رئ ك، ن ى خالف ذل ، ولم يتم النص عل
 .المؤتمر

 
 الفصل األول
 المؤتمـر
 القسم األول
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 لتشكيل والسلطات والمهاما
 2المادة 

 وضع المؤتمر
 . المؤتمر هو الجهاز األعلى لالتحاد  

 
 3المادة 
 التشكيل

 .يتكون المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين 
 

 4المادة 
 السلطات والمهام

 
 :يقوم المؤتمر بما يلي -1
 

ـاد برنامجه    تحديد السياسات المشترآة لالتحاد ووضع أولو  )أ ه واعتم يات
 .السنوي

دول  )ب ع ال ـزام جمي اد وضمان الت رارات االتح ذ سياسات وق ة تنفي مراقب
 . األعضاء بها من خالل آليات مناسبة

 .التعجيل بالتكامل السياسي واالجتماعي واالقتصادي للقارة )ج
ذي و     )د س التنفي ي المجل ات إل دار التوجيه ن  إص لم واألم س الس أو  مجل

ية ة   المفوض ال اإلرهابي روب واألعم ات والح أن إدارة النزاع بش
 . واألوضاع الطارئة واستعادة السالم 

ـرة وهي            )هـ ة عضو في ظروف خطي دخل في دول رار بشأن الت اتخاذ الق
 . جرائم الحرب واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية

ك       )و  ى طلب تل اًء عل ة عضو بن ة   اتخاذ القرار بشأن التدخل في دول الدول
 . العضو من أجل استعادة السلم واألمن

تحديد العقوبات التي تفرض ضد أية دولة عضو لعدم سداد المساهمات  )ز 
د     ي وقواع انون التأسيس ي الق واردة ف ادئ ال اك المب ّدرة أو انته المق
ر   رات غي اد أو لتغيي رارات االتح ـزام بق دم االلت ذه أو ع راءات ه اإلج

 . دستورية للحكومات
 . بحث طلبات االنضمام إلي عضوية االتحاد واتخاذ القرار بشأنها )ح
اعتماد ميزانية االتحاد ومراقبة وتوجيه المسائل المالية له وفقا للقواعد   )ط

 .والنظم المالية للجنة
 .إنشاء أي جهاز آخر لالتحاد  )ي
 .جديدة عند االقتضاءفنية متخصصة إنشاء لجان  )ك
االت متخصصة و  )ل اء وآ ة   إنش ل مؤقت ات عم ان مختصة ومجموع لج

 . حسبما يري ضروريًا
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 . تعيين وإنهاء تعيين رئيس المفوضية ونائبه أو نائبته والمفوضين )م*
 . تعيين وإنهاء تعيين قضاة المحكمة )ن*
رى   )س زة األخ ن األجه ادرة ع يات الص ارير والتوص ث التق ي وبح تلق

 . لالتحاد واتخاذ القرار بشأنها
 . يس المؤتمر واألعضاء اآلخرين في هيئة المكتبانتخاب رئ )ع
 . تحديد مكان عقد دوراته  )ف
 . تعديل القانون التأسيسي طبقا لإلجراءات المقررة )ص
 . تفسير القانون التأسيسي إلى حين إنشاء المحكمة )ق
 . تحديد هيكل ومهام ونظم المفوضية )ر
 .ستحديد هيكل ومهام وسلطات وتشكيل وتنظيم المجل )ش

 
 .يجوز للمؤتمر تفويض أي من سلطاته ومهامه إلى أي جهاز آخر لالتحاد -2
 

 القسم الثاني
 الدورات

 5المادة 
 مكان االنعقاد

د    -1 ؤتمر لعق ة عضو الم دع دول م ت ا ل اد م ر االتح ي مق ؤتمر ف د دورات الم تعق
نتين         رة في آل س ر الرئيسي م دورته فيها شريطة أن يجتمع المؤتمر في المق

 . مع مراعاة الجدول الذي أعدته منظمة الوحدة األفريقية قلعلى األ
ل    -2 إذا دعت دولة عضو المؤتمر إلى االنعقاد فيها ، فإن هذه الدولة العضو تتكف

ر     ارج المق دورة خ د ال ة عق بة للمفوضية نتيج افية بالنس ات اإلض ع النفق بجمي
 .الرئيسي

ـة دورات  -3 رض استضاف ي تع اء الت دول األعض ون ال ب أال تك ؤتمر  يج الم
ا   خاضعة للعقوبات، ويجب أن تستوفي معايير محددة سلفا يعتمدها المؤتمر بم

 .في ذلك توفير تسهيالت لوجستيـة مالئمة ومناخ سياسي مناسب
ان         -4 ؤتمر مك رر الم دورات ، يق ر استضافة إحدى ال إذا عرضت دولتان أو أآث

 . انعقادها باألغلبية البسيطة
ة عضو عرضت ا  -5 ى دول ذر عل ام  إذا تع ؤتمر القي دى دورات الم افة إح ستض

 .بذلك، فإن هذه الدورة تعقد في المقر الرئيسي لالتحاد
 

 6المادة 
 النصاب القانوني

 

                                           
من ) 2( 9أوصي االجتماع بأن ينتخب المجلس التنفيذي المفوضين وفقا لتفويض السلطة طبقا ألحكام المادة  *

 .ؤتمر ذلكالقانون التأسيسي، وبأن يعتمد الم
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دول األعضاء في             الي عدد ال ؤتمر من ثلثي إجم انوني للم يتحقق النصاب الق
 . االتحاد

 
 7المادة 

 الدورات العادية
 

 . سنة في ال تينمريجتمع المؤتمر في دورة عادية  
 

 8المادة 
 جدول أعمال الدورات العادية

 
 .يعتمد المؤتمر جدول أعماله عند افتتاح آل دورة -1
 : ُيّعد المجلس التنفيذي جدول األعمال المؤقت ألي دورة عادية ويشمـل ما يلي -2
 

 . إدراجها في جدول أعماله في دورة سابقةقرر المؤتمر بنود  )أ(
 .ي بنود يقترحها المجلس التنفيذ )ب(
ام  )ج( رة أم ـة مباش ت مسؤول اد ليس رى لالتح زة أخ ا أجه ود تقترحه بن

 . المجلس التنفيذي
اح     )د( ل افتت راح قب ديم االقت تم تق ريطة أن ي ة عضو ش ا دول ود تقترحه بن

ـا ومشروعات       دة له ـق المؤي الدورة بستين يوما، وأن يتم إرسال الوثائ
ي   ) 30(بثالثين دورة ـالقرارات إلي رئيس اللجنة قبل افتتاح ال ا عل يوم

على أن يدرس المؤتمر مثل هذه البنود بناًء على توصية المجلس  األقل
 . التنفيذي

 : ينقسم جدول األعمال المؤقت إلى الجزئين التاليين -3
البنود التي سيتم اعتمادها بدون مناقشة وهي تلك التي توّصل   ) : أ(الجزء 

ي يم  أنها والت اق بش ي اتف ذي إل س التنفي ق المجل ن أن يواف ك
 .عليها المؤتمر بدون مناقشة

ي    ) : ب(الجزء  تم التوصل إل البنود التي سيتم مناقشتها وهي تلك التي لم ي
ًا     ذي وتتطلب نقاش اتفاق بشأنهـا علي مستـوي المجلس التنفي

 . قبل موافقة المؤتمر عليها
 

 9المادة 
 بنود أخرى مدرجة في جدول األعمال

 
ود إضافية     ة عضو في          يتم بحث أي بن د ترغب أي دول ال ق في جدول األعم

ال    "إثارتها خالل دورة المؤتمر تحت بند  ا يستجد من أعم ذه    . فقط " م ل ه وتكون مث
 . البنود للعلم فقط وال تخضع للنقاش أو اتخاذ قرار بشأنها
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 10المادة 
 مراسم االفتتاح واالختتام

يه الكلمة إلى خالل مراسم افتتاح الدورات ، يحق للشخصيات التالية توج -1
 : المؤتمر

 . الدولة أو الحكومة في البلد المضيفأو رئيس  رئيسال )أ(
 . رئيس المؤتمر الذي تنتهي واليته )ب(
 .رئيس المؤتمر الذي تبدأ واليته )ج(
 . األمين العام لألمم المتحدة شخصيا )د(
 .رئيس المفوضية )هـ(

ق للشخصيات التال   -2 دورات ، يح ام ال م اختت الل مراس ى  خ ة إل ه الكلم ة توجي ي
 : المؤتمر

 . البلد المضيفأو رئيس دولة أو حكومة رئيس ال )أ(
 . الشخصية التي تعّين لقراءة قرار الشكر )ب(

ؤتمر خالل    -3 غير أنه يجوز للمؤتمر دعوة أي شخصيـة أخـرى للتحدث إلى الم
 .مراسم االفتتاح واالختتام 

 
 11المادة 

 يةاالستثنائالدورات 
مر في دورة استثنائية بناًء على طلب رئيس المؤتمر أو أية دولة يجتمع المؤت -1

 . عضو بموافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاء
) 7(يخطر رئيس اللجنة جميع الدول األعضاء بذلك الطلب في غضون سبعـة  -2

 . أيام من استالمه ويوصيها باإلبالغ بردودها آتابة، خالل فترة محددة
رة المحددة  -3 يس إذا انقضت الفت ة، ُيخطر رئ ين المطلوب ة الثلث وفر أغلبي م تت ول

 . المفوضية جميع الدول األعضاء بعدم عقد الدورة االستثنائية
ة عضو         -4 دع دول م ت ا ل اد م ر الرئيسي لالتح تثنائية في المق دورات االس د ال تعق

 .المؤتمر لعقد دورته فيها
 

 12المادة 
 جدول أعمال الدورات االستثنائية

ة جدول األعمال المؤقت للدورة غيـر العادية إلى الدول ُيرسل رئيس اللجن -1
 . يوما على األقل) 15(األعضاء قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر 

ة في           -2 ود المقدم د أو البن ى البن تثنائية فقط عل دورة االس ال ال يقتصر جدول أعم
 . الطلب الخاص بعقد الدورة

 
 13المادة 

 الدورات العلنية والمغلقة
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ة  تكون آافة دو ة       . رات المؤتمر مغلق رر بأغلبي ؤتمر أن يق ه يجوز للم ر أن غي
 .بسيطة عقد أي من دوراته بصورة علنية 

 
 14المادة 

 لغات العمل
لغات عمل المؤتمر هي اللغات األفريقية إن أمكن ، والعربية واإلنجليزية  -1

 .والفرنسية والبرتغالية واألسبانية
يان بأية لغة أفريقية شريطة أن يجوز ألي رئيس دولة أو حكومة أن يدلى بب -2

يقوم بتوفير الترجمة الفورية إلى لغة عمل أخرى على األقل دون أن يترتب 
 .على ذلك آثار مالية بالنسبة لالتحاد

 
 15المادة 

 انتخاب الرئيس
على أساس التناوب والمعايير ) 1(ينتخب المؤتمر رئيسا لفترة سنة واحدة  -1

ة ـربعاألون في هيئة المكتب هم النواب أعضاء آخرالمتفق عليها ويساعده 
وبعد إجراء  للرئيس يتم انتخابهم على أساس توزيع جغرافي متفق عليه )4(

 .المشاورات الالزمة
إذا قبل المؤتمر دعوة موجهة إليه من دولة عضو طبقًا للمعايير المحددة  -2

. ةردورئاسة البلرئيس ا قوممن قواعد اإلجراءات الحالية، ي 5بموجب المادة 
غير أن رئيس دولة أو حكومة البلد المضيف أو أي سلطة مختصة فيه، 

 .يترأس الجلستين االفتتاحية والختامية
 .يقوم الرئيس برئاسة مداوالت الدورات االستثنائية -3
 

 16المادة 
 واجبات الرئيس

 : يقوم الرئيس بما يلي  -1
 .الدعوة لعقد دورات المؤتمر )أ(
  .افتتاح واختتام الدورات )ب(
 . تقديم محاضر الدورات للموافقة عليها )ج(
 . توجيه المداوالت )د(
ـج التصويت  )هـ( ـا وإعالن نتائ د البحث للتصويت عليه ائل قي ديم المس ، تق

  .عند االقتضاء
 . البت في نقاط النظام  )و(

 
 . يكفل الرئيس النظام وأصول اللياقة في مداوالت المؤتمر -2
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ولى  -3 رات   رئيساليت الل الفت يس    خ ع رئ اور م دورات وبالتش ين ال لة ب الفاص
ا في    اللجنة ، تمثيل االتحاد طبقا لألهداف والمبادئ األساسية المنصوص عليه

 .القانون التأسيسى
 
 . في حالة غياب الرئيس أو خلو المنصب ، يتولى النائـب األول للرئيس مهامه -4
 

 17المادة 
 الحضور والمشارآة

 
على المشارآة شخصيا في آافة دورات  يعمل رؤساء الدول أو الحكومات -1

 . وإذا تعذر حضورهم شخصيا، فإنه يتولى تمثيلهم ممثلون معتمدون. المؤتمر
 :تحضر الشخصيات التالية بصفتها الرسمية دورات المؤتمر -2

 
 .رئيس ونائب رئيس المفوضية والمفوضون )أ

 
 .رئيس البرلمان ورؤساء األجهزة األخرى لالتحاد )ب
 
 .التنفيذيون للمجموعات االقتصادية اإلقليميةالرؤساء  )ج
 

 .يجوز للمؤتمر دعوة أي شخصية أخرى لحضور دوراته -3
 

 القسم الثالث
 إجراءات صنع القرار

 18المادة 
 األغلبية المطلوبة

يتخذ المؤتمر جميع قراراته باإلجماع ، وإذا تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الدول  -1
 . التي يحق لها التصويت األعضاء

راراتتت -2 ذ الق أن  خ ة بش ائل اإلجرائي دول األعضاء  بالمس يطة لل ة البس األغلبي
 . التي يحق لها التصويت

ة البسيطة أيضاً       يتم تحديد -3 ة أم ال ، باألغلبي ألة إجرائي دول   ما إذا آانت المس لل
 . األعضاء التي يحق لها التصويت

ا التصويت،   امتناع الدول األعضاء ال إن -4 ال يحول   عن التصويت،   تي يحق له
 .توافق اآلراءاتخاذ المؤتمر قراراته بدون 

 
 19المادة 

 القرارات
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يتم تقديم نصوص جميع القرارات ، بناًء على توصية المجلس التنفيذي  -1
 . للبحثإلى المؤتمر  -آتابــة  –المقترحة 

ويجوز  . في أي وقت يجوز للمتقدم األصلي بقرار أو تعديل مقترح أن يسحبـه  -2
 . أن تعيد تقديم القرار أو التعديل المقترح الذي تم سحبهألية دولة عضو 

 . يتم اعتماد مشروع مقرر فقط بعد أن تقدم اللجنة آثاره المالية -3
 

 20المادة 
 قائمة المتحدثين واستخدام حق التحدث

، يمنح الرئيس ، خالل المداوالت ، حق التحدث حسب  23مع مراعاة المادة  -1
 . عن نواياهم الترتيب الذي أعرب المتحدثون

 . ال يجوز ألي وفد أخذ الكلمة دون موافقة الرئيس -2
 :يجوز للرئيس ، خالل المداوالت ، القيام بما يلي  -3

 . قراءة قائمة المتحدثين وإعالن إقفالها )أ(
مطالبة أي متحدث بالتقيد بالنظام إذا انحرف بيانه عن المسألة قيد  )ب(

 .البحث
ي أن أي بيان يتم إلقاؤه بعد إقفال القائمة منح حق الرد ألي وفد إذا رأ )ج(

 . يبرر هذا الحق في الرد
، تحديد الوقت المسموح به لكل وفد بغض النظر  4مع مراعاة الفقرة  )د(

 .عن المسألة قيد البحث
فيما يتعلق بالمسائل اإلجرائية ، يحدد الرئيس آل مداخلة بمدة أقصاها خمس  -4

 . دقائق ) 5(
 

 21المادة 
 ظامنقاط الن

يجوز ألي دولة عضو أن تثير نقطة نظام خالل المداوالت حول أي بند ويبت  -1
 . الرئيس فورا في نقطة النظام، طبقًا لقواعد اإلجراءات هذه

ويطرح القرار . يجوز للدولة العضو المعنية أن تطعن في قرار الرئيس  -2
 . للتصويت عليه فورًا ويتخذ قرار بشأنه باألغلبية البسيطة

للدولة العضو المعنية عند إثارة نقطة نظام ، أن تتحدث حول ال يجوز  -3
 . مضمون المسألة قيد البحث

 
 22المادة 

 إنهاء المداوالت
 

عندما تتم مناقشة مسألة ما بصورة آافية ، يجوز ألية دولة عضو أن تقترح  
تين وباإلضافة إلى مقدم االقتـراح، يجوز لدول. إنهاء المداوالت حول البند قيد البحث 

أن تتحدثا بصورة مختصرة لصالـح ذلك االقتراح، والثنتين  أخريينعضويين ) 2(
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ويطرح الرئيس االقتراح بعد ذلك للتصويت عليه . أخريين أن تتحدثا ضده ) 2(
 . مباشرة

 
 23المادة 

 تأجيل المداوالت
 

يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مداولة أي بند ، تأجيـل المداوالت  
 أخرىعضو ) 1(وباإلضافة إلى مقدم االقتراح ، يجوز لدولة . لبند قيد البحث حول ا

ويطرح الرئيس االقتـراح بعد . أن تتحدث لصالح االقتراح وألخرى أن تتحدث ضده
 . ذلك للتصويت عليه فورًا 

 
 24المادة 

 تعليق أو تأجيل االجتماع
 

، تعليق أو تأجيل يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مناقشة أي مسألة 
ويطرح الرئيس االقتراح . ولن يسمح بأي نقاش حول مثل هذه االقتراحات. االجتماع

 . للتصويت عليه فورًا 
 

 25المادة 
 ترتيب االقتراحات اإلجرائية

 
، يكون لالقتراحات التالية األسبقية ، على جميع  20مع مراعاة المادة  

 : ع وذلك حسب الترتيب المذآور أدناه االقتراحات األخرى المقدمة إلى االجتما
 

 . تعليق االجتماع )أ(
 . تأجيل االجتماع )ب(
 . تأجيل المداوالت حول البند قيد البحث  )ج(
 . إقفال باب المداوالت حول البند قيد البحث  )د(

 
 26المادة 

 حق التصويت
 ). 1(، يكون لكل دولة عضو صوت واحد  2مع مراعاة الفقرة  -1
من القانـون  23ألعضاء الخاضعة للعقوبات بموجب المادة ليس للدول ا -2

 . التأسيسي، الحق في التصويت 
 

 27المادة 
 التصويت على القرارات
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يطرح الرئيس القرار ، حول مسألة تجرى مناقشتهابعد إقفال باب المداولة،  
 ولن يوقف التصويت إّال في حالة طرح. مع جميع التعديالت للتصويت فورًاالمقترح 

 . نقطة نظـام تتعلق بالطريقة التي يجرى بها التصويت 
 

 28المادة 
 التصويت على التعديالت

يعتبر أي اقتراح بمثابة تعديل على النص إذا آان هذا االقتـراح يضيف أو  -1
 . يحذف أجزاء منه أو يعدله

وعند إدخال . عند إدخال تعديل على اقتراح ، يتم التصويت أوًال على التعديل -2
ن أو أآثر على اقتراح ، يقوم المؤتمر بالتصويت أوًال على التعديل تعديلي

ويصوت االجتماع بعد ذلك . األبعد عن االقتراح األصلي من حيث المضمون
على التعديل األقل بعدًا، وهكذا، إلى أن تطرح جميع التعديالت للتصويت 

 . عليها
راح المعدل بعد ذلك إذا تم اعتماد تعديل واحد أو عدة تعديالت ، يطرح االقتـ -3

وإذا لم يتم اعتماد أي تعديل ، يطرح االقتـراح للتصويت عليه في . للتصويت 
 . شكله األصلي

 
 
 
 

 29المادة 
 التصويت على أجزاء منفصلة من تعديل

دولة  ذلك تيجرى التصويت بصورة منفصلة على أجزاء من تعديل إذا طلب 
تج عن سلسلـة من جوالت التصويت ، وإذا تم القيام بهذا ، فإن النص النا. عضو

وإذا رفضت جميع األجزاء العاملة من أي تعديل ، . يطرح للتصويت عليه آكل
 . يعتبـر التعديل مرفوضًا بأآمله

 
 30المادة 

 طريقة التصويت
يتم التصويت في المسائل الموضوعية باالقتراع السري بواسطة الدول التي  -1

 . لها حق التصويت
 . المسائل اإلجرائية بأي طريقة أخرى يحددها المؤتمريتم التصويت في  -2
 

 31المادة 
 التصويت في االنتخابات
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يتم التصويت في االنتخابات عن طريق االقتراع السري باستثناء انتخاب  
 . ونوابه رئيسال
 

 القسم الرابع
 القــرارات

 32المادة 
 توثيق القرارات

عن طريق توقيع رئيس المؤتمر  يتم توثيق القرارات التي يعتمدها المؤتمر 
الجريدة الرسميـة "لغات عمل االتحاد في  بجميعورئيس المفوضية عليها؛ وتنشر 

يومًا من توقيعهـا وترسل إلى الدول ) 15(في غضون خمسة عشر " لالتحاد األفريقي
 . األعضاء واألجهزة األخرى لالتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

 
 33المادة 
 القرارات تصنيف

 :يصدر المؤتمر قراراته بالشكل التالي  -1
ة  الجراءات اإل التي تتخذوتطبق في جميع الدول األعضاء  :النظم )أ( وطني

 .لتنفيذها
ات  )ب( اء    :التوجيه دول األعض ع ال وا أو لجمي ة عض در ألي دول تص

ا  دول األعضاء بأهداف يجب تحقيقه زم ال راد وتل وللمؤسسات أو األف
ة  رك حري ع ت لطات م ذها للس تخدمة لتنفي ائل المس د الشكل والوس تحدي

 .الوطنية
رارات واآلراء  )ج( ات والق خ ..التوصيات واإلعالن ة  :ال ذه ملزم ليست ه

 .وإنما يقصد منها توجيه ومواءمة وجهات نظر الدول األعضاء
 
ادة     -2 ا للم  23يستوجب عدم تنفيذ النظم والتوجيهات عقوبات مناسبة تفرض وفق

 . التأسيسي من القانون
 

 34المادة 
 تنفيذ النظم والتوجيهات

 
يومًا ) 30(تكون النظم والتوجيهات سارية المفعول بصورة تلقائية بعد ثالثين  -1

من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لالتحاد األفريقي أو وفقًا لما ورد في 
 .القرار

التحاد تكون النظم والتوجيهات ملزمة بالنسبة للدول األعضاء وأجهزة ا -2
 . وآذلك المجموعات االقتصادية اإلقليمية
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 القسم الخامس
 العقوبات

 35المادة 
 العقوبات بشأن المتأخرات

 
يحدد المؤتمر على أساس توصيات من المجلس التنفيذي ولجنة الممثلين  -1

الدائمين وآذلك معلومات تقدمها المفوضية ، العقوبات الواجب فرضها 
 .لقانون التأسيسيمن ا) 1( 23بموجب المادة 

من هذه المادة ، يطبق المؤتمر العقوبات ) 1(مع مراعاة أحكام الفقرة  -2
المفروضة على الدول األعضاء التي تتخلف عن سداد مساهماتها في ميزانية 

 : االتحاد ، وذلك على النحو التالي 
 

) 2(دة سنتيـن ـإذا بلغت المتأخرات قيمة المساهمات المقررة عليها لم ) أ(
سنوات ، يتم تعليق حق الدولة العضو المعنية ) 5(قل من خمس ولكن أ

 : في 
أخذ الكلمة والتصويت واستالم الوثائق خالل اجتماعات  )1(

 . االتحاد
عرض استضافة دورات المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو أي  )2(

 . اجتماعات أخرى لالتحاد
 . تقديم مرشح لشغل أي منصب أو وظيفة داخل االتحاد  )3(

 
سنوات أو أآثـر، ) 5(متأخرات المساهمـات لمدة خمس إذا آانت  ) ب(

مـن هذه ) أ) (2(فباإلضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 
 : المادة، يتم تعليق حق الدولة العضو المعنية في 

 . تجديد عقود العمل الخاصة بمواطنيها )1(
 . تقديم االعتمادات من قبل االتحاد بشأن مشاريع جديدة فيها )2(

آانت دولة عضو خاضعة للعقوبات بسبب عدم سداد مساهماتها آما ورد إذا  -3
في الفقرات السابقة ، يجوز رفع هذه العقوبات مؤقتًا عن الدولة العضو 

على األقل من المتأخرات المستحقة عليها، شريطة % 50المعنية إذا سددت 
) 30(ثين أن تقوم بذلك قبل بدء دورة المجلس التنفيذي التي تسبق المؤتمر بثال

 . على األقل يومًا
 

 36المادة 
 العقوبات بشأن عدم االلتزام بالقرارات والسياسات
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يّقر المؤتمر ، بناًء على توصية المجلس التنفيذي ، فرض عقوبات بموجب  -1
من القانون التأسيسي، على أي دولة عضو تفشل بـدون سبب ) 2( 23المادة 

 . اسات االتحاد وجيه أو معقول في االلتزام بمقررات وسي
يجوز أن تشمل مثل هذه العقوبات حرمانها من إقامة روابط نقل واتصاالت  -2

مع الدول األعضاء األخرى ، فضًال عن إجراءات أخرى ذات طابـع سياسي 
 . واقتصادي يحددها المؤتمر 

عند اتخاذ أي قرار في هذا الصدد ، يحدد المؤتمر اإلطار الزمني لاللتزام  -3
االلتزام بهذا القرار إلى تطبيق نظام العقوبات المنصوص ومتى يؤدي عدم 

 . من القانون التأسيسي وبموجب هذه المادة ) 2( 23عليها في المادة 
 . يجوز للدول األعضاء الخاضعة للعقوبات أن تعرض حالتها على المؤتمر -4
 

 37المادة 
 العقوبات بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات

التي األعضاء ن القانون التأسيسي ، يتم تعليق عضوية الدول م 30وفقا للمادة  -1
تصل حكوماتها إلى السلطة بوسائل غير دستورية آما أنها لن تشارك في 

 .أنشطة االتحاد
اتساقا مع اإلعالن بشأن إطار موقف منظمة الوحدة األفريقية مـن التغييرات  -2

ابة تغييرات غير غير الدستورية للحكومات ، فإن األوضاع التي تعتبر بمث
 :دستورية تشمل ، بين أمور أخرى ، ما يلي

 . االنقالب العسكري أو غير العسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًا )أ(
التدخل من قبل المرتزقة الستبدال حكومة منتخبة ديمقراطيًا أو  )ب(

 . االستعانة بهم
ة مسلحة استبدال حكومة منتخبة ديمقراطيًا بواسطـة مجموعات منشقـ )ج(

 . وحرآات التمرد
رفض أي حكومة في السلطة تسليم سلطتها للحزب الفائـز بعد  )د(

 . انتخابات حرة وعادلة
 
تعتبر أيضا اإلطاحة بحكومة منتخبة أو استبدالهـا بواسطـة عناصـر تساعدها  -3

 .المرتزقة، تغييرا غير دستوري للحكم
رئيس المؤتمر  في حالة حدوث تغيير غير دستوري ألي حكومة ، يقوم -4

 : ورئيس المفوضية بما يلي 
والحث على سرعة  –فورًا  –إدانة مثل هذا التغيير نيابة عن االتحاد  )أ(

 . العودة إلى النظام الدستوري
توجيه إنذار واضح وصريح بأنه لن يتم التسامح في هذا التغييـر غير  )ب(

 . الشرعي أو االعتراف به من قبل االتحاد 
فق اإلجراءات فيما بين الدول وعلى المستويـات الثنائية ضمان توا )ج(

 . واإلقليمية الفرعية والدولية
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 . إلى االنعقاد لمناقشة المسألة مجلس السلم واألمندعوة  )د(
تعليق عضوية الدولة المعنية فورًا في االتحاد وحرمانها من المشارآة  )هـ(

المشارآة في أجهزة في أجهزة االتحاد شريطة أال يؤثر استبعادها من 
 . االتحاد على عضويتها في االتحاد والتزاماتها تجاهه

 
يقوم المؤتمر فورًا بتطبيق العقوبات على نظام الحكم الذي يرفـض استعادة  -5

 : النظام الدستوري، وتشمل هذه العقوبات ما يلي على سبيل الذآر ال الحصر
 . لدستوريرفض منح تأشيرات الدخول لمرتكبي التغيير غير ا )أ(
 
 . تقييد اتصاالت الحكومة مع الحكومات األخرى )ب(
 
 . فرض قيود على تجارتها )ج(
 
من القانون ) 2( 23تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة  )د(

 . من هذه القواعد) هـ) (4( 42التأسيسي والمادة 
 
 .مجلس السلم واألمنتطبيق أي عقوبة إضافية قد يوصي بها  )هـ(

 
 : وم رئيس المفوضية بالتشاور مع رئيس المؤتمر ، بما يلي يق -6

 . جمع الحقائق ذات الصلة بالتغيير غير الدستوري للحكومة  )أ(
 
إجراء االتصاالت المناسبة مع مرتكبيه بغية التأآـد من نواياهـم  )ب(

بخصوص استعادة النظام الدستوري في البلد ، دون االعتراف بهم أو 
 . يةمنحهم صفة الشرع

 
السعي إلى الحصول على مساهمة القادة األفريقيين والشخصيات  )ج(

األفريقية بهدف حث مرتكبي التغيير غير الدستوري على التعاون مع 
 . االتحاد

 
طلب التعاون من المجموعات االقتصادية اإلقليمية التي ينتمـي إليها  )د(

 . البلد المعني
 
 
 

 الفصل الثاني
 المفوضية
 لالقسم األو
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 أعضاء المفوضية
 38المادة 

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
ينتخب المؤتمر الرئيس ونائب الرئيس باالقتـراع السري وبأغلبية ثلثي الدول  -1

 . األعضاء المؤهلة للتصويت 
يكون الرئيس ونائب الرئيس من الرجال أو النساء األآفاء ذوي الخبرة المثبتة  -2

بقدرة قيادية وصفات وسمعـة جيدة في  في المجاالت ذات الصلة والمتمتعين
الحكومة أو البرلمان أو المنظمات الدولية أو القطاعات األخرى ذات صلة في 

 . المجتمع 
يتم تعميم الترشيحات لشغل منصب الرئيس ونائب الرئيس على الدول  -3

 . أشهر على األقل) 3(األعضاء قبل االنتخابات بثالثة 
 . الرئيس إلى نفس اإلقليم ال يجوز أن ينتمي الرئيس ونائب -4
 

 39المادة 
 المفوضون

. مفوضين على أساس توزيع جغرافي متساٍو) 8(يقوم المؤتمر بتعيين ثمانية  -1
ويحق لكل من اإلقليمين اللذين يعّين الرئيس ونائـب الرئيس منهما، يحق لكل 

 .فقط) 1(منهما مفوض واحد 
الخبرة المثبتة في يكون المفوضون من الرجال أو النساء األآفاء ذوي  -2

المجاالت ذات الصلة والمتمتعين بصفات قيادية مناسبة وسمعة جيدة في 
الحكومة أو البرلمان أو المنظمات الدولية أو القطاعات األخرى ذات الصلة 

 . في المجتمع
يتم تعميم الترشيحات لمناصب أعضاء المفوضية على الدول األعضاء قبل  -3

 .لى األقلأشهر ع) 3(االنتخابات بثالثة 
 

 40المادة 
 مدة الوالية

سنوات وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة ) 4(تكون مدة والية المفوضين أربع 
 . فقط

 
 41المادة 

 إنهاء التعيين
يجوز للمؤتمر أن ينهي تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمفوضين بأغلبية  

اءات في هذا الصدد ، الثلثين بعد أن يقوم المجلس التنفيذي باتخاذ ما يلزم من إجر
وذلك على أساس عدم الكفاءة أو سوء السلوك الفاضح أو عدم القدرة على أداء المهام 

 .المنوطة بالمنصب بسبب عجز دائم يؤآده مجلس طبي 
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 42المادة 
 إجراءات التصويت النتخاب أعضاء المفوضية

 مقوثم يتبعه نائب الرئيس ثم ي المفوضيةرئيس يبدأ التصويت بانتخاب  -1
 . المفوضين الذين انتخبهم المجلس التنفيذي بتعيينالمؤتمر 

في أي انتخاب لرئيس المفوضية أو نائب الرئيس ، يستمـر االقتـراع حتى  -2
يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة شريطة أن يقتصر 

 –في حالة عدم التوصل إلى نتيجة حاسمة خالل الجولة الثالثة  –االقتراع 
اللذين حصال على أآبر عدد من األصـوات في الجولة ) 2(المرشحين  على
 . الثالثة

إذا لم يحصل أي من المرشحين االثنين بعد ثالث جوالت إضافية من  -3
 .االقتراع، ينسحب المرشح الحاصل على أقل عدد من األصوات

على األغلبية المطلوبة بعد  حيث يوجد مرشحان فقط ولم يحصل أي منهما -4
ويستمر  ينسحب المرشح الحاصل على أقل عدد من األصوات الثالثة ،لة جوال

 .المرشح المتبقي إلى الجولة التالية
حيث يوجد مرشحان فقط من البداية ويفشل آل منهما في الحصول على  -5

األغلبية المطلوبة بعد الجولة الثالثة، ينسحب المرشح الحاصل على أقل عدد 
 .ي إلى الجولة التاليةمن األصوات ويستمر المرشح المتبق

فشل في وي أو حيث يوجد مرشح واحد فقط من البدايةيستمر المرشح المتبقي  -6
الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة خالل هذه الجولة ، يقوم رئيس المؤتمر 

 . بتعليق االنتخابات
. يتولى نائب الرئيس رئاسة المفوضية باإلنابة حتى تجرى انتخابات جديدة -7

لتوصل إلى طريق مسدود في انتخاب نائب الرئيس ، يتم تعيين وإذا تم ا
المفوض األقدم من حيث مدة الخدمة ، وفي حالة التساوي في مدة الخدمة، 

 . يعّين المفوض األآبر سنًا للعمل آنائب للرئيس حتى تجرى انتخابات جديدة
 5و 4، 3، 2ينطبق اإلجراء الخاص باالقتراع والمنصوص عليه في الفقرات  -8

 بخصوصأعاله، ينطبق على جميع االنتخابات التي يقوم المؤتمر بإجرائها 
 .لألجهزة األخرى لالتحاد األفريقي

 
 الفصل الثالث
 أحكام ختامية

 43المادة 
 التنفيــذ

 
يجوز للمؤتمر وضع خطوط توجيهية وإجراءات إضافية لضمان تنفيذ قواعد 

 . اإلجراءات هذه
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 44المادة 

 أحكام استثنائية
 

ال تنقص هذه القواعد من المقررات الصادرة عن مؤتمر رؤساء دول  
وحكومات منظمة الوحدة األفريقية والتي لم يبدأ تنفيذها أو بدأ تنفيذهـا ولم يستكمل 

 . شريطة أال تتناقض مثل هذه المقررات مع أحكام القانون التأسيسي بعد
 

 45المادة 
 التعديالت

 
 . قواعد بأغلبية الثلثينيجوز للمؤتمر تعديل هذه ال 

 
 46المادة 

 الدخول حيز التنفيذ
 

 . ذ فور اعتمادها من قبل المؤتمرينفتتدخل قواعد اإلجراءات هذه حيز ال 
 ـ
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 قواعد إجراءات
 المجلس التنفيذي

 
 أحكـام عامـة

 
 إن المجلس التنفيذي ، 
 .12إذ يأخذ في االعتبار القانون التأسيسى لالتحاد األفريقي وخاصة المادة  

 
 :قد اعتمد قواعد اإلجراءات هذه  

 
 1ة الماد

 التعريفات
 

 : في قواعد اإلجراءات هذه  
 . مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد" : المؤتمر"يقصد بكلمة  ) أ(
رئيس "يقصد بكلمة  ) ب( ى         " : ال تم النص عل م ي ا ل ذي، م يس المجلس التنفي رئ

 .خالف ذلك
 .أمانة االتحاد" : المفوضية"يقصد بكلمة  ) ج(
 .د لجنة فنية متخصصة لالتحا" : اللجنة"يقصد بكلمة  ) د(
 .القانون التأسيسي" : القانون"يقصد بكلمة  )هـ( 

 .المجلس التنفيذي لوزراء االتحاد " : المجلس التنفيذي"يقصد بعبارة  ) و(
 .دولة عضوا في االتحاد " : الدولة العضو"يقصد بعبارة  ) ز(
 .منظمة الوحدة األفريقية " : المنظمة"يقصد بكلمة  ) ح(
 .ي لالتحاد البرلمان األفريق" : البرلمان"يقصد بكلمة  ) ط(
 .لجنة الممثلين الدائمين لالتحاد." : د. م. ل"يقصد بمختصر  ) ك(
 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية." : أ. أ. م"يقصد بمختصر  ) ل(
ة   ) م( د بكلم اد"يقص انون    " : االتح ب الق ئ بموج ذي أنش ي ال اد األفريق االتح

 .التأسيسي
ك        –" نواب الرئيس"يقصد بعبارة  ) ن( ر ذل ى غي تم النص عل م ي واب   –ما ل ن

 .رئيس المجلس التنفيذي
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 الفصل األول
 المجلس التنفيذي
 القسم األول

 عتماد والسلطات والمهامالالتشكيل وا
 2المادة 
 الوضــع

 . يكون المجلس التنفيذي مسؤوًال أمام المؤتمر  
 

 3المادة 
 التشكيل

يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الشؤون الخارجيـة أو أي وزراء آخرين أو 
 .طات معتمدة رسميا من قبل حكومات الدول األعضاءسل
 

 4المادة 
 عتمادالا

 .رسميا التنفيذيوفود الدول األعضاء إلى دورات المجلس  اعتماديتم  -1
 .االعتمادبإنشاء لجنة لفحص أوراق  التنفيذييقوم المجلس  -2
 .االعتمادقواعد إجراءات لجنة فحص أوراق  باعتماد التنفيذييقوم المجلس  -3
 
 
 

 5ادة الم
 السلطات والمهام

 :يقوم المجلس التنفيذي بما يلي -1
 .التحضير لدورات المؤتمر )أ
 .تحديد المسائل التي تعرض على المؤتمر التخاذ قرار بشأنها )ب
ادرات  )ج ة سياسات وأنشطة ومب يق ومواءم ادتنس االت ذات  االتح ي المج ف

 .االهتمام المشترك بين الدول األعضاء
المعتمدة من قبل مؤتمر  واالتفاقياتالسياسات والقرارات مراقبة تنفيذ   )د 

 .االتحاد
 *.انتخاب المفوضين على أن يتم تعيينهم بواسطة المؤتمر )هـ

                                           
راء       تمت التوصية بأن يتم انتخاب أعضاء ا * ة للخب ة األفريقي للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وأعضاء اللجن

ادة       ام الم ا ألحك ذلك وفق ام ب ) 2( 9حول حقوق الطفل ورفاهيته من قبل المجلس التنفيذي بعد تفويض السلطة إليه للقي
 . من القانون التأسيسي على أن يتم تعيينهم بواسطة المؤتمر
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اب )و  ة      انتخ عوب واللجن ان والش وق اإلنس ة لحق ة األفريقي اء اللجن أعض
ؤتمر        ى الم ديمهم إل ه وتق ل ورفاهيت وق الطف ول حق راء ح ة للخب األفريقي

 . لتعيينهم
 .يرفعها إليه المؤتمر التياإلجراءات المناسبة بشأن المسائل  اتخاذ )ز
 .وتقديمهما إلى المؤتمر لبحثهما االتحاددراسة برنامج وميزانية  )ح
تعزيز التعاون والتنسيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وبنك التنمية  )ط

 االقتصاديةحدة والمؤسسات األفريقية األخرى ولجنة األمم المت األفريقي
 .ألفريقيا

ين    )ى  اون ب اد تحديد سياسات التع ع       االتح ة تطابق جمي ا وآفال وشرآاء أفريقي
 .األنشطة والمبادرات المتعلقة بأفريقيا مع أهداف االتحاد

ايير       )ك  اس المع ى أس ه عل اد دورات اآن انعق د وأم د مواعي يتحدي ا  الت يقره
 .المؤتمر

ة مكتب      ين في هيئة مكتبهرئيسه واألعضاء اآلخر تعيين )ل  ًا لتشكيلة هيئ وفق
 .المؤتمر

زة األخرى      )م  ة من األجه اد استالم وبحث التقارير والتوصيات المقدم  لالتح
 .التي ليست مسئولة أمام المؤتمر مباشرة وتقديم توصيات بشأنهما

 .تشكيل اللجان المختصة ومجموعات العمل عند اللزوم )ن 
 .شاريع وبرامج اللجانبحث تقارير وقرارات وم )س 
 .إقرار قواعد اللجان ورصد ومراقبة  وتوجيه أنشطتها )ع 
بحث نظم ولوائح العاملين والنظم واللوائح المالية للمفوضية وتقديمها إلى  )ف

 .العتمادهاالمؤتمر 
 .األخرى االتحادوأجهزة ومكاتب  الرئيسيإقرار اتفاقيات استضافة المقر  )ص
وتقديم توصيات بشأنها  األساسيلمفوضية ونظامها بحث هياآل ومهام ا )ق

 .إلى المؤتمر
املين       فيتحديد ظروف العمل بما  )ر دالت ومعاشات الع ات وب ك مرتب  في ذل

 .االتحاد
 .االتحادآافة برامج  فيضمان تعزيز المساواة بين الجنسين  )ش

 
 .من سلطاته ومهامه إلى اللجان أيتفويض  التنفيذييجوز للمجلس  -2
 .يجوز للمجلس التنفيذي  إصدار تعليماته إلى لجنة الممثلين الدائمين -3
 .إسناد مهام إلى المفوضية التنفيذييجوز للمجلس  -4
 
 
 
 
 



ASSEMBLY/AU/2 (I) b  REV.2 
Page 4 

 

 القسم الثاني
 الدورات

 6المادة 
 مكان االنعقاد

 
ذي في    العادية لدورات التعقد  -1 دورات       لمجلس التنفي ه ال د في ذي تعق ان ال نفس المك

 .العادية للمؤتمر
ات   خارج مقر االتحاد ، تتكفل الدولة العضو المضيفةة رت دوقدا عإذ -2 بجميع النفق

 .اإلضافية بالنسبة للمفوضية نتيجة عقد الدورة خارج المقر الرئيسي
ؤتمر،  ) 3( 5وفقًا للمادة  -3 دول األعضاء      من قواعد إجراءات الم يجب أال تكون ال

ذي خاضعة للع   س التنفي افة دورات المجل ي تعرض استض ات، ويجب أن الت قوب
وفير تسهيالت    تستوفي معايير محددة سلفًا يعتمدها المجلس التنفيذي بما في ذلك ت

 . لوجستية آافية ومناخ سياسي مناسب
ذي  -4 رر المجلس التنفي دورات ، يق ر استضافة إحدى ال ان أو أآث إذا عرضت دولت

 . مكان انعقادها باألغلبية البسيطة
ة عضو عرضت است   -5 ى دول ذر عل ذي  إذا تع س التنفي دى دورات المجل افة إح ض

 . القيام بذلك ، فإن هذه الدورة تعقد في المقر الرئيسي لالتحاد
 

 7المادة 
 النصاب القانوني

 
 .يتحقق النصاب القانوني للدورة من ثلثي الدول األعضاء  

 
 
 
 
 

 8المادة 
 الدورات العادية

 
ه دورات  وتس .دورات عاديةفي ) 2(يجتمع المجلس التنفيذي مرتين  -1 بق دورات

 .المؤتمر
ي      -2 ه الت الل دورت ين خ نتين المقبلت ة الس امج وميزاني س ببحث برن وم المجل يق

 .تسبق دورة يوليو للمؤتمر مباشرة
 

 9المادة 
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 جدول أعمال الدورات العادية
 .آل دورة افتتاحجدول أعماله عند  التنفيذييعتمد المجلس  -1
. ألعمال المؤقت لكل دورة عاديةتقوم لجنة الممثلين الدائمين بإعداد جدول ا -2

ويقوم رئيس المفوضية بإرساله إلى الدول األعضاء قبل افتتاح الدورة بثالثين 
 :يليويتضمن جدول األعمال ما . يوما على األقل) 30(
 .تقرير المفوضية ) أ(
 .تقرير لجنة الممثلين الدائمين ) ب(
 .التنفيذيبنود يحيلها المؤتمر إلى المجلس  ) ج(
 .خالل دورة سابقة إدراجها فى جدول أعماله تنفيذيالبنود قرر المجلس  ) د(

 .االتحادمشروعا برنامج وميزانية  )هـ
 .لالتحادبنود مقترحة من األجهزة األخرى  )و 
ديم   ) ز ة عضو شريطة تق ن دول ة م ود مقترح راحبن ل  االقت احقب دورة  افتت ال

ى رئ  ) 60(بستين  يس يوما وإرسال الوثائق المؤيدة ومشاريع القرارات، إل
ل ) 30(المفوضية قبل افتتاح الدورة بثالثين  ى أن يبحث    يوما على األق عل

 .المجلس التنفيذي هذه البنود بناًء على توصية لجنة الممثلين الدائمين
الذي يكون للعلم فقط وال يخضع لنقاش أو " ما يستجد من أعمال"بند  ) ح

 .قرار
 : ينقسم جدول األعمال المؤقت إلي الجزئين التاليين  -3
 

ين   ) : أ(الجزء  ة الممثل بنود يتم اعتمادها بدون مناقشة وهي تلك التي توّصلت لجن
س          ا المجل ق عليه ن أن يواف ي يمك أنها والت اق بش ي اتف دائمين إل ال

 .التنفيذي بدون مناقشة
 

ي     ) : ب(الجزء  دائمين إل ين ال ة الممثل بنود للمناقشة وهي تلك التي لم تتوصل لجن
ي   ـا والت اق بشأنه ذي      اتف س التنفي ة المجل ل موافق ًا قب ب نقاش تتطل

 . عليها
 

 10المادة 
 بنود أخرى تدرج في جدول األعمال

 
يتم بحث أي بند إضافي في جدول األعمال قد ترغب دولة عضو في إثارته خالل  

م      قدموت. فقط" ما يستجد من أعمال"تحت بند  التنفيذيدورة المجلس  ود للعل ذه البن ل ه مث
 . للنقاش أو اتخاذ قرار بشأنهافقط وال تخضع 
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 11المادة 
 مراسم االفتتاح واالختتام

خالل مراسم افتتاح الدورات ، يحق للشخصيات التالية التحدث أمام المجلس  -1
 : التنفيذي

 . سلطة مختصة أخرى فيه أيوزير خارجية البلد المضيف أو أو  لرئيس ) أ(
 . التنفيذيالرئيس الذي انتهت واليته للمجلس  ) ب(
 .التنفيذيالذي تبدأ واليته للمجلس  الرئيس ) ج(
 . ألفريقيا  االقتصاديةللجنة األمم المتحدة  التنفيذياألمين  ) د(
 .رئيس المفوضية )هـ(

خـالل مراسم اختتام الدورات ، يحق للشخصيات التالية التحدث أمام المجلس  -2
 : التنفيذي

  .أو وزير خارجية البلد المضيف أو سلطة مختصة أخرى فيهرئيس ل ) أ(
 . خصية التي تعّين لقراءة  قرار الشكرالش ) ب(

س  -3 وز للمجل ذييج الل     التنفي دورة خ ام ال دث أم رى للتح ـة أخ وة أي شخصي دع
 .مراسم االفتتاح واالختتام 

 
 12المادة 

 الدورات غير العادية
أو الرئيس،  مؤتمر،البناًء على طلب  استثنائيةيجتمع المجلس التنفيذي في دورة  -1

وتعقد الدورة . لمفوضية بالتشاور مع رئيس المؤتمرأو رئيس ا أية دولة عضو
 .ية بموافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاءاالستثنائ

ـة            -2 ذلك الطلب في غضون سبع دول األعضاء ب ع ال يس المفوضية جمي يخطر رئ
 . أيام من استالمه ويدعوها لإلبالغ بردودها آتابة ، خالل فترة محددة) 7(

م     -3 ددة ول رة المح يس      إذا انقضت الفت ر رئ ة، يخط ين المطلوب ة الثلث وفر أغلبي تت
 . المفوضية جميع الدول األعضاء بعدم عقد الدورة غير العادية

دورات   -4 د ال تثنائتعق ي   االس ر الرئيس ي المق ادية ف و     لالتح ة عض دع دول م ت ا ل م
 .المجلس التنفيذي إلى االنعقاد فيها

تثنائية      -5 ر استضافة دورة اس رر المجلس   حيث تعرض دولتان عضوان أو أآث ، يق
 .التنفيذي مكان انعقاد الدورة باألغلبية البسيطة

 
 13المادة 

 جدول أعمال الدورات غير العادية
يرسل رئيس المفوضية جدول األعمال المؤقت ألية دورة غيـر عادية إلى الدول  -1

 . يوما على األقل ) 15(األعضاء قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر 
ية فقط على البند أو البنود المقدمة للبحث في استثنائ يشتمل جدول أعمال أي دورة -2

 . الطلب الخاص بعقد الدورة 
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 14المادة 

 الدورات العلنية والمغلقة
غير أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن . مغلقة التنفيذيتكون جميع دورات المجلس  

 . يقرر بأغلبية بسيطة عقد أي من دوراته بصورة علنية
 

 15المادة 
 مللغات الع

 بما فيها السواحيليةهي اللغات األفريقية إن أمكن ،  التنفيذيلغات عمل المجلس  -1
 .والعربية واإلنجليزية والفرنسيـة والبرتغالية واإلسبانية

يجوز ألي رئيس وفد أن يدلى ببيانه بأية لغة أفريقية شريطة أن يقوم بتوفير  -2
ألخـرى دون أن تترتب الترجمة الفورية إلى واحدة على األقل من لغات العمل ا

 .على ذلك آثار مالية بالنسبة لالتحاد
 

 16المادة 
 الرئيس

 الذيسلطة مختصة للبلد  أيوزير الخارجية أو  التنفيذييرأس دورات المجلس  -1
ة األربع ه أعضاء آخرون في هيئة المكتب هم النوابهو رئيس المؤتمر ويساعد

وتقوم هيئة المكتب  .لمؤتمرتكون بلدانهم أعضاء في هيئة مكتب اللرئيس  )4(
 .بتعيين مقرر

طبقًا للمعايير المعتمدة من من دولة عضو الدعوة  التنفيذيإذا قبل المجلس  -2
غير أن وزير خارجية البلد المضيف أو . يقوم الرئيس برئاسة الدورةالمؤتمر، 

  .أي سلطة مختصة أخرى فيه ، يترأس الجلستين االفتتاحية والختامية
 .مداوالت الدورات االستثنائية للمجلس التنفيذييترأس الرئيس  -3
 

 17المادة 
 واجبات الرئيس

 : يقوم الرئيس بما يلي  -1
 .التنفيذيالدعوة لعقد دورات المجلس  ) أ(
 . افتتاح واختتام الدورات  ) ب(
 .تقديم محاضر االجتماعات للموافقة عليها  ) ج(
 . توجيه المداوالت  ) د(
 . تائـج التصويتطرح المسائل قيد البحث للتصويت وإعالن ن )هـ(
 . البت في نقاط النظام )و(

 . التنفيذييضمن الرئيس مراعاة النظام وأصول اللياقة في مداوالت المجلس  -2
 . في حالة غياب الرئيس أو خلو المنصب ، يتولى النائـب األول للرئيس مهامه -3
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 18المادة 

 الحضور والمشارآة
وإذا تعذر  التنفيذيس يشارك وزراء الخارجية شخصيا في آافة دورات المجل -1

 . حضورهم شخصيا، يتولى تمثيلهم ممثلون معتمدون رسميًا
 :التنفيذيتحضر الشخصيات التالية بصفتها الرسمية دورات المجلس  -2

 .رئيس المفوضية ونائب الرئيس والمفوضون ) أ(
 .رئيس البرلمان ورؤساء األجهزة األخرى لالتحاد ) ب(
 .اإلقليميةالرؤساء التنفيذيون للمجموعات االقتصادية  ) ج(

 .توجيه الدعوة إلى أية شخصيـة أخرى لحضور دوراته التنفيذييجوز للمجلس  -3
 

 القسم الثالث
 إجراءات صنع القرار

 19المادة 
 األغلبية المطلوبة

يتخذ المجلس التنفيذي جميع قراراته بتوافق اآلراء، وإذا تّعذر ذلك فبأغلبية ثلثي  -1
  .التي يحق لها التصويت الدول األعضاء

ة    بشأن خذ القراراتتت -2 دول األعضاء    بالمسائل اإلجرائي ة البسيطة لل التي   األغلبي
 . يحق لها التصويت

ة البسيطة أيضاً     يتم تحديد -3 ة أم ال ، باألغلبي دول    ما إذا آانت المسألة إجرائي من ال
 . األعضاء التي يحق لها التصويت

ا التصويت عن التصويت ، ال      امتناع دول أعضاء  إن -4 اذ   يحول يحق له دون اتخ
 . المجلس التنفيذي قراراته بتوافق اآلراء

 
 
 
 

 20المادة 
 القرارات

يتم تقديم نصوص جميع القرارات بناًء على توصية لجنة الممثلين الدائمين ،  -1
 . للبحث  التنفيذيإلى المجلس  -آتابة  –المقترحة 

ـه  -2 رح أن يسحب ديل مقت رار أو تع دم األصلي لق تيجوز للمتق ي أي وق ويجوز  .ف
 . دولة عضو أن تعيد تقديم القرار أو التعديل المقترح الذي تم سحبه ألية

 .يتم اعتماد مشروع مقرر فقط بعد أن تقوم المفوضية بتوفير آثاره المالية -3
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 21المادة 
 نقاط النظام

ويبت الرئيس، . يجوز ألي دولة عضو أن تثير نقطة نظام خالل مناقشة أي بند  -1
 . د على الفور ، في نقطة النظامطبقًا لهذه القواع

ويطرح القرار . يجوز للدولة العضو المعنية أن تطعن في قرار الرئيس  -2
 . للتصويت فورًا ويتم اتخاذ قرار بشأنه باألغلبية البسيطة

ال يجوز لهذه الدولة العضو عند إثارة نقطة نظام ، أن تتحدث حول مضمون  -3
 . المسألة قيد البحث

 
 22المادة 

 لمتحدثين واستخدام حق التحدثقائمة ا
يمنح الرئيس ، خالل المداوالت،  ،من القانون التأسيسي 23مع مراعاة المادة  -1

 . حق التحدث حسب الترتيب الذي أعرب المتحدثون عن نواياهم
 . ال يجوز ألي وفد أخذ الكلمة دون موافقة الرئيس -2
 :يجوز للرئيس ، خالل المداوالت ، القيام بما يلي  -3
 
 
 

 . ة قائمة المتحدثين وإعالن إقفالهاقراء ) أ(
 .مطالبة أي متحدث بالتقيد بالنظام إذا انحرف بيانه عن المسألة قيد البحث ) ب(
منح حق الرد ألي وفد إذا رأي أن أي بيان يتم إلقاؤه بعد إقفال القائمة  ) ج(

 . يبرر هذا الحق في الرد
لكل وفد من هذه المـادة ، تحديد الوقت المسموح به  4مع مراعاة الفقرة  ) د(

 .بغض النظر عن المسألة قيد البحث
) 5(ا خمس ـ، يحدد الرئيس آل مداخلة بمدة أقصاه فيما يتعلق بالمسائل اإلجرائية -4

 .دقائق
 

 23المادة 
 إقفال باب النقاش

عندما تتم مناقشة مسألة ما بصورة آافية ، يجوز ألية دولة عضو أن تقترح إقفال  
وباإلضافة إلى مقدم االقتـراح، يجوز لدولتين . باب النقاش حول البند قيد البحث 

عضوين أن تتحدثا بصورة مختصرة لصالـح ذلك االقتراح والثنتين أخريين أن تتحدثا 
 . ويطرح الرئيس االقتراح بعد ذلك مباشرة للتصويت. ضده 

 
 24المادة 

 تأجيل النقاش
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النقاش حول يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مناقشة أي بند ، تأجيـل  
وباإلضافة إلى مقدم االقتراح ، يجوز لدولة عضو أن تتحدث لصالح . البند قيد البحث 

ويطرح الرئيس االقتـراح بعد ذلك مباشرة . أن تتحدث ضده وألخرىاالقتراح 
 . للتصويت

 
 
 

 25المادة 
 تعليق أو رفع االجتماع

تعليق أو رفع يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مناقشة أي مسألـة،  
ويطرح الرئيس االقتراح . ولن يسمح بأي نقاش حول مثل هذه االقتراحات. االجتماع

 . للتصويت عليه فورًا 
 

 26المادة 
 ترتيب االقتراحات اإلجرائية

، يكون لالقتراحات التالية األسبقية حسب الترتيـب المذآور  21مع مراعاة المادة  
 : ى المقدمة إلى االجتماع أدناه، على جميع االقتراحات األخر

 
 . تعليق االجتماع ) أ(
 . تأجيل االجتماع ) ب(
 . تأجيل النقاش حول البند قيد البحث  ) ج(
 . إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث  ) د(

 
 27المادة 

 حق التصويت
 . من هذه المادة ، يكون لكل دولة عضو صوت واحد  2مع مراعاة الفقرة  -1
من القانـون  23ات بموجب المادة ليس للدول األعضاء الخاضعة للعقوب -2

 . التأسيسي، الحق في التصويت 
 
 
 
 
 
 
 

 28المادة 
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 التصويت على القرارات
بعد إقفال باب النقاش ، يطرح الرئيس االقتراح مع جميع التعديالت فورًا  

 . ولن يتوقف التصويت إّال على أساس نقطة نظام تتعلق بطريقة التصويت. للتصويت
 

 29المادة 
 ويت على التعديالتالتص

يعتبر أي اقتراح تعديًال على نص إذا آان يضيف إليه أو يحـذف منه أجزاء أو  -1
 . يعدله

وعندما يدخل . عندما يدخل تعديل على اقتراح ، يتم التصويت أوًال على التعديل -2
بالتصويـت أوًال على  التنفيذيتعديالن أو أآثر على اقتراح ، يقوم المجلس 

ويصوت االجتماع بعد . ن االقتراح األصلي من حيث المضمونالتعديل األبعد ع
ذلك على التعديل األقل بعدًا، وهكذا، إلى أن تطرح جميع التعديالت للتصويت 

 . عليها
إذا تم اعتماد تعديل واحد أو عدة تعديالت ، يطرح االقتـراح المعدل للتصويت  -3

للتصويت عليه في شكله  وإذا لم يتم اعتماد أية تعديالت، يطرح االقتـراح. عليه
 . األصلي

 
 30المادة 

 التصويت على أجزاء منفصلة من تعديل
 

وإذا تم . يجرى التصويت بصورة منفصلة على أجزاء من تعديل إذا طلب ذلك 
. ذلك، فإن النص الناتج عن سلسلـة من جوالت التصويت ، يطرح للتصويت عليه آكل

 . ديل ، يعتبـر التعديل مرفوضًا بأآملهوإذا رفضت جميع األجزاء العاملة من أي تع
 

 31المادة 
 طريقة التصويت

 
يتم التصويت على المسائل الموضوعية ، عن طريق االقتـراع السري للدول  -1

 . األعضاء المؤهلة للتصويت 
 . التنفيذييتم التصويت على المسائل اإلجرائية بأي طريقة أخرى يحددها المجلس  -2
 

 32المادة 
 نتخاباتالتصويت في اال

 
لرئيس ليتم التصويت في االنتخابات عن طريق االقتراع السري إال بالنسبـة  

 .ونائب الرئيس والمقرر
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 القسم الرابع

 قرارات المجلس التنفيذي
 33المادة 

 توثيق القرارات
 

عن طريق توقيع الرئيس  التنفيذييتم توثيق القرارات التي يعتمدها المجلس  
الجريدة الرسميـة "وتنشر بجميع لغات عمل االتحاد في ورئيس المفوضية عليها؛ 

 جميعيومًا من توقيعهـا وترسل إلى ) 15(في غضون خمسة عشر " لالتحاد األفريقي
 . الدول األعضاء واألجهزة األخرى لالتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

 
 
 
 
 

 34المادة 
 تصنيف قرارات المجلس التنفيذي

 
 :لتنفيذي قراراته بالشكل التالي يصدر المجلس ا -1

نظم ) أ( اء      :ال دول األعض ع ال ي جمي ق ف ع اإل  تطب ذ جمي ي تتخ راءات الت ج
 .وطنية لتنفيذهاال

ات ) ب( اء    :التوجيه دول األعض ع ال و أو لجمي ة عض در ألي دول تص
ا مع       وللمؤسسات أو األفراد وتلتزم الدول األعضاء بأهداف يجب تحقيقه

 .لمستخدمة لتنفيذها للسلطات الوطنيةترك حرية تحديد الشكل والوسائل ا
ليست هذه ملزمة وإنما  :الخ ...التوصيات واإلعالنات والقرارات واآلراء  ) ج(

 . يقصد منها توجيه ومواءمة وجهات نظر الدول األعضاء
 
ادة   -2 من   23يستوجب عدم تنفيذ النظم والتوجيهات عقوبات مناسبة تفرض وفقا للم

 . لمؤتمر ، بعد موافقة ا القانون التأسيسي
 

 35المادة 
 تنفيذ النظم والتوجيهات

يومًا من ) 30(تكون النظم والتوجيهات سارية المفعول بصورة تلقائية بعد ثالثين  -1
 .تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لالتحاد األفريقي أو حسب ما يحدده القرار

وآذلك تكون النظم والتوجيهات ملزمة بالنسبة للدول األعضاء وأجهزة االتحاد  -2
 . المجموعات االقتصادية اإلقليمية
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 36المادة 
 العقوبـات

 :يفرضها المؤتمر بخصوص ما يلي التيبتطبيق العقوبات  التنفيذييقوم المجلس  
 . متأخرات المساهمات ) أ(
 .عدم االلتزام بالقرارات والسياسات ) ب(
من  37و 36و 35الحكومات آما تحدده المواد  فيالتغييرات غير الدستورية  ) ج(

 .قواعد إجراءات المؤتمر
 

 الفصل الثاني
 المفوضية

 أعضاء المفوضيةتعيين 
 37المادة 

 المفوضون
 
بانتخاب وفقا لنظم المؤتمر والنظام األساسي للمفوضية،  التنفيذي،يقوم المجلس  -1

وتقديم أسمائهم إلى  مفوضين على أساس توزيع جغرافي متساٍو) 8(ثمانية 
يعين المؤتمر يحق لكل من اإلقليمين اللذين د ، في هذا الصدو. المؤتمر للتعيين

 .فقط) 1(الرئيس ونائبه منهمـا، مفوض واحد 
يكون المفوضون من الرجال أو النساء األآفاء ذوي الخبرة المثبتة في المجاالت  -2

ذات الصلة والمتمتعين بصفات قيادية مناسبة وسمعة جيدة في الحكومة أو 
 . القطاعات ذات الصلة األخـرى في المجتمع البرلمان أو المنظمات الدولية أو

 
 
 

 38المادة 
 إجراءات التصويت

في أي انتخابات للمفوضين ، يستمر االقتـراع بالنسبة لكل مفـوض حتى يحصل  -1
في  – ر االقتراعـأحد المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة شريطة أن يقتص

) 2(على المرشحين  –لثة الجولة الثا فيحالة عدم التوصل إلى نتيجة حاسمة 
 . اللذين يحصالن على أآبر عدد من األصـوات في الجولة الثالثة

) 3(على األغلبية المطلوبة بعد ثالث ) 2(إذا لم يحصل أي من المرشحين  -2
 .جوالت إضافية، ينسحب المرشح الحاصل على أقل عدد من األصوات
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حصول على األغلبية في حالة وجود مرشحين من البداية وفشل آل منهما في ال -3
المطلوبة خالل الجولة الثالثة، ينسحب المرشح الحاصل على أقل عدد من 

 .ويستمر المرشح المتبقي إلى الجولة التالية. األصوات
بعد الجولة  المرشح المتبقي في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة فشلإذا  -4

 .رئيس بتعليق االنتخاباتاليقوم  ،الثالثة
اإلجراء الخاص باالقتراع على جميع االنتخابات التي يقوم المجلس ينطبق هذا  -5

 .التنفيذي بإجرائها بالنسبة لألجهزة األخرى لالتحاد األفريقي
 

 الفصل الثالث
 أحكام ختامية

 39المادة 
 السنة المالية

 
 .بر ديسم 31ر وتنتهي في ينايتبدأ السنة المالية لالتحاد في أول  

 
 
 

 40المادة 
 التنفيذ

أن يضع خطوطًا توجيهية وتدابير إضافية لضمان تنفيذ  التنفيذييجوز للمجلس  -1
 . هذه القواعد

 
 41المادة 

 أحكام استثنائية
ال تؤثر هذه القواعد على المقررات التي يتخذها مجلس وزراء منظمة الوحدة  

اقض مثل هذه شريطة أال تتن األفريقية والتي لم يبدأ تنفيذها أو بدأ تنفيذها ولم يستكمل بعد
 . المقررات مع أحكام القانون التأسيسي

 
 42المادة 

 التعديالت
 . يجوز للمجلس التنفيذي تعديل هذه القواعد بأغلبية الثلثين 

 
 43المادة 

 الدخول حيز التنفيذ
 . تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ فور اعتمادها من قبل المؤتمر 

 ـ
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 قواعد إجراءات

 لجنة الممثلين الدائمين
 

 أحكام عامة
 

 إن المجلس التنفيذي ، 
 

ي وخاص     اد األفريق ي لالتح انون التأسيس ار الق ي االعتب ذ ف ادتين ـيأخ  5ة الم
 ، 21و
 

 :ت هذهقد اعتمد قواعد اإلجراءا 
 

 1المادة 
 التعريفات

 
 : في قواعد اإلجراءات هذه  

 
 . مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد" : المؤتمر"يقصد بكلمة  
 .أمانة االتحاد " : المفوضية"يقصد بكلمة  
 .لجنة فنية متخصصة لالتحاد" : اللجنة"يقصد بكلمة  
 .التحاد األفريقيالقانون التأسيسي ل" : القانون التأسيسي"يقصد بعبارة  

 .المجلس التنفيذي لوزراء االتحاد " : المجلس التنفيذي"يقصد بعبارة 
 .دولة عضوا في االتحاد " : الدولة العضو"يقصد بعبارة  
 .الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا" : الشراآة"يقصد بكلمة  
 .منظمة الوحدة األفريقية " : المنظمة"يقصد بكلمة  
 . البرلمان األفريقي لالتحاد " : رلمانالب"يقصد بكلمة  
 .لجنة الممثلين الدائمين.) : د. م. ل(يقصد بمختصر  
 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية.) : إ. إ. م(يقصد بمختصر  
ة    د بكلم اد"يقص ـون    " : االتح ب القان ئ بموج ذي أنش ي ال اد األفريق االتح

 .التأسيسي
 .رئيس لجنة الممثلين الدائميننائب " : نائب الرئيس"يقصد بعبارة  

 
 الفصل األول

 لجنة الممثلين الدائمين
 القسم األول
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 التشكيل والسلطات والمهام
 2المادة 

 وضع لجنة الممثلين الدائمين
 . تكون لجنة الممثلين الدائمين مسؤولة أمام المجلس التنفيذي 

 
 3المادة 
 التشكيل

ين   -1 ن الممثل دائمين م ين ال ة الممثل ون لجن اد  تتك دي االتح دين ل دائمين المعتم ال
 .األفريقي والمفوضين اآلخرين المعتمدين رسميا من الدول األعضاء

دائمين  -2 ين ال ة الممثل ي لجن ة ف ا ممثل د من أنه دول األعضاء التأآ ين عل ال يتع
دين       رين معتم ين آخ اد أو بمفوض ي لالتح ر الرئيس ي المق يم ف م مق ل دائ بممث

ميا ذ ا. رس تم التنفي ي أن ي ر وإل ة عضو غي ذه التوصية ، يجوز لدول لكامل له
 .ممثلة في المقر الرئيسي أن تكلف بلدا آخر من نفس اإلقليم ليمثلها

 
 4المادة 

 السلطات والمهام
 : تقوم لجنة الممثلين الدائمين بالمهام التالية من بين مهام أخرى -1

 .العمل آهيئة استشارية للمجلس التنفيذي ) أ(
 . وتقديمها إلي المجلس التنفيذيإعداد قواعد اإلجراءات  ) ب(
التحضير الجتماعات المجلس التنفيذي بما في ذلك جدول األعمال  ) ج(

 .ومشاريع القرارات 
تقديم التوصيات حول المجاالت ذات االهتمام المشترك للدول األعضاء  ) د(

 .خصوصا المسائل التي تدرج في جدول أعمال المجلس التنفيذي
 .ة وعواصم الدول األعضاءتسهيل االتصال بين المفوضي )هـ(
بحث برنامج وميزانية االتحاد األفريقي والمسائل اإلدارية والمالية  ) و(

 . للمفوضية وتقديم التوصيات إلي المجلس التنفيذي
 . بحث التقرير المالي للمفوضية وتقديم التوصيات إلى المجلس التنفيذي ) ز(
ة إلى بحث تقرير مجلس المراجعين الخارجيين وتقديم تعليقات آتابي ) ح(

 .المجلس التنفيذي
 .تنفيذ ميزانية االتحادبحث التقارير بشأن  ) ط(
اقتراح تشكيل هيئات مكاتب أجهزة االتحاد واللجان المختصة واللجان  ) ي(

 . الفرعية
بحث المسائل المتعلقة ببرامج ومشاريع االتحاد وخاصة تلك التي تتعلق  ) ك(

توصيات بشأنها  بالتنمية االجتماعية واالقتصادية والتكامل للقارة وتقديم
 .إلي المجلس التنفيذي

سياسات والقرارات واالتفاقيات المعتمدة من التنفيذ بحث التقارير بشأن  ) ل(
 . قبل المجلس التنفيذي
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 . المشارآة في إعداد برنامج أنشطة االتحاد ) م(
 . المشارآة في إعداد جدول االجتماعات ) ن(
 .بحث أي مسألة يكلفها بها المجلس التنفيذي ) س(
 . ام أخرى يسندها إليها المجلس التنفيذيالقيام بأي مه ) ع(

 
يجوز للجنة الممثلين الدائمين إنشاء لجان مختصة ومجموعات عمل مؤقتة،  -2

عند االقتضاء ، بما في ذلك لجنة فرعية حول اتفاقيات المقر الرئيسي 
واالستضافة، والشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا وخطة عمل القاهرة لقمة 

 . أوروبا/أفريقيا
تحدد لجنة الممثلين الدائمين سير وصالحيات وتشكيلة ومدة والية مثل هذه  -3

ويتكون النصاب القانوني . اللجان المختصة ومجموعات العمل المؤقتة
 .الجتماعات مثل هذه اللجان الفرعية من األغلبية البسيطة

 
 القسم الثاني
 الدورات

 5المادة 
 مكان االنعقاد

رة     تنعقد دورات لجنة الممثلي -1 اد األفريقي م ن الدائمين في المقر الرئيسي لالتح
 . في الشهر علي األقل 

ذي    -2 يجوز عقد دورات لجنة الممثلين الدائمين التي تسبق دورات المجلس التنفي
 .  في نفس مكان انعقاد دورات المجلس التنفيذي

 
 6المادة 

 النصاب القانوني
ن الدائمين من أغلبية ثلثي يتكون النصاب القانوني لعقد دورة لجنة الممثلي 

 .آامل عضوية االتحاد األفريقي
 

 7المادة 
 جدول أعمال الدورات العادية

 . تعتمد لجنة الممثلين الدائمين جدول أعمالها في بداية آل دورة -1
ب    -2 ة المكت ع هيئ اور م دائمين، بالتش ين ال ة الممثل يس لجن وم رئ يس ويق رئ

 . ل اجتماع، بإعداد جدول األعمال المؤقت لكالمفوضية
وزي -3 ة ،     ج ادية إقليمي ات اقتص اد أو مجموع از لالتح ة عضو أو جه ة دول ألي

ال اقتراح بنود إلدراجها في مشروع  ائق      .جدول األعم ة الوث ديم آاف وم بتق وتق
اع بخمسة        اد االجتم ل انعق يس المفوضية قب ام عمل   ) 5(ذات الصلة إلى رئ أي

 . على األقل
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ا      يتكون جدول األعمال المؤقت من ال -4 بنود التي يصل الطلب الخاص بإدراجه
اد    إلى المفوضية  والوثائق ذات الصلة بذلكفي جدول األعمال  ل موعد انعق قب

ة  دورة بخمس ل) 5(ال ى األق ل عل ام عم ك . أي د ذل يس المفوضية بع وم رئ ويق
 .وعلى جناح السرعة، بتوزيع مشروع جدول األعمال

ود ال -5 ا مشروع جدول بن ي يتكون منه دة الت ود الوحي ال المؤقت هي البن األعم
ا      التي تقدم الوثائق ذات الصلة بها إلى المفوضية في الوقت المناسب لتوزيعه

 . من هذه المادة 3على أعضاء لجنة الممثلين الدائمين طبقا للفقرة 
 

 8المادة 
 الدورات غير العادية

دورات       ير لل ة للتحض ر عادي ي دورة غي دائمين ف ين ال ة الممثل ع لجن تجتم
ة للبحث         . ية للمجلس التنفيذي ستثنائاال ود المقدم ا فقط من البن ويتكون جدول أعماله

 . في طلب عقد اجتماع المجلس التنفيذي
 

 9المادة 
 الدورات العلنية والمغلقة

بيد أنه يجوز للجنة الممثلين . تكون آافة دورات لجنة الممثلين الدائمين مغلقة 
 . إذا آان أي من دوراتها يعقد بصورة علنيةالدائمين، أن تقرر بأغلبية بسيطة ما 

 
 10المادة 

 لغات العمل
بما في ذلك اللغة تكون لغات عمل لجنة الممثلين الدائمين هي اللغات األفريقية  -1

 .إن أمكن ، والعربية واإلنجليزية والفرنسيـة والبرتغالية واإلسبانيةالسواحيلية 
 

 11المادة 
 انتخاب الرئيس

لممثلين الدائمين الممثل الدائم للبلد الذي هو رئيس يرأس دورات لجنة ا
) 4(ة أعضاء آخرون في هيئة المكتب هم النواب األربعويساعده .المجلس التنفيذي

وتعين هيئة المكتب مقررا وفقا . تكون بلدانهم أعضاء في هيئة مكتب المؤتمرللرئيس 
  .لهيئة مكتب المجلس التنفيذي

 
 12المادة 

 مهام الرئيس
 : الرئيس بما يلي  يقوم -1

 .الدعوة لعقد دورات لجنة الممثلين الدائمين ) أ(
 . افتتاح واختتام االجتماعات  ) ب(
 . تقديم محاضر االجتماعات للموافقة عليها  ) ج(
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 . توجيه المداوالت  ) د(
 . تقديم المسائل قيد البحث للتصويت عليهـا وإعالن نتائـج التصويت )هـ(
 . البت في نقاط النظام  )و(

 
رئي  -2 ين     يضمن ال ة الممثل داوالت لجن ي م ة ف ام وأصول اللياق اة النظ س مراع

 . الدائمين
رئيس      -3 ـب األول لل وم النائ و المنصب ، يق ة خل ي حال رئيس أو ف اب ال ي غي ف

 . مقامه
 

 القسم الثالث
 إجراءات صنع القرار

 13المادة 
 األغلبية المطلوبة

راء، وإذا تعذر ذلك تتخذ لجنة الممثلين الدائمين جميع قراراتهـا بتوافق اآل -1
 . المؤهلة للتصويتفبأغلبية ثلثي الدول األعضاء 

راراتتت -2 ذ الق أن خ ة  بش ائل اإلجرائي دول األعضاء  بالمس يطة لل ة البس األغلبي
 . المؤهلة للتصويت

ة البسيطة        اتخاذ القرار حول يتم  -3 ة أم ال ، باألغلبي ألة إجرائي ا إذا آانت المس م
 . للدول األعضاء المؤهلة للتصويت

 
 14المادة 

 القرارات
 إلى المجلس التنفيذي -آتابيا  –يتم تقديم نصوص جميع القرارات المقترحة  -1

 . للبحث 
ه  -2 ل تقديم ـه قب رح أن يسحب ديل مقت رار أو تع لي بق دم األص وز للمتق يج

رح       . للتصويـت ديل المقت رار أو التع ديم الق د تق ويجوز ألية دولة عضو أن تعي
 . الذي تم سحبه

 
 15المادة 

 نقطة النظام
يجوز ألي دولة عضو أن تثير نقطة نظام خالل مناقشة أي مسألة ويبت  -1

 . الرئيس، طبقًا لقواعد اإلجراءات هذه وعلى الفور ، في نقطة النظام
ويطرح القرار . يجوز للدولة العضو المعنية أن تطعن في قرار الرئيس  -2

 . البسيطة للتصويت عليه فورًا ويتم اتخاذ قرار بشأنه باألغلبية
ال يجوز للدولة العضو المعنية عند إثارة نقطة نظام ، أن تتحدث حول جوهر  -3

 . المسألة قيد البحث
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 16المادة 
 قائمة المتحدثين واستخدام حق التحدث

، خالل النقاش ، حق التحدث  15يمنح الرئيس ، مع مراعاة أحكام المادة  -1
 . م دون موافقة الرئيسحسب الترتيب الذي أعرب به المتحدثون عن نواياه

 . ال يجوز ألي وفد أخذ الكلمة دون موافقة الرئيس -2
 :يجوز للرئيس ، خالل النقاش  -3

 . أن يقرأ قائمة المتحدثين ويعلن إقفالها ) أ(
يجوز له أن يطلب من أي متحدث التقيد بالنظام إذا انحرف  ) ب(

 . بيانه عن المسألة قيد البحث
أي أن أي بيان تم يجوز له أن يمنح حق الرد ألي وفد إذا ر ) ج(

 و. إلقاؤه بعد إقفال القائمة يبرر هذا الحق في الرد
يجوز للرئيس أن يحدد الوقت المسموح به لكل وفد بغض  ) د(

 . النظر عن المسألة قيد البحث
وفيما يتعلق بالمسائل اإلجرائية ، يحدد الرئيس آل مداخلة بمدة أقصاها خمس  -4

 . دقائق) 5(
 

 17المادة 
 إقفال باب النقاش

عندما تتم مناقشة مسألة ما بصورة آافية ، يجوز ألية دولة عضو أن تقترح  
وباإلضافة إلى مقدم االقتـراح، يجوز . إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث 

لدولتين عضوين أن تتحدثا بصورة مختصرة لصالـح ذلك االقتراح والثنتين أخريين 
 . د ذلك للتصويت عليه فوراويطرح الرئيس االقتراح بع. أن تتحدثا ضده 

 
 18المادة 

 تأجيل النقاش
يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مناقشة أي بند ، تأجيـل النقاش حول  

أن تتحدث أخرى وباإلضافة إلى مقدم االقتراح ، يجوز لدولة عضو . البند قيد البحث 
بعد ذلك ويطرح الرئيس االقتـراح . أن تتحدث ضده وألخرىلصالح االقتراح 

 . للتصويت عليه فورًا 
 19المادة 

 تعليق أو تأجيل االجتماع
يجوز ألية دولة عضو أن تقترح ، خالل مناقشة أي مسألة، تعليق أو رفع  
ويطرح الرئيس االقتراح . ولن يسمح بأي نقاش حول مثل هذه االقتراحات. الجلسة

 . للتصويت عليه فورًا 
 

 20المادة 
 رائيةترتيب االقتراحات اإلج
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، يكون لالقتراحات التالية األسبقية حسب الترتيـب  15مع مراعاة المادة  
 : المذآور أدناه، على جميع االقتراحات األخرى المقدمة إلى االجتماع 

 . تعليق االجتماع ) أ(
 . تأجيل االجتماع ) ب(
 . تأجيل النقاش حول البند قيد البحث ) ج(
 . إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث ) د(

 
 
 
 
 
 

 21لمادة ا
 حق التصويت

، يكون لكل دولة عضو صوت  من هذه المادة 2مع مراعاة الفقرة الفرعية  -1
 . واحد

من القانـون  23ليس للدول األعضاء الخاضعة للعقوبات بموجب المادة  -2
 . التأسيسي، الحق في التصويت 

 
 22المادة 

 التصويت على القرارات
ار مع جميع التعديالت للتصويت بعد إقفال باب النقاش ، يطرح الرئيس القر 

ولن يتوقف التصويت إّال على أساس نقطة نظام تتعلق بالطريقة التي . عليهما فورًا
 . يجرى بها التصويت 

 
 23المادة 

 التصويت على التعديالت
يعتبر أي اقتراح تعديًال على نص إذا آان يضيف أو يحذف أجزاء منه أو  -1

 . يعدله
وعندما . اح ، يتم التصويت أوًال على التعديلعندما يدخل تعديل على اقتر -2

يدخل تعديالن أو أآثر على اقتراح ، يقوم مؤتمر االتحاد بالتصويت أوًال على 
ويصوت االجتماع بعد . التعديل األبعد عن االقتراح األصلي من حيث الجوهر

ذلك على التعديل األقل بعدًا، وهلم جرًا، إلى أن تطرح جميع التعديالت 
 . ت عليهاللتصوي

إذا تم اعتماد تعديل واحد أو عدة تعديالت ، يطرح االقتـراح المعدل بعد ذلك  -3
وإذا لم يتم اعتماد أي تعديل ، يطرح االقتـراح للتصويت . للتصويت عليه

 . عليه في شكله األصلي
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 24المادة 

 التصويت على أجزاء منفصلة من تعديل
 

وإذا تم . تعديل إذا طلب ذلك يجرى التصويت بصورة منفصلة على أجزاء من 
القيام بهذا ، فإن النص الناتج عن سلسلـة من جوالت التصويت ، يطرح للتصويت 

وإذا رفضت جميع األجزاء العاملة من أي تعديل ، يعتبـر التعديل . عليه آكل
 . مرفوضًا بأآمله

 25المادة 
 طريقة التصويت

 
الدائمين قراراتها  بخصوص المسائل الموضوعية ، تتخذ لجنة الممثلين -1

الدول األعضاء  باإلجماع ، وإن تعذر ذلك، فباالقتراع السري ألغلبية ثلثي
 . المؤهلة للتصويت

تتخذ لجنة الممثلين الدائمين القرارات بخصوص المسائل اإلجرائية بأي  -2
 . طريقة أخرى تحددها باألغلبية البسيطة

 
 الفصل الثاني
 أحكام ختامية

 26المادة 
 القرارات

 
تظل قرارات لجنة الممثلين الدائمين توصيات إلي حين اعتمادها من قبل  

 . المجلس التنفيذي
 
 
 
 
 
 
 

 27المادة 
 التنفيذ

ذ قواعد    -1 تضع لجنة الممثلين الدائمين خطوطًا توجيهية وإجراءات إضافية لتنفي
 .اإلجراءات هذه
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 28المادة 
 التعديالت

قواعد  ىإدخال تعديالت عليجوز للجنة الممثلين الدائمين أن تقتـرح  
 . اإلجراءات هذه

 
 29المادة 

 الدخول حيز التنفيذ
 . تدخل قواعد اإلجراءات حيز التنفيذ عندما يعتمدها المجلس التنفيذي 

 ـ
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 النظام األساسي لمفوضية االتحاد األفريقي

 
 أحكام عامة

 
ادتين    ا للم ذه طبق ل بصفتها ه اد وتعم ة االتح ي أمان ن  20و 5المفوضية ه م

 .القانون التأسيسي
 

 1المادة 
 التعريفات

 
 :ساسي هذا في النظام األ

 
 .مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد" : المؤتمر"يقصد بكلمة 
 . ذلك غيررئيس المفوضية ما لم يحدد " : الرئيس"يقصد بكلمة 

 .القانون التأسيسي لالتحاد" : القانون التأسيسي"يقصد بعبارة 
 .أمانة االتحاد" : المفوضية"يقصد بكلمة 
 .متخصصة لالتحادلجنة فنية " : اللجنة"يقصد بكلمة 

 . القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي" : القانون التأسيسي"يقصد بعبارة 
 .المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد" : المجلس"يقصد بكلمة 
 .محكمة العدل لالتحاد" : المحكمة"يقصد بكلمة 

ؤتمر حول   "يقصد بعبارة  خ  000الم ؤتمر حول األمن واالس    " : ال ة  الم تقرار والتنمي
 .والتعاون في أفريقيا

 .المجلس التنفيذي لوزراء لالتحاد" : المجلس التنفيذي"يقصد بعبارة 
 .دولة عضوا في االتحاد" : الدولة العضو"يقصد بعبارة 
 . الرئيس ونائب الرئيس والمفوضين" : أعضاء المفوضية"يقصد بعبارة 
 . مية أفريقياالشراآة الجديدة لتن" : الشراآة"يقصد بكلمة 
 .منظمة الوحدة األفريقية" : المنظمة"يقصد بكلمة 
 .البرلمان األفريقي لالتحاد" : البرلمان"يقصد بكلمة 

 .لجنة الممثلين الدائمين." : د. م. ل"يقصد بمختصر 
 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية." : إ. إ. م"يقصد بمختصر 

 .ي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسياالتحاد األفريق" : االتحاد"يقصد بكلمة 
 

 2المادة 
 التشكيل

 
 :تتكون المفوضية من األعضاء التاليين  -1
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 الرئيس ) أ(
 نائب واحد للرئيس ) ب(
 مفوضين) 8(ثمانية  ) ج(

 .يجوز للمؤتمر أن يقوم بمراجعة عدد المفوضين عندما يرى ذلك ضروريا -2
ن سير عمل يساعد أعضاء المفوضية العدد الالزم من العاملين على آفالة حس -3

 .المفوضية
 

 3المادة 
 امـمهال

تقوم المفوضية بالمهام المسندة إليها بموجب القانون التأسيسي والمهام  -1
المحددة في البروتوآوالت الملحقة بالقانون وقرارات االتحاد وآذلك تلك التي 

 .ينص عليها هذا النظام األساسي
 :تقوم المفوضية بما يلي -2

صالحه بتوجيه من المؤتمر والمجلس تمثيل االتحاد والدفاع عن م ) أ(
 . التنفيذي وحسب تفويضهما

 .صياغة مقترحات للبحث من قبل األجهزة األخرى ) ب(
 .تنفيذ القرارات الصادرة عن األجهزة األخرى ) ج(
 .تنظيم وإدارة اجتماعات االتحاد ) د(
العمل آحارس للقانون التأسيسي وبروتوآوالته والمعاهدات والمواثيق  )هـ(

ررات األخرى الصادرة عن االتحاد وآذلك تلك القانونية والمق
 .الموروثة عن منظمة الوحدة األفريقية

على أسـاس البرامج  -إنشاء الوحدات التشغيلية التي تراها ضرورية  ) و(
 .المعتمدة

تنسيق ومراقبة تنفيذ القرارات الصادرة عن األجهزة األخرى بالتعاون  ) ز(
قارير إلى المجلس التنفيذي الوثيق مع لجنة الممثلين الدائمين وتقديم الت

 .بانتظام
مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ برامج وسياسات االتحاد بما في  ) ح(

ذلك المؤتمر حول األمن واالستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا 
 .والشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا

وضع مشاريع مواقف موحدة لالتحاد وتنسيق التدابير التي تتخذها  ) ط(
 .ألعضاء أثناء المفاوضات الدوليةالدول ا

إعداد برنامج وميزانية االتحاد للموافقة عليهما من قبل أجهزة صنع  ) ي(
 .السياسات

إدارة موارد الميزانية والموارد المالية بما في ذلك تحصيل مختلف  ) ك(
اإليرادات وإنشاء الصناديق االئتمانية واالحتياطية والخاصة طبقا 

تبرعات والمنح التي تتطابق  مع أهداف للموافقات المناسبة وقبول ال
 .ومبادئ االتحاد
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 .إدارة أصول االتحاد وخصومه طبقا للنظم واإلجراءات الموضوعة ) ل(
 .إعداد خطط ودراسات استراتيجية لبحثها من قبل المجلس التنفيذي ) م(
اتخاذ اإلجراءات في مجاالت المسئولية المسندة إليها من قبل المؤتمر  ) ن(

 :ل المجاالت ما يليوالمجلس التنفيذي وتشم
 .مكافحة األوبئة -1
 .إدارة الكوارث -2
 .مكافحة الجريمة واإلرهاب الدوليين -3
 .إدارة البيئة -4
 .المفاوضات المتعلقة بالتجارة الخارجية -5
 .المفاوضات المتعلقة بالديون الخارجية -6
 .، الهجرة ، الالجئون والمشردونالسكان  -7
 .األمن الغذائي -8
 .التكامل االجتماعي واالقتصادي -9

 .وآافة المجاالت األخرى التي تم اتخاذ موقف موحد بشأنها -10
حشد الموارد وصياغة االستراتيجيات المناسبة للتمويل الذاتي  )س(

 .ولألنشطة المولدة للدخل واالستثمار لالتحاد
 .تعزيز التكامل والتنمية االجتماعية واالقتصادية )ع(
في آافة توطيد التعاون وتنسيق األنشطة بين الدول األعضاء  ) ف(

 .المجاالت ذات االهتمام المشترك
 .ضمان تعزيز السالم والديمقراطية واألمن واالستقرار ) ص(
 .لمجلس السلم واألمنتوفير الدعم التشغيلي  ) ق(
صياغة وتعزيز وتنسيق ومواءمة برامج وسياسات االتحاد مع برامج  ) ر(

 .وسياسات المجموعات االقتصادية اإلقليمية
أنشطة االتحاد إلي المؤتمر والمجلس إعداد وتقديم تقرير سنوي عن  ) ش(

 .التنفيذي والبرلمان 
 .إعداد نظم ولوائح العاملين وللموافقة عليها من قبل المؤتمر  ) ت(
تنفيذ قرارات المؤتمر بشأن فتح وإغالق الفروع والمكاتب اإلدارية أو  ) أ أ(

 .الفنية
 .متابعة وضمان تطبيق قواعد إجراءات ونظم أجهزة االتحاد ) ب ب(
ان المضيفة ، وذلك بالتشاور مع لجنة الممثلين التفاوض مع البلد ) ج ج(

الدائمين حول اتفاقيات استضافة مقر االتحاد ومكاتبه اإلدارية أو 
 .الفنية

بناء القدرات للبحث العلمي والتنمية من أجل تعزيز التنمية االجتماعية  ) د د(
 .واالقتصادية في الدول األعضاء

 .العمل علي  تعزيز وترويج أهداف االتحاد)هـ هـ(
جمع ونشر المعلومات عن االتحاد بناء قاعدة بيانات موثوق بها  ) و و(

 .والحفاظ عليها
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ضمان إدراج المسائل المتعلقة بالجنسين في جميع برامج وأنشطة  ) ز ز(
 .االتحاد

 .إجراء البحث حول بناء االتحاد وعملية التكامل ) ح ح(
تعزيز القدرات والبني التحتية والحفاظ على تكنولوجيا المعلومات  ) ط ط(

 .داخل القارةواالتصال 
إعداد وتقديم النظم اإلدارية واألوامر الدائمة والنظم واللوائح الخاصة  ) ي ي(

بإدارة شؤون االتحاد إلي المجلس التنفيذي ومسك دفاتـر الحسابات 
 .على نحو سليم

 
 4المادة 

 الواجبات
ال يطلب أو يتلقى أعضاء المفوضية والعاملون والموظفون اآلخرون،  -1

تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة أخرى عند أداء واجباتهم ، 
خارجة عن االتحاد ، ويمنعون عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤثر 

 .سلبا على مرآزهم آموظفين دوليين مسؤولين أمام االتحاد فقط
تتعهد آل دولة عضو باحترام الطابع الخاص لمسؤوليات أعضاء  -2

عن محاولـة التأثير  المفوضية العاملين اآلخرين والموظفين واالمتناع
 .عليهم عند أداء مهامهم

ال يجوز ألعضاء المفوضية والعاملين اآلخرين ، عند أداء واجباتهم،  -3
وعند بدء مهامهم، . أن يباشروا أي وظيفة أخرى بأجر وبدون أجر 

يتعهدون رسميا بأنهم سوف يحترمون االلتزامات الناجمة عن ذلك 
ويقومون بتنظيم بنزاهة وتحفظ وبصفة خاصة واجباتهم في التصرف 

سلوآهم مع األخذ في االعتبار فقط مصلحة االتحاد وأال يسعوا إلى 
الحصول أو قبول التعليمات من أي دولة عضو أو سلطة خارج 

 . االتحاد
علي طلب  في حالة انتهاك هذه االلتزامات ، يجوز للمؤتمر ، بناًء -4

أديبية ضد أعضاء المجلس التنفيذي أو المفوضية اتخاذ إجراءات ت
 . المفوضية

في حالة انتهاك هذه االلتزامات ، فإن اإلجراءات الداخلية الواردة في  -5
نظم ولوائح العاملين ، تطبق شريطة أن يكون للموظف المعني الحق 

 . في الطعن لدى المحكمة أو المؤتمر قبل إنشاء هذه المحكمة
 

 5المادة 
 المقر الرئيسي للمفوضية

 .ثيوبياإو المقر الرئيسي لالتحاد في مدينة أديس أبابا، مقر المفوضية ه -1
 .المقر الرئيسي مخصص لالستخدام الرسمي من قبل االتحاد -2
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يجوز لرئيس المفوضية أن يصرح بعقد اجتماعات أو تنفيذ مهام  -3
لالتحاد عندما تكون أو أي مكاتب أخرى اجتماعية في المقر الرئيسي 

ة بشكل وثيق بأهداف ومبادئ مثل هذه االجتماعات والمهام مرتبط
 .االتحاد وغاياته ومتطابقة معها

 
 6المادة 

 انتخاب أعضاء المفوضية
 
ؤتمر وقواعد إجراءات         -1 تحكم انتخاب أعضاء المفوضية قواعد إجراءات الم

 . المجلس التنفيذي والنظام الحالي
ه الحق في مفوض واحد           -2 ه من رئيس ونائب ين ال تم تعي ) 1(يكون لإلقليم الذي ي

 ). 2(ويكون لألقاليم األخرى الحق في مفوضين اثنين . قطف
 .يكون أحد المفوضية على األقل من آل إقليم امرأة  -3
 

 7المادة 
 رئيس المفوضية

 :تتمثل مهام ومسؤوليات الرئيس فيما يلي  -1
 .الرئيس التنفيذي )أ 

 .الممثل الشرعي لالتحاد )ب 
 .اآلمر بالصرف للمفوضية )ج 

 
ية مسؤوًال مباشرة أمام المجلس التنفيذي عن أداء مهامه يكون رئيس المفوض -2

 .بفعالية
 

 8المادة 
 مهام الرئيس

 :تكون مهام الرئيس ، من بين مهام أخرى ، آما يلي -1
 . رئاسة آافة اجتماعات ومداوالت المفوضية )أ 

 . اتخاذ التدابير لتعزيز وترويج أهداف ومبادئ االتحاد وتعزيز أدائه )ب 
 .تعاون مع المنظمات األخرى من أجل تحقيق أهداف االتحادتوطيد ال )ج 
ان وأي    )د  ذي واللج س التنفي ؤتمر والمجل داوالت الم ي م ارآة ف المش

ذه   ر ه ظ محاض اء ، وحف د االقتض اد ، عن رى لالتح زة أخ أجه
 .المداوالت

ين      )هـ ة الممثل ذي ولجن تقديم التقارير التي يطلبها المؤتمـر والمجلس التنفي
 .واللجان وأي أجهزة أخرى لالتحاد ، عند االقتضاء الدائمين

وائح         )و  م ول داد نظ دائمين ، بإع ين ال ة الممثل ع لجن اون م ام ، بالتع القي
 .العاملين وتقديمها إلي المجلس التنفيذي إلقرارها
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ة  )ز  داد الميزاني دائمين ، بإع ين ال ة الممثل ع لجن اون م ام ، بالتع القي
ابات التي تمت مراجعت دول والحس ي ال ديمها إل امج العمل وتق ا وبرن ه

ى   األعضاء قبل بدء دورات المؤتمر والمجلس التنفيذي بشهر واحد عل
 .األقل

ن       )ح  ا م ة وغيره دة األفريقي ة الوح دات منظم ة معاه ع لكاف ل آودي العم
 . المواثيق القانونية األخرى لالتحاد والقيام بالمهام المرتبطة بذلك

التصديق على آافة االتفاقيات الدولية المبرمة العمل آوديع لوثائق  )ط 
تحت رعاية االتحاد أو االنضمام إليها ونقل المعلومات الخاصة بذلك 

 .إلي الدول األعضاء
 .استالم نسخ من االتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول األعضاء )ي 
ي عن            )ك  د ترغب في التخل دول األعضاء التي ق استالم اإلخطار من ال

 .من القانون التأسيسي 31تها في االتحاد آما تنص عليه المادة عضوي
ة من دول أعضـاء بشأن       )ل  ة آتاب إبالغ الدول األعضاء بالطلبات المقدم

ذه        ة وإدراج ه ي أو مراجع انون التأسيس ى الق ديالت عل ال تع إدخ
ادة        ه الم نص علي ا ت ؤتمر آم ال الم دول أعم ي ج ات ف ن  32الطلب م

 .القانون التأسيسي
ذي     ) م س التنفي ؤتمر والمجل دورات الم ت ل ال المؤق دول األعم ع ج توزي

 .ولجنة الممثلين الدائمين على الدول األعضاء
دول   )ن  ي ج ود ف ذآرات اإليضاحية إلدراج بن ع الم تالم المقترحات م اس

دورة بستين    ا  ) 60(أعمال المؤتمر والمجلس التنفيذي قبل انعقاد ال يوم
 .على األقل

طلبات من أي دولة عضو وتوزيعها إذا آانت تتفق مع قواعد   استالم ال )س 
ؤتمر أو     ة للم ر عادي المؤتمر أو المجلس التنفيذي ، بشأن عقد دورة غي

 .المجلس التنفيذي
اون مع       )ع  ة بالتع ة وفني تقييم االحتياجات المتعلقة بفروع أو مكاتب إداري

ألداء ال  ة    لجنة الممثلين الدائمين ، إذا آان ذلك الزما ل ام اللجن افي لمه ك
اء ،       د االقتض ا عن ب ، أو إلغائه روع أو المكات ذه الف ل ه اء مث ، وإنش

 .بموافقة المؤتمر
ات      )ف  ات والمؤسس ع الحكوم اد م طة االتح ول أنش يق ح اور والتنس التش

 .األخرى للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية
ام  )ص  ا ألحك ي المفوضية طبق املين ف ين الع ادة تعي ام  18الم ذا النظ من ه

 .األساسي
ة   )ق  ة والمالي ئون اإلداري ة بالش ة المتعلق ؤولية الكامل طالع بالمس االض

 .للمفوضية
 .إعداد تقرير سنوي حول أنشطة االتحاد وأجهزته )ر 

 .القيام بالتمثيل الدبلوماسي لالتحاد )ش 
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ة أد    )ت  ه ودعم ومراقب اد  االتصال الوثيق مع أجهزة االتحاد لتوجي اء االتح
ة التطابق واالنسجام مع السياسات       في مختلف المجاالت من أجل آفال

 .واالستراتيجيات والبرامج والمشاريع المقررة
 .القيام بأي مهام أخرى قد يحددها المؤتمر أو المجلس التنفيذي ) ث
 . اإلشراف على سير عمل المقر الرئيسي والمكاتب األخرى لالتحاد ) خ
 .أنشطة وبرامج المفوضية المتعلقة بمسائل الجنسين تنسيق جميع )ذ 

 
يس المفوضيةليجوز  -2 لطاته لنائب رئ ويض أي من س رئيس تف اب ، ل ي غي وف

 .األخير، ألحد المفوضين
 
 
 
 

 9المادة 
 نائب رئيس المفوضية

 
يتولى، و. يكون نائب رئيس المفوضية مسؤوًال عند أداء مهامه أمام الرئيسي -1

 :المهام التالية في جملة أمور ، 
 .مساعدة الرئيس علي أداء مهامه )أ 
 .رئيسالأداء المهام التي يسندها إليه  )ب
 .إدارة الشؤون اإلدارية والمالية للمفوضية )ج 
 تعيينتولى مهام الرئيس في حالة وفاته أو عجزه الدائم ، إلي أن يتم  )د 

 .رئيس جديد
 .زه مؤقتًاتولى مهام الرئيس في حالة غيابه أو عج )هـ

في حالة غياب أو وفاة أو عجز مؤقت أو دائم لنائب الرئيس ، فإن الرئيس  -2
نائب الرئيس  ام، أحد المفوضين لتولى مه رئيس االتحاديعين، بالتشاور مع 

في انتظار عودة شاغل المنصب أو انتخاب نائب جديد للرئيس حسبمـا 
 .يقتضيه الوضع

 
 10المادة 

 ؤهامدة الوالية وإنها
لألعضاء أن جوز يو. سنوات ) 4(ة والية أعضاء المفوضية أربع مدون تك -1

 .سنوات ) 4(عادة انتخابهـم لوالية أخرى مدتها أربع يتنافسوا إل
يجوز للمؤتمر أن ينهي تعيين أعضاء المفوضية عندما يقتضي ذلك حسن  -2

 .، طبقا ألحكام النظم الداخلية للمفوضيةسير عمل االتحاد
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مباشرة واليته أو من  –ألي سبب آان  –أي مفوض في حالة عدم تمكن  -3
، تمنح الفرصة لإلقليم الذي ينتمي إليه المفوض لتقديم استكمال مدة واليته

 . مرشح آخر الستكمال الفترة المتبقية من واليته
 
 

 11المادة 
 المفوضون

عن تنفيذ جميع القرارات والسياسات والبرامج  آل مفوض مسؤوًال كوني
منصب الذي انتخب لشغله ويكون مسؤوال عن أداء مهامه أمام رئيس المتعلقة بال
 .المفوضية

 
 12المادة 

 مناصب المفوضية
 
 : تتوزع مناصب المفوضية على النحو التالي  -1

ن لالس ) أ( ويتها (م واألم ا وتس ات وإدارته ع النزاع اب  من ة اإلره ومكافح
... .( 

ية  ) ب( ؤون السياس ة ، ال(الش ان ، الديمقراطي وق اإلنس يد، حق م الرش حك
انية   ؤون اإلنس دني ، الش ع الم ات المجتم ة، منظم ات االنتخابي المؤسس

 )....والعائدون والمشردون داخليا  والالجئون
ة   ةالبني ) ج( ة والطاق الت، البني   (التحتي ل والمواص ة ، النق ة   ةالطاق التحتي

 ). ... والسياحة
ال، مكافحة المخدرات،    الصحة، (الشؤون االجتماعية  ) د( ن ، السكا األطف

 ). ... الثقافة عمالة، الرياضة،الهجرة ، العمل ، ال
ا    )هـ( م والتكنولوجي رية والعل وارد البش يم، (الم ات  التعل ا المعلوم تكنولوجي

 ). ... الشباب، الموارد البشرية، العلم والتكنولوجياواالتصاالت، 
 ). ... التجارة، الصناعة، الجمارك ومسائل الهجرة(التجارة والصناعة  ) و(
ة  اال ) ز( ي والزراع اد الريف ة قتص روة الحيواني ي، (والث اد الريف االقتص

ة ية  الزراع ذائي، الماش ن الغ ةواألم اه، البيئ ة  ، المي وارد الطبيعي  والم
 ). ...والتصحر 

 
ادية  ) ح( ؤون االقتص ة   (الش ة، تنمي ائل النقدي ادي، المس ل االقتص التكام

 ).... القطاع الخاص، االستثمار وتعبئة الموارد
 
أ         بالنظر إل -2 ع مناصب المفوضية، تنش ين جمي ائل الجنسين مشترآة ب ى أن مس

وحدة خاصة في مكتب الرئيس لتنسيق آافة أنشطة وبرامج المفوضية المتعلقة 
 .بمسائل الجنسين
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 13المادة 

 ترشيح المفوضين
 

ويقدم آل إقليم . تكون هناك عملية لالختيار المسبق على المستوي اإلقليمي -1
وتقوم عملية الترشيح . ذلك امرأة لشغل آل منصبمرشحين اثنين بما في 

ويشكل المرشحون المختارون على . على أساس طرق يحددها اإلقليم
 . المستوي اإلقليمي جزءا من المجموعة القارية

 
 14المادة 

 عملية االختيار المسبق الرئيسية
 

لكل إقليم لتولى مهمة ) 2(يتم تشكيل مجموعة مكونة من ممثلين اثنين  -1
 . ختيار الرئيسيةاال

تقلين   -2 ارين المس ن المستش ق م اعدهم فري ن وزراء يس ة م ون المجموع تتك
 . للقيام بعملية االختيار

ة تضم اسمي مرشحين       -3 دم المجموعة قائم ى    ) 2(تق لشغل آل منصب عل
ذي    س التنفي ل المجل ن قب اب م ل ، لالنتخ ة المختصرة  . األق ذ القائم وتأخ

 . وزيع الجغرافي اإلقليمي المتفق عليهاللمرشحين بعين االعتبار صيغة الت
 
 

 15المادة 
 مؤهالت وخبرة المفوضين

 
ة    -1 ن جامع ا م ا يعادله ة أو م هادة جامعي دي المفوضين ش وفر ل يجب أن تت

 . معترف بها آحد أدني للمؤهالت العلمية المطلوبة
ى   ) 10(يجب أن تتوفر لدى المفوضين خبرة عملية لمدة عشر   -2 سنوات عل

جل  ع س ل م ة   األق ة أو جامع ة دولي ان أو منظم ة أو برلم ي حكوم ل ف حاف
 . معترف بها أو منظمة متعددة الجنسيات أو منظمة تابعة للقطاع الخاص

ين          -3 تم تعي دول األعضاء فقط آمفوضين شريطة أال ي واطني ال يتم تعيين م
ة العضو  ) 2(مفوضين اثنين  ى    . من مواطني نفس الدول ويكون الحد األدن

 . سنة) 35( للسن خمسا وثالثين
 

 16المادة 
 إجراءات التصويت النتخاب المفوضين
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يتم توزيع الترشيحات الخاصة بالمفوضين على جميع الدول األعضاء قبل  -1
 . أشهر على األقل ) 3(االنتخابات بثالثة 

ه في          -2 ة النتخاب ين المطلوب ة الثلث ى أغلبي في حالة عدم حصول المرشح عل
ة     االقتراع األول، يستمر االقتراع  ى أغلبي حتى يحصل أحد المرشحين عل

راع        . الثلثين المطلوبة ر حاسم ، يقتصر االقت راع الثالث غي وإذا ظل االقت
ر عدد من األصوات         ى أآب ذين يحصالن عل الذي يليه على المرشحين الل

 . في االقتراع الثالث
ى          -3 ول عل ي الحص ا ف ل أي منهم ة ويفش ن البداي حان م د مرش ث يوج حي

ل       األغلبية المطلوبة ى أق بعد الجولة الثالثة ، ينسحب المرشح الحاصل عل
 .عدد من األصوات

م يحصل أي من المرشحين  -4 ة ، ) 2(وإن ل ة المطلوب ى األغلبي ينسحب عل
 .المرشح الحاصل على أقل عدد من األصوات

ة، أو إذا    -5 ين المطلوب في حالة عدم حصول المرشح المتبقي على أغلبية الثلث
ن ا   د م ح واح اك مرش ان هن اد    آ ى انعق ات حت ق االنتخاب تم تعلي ة، ي لبداي

رئيس       ّين ال ذي ويع س التنفي ة للمجل دورة التالي يس    –ال ع رئ اور م بالتش
ذي   ين          –المجلس التنفي تم تعي ام المنصب حتى ي ولى مه أحد المفوضين لت

 .مفوض جديد وفقا لقواعد اإلجراءات
ى ثل      -6 ة ويفشل في الحصول عل ثي  حيث يوجد مرشح واحد فقط من البداي

ات          ذي االنتخاب ة ، يعلق رئيس المجلس التنفي ة الثالث د الجول األغلبية بع
 .ويتم تطبيق أحكام الفقرة الخامسة أعاله

 
 71المادة 

 قواعد اإلجراءات
 . تعتمد المفوضية قواعد اإلجراءات الخاصة بها -1
 

 81المادة 
 تعيين العاملين اآلخرين في المفوضية

 
ي أداء    -1 ية ف اء المفوض اعد أعض املين    تس ار الع ن آب ة م امهم مجموع مه

رة    ن ذوي الخب و مناسب وم ي نح ؤهلين عل ين الم ين والفني ين والمهني اإلداري
 . الذين يتم توفير حوافز آافية لهم 

يقوم بتعيين آبار العاملين اإلداريين والمهنيين والفنيين في المفوضية، مجلس  -2
لبشرية والمستشار تعيينات مكون من أعضاء المفوضية ورئيس قسم الموارد ا

 . القانوني وممثل اتحاد العاملين
بالتشاور تعيين آبار العاملين اإلداريين والمهنيين والفنيين في المفوضية  يتم -3

 .لجنة الممثلين الدائمين مع
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المساعدين في المفوضية وتوظيفهم عن طريق /يتم تعيين بقية العاملين العامين -4
 .لعاملين المعدلةآلية وإجراءات تتضمنهما نظم ولوائح ا

ة ضمان أقصي     -5 تتم عملية التعيين وفقا إلجراءات تعيين محكمة ومدروسة بغي
 . قدر ممكن من الشفافية والموضوعية

 : عند تعيين آبار العاملين اإلداريين والمهنيين والفنيين، فإن مجلس التعيينات -6
 . يتمسك بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين ) أ(
ه      يطب ) ب( ذي ويوافق علي ه المجلس التنفي ق نظام الحصص الـذي يوصي ب

ة عضو      المؤتمر علي أساس حد أدني من المناصب يخصص لكل دول
اس      ي أس اء عل دول األعض ن المناصب يخصص لل افي م دد إض وع

 . معايير متفق عليها بما في ذلك المساهمات المقررة 
ة وتحديد ظروف عملهم، تمنح عند تعيين العاملين المشار إليه في الفقرة السابق -7

أعلى      ذين يتمتعون ب املين ال األهمية القصوى للحاجة إلي ضمان االحتفاظ بالع
 .مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة

ا         -8 ـب تخلفه ات بسب دول األعضاء التي تخضع للعقوب ال يحق تعيين مواطني ال
ـن أو     دة سنتي اد لم ة االتح دم    عن دفع المساهمات المقدرة في ميزاني ر أو لع أآث

 . التزامها بقرارات وسياسات االتحاد
ق   -9 تطبق هذه األحكام أيضا عند التعيين للعمل في مشاريع يتم تمويلها عن طري

 .اعتمادات خارج الميزانية/موارد
م   -10 تتم ترقية آبار العاملين اإلداريين والمهنيين والفنيين للمفوضية والنهوض به

 : لمعايير التالية ، من بين معايير أخرىمن قبل مجلس الترقيات وذلك وفقا ل
 . التقارير السنوية لتقييم األداء ) أ(
ا مجلس مكون من      ) ب( نتائج االمتحانات والمقابـالت التنافسية التي يجريه

 . ممثلي المفوضية واتحاد العاملين
وائح           -11 نظم ول ا ل ية طبق ي المفوض ن ممثل ون م ب مك س تأدي كيل مجل تم تش ي

املين تم توضيح ن. الع راءات  وي اذ اإلج توجب اتخ ذي يس لوك ال وء الس وع س
ا  عها ويقّره ية بوض وم المفوض ي تق املين الت وائح الع م ول ي نظ ة ف التأديبي

 . المجلس التنفيذي
ا بظروف   -12 ن مقارنته ـة يمك آت وظروف خدم ة مكاف وفر المفوضية مجموع ت

ات  ددة األطراف ومنظم ة األخرى والمؤسسات المتع ات الدولي ة المنظم خدم
املين ذوي      ا ذاب ع ك الجت ة وذل ة مماثل ع بمكان ي تتمت اص الت اع الخ لقط

 . مستويات مناسبة واستبقائهم
 

 91المادة 
 االمتيازات والحصانات

 
ة     -1 ة والفني ب اإلداري زة األخرى والمكات اد واألجه ر الرئيسي لالتح م المق تحك

ع البل       ية م ل المفوض ن قب ا م اوض عليه تم التف اّر ي ات مق اد، اتفاقي دان لالتح
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المضيفة ويوافق عليها المجلس التنفيذي وتراجع بصفة دورية لضمان االلتزام 
 . الدقيق بها وتسهيل حسن سير عمل المفوضية

انات        -2 ازات والحص اد باالمتي رى لالتح ب األخ ي والمكات ر الرئيس ع المق يتمت
ازات       ول االمتي ة ح دة األفريقي ة الوح ة لمنظم ة العام ي االتفاقي واردة ف ال

انا ول      والحص ا ح ة فيين ـة واتفاقي ات الدبلوماسي ول العالق ا ح ة فيين ت واتفاقي
 .قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية

 
 20المادة 

 البرنامج والميزانية
وتعرضهمـا علي ) 2(تعد المفوضية برنامج وميزانية االتحاد آل سنتين  -1

 . المجلس التنفيذيمثلين الدائمين ولجنة الممن خالل للبحث المؤتمر 
 : يشتمل البرنامج والميزانية المقترحان علي  -2

 . برنامج أنشطة المفوضية ) أ(
مصروفات المؤتمر والمجلس التنفيذي واللجان واألجهزة األخرى  ) ب(

 . لالتحاد
قائمة بالمساهمات المقدمة من جانب الدول األعضاء وفقا لجدول تقدير  ) ج(

 . س التنفيذياألنصبة الذي يقرره المجل
 .تقييم لمختلف إيرادات االتحاد  ) د(
وصف للوضع المالي لصندوق رأس المال العامل آما تم إنشاؤه  )هـ(

 . بموجب هذا النظام األساسي 
 .قائمة اسمية بمجموع الموظفين في المفوضية ) و(

تتشاور المفوضية عند إعداد برنامج وميزانية االتحاد مع مختلف أجهـزة  -3
 . االتحاد

 21المادة 
 الموارد المالية

 
دول   -1 ي ال الها إل ة بإرس ي الميزاني ؤتمر عل ة الم ور موافق رئيس ، ف وم ال يق

األعضاء مع جميع الوثائق ذات الصلة قبل حلول اليوم األول من السنة المالية 
 . شهور) 3(بثالثة 

ة       -2 ل دول ى آ ررة عل نوية المق اهمات الس ح المس ة توّض ة قائم ق بالميزاني ترف
 . عضو

وم األول من السنة           تصبح الم  -3 دفع في الي ة مستحقة ال ساهمة السنوية لكل دول
 . المالية أي أول نوفمبر

اهمات          -4 دفوعات المس ن م اء ع دول األعض ي ال ليا إل ا فص رئيس بيان دم ال يق
 .والمساهمات المستحقة
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 22المادة 
 الصندوق العام

 
 :يكون هناك صندوق عام تودع فيه الفئات التالية من الحسابات  -1

 .لمساهمات السنوية للدول األعضاءا ) أ(
 .اإليرادات المتنوعة بما في ذلك التبرعات والمنح ) ب(
 .السلف من صندوق رأس المال العامل ) ج(

 
 .تتم تغطية جميع المصروفات المعتمدة في إطار الميزانية من الصندوق العام -2
 

 23المادة 
 الصناديق الخاصة

 
ديق ائتمانيـة وصناديق يجوز للرئيس أن ينشئ صناديق خاصة بما فيها صنا 

ويحدد المجلس التنفيذي أهداف وحدود هذه . احتياطية بموافقة المجلس التنفيذي 
وتتم إدارة هذه الصناديق في حسابات منفصلة وفقا للنظم واللوائح المالية . الصناديق
 . لالتحاد

 
 42المادة 

 الهدايا والهبات األخرى
لهدايا والهبات والتبرعات والمنح يجوز للرئيس أن يقبل نيابة عن االتحاد ا -1

األخرى التي تقدم إلي االتحاد شريطة أن تتفق هذه التبرعات مع أهداف 
 . ومبادئ  االتحاد وتبقي ملكا له

في حالة التبرعات النقدية التي تقدم ألغراض خاصة، تتم معاملة هذه  -2
من هذا النظام  20الصناديق آصناديق ائتمانية أو خاصة وفقا للمادة 

وتعتبر التبرعات  النقدية المقدمة بدون  أغراض خاصة آإيرادات . ألساسيا
 . متنوعة

 
 52المادة 

 اإليداع في الصناديق
تحدد المفوضية المؤسسات المالية التي تودع فيها صناديق االتحاد ويتم قيد  

الفوائد التي تدرها هذه الصناديق بما في ذلك صندوق رأس المال العامـل آإيرادات 
 . نوعةمت
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 62المادة 
 الحسابات والمراجعة

تتم إدارة حسابات االتحاد بالعمالت التي يحددها المجلس التنفيذي بناًء علي  -1
 . اقتراح المفوضية

يضمن رئيس المفوضية مراجعة حسابات االتحاد من قبل مراجعيـن خارجيين  -2
ال            ة ب ـع المّمول ابات المشاري ك حس ا في ذل ة ، بم ة آل سنة مالي موارد في نهاي

 . الخارجة عن الميزانية
نظم          -3 ة، ال ه وفي أقرب فرصة ممكن ذي لموافقت يقدم الرئيس إلي المجلس التنفي

الكاملة التي تحكم الطريقة المحاسبيـة لالتحاد وفقا للمعاييـر المحاسبيـة الدولية 
 . المعتمدة

 72المادة 
 التعديالت

 . يجوز للمؤتمر تعديل النظام األساسي للمفوضية -1
 

 82المادة 
 الدخول حيز التنفيذ

 . يدخل هذا النظام األساسي حيز التنفيذ فور اعتماده من قبل المؤتمر 
 ـ
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 معايير استضافة
 األفريقي أجهزة االتحاد
 ـ

 
 
 
 
 

ة ا         : ملحوظة دورة العادي ا ال ذي ووافقت عليه ابعة للمجلس التنفي ة الس دورة العادي ي    اعتمدتها ال ؤتمر ف لخامسة للم
 على التوالي 2005يوليو  5-4ومن  2-1سرت، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى من 
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 معايير
 استضافة أجهزة االتحاد

 
 :مقدمة :أوال

اد          -1 ات لالتح ا وواجب و حقوق ة عض ي دول اد ف از لالتح افة جه ب استض تتطل
التي  الدولة الطرفادة علي أن تسير جرت الع. األفريقي وآذلك البلد المضيف

افة ا ي استض ب ف ي تترغ هيالت الت ى التس از إل عهالجه رف  ض ت تص تح
اني  . الجهاز وعليه، من المعتاد أن يقدم البلد المضيف تسهيالت معينة مثل المب

دول   منح لمكاتب االتحاد و ي ال االمتيازات والحصانات الالزمة للعاملين وممثل
 . األعضاء

رر  -2 ير المق  EX.CL/DEC.98(V)ـة ـــــــــــات ذات الصلتش
زة ASSEMBLY/AU/DEC.39 (III) و  EX.CL/DEC.132(V)و ألجه

و    صنع السياسة زة     2004لالتحاد الصادرة في يولي بخصوص استضافة أجه
ان            ا آ زة أينم ام األجه ى ضمان قي ايير متسقة ترمي إل االتحاد، إلى وضع مع

دول األعضاء    الئم خ مفي مناومقرها بأداء مهامها بفعالية  ليس فقط بالنسبة لل
 . لعاملين بها وأسرهمبالنسبة لالتي تستعين بخدماتها ولكن أيضا 

 
 :مجموعة المعايير :ثانيا

هذه األجهزة أن ستضيف أو تقترح استضافة يتعين على الدول األعضاء التي ت -3
ية       ات األساس ن المتطلب ى م د األدن تيفاء الح ن اس ا م ف يمكنه ي موق ون ف  تك

 :التالية
 

زودًا     )أ ( ا م يكال آمن اص ، ه ابها الخ ي حس يف ، عل د المض وفر البل ي
ة        ات المتعلق ًا للمتطلب از وفق ر الجه ومجهزا باألثاث ومباني لمكاتب مق

  .بمساحة المكاتب 
ل    )ب ( يجب أن يسهل الوصول إلي المباني التي يعرضها البلد المضيف لمث

 . هذا الجهاز 
ب أن ي  ) ج( ت يج يف   ي افوس د المض م    لبل ي المالئ اخ السياس ات المن متطلب

 .والتسهيالت اللوجستية الكافية
وفيجب  ) د( ة وخاصة تسهيالت يت ة الحديث بة الفعال ة المناس ة التحتي ر البني

 .االتصاالت السلكية والالسلكية لتمكين المكتب من العمل بكفاءة
از من العمل   لتمكين الجهمالئمة صحية ر تسهيالت سكنية ويتوفيجب  ) هـ(

  .بفعالية 
ة         ) و( ع أى دول ه يمن ه أن م من ا يفه ا م دون المساس بهذه المعايير ، ليس فيه

ة       جع الدول دد ، تش ذا الص ي ه زود ف هيالت الت ن عرض تس عضو م
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وفر       ي أن ت اد عل زة االتح العضو التي تعرض استضافة جهاز من أجه
از مقيم      يس الجه ًا في  علي حسابها الخاص ، حيث تطلب أن يكون رئ

 .المقر ، ومنزال رسميا مناسبا مزودا باألثاث ومجهزا
اد   الدولة العضو التي تستضيف أو ترغبكون ت -4 في استضافة أحد أجهزة االتح

دق د ص دة  تق ة الوح انات لمنظم ازات والحص ة لالمتي ة العام ى االتفاقي عل
ة  1961اتفاقية فيينا حول العالقات الدبلوماسية لعام و. األفريقية جنيف   واتفاقي

 . حول العالقات القنصلية 
ترسل المفوضية هذه المعايير ونموذج اتفاقية المقر إلى جميع الدول األعضاء   -5

 . 
ة     -6 ى الدول ائق إل ة تقصي للحق وم ببعث تقل وتق اء فريق مس وم المفوضية بإنش تق

اد     زة االتح د أجه افة أح رض استض ي تع رح  لالعضو الت ع المقت يش الموق تفت
 .إلى المجلس التنفيذي وتقديم تقرير عن ذلك

س       -7 ى المجل اد إل زة االتح ن أجه از م ر جه افة مق روض استض ع ع دم جمي تق
ث ذي للبح التوافق   . التنفي د المضيف ب ار البل تم اختي س  وي د المجل ًا لقواع طبق

ذي ،  ين  التنفي ة الثلث ك، فبأغلبي ذر ذل د   . وإن تع ذي البل س التنفي ار المجل ويخت
 . التخاذ قرار بشأنها المضيف ويقدم توصياته إلى المؤتمر

رأي، وإن   -8 ي ال التوافق ف ه وب د إجراءات ا لقواع از وفق ر الجه ؤتمر مق رر الم يق
 . تعذر ذلك ، فبأغلبية الثلثين

ة العضو   -9 ا والدول ة االستضافة بينه ع اتفاقي ك ، تضمن المفوضية توقي د ذل بع
 . المعنية

اد إذا رأي أ       -10 از لالتح ل جه ول نق رارا ح ذ ق ؤتمر أن يتخ وز للم ة يج ن الدول
م   ة ل و المعني ل بالعض ايير تخ ذه المع ال    ه ي ح د المضيف أو ف ة البل وباتفاقي

ه     از بمهام ام الجه ي قي رار   . حدوث آارثة طبيعية أو غيرها تؤثر عل ويتخذ الق
 . بالتوافق طبقًا لقواعد المؤتمر وأن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين

 .بل أجهزة صنع السياسةتتم مراجعة هذه المعايير دوريًا وعند اللزوم، من ق -11
 ـ

 



AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone   517700    Cables: OAU, ADDIS ABABA 

 
 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية السابعة    
 2005يوليو  2-1سرت، ليبيا، 

 ـ             
 
 
 

 إنجليزي: األصل 
 
 

EX.CL/195 (VII) REV.1 
ANNEX.IV 

 

 معايير منح صفة المراقب
 االتحاد األفريقيونظام االعتماد لدى 

 2005يوليو 
 ـ

 
 
 

ؤتمر في سرت،      اعتمدتها الدورة العادية السابعة للم: ملحوظة ة الخامسة للم جلس التنفيذي ووافقت عليها الدورة العادي
 على التوالي 2005يوليو  5-4ومن  2-1الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى من 

 
 الديباجـــة

 :إن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 
ار   ي االعتب اد األفريق  إذ تضع ف داف االتح ادئ وأه انون  مب ي الق ا وردت ف ي آم

دول لتشالتأسيسي لالتحاد األفريقي  ن       ىجيع التعاون ال ة التي تمّك ة الظروف الالزم وتهيئ
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ز        ة وتعزي المي والمفاوضات الدولي اد الع ي االقتص ب ف ا المناس ب دوره ن لع ارة م الق

 التعاون في جميع ميادين المساعي البشرية،
 

في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي  الرؤية المشترآة آما وردت ب رشدوإذ تست 
ة شرائح المجتمع     ال إقامةألفريقيا قوية ومتحدة وبالحاجة إلى  شراآة بين الحكومات وآاف

ين      تالحم ب ز التضامن وال المدني وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص من أجل تعزي
 شعوبنا،

 
ر منح صفة المراقب   بالحاجة إلى مراجعة وتحديث معايي وإذ تعرب عن اقتناعها 

الصادرة عن   AHG/192 (XXIX) REV.1لدى منظمة الوحدة األفريقية بموجب الوثيقة 
اهرة، مصر في      الدورة العادية التاسعة والعشرين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالق

 بغية مواءمتها مع الواقع الجديد لالتحاد األفريقي، 1993يونيو 
 

ع   الحاجة إلى خلق و وإذ تدرك  سائل أآثر دينامية لضمان قيام المنظمات التي تتمت
 بصفة مراقب لدى االتحاد األفريقي بدور بناء وظاهر في شؤون االتحاد،

 
درك  ام    وإذ ت ة لنظ ة والحاج ؤون الدولي ي الش ي ف اد األفريق د لالتح دور المتزاي ال

ى أساس   لمنظمات اإلقليمية والدولية والدول غير األفريجيد لعتماد إلرسمي محدد  قية عل
 متبادل، 

 
 :قد اتفقت على ما يلي 

 التعريفات
 .مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي" المؤتمر"تعني آلمة  
ارة    ي عب ر "تعن ي المهج ون ف ريقي" األفريقي ر  ياألف ي المهج ف  ن ف ب تعري  حس

 .المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي
 . اد األفريقيرئيس مفوضية االتح" الرئيس"تعني آلمة  
الرئيس الذي يترأس اجتماعا لالتحاد األفريقي في " رئيس االجتماع"تعني عبارة  

 .أي وقت معين
 .مفوضية االتحاد األفريقي" المفوضية"تعني آلمة  
 . القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي "القانون التأسيسي"تعني عبارة  
اعي    "تعني عبارة   افي المجلس االقتصادي واالجتم المجلس االقتصادي    "والثق

 . واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي
 .المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي" المجلس التنفيذي"تعني عبارة  
 .الدول األعضاء في االتحاد األفريقي" الدول األعضاء"تعني عبارة  
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ارة   ي عب ة"تعن ر حكومي ة غي تويات " منظم ى المس ة عل ر حكومي ة غي منظم
 .إلقليمية الفرعية أو اإلقليمية أو القارية وآذلك في المهجر آما يحددها المجلس التنفيذيا

ة    ي آلم ة"تعن ك        " منظم ي ذل ا ف ة بم ة دولي ي أو منظم ل اإلقليم ة للتكام منظم
المنظمات اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والقارية التي ال ٌيعترف بها آمجموعات اقتصادية  

 .إقليمية
 لجنة الممثلين الدائمين لالتحاد األفريقي" لجنة الممثلين الدائمين"ة تعني عبار 
ارة   ي عب ل اإلقليمي"تعن ات التكام ي أنشئت بهدف ضمان " منظم ات الت المنظم

ة      ل نياب دان صالحيات للعم ا بعض البل ي أعطته ادي والت اعي واالقتص ل االجتم التكام
 . عنها

ارة   ي عب ة المتخصصة"تعن ان الفني نص الل" اللج ا ت ة المتخصصة آم ان الفني ج
 . من القانون التأسيسي 14عليها المادة 

 . االتحاد األفريقي الذي تم إنشاؤه بموجب القانون التأسيسي" االتحاد"تعني آلمة  
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 األول جزءال

 معايير منح صفة المراقب لدى
 االتحاد األفريقي للمنظمات غير الحكومية

 :األول قسمال
 :في منح صفة المراقب لدى االتحاد األفريقي مبادئ يتعين تطبيقها

 
ون ت -1 دأك اتف واه ب   غاي ب صفة المراق ي تطل ة الت ر الحكومي ات غي المنظم

 .ومبادئ القانون التأسيسى لالتحاد األفريقي أهدافمتطابقة مع روح و
تتعهد المنظمة بدعم أعمال االتحاد األفريقي وتشجع المعرفة بمبادئه وأنشطته   -2

 .أغراضها وطابع ومجال اختصاصها وأنشطتهاطبقا ألهدافها و
ى ت -3 ايير عل ذه المع ق ه نح صفة المراقب لنطب ي م ة ف ر الحكومي ات غي لمنظم

 .الوقت الحاضر وفي المستقبل
ـا      -4 ا في مجال اختصاصه دما يوجد   . تكون المنظمة ذات مكانة معترف به وعن

مجال   عدد من المنظمات التي لديها أهداف ومصالح وآراء أساسية مماثلة في 
دى  بعينه، يتم تشجيعها ألغراض  ى     منح صفة المراقب ل اد األفريقي عل االتح

 .تشكيل لجنة مشترآة أو جهاز آخر للمجموعة آكل
 :تكون المنظمة -5

ة       )أ ( ام باألنشطة اإلقليمي د في القي مسجلة في دولة عضو دون أي تقيي
 .والقارية

ة أو    )ب ( ة أفريقي ا آمنظم جيل إم ى التس ل عل ديم دلي ع تق ة مجتم منظم
ثالث    ديم       ) 3(مدني في المهجر ل اريخ تق ل ت ل قب ى األق سنوات عل

 .الطلب بما في ذلك دليل التشغيل طوال هذه السنوات
 :يكون للمنظمة -6

 . ةتنفيذي هيئة امقر رئيسي ثابت ولديه )أ (
يس           )ب ( دى رئ ه ل ودع نسخة من ة ت د بصورة ديمقراطي يكون لها دستور معتم

 . المفوضية
ذين      يك )ج ( ة ألعضائها ال اءلة مالئم ات مس ون للمنظمة هيكل تمثيل وتمتلك آلي

ة     رار مالئم يمارسون رقابة فعالة على سياستها من خالل عمليات صنع ق
 . وديمقراطية وشفافة

ب  )د ( واطنين  يج ن م ة م ا إدارة المنظم ألف منه ي تت ة الت ون الغالبي أن تك
 .المجلس التنفيذي مأفريقيين أو أفريقيين في المهجر آما يحدده

ذه ا الموارد األساسية ل اثلثكون ي -7 تمدا ب  مثل ه ة مس ر  لمنظم در آبي ل    ق ى األق عل
تم     ة، ي ة خارجي اهمات طوعي ى مس تم تتلق دما ي ائها وعن اهمات أعض ن مس م
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ات العضوية       ا في طلب ا ومانحيه إن أي دعم أو  . الكشف بكل أمانة عن مبالغه
ر ره، بصورة مباشرة أو غي الي أو غي ى  إسهام م ة إل مباشرة، من أي حكوم

 .المنظمة، يتم إعالنه وتقييده بصورة تامة في السجالت المالية للمنظمة
ايير        -8 ى أساس مع ة عل ة تمارس التفرق ال تحصل على صفة المراقب أي منظم

 .معينة مثل الجنس، اللون، الديانة، العرق، القبيلة أو الساللة
 

 القسم الثاني
 تقديم الطلبات عملية

ديم       يطلب من -1 ة ترغب في تق ة منظم ب،     طلب  أي ى صفة المراق للحصول عل
 :بما يلي القيام

ل أن يدرسه       تقديم  )أ  ك قب ا وذل ى نيته ه إل طلب آتابي إلى المفوضية يشير في
تة   ذي بس س التنفي اف    ) 6(المجل ت آ ماح بوق ة الس ل بغي ى األق هر عل أش

 .لمعالجة الطلب
ة     تقديم )ب ة محدث ا وقائم ا     دستورها أو ميثاقه ا بم بعضويتها ومصادر تمويله

 . في ذلك نسخ من أحدث بيانات ميزانياتها ومذآرة بأنشطتها
ة،      -2 ة للمنظم ابقة والحالي طة الس ى األنش طة عل ذآرة األنش تمل م ي أن تش ينبغ

ن    ات أخرى م ة معلوم ا وأي ارج أفريقي ة صالت خ ك أي ي ذل ا ف وصالتها بم
 .ال أنشطتهاشأنها أن تساعد في تحديد هويتها وبصفة خاصة مج

اد    -3 مية لالتح ات الرس ل باللغ ى األق ختين عل ي نس ائق ف ع الوث ديم جمي يجب تق
 .آافية لتسهيل توزيعها على ممثلي الدول األعضاء نسخاألفريقي وب

ة  منظمة المتقدمة بالطلب للحصول علي صفة المراقب   الإذا آانت  -4 ر  منظم غي
ة عن  بيان  وفيرحكومية في المهجر، فيطلب منها ، باإلضافة ت ين   ات آامل دولت

ة  االتحاد  باسميهما أو منظمتين للمجتمع المدني يعترف بهما وتكون لهما معرف
 .يتهاشرعستعدان للشهادة بتوتامة بهذه المنظمة 

ال يقوم المجلس التنفيذي ببحث طلب تقدمت به منظمة غير حكومية للحصول   -5
تم   على صفة المراقب ما لم يتم تقديمه قبل انعقاد دورة المجلس التنفيذي التي ي

ذلك على أن تقوم المفوضية بمعالجته على نحو أشهر قبل ) 6(بستة فيها  هبحث
 .من خالل لجنة الممثلين الدائمينتقديمه إلى المجلس التنفيذي آامل و

 
 القسم الثالث

 جلسات االتحاد األفريقي داوالتمشارآة المنظمات المراقبة في م
 

 :بة يجوز لممثلي المنظمات المراق 



EX.CL/195 (VII) REV.1 
ANNEX.IV 
Page 5 

 نية لمؤتمرات االتحاد األفريقيعلات اللدورلحضور في الصاالت العامة لا ) 1
 ا،ذات الصلة بمجاالته

ي م  )2 ارآة ف ي  داوالتالمش اد األفريق زة االتح روط   أجه ا للش ط طبق فق
 .الجزءهذا الموضوعة في 

 :يجوز ألي مراقب الوصول إلى وثائق االتحاد األفريقي شريطة أن )3
 .ذات طابع سرىال تكون  )أ 

 .أن تكون لمعالجة مواضيع ذات اهتمام بالنسبة للمراقبين المعنيين )ب 
ائق    )4 د    يكون توزيع وثائق االتحاد األفريقي طبقا لنظام تصنيف الوث ذي ق ال

 .تحدده االتحاد األفريقي
ات ال    )5 ور االجتماع راقبين لحض وة الم وز دع ة أي  مغلقيج الل مناقش ة خ

 .موضوع يعنيهم
رئيس، المشارآة في       يج )6 إذن من ال راقبين، ب داوالت وز للم االجتماعات   م

م المشارآة في م       داوالتالتي يدعون إليها، وعلى الرغم من أنه تجوز له
 .الجلسات دون أن يكون لهم الحق في التصويت

يجوز أن يأذن رئيس المؤتمر للمراقبين بتقديم بيان حول موضوع يعنيهم،  )7
يس         شريطة أن ينقل نص الب ق رئ ؤتمر عن طري يس الم ى رئ دما إل ان مق ي

 .لمفوضيةا
ة    )8 يجوز لرئيس المؤتمر أن يعطي الكلمة للمراقبين بغية تمكينهم من اإلجاب

 .على أسئلة قد تطرحها عليهم الدول األعضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم الرابع
 أحكام خاصة تعالج مشارآة المراقبين

 في أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي
 المتخصصة األخرىالفنية الثقافي واللجان و

 
 : التالية ةتمنح صفة المراقب للفئ -1



EX.CL/195 (VII) REV.1 
ANNEX.IV 
Page 6 

 .لمنظمات غير الحكومية األفريقية المشترآةا )أ (
 .مهجرالمنظمات غير الحكومية في ال )ب (

 :الفئة هذه يجوز لمراقبي -2
افي        ) أ( اعي والثق ادي واالجتم س االقتص ة للمجل دورات العام ور ال حض

 .المتخصصة ذات الصلة خالل مناقشة موضوع يخصهمنية الفواللجان 
 .إرسال بيان آتابي إلى المفوضية ) ب(

 
 القسم الخامس

 العالقات بين االتحاد األفريقي والمراقبين
 
اد      -1 ة مع االتح اون وثيق تتعهد المنظمة التي تتمتع بصفة المراقب بإقامة عالقات تع

ي    ع المواض ول جمي اورات ح ي مش ه ف دخل مع ي وت لحة األفريق ع ذات المص
 . المشترآة

اد     -2 دى االتح يطلب من جميع المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة المراقب ل
 :أنعلى . سنوات) 3(األفريقي أن تتقدم بتقارير موجزة عن أنشطتها آل ثالث 

 .إلي وضعها المالي وقابليتها لالستمرار التقارير تشير )أ (
ذي  تتضمن أنشطتها عبر تلك الفأن  )ب ( ترة وبصفة محددة فيما يتعلق بالدعم ال

  .قدمته ألعمال االتحاد األفريقي أو للجماعة االقتصادية األفريقية
ى  )ج ( ير إل ا إذا    أن تش ابهم وم م انتخ ي ت مية ومت ون المناصب الرس ن يتول م

 . آانت االنتخابات قد أجريت طبقًا للنظم األساسية للمنظمة غير الحكومية
ة   موجزا عن وضع وأنشطة المنظمات    اريرتقدم المفوضية تق -3 ر الحكومي التي  غي

دائمين   منحت صفة المراقب إلى المجلس التنفيذي من خالل  ين ال ة الممثل ، آل  لجن
 .سنوات) 3(ثالث 

ع بصفة المراقب       -4 ة تتمت ر حكومي يجوز لرئيس المفوضية أن يأذن ألية منظمة غي
د منحت صفة      منظ حلت محلوقامت بتغيير اسمها بصورة قانونية أو  ة آانت ق م

 .المراقب في السابق، أن تستمر في التمتع بهذه الصفة تحت االسم الجديد
ى توصية من         -5 اًء عل وم، بن ذي أن يق ة يجوز للمجلس التنفي دائمين،    لجن ين ال الممثل

ع          سحببتعليق أو ب ة تتمت ر حكومي ة غي ة منظم ا اتضح أن أي صفة المراقب إذا م
د    م تع ى  بهذه الصفة ل ادرة عل واردة في      ق ات ال تيفاء المتطلب ذه  اس ل   ه ايير مث المع

ود أو تمرار أو الوج الحية االس ا   ص دت طابعه د فق ليمة أو ق ورة س األداء بص
 .التمثيلي أو استقاللها

ن        -6 ة م ر حكومي ة غي ن منظم حبها م ا أو س ب أو تعليقه فة المراق نح ص إن م
 .االتحاد األفريقي وال يكون موضع قرار من أي محكمة صالحيات
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 القسم السادس
 أحكام ختامية

 
ك        -1 نح تل ية أن تم زم المفوض ة ال يل ر حكومي ة غي ب لمنظم فة المراق نح ص إن م

 .المنظمة إعانة مالية أو مساعدة مادية
يكون المراقبون أنفسهم مسؤولين عن المصروفات التي تنفق نتيجة سفرهم من         -2

 .وإلى مكان عقد المؤتمر وخالل إقامتهم
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 الجزء الثاني

 معايير اعتماد الدول غير األفريقية
 ومنظمات التكامل اإلقليمية والدولية

 
 القسم األول

 مبادئ يتعين تطبيقها في عملية االعتماد
 

ا          ة وفق ة والدولي ل اإلقليمي ات التكام ة ومنظم ر األفريقي دول غي اد ال ون اعتم يك
 :للمبادئ التالية

فريقية التي تطلب االعتماد أن تكون أهداف وغايات الدول أو المنظمات غير األ -1
 . القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي متطابقة مع روح وأهداف ومبادئ

جيع    -2 ي وتش اد األفريق ال االتح دعم أعم ة ب ر األفريقي ة غي ة أو المنظم د الدول تتعه
 . المعرفة بمبادئه وأنشطته

ة الموج   -3 ا  تنطبق هذه المعايير على اعتماد الدول والمنظمات غير األفريقي ودة حالي
 .والمستقبلية

 
 القسم الثاني

 عملية اعتماد المنظمات
 
ترغب في تقديم طلب الحصول على التي منظمة غير األفريقية العلى الدولة أو  -1

صفة مراقب لدى االتحاد األفريقي، أن تتقدم بطلبها إلى رئيس مفوضية االتحاد 
 . األفريقي

ادئ واألهداف  -2 ا للمب رئيس في الطلب وفق انون التأسيسي ينظر ال واردة في الق ال
 . والمقررات الصادرة عن أجهزة االتحاد وهذه المعايير

ار           طلب في حالة  -3 ذا في االعتب ا آخ رئيس في طلبه ة، ينظر ال ر األفريقي دول غي ال
دول األعضاء   إالمصلحة العليا لالتحاد وآراء و رئيس من    . نشغاالت ال م ال وإذا فه

ة أو      وجهة نظره أنه ال مانع من االستجاب يس بعث اد رئ ل أوراق اعتم ب، يقب ة للطل
اد           زة صنع السياسة في االتح دول األعضاء وأجه غ ال م يبل مندوبية البلد المعني ث

 .دوريا بأسماء وتعيينات الممثلين المعتمدين
ات الستالم أوراق     -4 رئيس الترتيب في حالة طلب االعتماد من قبل منظمة، يجرى ال

ا بأسماء     االعتماد ثم يبلغ الدول األعضاء اد دوري وأجهزة صنع السياسة في االتح
 . وتعيينات الممثلين المعتمدين
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في حالة وجود أي اعتراض من قبل دولة عضو على اعتماد دولة غير أفريقية أو  -5
س        ال المجل ن أعم ة م ة الالحق ي الجلس ألة ف رئيس المس درج ال ة، ي ة دولي منظم

 . التنفيذي
 

 القسم الثالث
 غير األفريقية المعتمدة خالل مداوالت االتحاد األفريقي حقوق الدول والمنظمات

 
دى   دة ل ة المعتم ر األفريقي ات غي دول والمنظم ي ال ات أو ممثل اء بعث يجوز لرؤس

 :االتحاد األفريقي
 .حضور جلسات افتتاح مؤتمرات االتحاد األفريقي ذات االهتمام بالنسبة لهم -1
فقط بموجب الشروط الواردة في  المشارآة في اجتماعات أجهزة االتحاد األفريقي -2

 . هذا القسم
 :نوعلى أن تك الوصول إلى وثائق االتحاد األفريقي -3

 . ذات طابع سري غير )أ (
ة     )ب ( ر األفريقي ات غي دول والمنظم ترك لل ام مش ائل ذات اهتم اول مس تتن

 .المعنية
 
د يحدده ا    توزيع وثائق االتحاد األفريقي وفقا لنظام تصنيف الوثائق -4 ذي ق اد  ال التح

 .األفريقي
دعون           -5 ي ي داوالت الت ي الم ارآة ف ؤتمر، المش يس الم ن رئ إذن م م، ب وز له يج

 . لحضورها دون أن يكون لهم الحق في التصويت
يجوز لهم، بإذن من رئيس المؤتمر،  تقديم بيان حول موضوع يعنيهم شريطة أن   -6

 . ينقل نص البيان مقدما إلى رئيس المؤتمر عن طريق رئيس المفوضية
د         -7 ئلة ق ى أس ة عل نهم من اإلجاب ة تمكي يجوز لرئيس المؤتمر أن يعطيهم الكلمة بغي

 . توجهها لهم الدول األعضاء
دة في العمل التحضيري       -8 يمكن أن يتم االتفاق ثنائيا على إشراك المنظمات المعتم

وزراء واللجان    الجتماعات االتحاد األفريقي خاصة تلك التي تعقد على مستوي ال
 . خصصة وبإشراف إدارات المفوضية المعنيةالفنية المت

 
 القسم الرابع

 العالقة بين االتحاد األفريقي والدول والمنظمات غير األفريقية المعتمدة
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ة مع         -1 اون وثيق ات تع ة عالق دة بإقام ة المعتم تتعهد الدول والمنظمات غير األفريقي
ي و  اد األفريق راءاالتح ائل ذات    إج ول المس ه ح ة مع اورات منتظم ام مش االهتم

 . المشترك
ق أو يسحب       -2 دائمين، أن يعل ين ال ة الممثل يجوز للمجلس التنفيذي، بتوصية من لجن

االعتماد حين يتضح أن الدولة أو المنظمة غير األفريقية المعتمدة لم تعد تستجيب  
 .لشروط هذه المعايير أو فقدت صفتها التمثيلية

دول أو الم    االعتماد إن منح  -3 ه وسحبه من ال ة هو من      وتعليق ر األفريقي نظمات غي
 . صالحيات االتحاد األفريقي وال يكون موضع تحكيم في أي محكمة

 
 

 القسم الخامس
 أحكام نهائية

 
ر       لتنطبق أحكام االتفاقية العامة  -1 ة مق ة باتفاقي ك المتعلق ازات والحصانات وتل المتي

دة    ا ة المعتم ر األفريقي ات غي دول والمنظم ى ال ي عل اد األفريق ى أ التح اس عل س
 `.متبادل

ا الخاصة      -2 ن نفقاته ؤولة ع دة مس ة المعتم ر األفريقي ات غي دول والمنظم ون ال تك
 .فيه بالسفر من وإلى مكان المؤتمر واإلقامةالمتعلقة 

 
 ـ
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 هياآل وطرق مشروع

 اإلرهابب الخاصةث ابحواأل اتللدراس المرآز األفريقي لسير عمل
 

 :نشاء اإل -أوال
 

يشار إليه فيما (اإلرهاب الخاصة بأنشئ المرآز األفريقي للدراسات واألبحاث  
المر د ب رات  ) آزبع ه بموجب الفصل ح ، الفق م تكوين ا ت ل  21-19آم ة عم ن خط م

االتحاد األفريقي حول منع اإلرهاب ومكافحته وتمشيًا مع المقررات ذات الصلة التي  
ـورة خاص       ي وبصـــ اد األفريق ة باالتح زة السياس دتها أجه : ةاعتم

ASSEMBLY/AU/DEC.15(II) و  EX.CL/DEC.13(II) و EX.CL/DEC.82(IV) 
 .EX.CL/DEC.126 (V)و
 
ة         -2 ة منظم ق باتفاقي ول المرف ا للبروتوآ ية وفق ل للمفوض ز آهيك ئ المرآ أنش

لم واألمن      ى مجلس الس الوحدة األفريقية لمنع اإلرهاب ومكافحته الذي أسند إل
ة لمكافحة       ة والدولي ة والقاري لالتحاد األفريقي مسؤولية تنفيذ المواثيق اإلقليمي

يق ومو  ذلك تنس اب وآ اب     اإلره ع اإلره ال من ي مج ة ف ود القاري ة الجه اءم
 .ومكافحته

 
 :المقر الرئيسي -ثانيا

ة         ة الجزائري ر العاصمة ، الجمهوري . يكون المقر الرئيسي للمرآز في الجزائ
د    وفور ما يتم تشغيل المرآز ، سيدخل االتحاد األفريقي في اتفاقية حول المقر مع البل

م  المضيف علي أساس ممارسات ومبادئ اال تحاد األفريقي والقوانين الدولية التي تحك
 .مثل هذه االتفاقيات

 
 :ضع ومكان التشغيلو -ثالثا

اد      -1 درات االتح ز ق يكون المرآز أحد هياآل االتحاد األفريقي من أجل تعزي
ي  ه ى لعاألفريق اب ومكافحت ع اإلره ق بمن ائل تتعل ة مس يعمل . معالج وس

ائل    ي مس ة ف ات المتقدم اث للدراس ز أبح اب  آمرآ ع اإلره ق بمن تتعل
 .ومكافحته في أفريقيا

رة في         -2 وفير الخب اد األفريقي من حيث ت سوف يخدم المرآز مصالح االتح
 .مسائل تتعلق بمنع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا

انون        -3 ي الق ا ف وص عليه ادئ المنص داف والمب ز باأله د المرآ يسترش
اد األفريقي والبروتوآول المؤسس لمجلس       لم واألمن   التأسيسي لالتح الس

اب      ع اإلره ول من ة ح دة األفريقي ة الوح ة منظم ي ، اتفاقي اد األفريق لالتح
ي          دة ف ل المعتم ة العم ذلك خط ا وآ ق به ول المرف ه والبروتوآ ومكافحت

اق        2002سبتمبر  اد، ميث ررات األخرى ذات الصلة لالتح ائق والمق والوث
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ي ا    لة الت رى ذات الص ة األخ ائق الدولي دة والوث م المتح ا األم نضمت إليه
 .البلدان األفريقية

ة المختصة التي حددتها        -4 سوف يعمل المرآز بالتنسيق مع الجهات الوطني
 .الدول األعضاء

لكل  وميزانيته سوف يقوم المرآز بوضع منهجه الخاص وبرنامج أنشطته  -5
 .سنة بالتشاور مع الجهات الوطنية المختصة

 
 :الهدف   -رابعا

 
ه   و اإلس ز ه ن المرآ دف م ي  إن اله ي ف اد األفريق درات االتح ز ق ي تعزي ام ف

ي   عمجال من اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا مع الهدف النهائي الذي هو القضاء عل
ة في            تقرار والتنمي التهديدات التي يشكلها اإلرهاب لكل من السلم واألمن واالس

ا ات        .أفريقي ز معلوم ل تمرآ ن أج ز م ل المرآ وف يعم ة ، س ذه الغاي ا له وتحقيق
دريب    ودراس رامج ت ات وتحليالت حول اإلرهاب ومجموعات اإلرهاب ووضع ب

ات     دريب واالجتماع داول الت دوليين ، ج رآاء ال اعدة الش يم ، بمس الل تنظ ن خ م
 .والحلقات الدراسية

 
 
 

 :المهام  -خامسا
ام      -1 مل مه اله، سوف تش ع أع ي الفصل الراب ه ف ار إلي دف المش ع اله يًا م تمش

 :المرآز ما يلي 
عدة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي علي وضع استراتيجيات مسا ) 1

 .لمنع اإلرهاب ومكافحته
 .وضع تدابير التشغيل لجمع معلومات ومعالجتها ونشرها )2
ي      )3 اد األفريق م االتح ذ نظ ول تنفي رة ح ة وخب ورة فني وفير مش ت

دة        ة الوح ة منظم ة اتفاقي ورة خاص اب وبص ة لإلره المعارض
البروتوآول المرفق بها ، خطة العمل بشأن  و 1999األفريقية لعام 

اد    رامج االتح منع اإلرهاب ومكافحته وتحديث وتعزيز سياسات وب
  .األفريقي المتعلقة باإلرهاب

ق  التي  مسائل  الوضع وصون قاعدة للبيانات حول سلسلة من    )4 تتعل
اب   ق بمجموعات اإلره ا تتعل يما م ه ال س اب ومكافحت ع اإلره بمن

اعدة       وأنشطتها في أفريقيا الخبراء والمس ة ب ائل المتعلق ذلك المس وآ
يالت      و الفنية المتاحة ات والتحل دة البيان ي قاع سوف يتم الوصول إل

 .المذآورة من قبل جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي
دول         )5 درات ال ادة ق ي زي ة إل اييس الرامي د المق تعزيز التنسيق وتوحي

 .منع اإلرهاب ومكافحتهى لعاألعضاء 
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ًا   بد )6 ا دوري ة  ء دراسات األبحاث وتحليالت السياسة وتوزيعه وتوعي
ة و الدول األعضاء  ه    /حسب االتجاهات الراهن أو حسب طلب تقدم

ه      ) دول أعضاء (دولة عضو  ه وتحليالت يقوم المرآز بنشر أبحاث س
 ".مجلة أفريقية لمنع اإلرهاب ومكافحته"دوريًا ، في 

ة     تنمية التعاون وبرامج المساعدة مع المؤس  )7 ابهة والراغب سات المش
اث   االت أبح ي مج ة ف ة والقاري ة واإلقليمي تويات الوطني ي المس عل
اب  ع اإلره ق بمن ائل تتعل ول مس يالت ح ات وتحل ع معلوم وجم

 . ومكافحته
ة  )8 ة العالمي ة حول المشكالت األمني إجراء بحوث ودراسات تقاربي

 . يقياالمرتبطة باإلرهاب والتي تمثل تهديدًا للسلم واألمن في أفر
ا   )9 رة مم تجابة المبك جيع االس ر لتش ذار المبك ي اإلن درة عل تطوير ق

 .يتكامل مع مفهوم اإلدارة الوقائية لألزمات
ي         )10 ا عل هام أفريقي ة وإس ول آيفي رة ح ة والخب ورة الفني ديم المش تق

أفضل وجه وعلي نحو أآثر فعالية في الحملة الدولية ضد اإلرهاب 
ة  ق الدولي ذ المواثي يما تنفي دول   وال س ب ال ن جان لة م ذات الص

 . األعضاء باالتحاد األفريقي
ايير       )11 د المع ز وتوحي ول تعزي يات ح ديم توص ات وتق راء دراس إج

بين الدول القانونية والتعاون في األمور المتعلقة باقتسام المعلومات 
ة   األعضاء  والمساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين والشرطة ومراقب

 . في أفريقيا) ة والبحرية والجويةبما في ذلك البري(الحدود 
ائل   )12 تراتيجيات والوس يالت حول أفضل االس راء دراسات وتحل إج

 .لقمع تمويل اإلرهاب
دعيم         )13 ة لت رامج تدريبي اءات وب دوات ولق ية ون ات نقاش يم حلق تنظ

ى  ة عل ات اإلقليمي اء واآللي دول األعض درات ال اب ق ع اإلره من
 .ومكافحته في أفريقيا

نوي )14 ارير س ديم تق ته  تق يس المفوضية لدراس ى رئ طته إل ة حول أنش
اد  ر    . بواسطة أجهزة صنع السياسة لالتح ين أن يتضمن التقري ويتع

ة      ام السابق وميزاني بيانًا ماليًا عن األنشطة التي تم القيام بها في الع
 .األنشطة المتوقعة للسنة المالية القادمة

 
ا مفو   -2 ه به د تكلف ي ق ام الت ا بالمه ز أيض وم المرآ ي أو  يق اد األفريق ضية االتح

ي        ه ف اب ومكافحت ع اإلره ة بمن ائل المتعلق أن المس ن بش لم واألم س الس مجل
 .أفريقيا

 
 :إدارة العمل -سادسا
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ة  سمع األخذ في االعتبار الطبيعة الح -1 اسة للقضايا التي سيتناولها المرآز، وبغي
 : حماية مصداقيته، يقوم بما يلي

ة في     سيحتفظ المرآز بدرجة من السرية و   )1 ة المحكم اإلجراءات األمني
 .جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة باإلرهاب

ا        )2 رها أو يوزعه ي ينش ات الت مان أن المعلوم ز ض ي المرآ ين عل يتع
 .موثوق بها وقابلة للتحقق 

إجراء     )3 ة ب ة المتعلق سيهتدي المرآز بقواعد السلوك األخالقية واألآاديمي
 .البحوث والتحليالت

دول    سيقوم المرآ )4 ع ال ز بتنظيم ندوات علي نحو منتظم علي صعيد جمي
ز      ائدة وتعزي ديات الس ة التح وعي ومواجه توي ال ع مس اء لرف األعض

 .الجهود الرامية إلي منع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا
 

 :التشكيل والهيكل -سابعا
يس المفوضية من خالل مفوض     -1 ام رئ ئوًال أم دير يكون مس رأس المرآز م ي

ه وتوافق         و. نالسلم واألم  وم المفوضية بوضع هيكل تنظيمي للمرآز تبحث تق
 .عليه أجهزة صنع السياسة ذات الصلة لالتحاد

ة -2 دات فني ة ومع ز بمكتب د المرآ يتم تزوي ة /س رامج (إلكتروني دات وب مع
 ).حاسوبية

وائح     -3 املين نظم ول يتكون المرآز من عاملين دوليين ومحليين وتحكم تعيين الع
 .االتحاد

لوالية مدتها سنة وقابلة دير مجلس استشاري يعينه رئيس المفوضية يساعد الم -4
ة        اليم الخمس ن األق د م ل واح ن آ ثال ع س مم وية المجل م عض د وتض للتجدي

اط تنسيق المرآز     ) 1(وممثال  عن آل مجموعة اقتصادية إقليمية يأتون من نق
ي  والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وآذلك مبالتشاور مع الدول األعضاء  مثل

ية  رامج  المفوض نهج والب ة للم ة الدوري ية للمراجع ة المفوض ون آلي ويك
ا       ة األخرى للمرآز وتقييمه والميزانية واألموال والجوانب التشغيلية واإلداري

اد    وائح االتح نظم ول ين أمور      .لغرض ضمان أدائه الفعال وفقا ل وم ، من ب ويق
 :أخرى، بالمهام التالية

المرآز لضمان آونها مرآزة وعملية في  مراجعة وتقييم منهج وبرامج )1
حدود فترة زمنية وفقا لصالحيات ومهام المرآز آما هي متضمنة في   
طرق سير عمل المرآز وتحديث االتجاهات الخاصة باإلرهاب وآذلك 

 . تلبية احتياجات الدول األعضاء في االتحاد
ياغة      )2 ة ص ه بغي طته واحتياجات ز وأنش ة المرآ ل وميزاني ة هيك مراجع

 .صيات تقدم إلى أجهزة صنع السياسة لالتحادتو
ل     )3 ق األداء األمث ة تحقي تقديم التوصيات إلى رئيس المفوضية حول آيفي

 . للمرآز
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 :التمويل -اثامن
 :وضع المرآز آهيكل للمفوضيةستقالل ودون المساس با -1

اد األفريقي       -1 ة لالتح ة العادي ومن  يتم تمويل المرآز من الميزاني
 .رج الميزانية التي تقوم المفوضية بتعبئتهامصادر التمويل خا

ين عل  -2 ي      ىيتع ها عل نوية وعرض ه الس داد ميزانيت ز إع المرآ
ب    ن جان ا م ة عليه ا والموافق ي لبحثه اد األفريق مفوضية االتح

 .أجهزة السياسات باالتحاد
 

 :شروط الخدمة -اتاسع
ة           تحقات المالي ك المس ي ذل ا ف ة، بم ل والخدم روف العم روط وظ تقوم ش س

 . ولوائح العاملين باالتحاد األفريقي نظملعاملين بالمرآز، علي أساس ل
 ـ
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