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 فريقيالتقرير عن وضع معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األ
 (2102 يوليو 00)حتى 

 

 ألف. مقدمة:

 عاهندا  منممنة الوحندة األقريقينة/ادتحاد األقريقن موضن  عنن إن تقرير رئيس المفوضية  .3
قد أعد قن  البداينة بننال عمنب امنو الندورة العادينة الاادانة والانتين لمجمنس النوزرال المنعقندة قن  

لننندورة العادينننة الانننابعة والانننتين وقننندل إلنننب ا 3553منننايو  24إلنننب  22هنننراري، زيمبنننابوي، منننن 
. وقنن  تناولننت لمتقريننر، شنندد 3554لمجمننس الننوزرال المنعقنندة قنن  أديننس أبابننا، إثيوبيننا، قنن  قبرايننر 

المجمس عمب ضرورة تذكير الدول األعضال بصفة منتممنة بوضن  التوقين  والتصنديى عمنب هنذ  
تممننًا قنن  جنندول أعمننال النندورا  المعاهنندا  وادنضننمال إليوننا. وبننناًل عميننت، صننار التقريننر بننندًا من

 العادية.

 باء. القضايا والموقف الحالي:

، اعتمنننند  أجونننننزة صننننن  الايااننننة لمنممننننة الوحنننندة األقريقينننننة 3521منننننذ إنشننننائوا عننننال  .2
معاهننندة أحننندثوا الميثننناى ايقريقننن  لقنننيل مبننناد  ال دمنننة ( 22) اثنتيييين أربعيييينوادتحننناد أألقريقننن  

. وقنند د منن  2133مننمتمر قنن  أدينس أبابننا، إثيوبيننا، قن  يننناير العامنة وايدارة المعتمنند مننن قبنل ال
منننننن هنننننذ  المعاهننننندا  حينننننز التنفينننننذ. وكنننننان   رهنننننا الميثننننناى األقريقننننن  ( 22سيييييبع وع)يييييرون )

( والنمننننال األااانننن  لراباننننة المنممننننا  2132قبرايننننر  31لمديموقراايننننة وادنت ابننننا  والحكننننل  
 (2تان  معاهنننننندعمننننننب ذلنننننن ، هنننننننا  (. عنننننن وة 2132مننننننارس  24األقريقيننننننة لتشننننننجي  التجننننننارة  

( والنمننننال األااانننن  لمجنننننة 3551تان وهمننننا تحدينننندًا: الميثنننناى األقريقنننن  لمنقننننل البحننننري  إضنننناقي
(، انناريتان بصننفة ممقتننة وققننًا ألحكننال هننذ  2115األقريقيننة لمايننران المنندن   النانن ة المعد لننة(  

هندا  المتبقينة قون  قن  مراحنل المعاهدا  الت  تجيز الد ول حيز التنفيذ بصفة ممقتة. أما المعا
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 2م تمفنننة منننن التوقيننن  والتصنننديى وادنضنننمال. ويشنننار إلنننب قائمنننة المعاهننندا  الانننارية قننن  الفقنننرة 
 .  3كنجمة وكذل  ق  الممحى 

قن  ادتحناد األقريقن   11إضاقة إلب ذل ، قإن جنوو الانودان باعتبنار  الدولنة العضنو النن .1
توقين  والتصنديى أو ادنضنمال إلنب معاهندا  مندعو إلنب بندل عممينة ال 2133أغاناس  31منذ 

منممننة الوحنندة األقريقيننة/ادتحاد األقريقنن  حتننب يصننبف دولننة ارقننا قنن  هننذ  المعاهنندا  ويشننار  
 عمب نحو كامل ق  أنشاة ادتحاد وتحقيى أهداقت.

، واصنننم  الننندول األعضنننال 2132عننن وة عمنننب ذلننن  ومننننذ تقنننديل أ نننر تقرينننر قننن  ينننناير  .1
التصننننديى عمننننب معاهنننندا  منممننننة الوحنننندة األقريقيننننة/ ادتحنننناد األقريقنننن  جوودهننننا قنننن  التوقينننن  و 

وادنضنمال إليونا. ويجنندر بالنذكر أن وتيننرة التوقين  كاننن  أكثنر انرعة مننن تمن  التنن  اناد   نن ل 
الفتننرة التنن  تناولوننا التقريننر الاننابى. إد أن التصديى/ادنضننمال كننان م يبننا ل،مننال. وقنن  الواقنن ، 

( توقيعنننا 13 وأربعنننين   واحننند دد التوقيعنننا  الجديننندة عمنننب المعاهننندا  يجننندر بالنننذكر أننننت بمننن  عننن
( توقيعننا  نن ل الفتننرة التنن  يتايوننا التقريننر الاننابى. غيننر أنننت تننل إينندا  34مقارنننة بثمانيننة عشننر  

(  وثيقة تصنديى  ن ل الفتنرة 13( وثيقة تصديى/انضمال مقابل إحدى وث ثين  35عشرة  تا  
 ابى.الت  تناولوا التقرير الا

بننناًل عمننب مننا تقنندل، يجنننو ااننترعال ادنتبننا  إلننب أن الكثينننر مننن هننذ  المعاهنندا  د ينننزال  .1
عالقنا وأنننت مننن األهميننة بمكننان أن تمنننف النندول األعضننال األولويننة القصننوى لمتوقينن  والتصننديى أو 
ادنضننمال إلننب المعاهنندا  التنن  اعتمنند  تحنن  رعايننة منممننة الوحنندة األقريقيننة/ادتحاد األقريقنن ، 
والتنن  مننن حيننر التعريننل تتصنندى لقضننايا تمثننل اهتمامننًا  اصننًا ألقريقيننا، إنمننا يمكنند التننزال النندول 

 األعضال بالتقيد بالمباد  والقيل والمعايير المشتركة ل تحاد وبذل  تاول ق  تحقيى أهداقوا.

التصننديى أو ادنضنننمال إلنننب معاهننندا  تقييمنننًا لعممينننة   مفوضنننية أجننر يجنندر بالنننذكر أن ال .2
قدمتننت إلننب  ،مننن قبننل النندول األعضننال الوحنندة األقريقيننة/ادتحاد األقريقنن  ومعنندل اننرعتوا منممننة

. كمننا 2114اجتمننا  وزرال العنندل والمنند عين العننامين المنعقنند قنن  كيجننال ، رواننندا، قنن  نننوقمبر 
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يجدر بالذكر أيضًا أن التقرير أشار إلب أنت بينما اتام  العممية بصنفة عامنة بنالبال نمنرًا لعندد 
العوامنننل التننن  شنننكم  عقبنننا  أمنننال التوقيننن  والتصنننديى عمنننب بعننن  المعاهننندا ، قنننإن بعننن   منننن

المعاهدا  تل توقيعوا من قبل الدول األعضال بارعة أكبر. وق  هذا الصدد، تمن  ايشنارة إلنب 
ممننة أمننور أن المعاهندا  التنن  د من  حيننز التنفينذ باننرعة أكبنر هنن  تمن  التنن  تتنناول، مننن بنين ج

وأيضننًا  د تثيننر جنندًد ولننل يقتننرن التفنناو  بشننينوا بعنندد كبيننر مننن التحفمننا أ ننرى، موضننوعا  
تم  الت  د ينمر إليونا عمنب أنونا تمثنل مااانًا بانيادة الندول. وهنو األمنر النذي يفتنر  معنت أن 
النندول د تننزال، عمننب مننا يبنندول حننذرة حيننال أي مقترحننا  تننمثر عمننب اننيادتوا أو ينمننر إليوننا عمننب 

انننيلة أ نننرى أشنننير إليونننا عمنننب أنونننا تشنننكل بالنانننبة لمننندول األعضنننال عقبنننة أنونننا كنننذل . وهننننا  م
تعتننر  هننذ  العمميننة أد وهنن  ال اصننة بالموالمننة بننين النانن  المحننررة بم تمننل المتننا  وكنننذل  

 تحدير معاهدا /اتفاقيا  ادتحاد األقريق  وهو ما تعكل المفوضية حاليًا عمب تحقيقت. 

 نممة الوحدة األقريقية/ادتحاد األقريق  لدى المفوضية:قد تل إيدا  المعاهدا  التالية لم .3

 ادتفاقية العامة حول مزايا وحصانا  منممة الوحدة األقريقية*. (3

 . *البروتوكول ايضاق  ل تفاقية العامة حول المزايا والحصانا  (2

 اتفاقية الصحة النباتية ألقريقيا. (1

 موارد الابيعية*.حول حفم الابيعة وال 3524ادتفاقية األقريقية لعال  (1

ادتفاقينننة األقريقينننة المعد لنننة حنننول حفنننم الابيعنننة والمنننوارد الابيعينننة  تحنننل هنننذ   (1
 عندما تد ل حيز التنفيذ(*. 1ادتفاقية محل ادتفاقية رقل 

دانتور المجننة األقريقينة لماينران المندن   انول يانتبدل هنذا الدانتور بالدانتور  (2
 .بعد د ولت حيز التنفيذ(* 21الوارد ق  رقل 

                                                 
*

 المعاهدا  الت  د م  حيز التنفيذ نوائيا 
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اتفاقية منممة الوحدة األقريقية الت  تحكل جوانو  اصنة لمشناكل ال جئنين قن   (3
 *أقريقيا.

 داتور اتحاد المنمما  األقريقية المعنية بتعزيز التجارة.  (4

 ادتفاقية األقريقية المنشئة لبرنامج أقريق  لمتعاون الفن . (5

 †قريقيا.اتفاقية منممة الوحدة األقريقية حول القضال عمب ادرتزاى ق  أ (31

الميثنناى الثقنناق  األقريقنن *  اننول ياننتبدل هننذا الميثنناى بننذل  المشننار إليننت قنن   (33
 بعد د ولت حيز التنفيذ(.  32رقل 

بعنند  33ميثنناى النوضننة الثقاقيننة األقريقيننة  اننول يحننل هننذا الميثنناى محننل رقننل  (32
 د ولت حيز التنفيذ(.

 الميثاى األقريق  لحقوى ايناان والشعوو*. (31

 ة لممركز األقريق  لتنمية األامدة.ادتفاقية المماا (31

 ادتفاقية الممااة لممعود األقريق  يعادة لمتيهيل*. (31

 المعاهدة الممااة لمجماعة ادقتصادية األقريقية*. (32

اتفاقيننة بامنناكو حننول مننن  ااننتيراد النفايننا  ال اننرة قنن  أقريقيننا ومراقبننة حركتوننا  (33
دارتوا دا ل أقريقيا*.   عبر الحدود وا 

 ق  لحقوى الافل ورقاهيتت*. الميثاى األقري (34

 معاهدة جعل أقريقيا مناقة  الية من الا ح النووي  معاهدة بميندابا(*. (35
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، ريثمننا 13الميثنناى األقريقنن  لمنقننل البحننري**.  اننيحل محننل هننذا الميثنناى رقننل  (21
 يد ل حيز التنفيذ(

بروتوكنننول الميثننناى األقريقننن  لحقنننوى اينانننان والشنننعوو حنننول إنشنننال المحكمنننة  (23
 ة لحقوى ايناان والشعوو*األقريقي

 اتفاقية منممة الوحدة األقريقية حول من  ايرهاو ومكاقحتت*. (22

 القانون التيايا  ل تحاد األقريق *. (21

بروتوكننول المعاهنندة الممااننة لمجماعننة ادقتصننادية األقريقيننة المتعمننى بالبرلمننان  (21
 األقريق *. 

 اتفاقية المجنة األقريقية لمااقة*. (21

 مجمس الامل واألمن ل تحاد األقريق *.البرتوكول المماس ل (22

 اتفاقية ادتحاد األقريق  لمن  الفااد ومكاقحتت*.  (23

بروتوكول الميثاى األقريق  لحقوى ايناان والشعوو المتعمى بحقوى المنرأة قن   (24
 أقريقيا*.

 البروتوكول المتعمى بإجرال التعدي   عمب القانون التيايا  ل تحاد األقريق . (25

 كمة العدل ل تحاد األقريق *.البروتوكول مح (11

بروتوكنننول حنننول النمنننال األاااننن  لممحكمنننة األقريقينننة لمعننندل وحقنننوى اينانننان  (13
 23 انننول يحنننل هنننذا البروتوكنننول والنمنننال األاااننن  المرقنننى محنننل النننوثيقتين 

 بعد د ولوما حيز التنفيذ(.  22و
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 بروتوكول اتفاقية منممة الوحدة األقريقية حول من  ايرهاو ومكاقحتت. (12

 ميثاى عدل ادعتدال والدقا  المشتر  ل تحاد األقريق *. (11

 ميثاى الشباو األقريق  *. (11

 الميثاى األقريق  لمديمقرااية وادنت ابا  والحكل. (11

النمال األااا  لمجنة ادتحناد األقريقن  لمقنانون الندول   د تتامنو هنذ  الوثيقنة  (12
فينذ اعتبنارًا منن تناري  القانونية التوقي  أو التصديى ومنن ثنل ققند د من  حينز التن

 (*.2115قبراير  1اعتمادها ق  

 الميثاى األقريق  حول ايحصالا . (13

 البروتوكول حول بن  اداتثمار األقريق . (14

اتفاقيننة ادتحنناد األقريقنن  لحمايننة ومانناعدة النننازحين دا ميننًا قنن  أقريقيننا  اتفاقيننة  (15
 كمباد(.

معد لنننة(.  هنننذا الدانننتور د دانننتور المجننننة األقريقينننة لماينننران المننندن   الناننن ة ال (11
يتامننو التوقينن  أو التصننديى ومننن ثننل ققنند د ننل حيننز التنفيننذ اعتبننارًا مننن تنناري  

 (**.2اعتماد ، وهو يحل محل الوثيقة رقل 

 21الميثننناى ايقريقننن  المعننندل لمنقنننل البحنننري   انننيحل هنننذا الميثننناى  محنننل رقنننل  (13
 عندما يد ل حيز التنفيذ(

 ل دمة العامة وايدارة الميثاى ايقريق  لقيل ومباد  ا (12
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/االتحاد األفريقييييي حييييوا مزايييييا وحظييييانات منظميييية الوحييييدة األفريقييييية أوال: االتفاقييييية العاميييية
(0691) 

مزاينننا  3521أكتننوبر  21تكفننل ادتفاقيننة العامننة المعتمنندة والموقعننة قننن  أكننرا، غانننا، قنن   .4
ونننا قننن  أراضننن  الننندول وحصنننانا  منممنننة الوحننندة األقريقينننة/ادتحاد األقريقننن  ومانننموليوا ومومفي

. وتنن  المنادة 3521أكتنوبر  21األعضال وهل يماراون ومائفول. وقد د م  حيز التنفيذ ق  
مننن هننذ  المننادة يكننون  3( مننن ادتفاقيننة عمننب أن اادنضننمال المنصننو  عميننت قنن  الفقننرة 2 31

امة حنول مزاينا ناقذًا بتوقي  رماال الدول والحكوما . ويقتض  هذا التوقي  أن تد ل ادتفاقية الع
 وحصانا  منممة الوحدة األقريقية حيز التنفيذ، عمب الفور.

( التيييي ظيييدىقت عميييى االتفاقيييية أو 69فيميييا يميييي اليييدوا األعضييياء السيييت والث ثيييون ) .5
الجزائنننر، بننننين، بوركيننننا قاانننو، بورونننندي، الكننناميرون، جموورينننة أقريقينننا انضيييمت إليييييا وىيييي: 

فننوار، جمووريننة الكونتننو الديمقراايننة، مصننر، إثيوبيننا، الوانناب، جننزر القمننر، الكونتننو، كننو  دي
غينيننا اداننتوائية، الجننابون، جامبيننا، غانننا، غينيننا، كينيننا، ليبيريننا، ليبيننا، مدغشننقر، منن وي، مننال ، 
موريتانيننننننا، موزمبيننننننى، النيجننننننر، نيجيريننننننا، رواننننننندا، الانننننننتال، اننننننيراليون، الصننننننومال، الاننننننودان، 

 اوازي ند، تنزانيا، تونس وأوغندا.

أنجنود، ( التالية عميى االتفاقيية دون التظيديل عميييا: 2وقعت الدوا األعضاء السبع ) .31
 توجو وزامبيا. تشاد، جيبوت ، غينيا بيااو، ااوتوم  وبرنايو،

لم توقع عمى االتفاقية ولم تظدىل عمييا أو تنضم إلييا الدوا األعضاء اإلحدى ع)يرة  .33
ريننننا، لياننننوتو، موريشننننيوس، ناميبيننننا، الجمووريننننة بوتاننننوانا، الننننرأس األ ضننننر، إريت( التالييييية 00)

 العربية الصحراوية الديمقرااية، ايشل، جنوو أقريقيا، جنوو الاودان وزيمبابوي.
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 .(0691) البروتوكوا اإلضافي ل تفاقية العامة حوا المزايا والحظاناتثاميا: 

لذي يحكنل مزاينا إن البروتوكول ايضاق  الذي د يتامو توقيعًا من الدول األعضال هو ا .32
وحصانا  الوكاد  المت صصة لمنممة الوحندة األقريقينة، وقند اعتمدتنت الندورة العادينة ال امانة 

. وتنننن  المنننادة 3541 ينننووالث ثنننون لمجمنننس النننوزرال المنعقننندة قننن  قريتننناون، انننيراليون، قننن  يون
 النننرئيس(  ( عمنننب أن اادنضنننمال يكنننون ناقنننذًا بإيننندا  وثنننائى ادنضنننمال لننندى األمنننين العنننال2 31

لمنممننة الوحنندة األقريقيننة  ادتحنناد األقريقنن (. وينند ل البرتوكننول حيننز التنفيننذ بالناننبة لمثننل هننذ  
 ا.واانضماموثائى الدولة العضو اعتبارًا من تاري  إيدا  

الكناميرون، ( دوا أعضياء  ىيي: بنيين  2لم تظدل عمى ىذا البروتوكوا سيوى سيبع ) .31
وبننناًل عميننت، اقتصننر د ننول البروتوكننول حيننز التنفيننذ ؛ دايننى وروانننإثيوبيننا، الجننابون، ليبيريننا، موزمب

   (.3عمب هذ  الدول الاب   

 (0629) اتفاقية الظحة النباتية ألفريقيا ثالثا:

تحكننل هننذ  ادتفاقيننة، التنن  د تاننتمزل توقيعننًا مننن النندول األعضننال، حمايننة الصننحة النباتيننة  .31
ا منن أعندال النبنا  قن  أقريقينا ومراقبتونا. وقنند والقضنال عمنب األمنرا  والحشنرا  واألوبئنة وغيرهن

اعتمد ممتمر رماال الدول والحكوما  ادتفاقية ق  كينشااا، جموورية الكونتو الديمقرااية، قن  
 .3523ابتمبر  1

بننين، بورونندي، الكناميرون، ( التالية 01ظدقت عمى االتفاقية الدوا األعضاء الع)ر ) .31
 يوبيا، لياوتو، النيجر، رواندا وتوجو.جموورية أقريقيا الوااب، مصر، إث

الجزائننر، ( التالييية 22لييم تظييدىل عمييى االتفاقييية الييدوا األعضيياء األربييع واألربعييون ) .32
أنجننود، بوتاننوانا، بوركينننا قااننو، الننرأس األ ضننر، تشنناد، جننزر القمننر، الكونتننو، كننو  ديفنننوار، 

الجنننابون، جامبيننا، غاننننا، غينينننا، جمووريننة أقريقينننا الوانناب، جيبنننوت ، غينيننا ادانننتوائية، إريتريننا، 
غينيننا بياننناو، كينيننا، ليبيرينننا، ليبيننا، مدغشنننقر، منن وي، منننال ، موريتانيننا، موريشنننيوس، موزمبينننى، 
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ناميبيننننا، نيجيريننننا، الجمووريننننة العربيننننة الصننننحراوية الديمقراايننننة، انننناوتوم  وبرناننننيو، الانننننتال، 
ند، جنننننوو الاننننودان، تنزانيننننا، ايشننننل، اننننيراليون، الصننننومال، جنننننوو أقريقيننننا، الاننننودان، اننننوازي 

 تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.

 (0699لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ) 0699االتفاقية األفريقية لعام  رابعا:

تتننناول هننذ  ادتفاقيننة ماننيلة حفننم الابيعننة والمننوارد الابيعيننة قنن  القننارة. وقنند قننال رماننال  .33
 31التوقين  عميونا قن  الجزائنر العاصنمة، الجزائنر، قن  الدول والحكوما  باعتماد هنذ  ادتفاقينة و 

التن  تنن  عمنب أن  23وققًا لممادة  3525يونيو  32. ود م  حيز التنفيذ ق  3524ابتمبر 
ا هذ  ادتفاقية تد ل حيز التنفينذ قن  الينول الث ثنين منن تناري  إيندا  الوثيقنة الرابعنة لمتصنديى أو 

لمنممنننة الوحننندة األقريقينننة.... ا. وقننند تمننن  مراجعنننة هنننذ  ادنضنننمال لننندى األمنننين العنننال ايداري 
 .  2111ادتفاقية واعتمد  ادتفاقية المعد لة ق  مابوتو، موزمبيى، ق  يوليو 

( التييي ظييادقت عمييى االتفاقييية أو انضييمت 61فيمييا يمييي الييدوا األعضيياء الث ثييون ) .34
ب، الكونتو، جزر القمر، كنو  الجزائر، بوركينا قااو، الكاميرون، جموورية أقريقيا الواا إلييا:

ديفوار، جموورية الكونتو الديمقرااية، جيبوت ، مصر، الجابون، غاننا، كينينا، ليبيرينا، مدغشنقر، 
م وي، مال ، موزمبيى، النيجر، نيجيريا، رواندا، الانتال، ايشنل، الانودان، انوازي ند، تنزانينا، 

 توجو، تونس، أوغندا وزامبيا.

اليدوا األعضياء السيبعة  ن التظديل عميييا أو االنضيمام إلييياوقعت عمى االتفاقية دو .35
أنجننود، بنننين، بوتاننوانا، بوروننندي، تشنناد، غينيننا اداننتوائية، إثيوبيننا، جامبيننا، التالييية ( 02) ع)يير

غينيننننا، غينيننننا بيانننناو،  لياننننوتو، ليبيننننا، موريتانيننننا، موريشننننيوس، انننناوتوم  وبرناننننيو، اننننيراليون 
 والصومال.
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 (2السيبع )الدوا األعضاء  عمييا أو تنضم إلييا تظدىلاقية كما لم لم توقع عمى االتف .21
النننرأس األ ضنننر، إريترينننا، ناميبينننا، الجموورينننة العربينننة الصنننحراوية الديمقرااينننة، جننننوو التاليييية 

 أقريقيا، جنوو الاودان وزيمبابوي. 

ة الجزائر العاظيمة( اتفاقي) طبيعيةالطبيعة والموارد ال لحفظاالتفاقية األفريقية المعدىلة خامسا: 
(2116  ) 

تتضمن ادتفاقية إاارًا م ئمًا لمتصدي لمانيلة حفنم الابيعنة والمنوارد الابيعينة قن  القنارة  .23
منن  األ ننذ قنن  الحاننبان نشننية التحننديا  المنا يننة والبيئيننة وتمنن  ال اصننة بننالموارد الابيعيننة. وقنند 

دتفاقيننة المعد لننة قنن  مننابوتو، اعتمنند رماننال النندول والحكومننا  األعضننال قنن  ادتحنناد األقريقنن  ا
( اتنند ل هننذ  ادتفاقيننة حيننز التنفيننذ قنن  اليننول 3  14. ووققننًا لممننادة 2111موزمبيننى، قنن  يوليننو 

الث ثننين مننن تنناري  إينندا  الوثيقننة ال اماننة عشننرة لمتصننديى أو القبننول أو ادعتمنناد أو ادنضننمال 
 ا.  13و 12ق  المادتين لدى الجوة المعنية الت  تقول بإب غ الدول المشار إليوا 

بوروندي، جزر القمنر، غاننا،  التالية( 9عمى االتفاقية الدوا األعضاء الثماني ) تظدق .22
 لياوتو، ليبيا، مال ، النيجر ورواندا. 

( التالييية بييالتوقيع عمييى االتفاقييية دون 62 )ث ثييون والاالثنييان قامييت الييدوا األعضيياء  .21
تشننناد، كنننو  ديفنننوار، النننرأس األ ضنننر، ا قاانننو، بننننين، بوركيننننأنجيييوال  : وىيييي التظيييديل عميييييا

الكونتو، جيبوت ، جموورية الكونتو الديمقرااية، إثيوبينا، غينينا ادانتوائية، جامبينا، غينينا، غينينا 
بيانننناو، كينيننننا، ليبيريننننا، مدغشننننقر، موزمبيننننى، ناميبيننننا، نيجيريننننا، انننناوتوم  وبرناننننيو، الانننننتال، 

ان، انننننوازي ند، تنزانينننننا، توجنننننو، أوغنننننندا، زامبينننننا انننننيراليون، الصنننننومال، جننننننوو أقريقينننننا، الانننننود
 وزيمبابوي.

 تظيدىل( التي لم توقع عمى االتفاقية ولم 02 ع)رة )األربع  فيما يمي الدوا األعضاء  .21
اننناب ، مصننننر، الو  انا، الكننناميرون، جموورينننة أقريقيننناالجزائننننر، بوتانننو : عميييييا أو تنضيييم إليييييا
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، الديمقرااينننة شنننيوس، الجموورينننة العربينننة الصنننحراوية، الجنننابون، مننن وي، موريتانينننا، موريإريترينننا
   ايشل، جنوو الاودان وتونس.

 (0696دستور المجنة األفريقية لمطيران المدني ) سادسا:

إلننننب تزوينننند النننندول األعضننننال بإاننننار لمتناننننيى ونننندل المجنننننة األقريقيننننة لمايننننران المنننندن  ت .21
قيمننننا يتعمننننى بااننننت دال النننننمل  والتعنننناون قنننن  مجننننال األنشنننناة المتصننننمة بننننالايران المنننندن  وأيضنننناً 

 3525يننناير  33األقريقيننة لمنقننل الجننوي. وقنند تننل التوقينن  عمننب هننذا الداننتور قنن  أديننس أبابننا قنن  
تنننل تنقنننيف هنننذ  ادتفاقينننة واعتمننناد   .31وققنننًا لمفقنننرة  3532منننارس  31ود نننل حينننز التنفينننذ قننن  

 .2111ادتفاقية المنقحة ق  مابوتو، موزمبيى ق  يوليو 

أو ( التيييي ظيييدقت عميييى الدسيييتور 22)ليييدوا األعضييياء األربيييع واألربعيييون فيميييا يميييي ا .22
بوتاوانا، بوركينا قاانو، بورونندي، الكناميرون، تشناد، جنزر  نجود، بنين،أالجزائر، انضمت إليو: 

، إثيوبينننا، الجنننابون، إريتريننناالقمنننر، الكونتنننو، كنننو  ديفنننوار، جموورينننة أقريقينننا الواننناب، مصنننر، 
، منننننال ، موريتانينننننا، مننننن وي، ليبينننننا، مدغشنننننقر، ليبيرينننننانينننننا، ليانننننوتو، جامبينننننا، غاننننننا، غينينننننا، كي

موريشننيوس، موزمبيننى، ناميبيننا، النيجننر، نيجيريننا، رواننندا، الانننتال، اننيراليون، الصننومال، جنننوو 
 أقريقيا، الاودان، اوازي ند، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا.

دون التظييديل عميييو أو  اسيييالنظييام األس( دوا أعضيياء وقعييت عمييى 2) سييبعىنييا   .23
جمووريننننة أقريقيننننا الوانننناب، جيبنننوت ، غينيننننا اداننننتوائية، غينيننننا بيانننناو، وىييييي:  االنضييييمام إليييييو

 ااوتوم  وبرنايو، ايشل وزيمبابوي.

النرأس  :إليوأو تنضم عمى الدستور ( التي لم توقع 6) الث ثفيما يمي الدوا األعضاء  .24
 الصحراوية الديمقرااية. األ ضر، غينيا بيااو والجموورية العربية
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 فيي أفريقييا اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية التي تحكم جوانب خاظة لم)اكا ال جئينسابعا: 
(0696) 

تعالج هذ  ادتفاقية مشنكمة ال جئنين قن  أقريقينا وتانعب إلنب إيجناد انرى ووانائل ت فينل  .25
عمننب حقننوقول ك جئننين. وقنند تننل  معاننناتول وكننذل  تننوقير الحمايننة القانونيننة الماموبننة لوننل والحفننام

 31اعتمننناد وتوقيننن  ادتفاقينننة منننن قبنننل رمانننال الننندول والحكومنننا  قننن  أدينننس أبابنننا، إثيوبينننا، قننن  
عمنب  التن  تنن  33تابيقنًا لممنادة  3531يونينو  21. ود م  حينز التنفينذ قن  3525ابتمبر 

ل ثمننر النندول األعضننال أنننت: اتنند ل هننذ  ادتفاقيننة حيننز التنفيننذ بعنند إينندا  وثننائى التصننديى مننن قبنن
 ق  منممة الوحدة األقريقيةا. 

( التييي ظييدقت عمييى االتفاقييية أو 21فيمييا يمييي الييدوا األعضيياء الخمييس واألربعييون ) .11
نجنننود، بننننين، بوتانننوانا، بوركيننننا قاانننو، بورونننندي، الكننناميرون، النننرأس أالجزائنننر، انضيييمت إليييييا: 

لكونتننننو، كننننو  ديفننننوار، جمووريننننة األ ضننننر، جمووريننننة أقريقيننننا الوانننناب، تشنننناد، جننننزر القمننننر، ا
غينينننا ادانننتوائية، إثيوبينننا، الجنننابون، جامبينننا، غاننننا، غينينننا، غينينننا مصنننر،  الكونتنننو الديمقرااينننة،
، موريتانيا، موزمبيى، النيجر، نيجيرينا، روانندا، م وي، ليبيا، مال ، ليبيريابيااو، كينيا، لياوتو، 

دان، اننوازي ند، تنزانيننا، توجننو، تننونس، أوغننندا، جنننوو أقريقيننا، الاننو ن، ، اننيراليو ايشننلالانننتال، 
 زامبيا وزيمبابوي.

 ( دوا أعضياء عميى االتفاقيية دون التظيديل عميييا أو االنضيمام إليييا2) وقعت سيبع .13
 ، مدغشقر، موريشيوس، ناميبيا، ااوتوم  وبرنايو والصومال.اجيبوت ، إريتري: وىي

: الجموورينة و تنضيما إليييا  وىميالم توقع ولم تظدل دولتيان عضيوان عميى االتفاقيية أ .12
 العربية الصحراوية الديمقرااية وجنوو الاودان. 
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 (0622األفريقية ) تعزيز التجارةمنظمات تحاد ال  ثامنا: النظام األساسي

، يتنننناول 3531ينننناير  34إن هنننذا الدانننتور النننذي اعتمننند قننن  أدينننس أبابنننا، إثيوبينننا، قننن   .11
( عمننب أن اهننذا الداننتور 1 31األقريقيننة. وتننن  المننادة درااننة ومناقشننة وتعزيننز ماننائل التجننارة 

اننول ينند ل حيننز التنفيننذ بصننفة ممقتننة بعنند التوقينن  عميننت مننن اثنتنن  عشننرة دولننة عمننب أن ينند ل 
حينننز التنفينننذ رانننميًا بعننند التصنننديى عمينننت أو إقنننرار  منننن قبنننل اثنتننن  عشنننرة دولنننة موقعنننة عمنننب هنننذا 

بعنند التصننديى عميننت مننن قبننل  2132مننارس  24الداننتورا. د ننل هننذا الداننتور حيننز التنفيننذ قنن  
   (.1 31( دولة عضوا موقعة وققًا ألحكال المادة 32اثنت  عشرة  

عمييى الدسييتور وظييدقت التالييية التييي وقعييت  (02) ع)ييرة األعضيياء االثنتيييالييدوا إن  .11
، بننننين، مصنننر، إثيوبينننا، غاننننا، ليبيرينننا، النيجنننر، نيجيرينننا، الانننودان، توجنننو، تنننونس الجزائنننر ىيييي:
 ا.وزامبي

وهن   عمييو تعميى الدسيتور ولكنييا ظيدق أظي ً  ( ليم توقيع0ىنا  دولة عضو واحيدة ) .11
 غينيا.

التييي وقعييت عمييى االتفاقييية ولكيين لييم تظييدل ( 29والع)ييرون ) سييتالييدوا األعضيياء ال .12
بوركينننا قااننو، بوروننندي، الكنناميرون، جمووريننة أقريقيننا الوانناب، تشنناد، كننو  ىييي: عمييييا بعييد 

 غينينننننا ادانننننتوائية، نتنننننو، جيبنننننوت ، جموورينننننة الكونتنننننو الديمقرااينننننة،ديفنننننوار، جنننننزر القمنننننر، الكو 
كينيننننا، ليبيننننا، مدغشننننقر، مننننال ، رواننننندا، انننناوتوم  وبرناننننيو،  غينيننننا بيانننناو، جامبيننننا،الجننننابون، 

 الانتال، ايراليون، الصومال، اوازي ند، تنزانيا وأوغندا.

التاليية: ( 01ة )ع)ير  الخميساليدوا األعضياء  لم توقع عميى الدسيتور وليم تنضيم إلييو .13
أنجننود، بوتاننوانا، الننرأس األ ضننر، إريتريننا، لياننوتو، منن وي، موريتانيننا، موريشننيوس، موزمبيننى، 
ناميبيننننا، الجمووريننننة العربيننننة الصننننحراوية الديمقراايننننة، ايشننننل، جنننننوو أقريقيننننا، جنننننوو الاننننودان 

 وزيمبابوي.
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 (0621) الفني فريقي لمتعاوناألبرنامج المؤسسة لماالتفاقية األفريقية تاسعا: 

تعننننب هنننذ  ادتفاقينننة بالحاجنننة إلنننب تعزينننز التعننناون قيمنننا بنننين البمننندان األقريقينننة قننن  تنمينننة  .14
مواردها البشرية من اجل التتمنو عمنب الننق  قن  العمالنة المت صصنة قن  أقريقينا. وبنناًل عمينت، 

يولينو إلنب  24اتفى اجتما  رماال الدول والحكوما  األقريقيين المنعقد ق  كمبناد، أوغنندا، منن 
( منننن 2 24عمنننب أن إنشننال برننننامج أقريقننن  لمتعنناون الفنننن . وتننن  المنننادة  3531أغانناس  3

( يومننننًا مننننن تننناري  إينننندا  وثيقننننة 11ادتفاقينننة عمننننب: اتننند ل ادتفاقيننننة حيننننز التنفينننذ بعنننند ث ثنننين  
 التصديى العاشرة. 

لقمنر، جنزر اوهن :   وىيي فقيط دوا أعضياء( 9)حتى اآلن ست ظدقت عمى االتفاقية  .15
 إثيوبيا، الجابون، جامبيا، مال  والنيجر.

عميييى االتفاقيييية دون التظيييديل عميييييا أو  اً دولييية عضيييو  (22) وع)يييرون أربيييع وقعيييت .11
بنننين، بوركينننا قااننو، جمووريننة أقريقيننا الوانناب، تشنناد، الكونتننو، أنجييوال   االنضييمام إلييييا وىييي:

ينينننا اداننتوائية، غاننننا، غينينننا، كننو  ديفنننوار، جيبننوت ، جموورينننة الكونتننو الديمقرااينننة، مصننر، غ
غينينا بيانناو، ليبيريننا، مدغشننقر، انناوتوم  وبرنانيو، الانننتال، اننيراليون، الصننومال، اننوازي ند، 

 توجو، أوغندا وزامبيا. 

والع)يرون  األربيعاليدوا األعضياء  عميى االتفاقيية أو تنضيم إلييياوليم تظيدل لم توقيع  .13
لكناميرون، النرأس األ ضنر، إريترينا، كينينا، ليانوتو، الجزائر، بوتاوانا، بورونندي، ا التالية( 22)

ليبيننننا، منننن وي، موريتانيننننا، موريشننننيوس، موزمبيننننى، ناميبيننننا، نيجيريننننا، رواننننندا، الجمووريننننة العربيننننة 
الصننننحراوية الديمقراايننننة، ايشننننل، جنننننوو أقريقيننننا، جنننننوو الاننننودان، الاننننودان، تنزانيننننا، تننننونس 

 وزيمبابوي.
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 (0622) في أفريقيا االرتزالاألفريقية حوا القضاء عمى  اتفاقية منظمة الوحدة عا)را:

يولينننو  1تتنننناول هنننذ  ادتفاقينننة التننن  تنننل اعتمادهنننا وتوقيعونننا قننن  ليبرقينننل، الجنننابون، قننن   .12
التنندابير الرامينننة إلنننب القضنننال عمنننب ادرتنننزاى والتتمنننو عمنننب التوديننند ال اينننر النننذي يمثمنننت  3533

راض  الدول األعضال وتنميتونا المتناانقة. وقند د من  ادرتزاى بالنابة داتق ل وايادة ووحدة أ
( التن  تنن  عمنب أن ادتفاقينة 2  31تابيقنًا لممنادة  3541أبريل  22ادتفاقية حيز التنفيذ ق  

 تد ل حيز التنفيذ بعد ث ثين يومًا من تاري  إيدا  وثيقة التصديى العاشرة. 

الجزائننر،  ت إلييييا  وىييي:عمييى االتفاقييية أو انضييمعضييوا ( دوليية 61ث ثييون ) ظييدقت .11
بنننين، بوركينننا قااننو، الكنناميرون، الكونتننو، جننزر القمننر، جمووريننة الكونتننو الديمقراايننة، مصننر، 

بيا، غينيا اداتوائية، الجابون، جامبيا، غاننا، غينينا، ليانوتو، ليبيرينا، ليبينا، مدغشنقر، منال ، إثيو 
 نيا، توجو، تونس، زامبيا وزيمبابوي.النيجر، نيجيريا، رواندا، الانتال، ايشل، الاودان، تنزا

عمى االتفاقية دون التظديل عمييا أو االنضيمام عضوًا ( دولة 02ع)رة )أربع  وقعت  .11
كينيننا،   غينينا ياناو  إريتريننا تشنناد، كنو  ديفنوار، جيبنوت ،النرأس األ ضنر، أنجننود،  :وىيي إليييا

   أوغندا.موريتانيا، ااوتوم  وبرنايو، ايراليون، الصومال، اوازي ند و 

بوتاننوانا، : وىيييدوا أعضيياء  ( 01لييم توقييع عمييى االتفاقييية ولييم تنضييم إلييييا ع)يير ) .11
بورونندي، جمووريننة أقريقيننا الواناب، منن وي، موريشننيوس، موزمبينى، ناميبيننا، الجمووريننة العربيننة 

 الصحراوية الديمقرااية، جنوو أقريقيا وجنوو الاودان.

 (0629األفريقي )الميثال الثقافي حادي ع)ر: 

د يتامننو توقينن  النندول  3532يوليننو  1إن الميثنناى الثقنناق  المعتمنند قنن  موريشننيوس قنن   .12
األعضنننال. وهنننو ينننن  عمنننب احتنننرال حنننى األقنننراد غينننر المنننناز  قينننت قننن  ممارانننة حيننناتول الثقاقينننة 
والتمت  بوا عمب نحو يتاى م  أقكارهل الايااية وادقتصادية وادجتماعية والفمانفية والروحانينة. 
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التننن  تانننتمزل  11تابيقنننًا لممنننادة  3551انننبتمبر  35د نننل هنننذا الميثننناى حينننز التنفينننذ قننن  وقننند 
 تصديى ثمث  إجمال  الدول األعضال ق  منممة الوحدة األقريقية. 

التاليية  (62اليدوا األعضياء األربيع والث ثيون ) ظدقت عميى الميثيال أو انضيمت إلييو .13
مصننر، جيبننوت ، الكونتننو، تشنناد، الكنناميرون،  بوروننندي،بنننين، بوركينننا قااننو، أنجننود، الجزائننر، 

بينا، الجنابون، غاننا، غينينا، غينينا بيانناو، كينينا، ليبينا، مدغشنقر، من وي، منال ، موريشننيوس، إثيو 
النيجننر، نيجيريننا، رواننندا، الانننتال، ايشننل، الصننومال، الاننودان، تنزانيننا، توجننو، تننونس، أوغننندا، 

 زامبيا وزيمبابوي.

التالييية ( 21) الع)ييرونالييدوا األعضيياء  ولييم تنضييم إلييييالييم تظييدل عمييى االتفاقييية  .14
بوتانننوانا، النننرأس األ ضنننر، جموورينننة أقريقينننا الواننناب، جنننزر القمنننر، كنننو  ديفنننوار، جموورينننة 

تو، ليبيرينننا، موريتانينننا، موزمبينننى، ، جامبينننا، ليانننو إريترينننا  ادانننتوائيةغينينننا الكونتنننو الديمقرااينننة، 
ية الديمقرااينننة، اننناو تنننوم  وبرنانننيو، انننيراليون، جننننوو ناميبينننا، الجموورينننة العربينننة الصنننحراو 
 أقريقيا، جنوو الاودان واوازي ند.

 (2119) ميثال النيضة الثقافية األفريقيةثاني ع)ر: 

المننننمتمر ميثنننناى النوضننننة الثقاقيننننة األقريقيننننة قنننن  ال راننننول، الاننننودان، قنننن  يننننناير  اعتمييييد .15
التنمية الثقاقية، اانت دال المتنا  األقريقينة،  . وهو يتناول التنو  الثقاق ، الووية والنوضة،2112

ااننت دال واننائل ايعنن ل الجماهيريننة، دور النندول قنن  التنميننة الثقاقيننة والتعنناون الثقنناق  األقريقنن  
، اينند ل هننذا الميثنناى حيننز التنفيننذ قننور تمقنن  مفوضننية ادتحنناد 11النندا م  والبيننن . وققننًا لممننادة 

مننن ثمثنن  إجمننال  النندول األعضننال قنن  ادتحنناد األقريقنن ا. األقريقنن  وثننائى التصننديى وادنضننمال 
وبعنند د ولننت حيننز التنفيننذ، اننول يحننل هننذا الميثنناى محننل الميثنناى الثقنناق  األقريقنن  الننذي اعتمنند  

. بينننند أن أحكننننال الميثنننناى الثقنننناق  3532رماننننال دول وحكومننننا  منممننننة الوحنننندة األقريقيننننة عننننال 
 ن أاراقت واألارال ق  هذا الميثاى المعد ل.األقريق  األصم  اول تمل تحكل الع قا  بي
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منال ،  ( دوا أعضاء فقيط  ىيي:6ث ث )قبا من حتى اآلن تم التظديل عمى الميثال  .11
 نيجيريا والانتال.

عميييى الميثيييال دون التظيييديل عمييييو أو  اً ( دولييية عضيييو 20) إحيييدى وع)يييرونوقعيييت  .13
شناد، جنزر القمنر، الكونتنو، كنو  أنجنود، بننين، بوركيننا قاانو، تالجزائير   ليو  وىي:إاالنضمام 

ديفنننوار، جموورينننة الكونتنننو الديمقرااينننة، مصنننر، الجنننابون، جامبينننا، غاننننا، غينينننا، غينينننا بياننناو، 
 ليبيريا، النيجر، ااوتوم  وبرنايو، ايراليون، توجو وزامبيا.

التوقييع و/أو التظيديل عميى ( التالية 61عمى الدوا األعضاء الث ثون )ال يزاا يتعين  .12
جيبننوت ،  بوتاننوانا، بوروننندي، الكنناميرون، الننرأس األ ضننر، جمووريننة أقريقيننا الوانناب، ال:الميثيي

موريتانينا، موريشنيوس،  من وي، ،مدغشنقرإثيوبيا، كينيا، لياوتو، ليبينا، إريتريا، غينيا اداتوائية، 
جننوو الصنومال،  ،الجموورينة العربينة الصنحراوية الديمقرااينة، ايشنل، روانندا، ناميبيناموزمبيى، 
 زيمبابوي.و  الاودان، اوازي ند، تنزانيا، تونس، أوغنداجنوو الاودان، أقريقيا، 

 (0690حقول اإلنسان وال)عوب )الميثال األفريقي لثالث ع)ر: 

إن الميثاى األقريق  لحقوى ايناان والشعوو الذي يتناول حماينة وتعزينز حقنوى اينانان  .11
عشنننرة لمنننمتمر رمانننال الننندول والحكومنننا  قننن  يونينننو والشنننعوو اعتمدتنننت الننندورة العادينننة الثامننننة 

( 1 21تنفيننذًا لممننادة  3542أكتننوبر  23قن  نيروبنن ، كينيننا. وقند د ننل حيننز التنفيننذ قن   3543
وتييم  التنن  تتامننو التصديى/ادنضننمال مننن أغمبيننة باننياة مننن النندول األعضننال لكنن  يكننون ناقننذًا.

 التظديل عمى الميثال من جميع الدوا األعضاء.

 الدوا األعضاء تحفظات .11

 أبد  التحفما  التالية:: زامبيا
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  يجب أن تعدا بحيث يكون لكا فيرد حيل الوظيوا إليى أي  – (6)06المادة
 مكان وخدمات وممكية عامة مخظظة ل ستخدام من العامة.

  يجب عمى األمين العام لممنظمة بداًل من رئيس المؤتمر إجراء  – 62المادة
المجنية كميا يجيب عميى اليدوا أليير األطيراف قرعة لتحديد مدة والية أعضياء 
 أيضًا تقديم تقارير إلى المجنة.

 أد م  التحفما  التالية:مظر: 

  ( من 6)09و 9يجب أن تطبل المادتان  –( 6)09والمادة  9المادة
 الميثال وفقًا لم)ريعة اإلس مية ال بمخالفتيا. 

  لإلحاطة  تفسر مظر ىذه الفقرة بأن تطبيقيا يكون فقط –( 0)6المادة
 والحظوا عمى ما تظرح بو القوانين والنظم المظرية. 

 (0691المؤسسة لممركز األفريقي لتنمية األسمدة )االتفاقية رابع ع)ر: 

تنندور هننذ  ادتفاقيننة حننول تحقيننى اداننتقرار لمزراعننة وتحاننينوا مننن  نن ل تنندريو الفنيننين  .11
ويى األانننمدة قننن  أقريقينننا. ولقننند والتكنولنننوجيين والقنننوى العاممنننة ذا  الصنننمة قننن  مجنننال صنننن  وتاننن

اعتمنند  النندورة العاديننة الثانيننة واألربعننون لمجمننس الننوزرال المنعقنندة قنن  أديننس أبابننا، إثيوبيننا، قنن  
( عمنب أننت: اتند ل هنذ  ادتفاقينة 3 34ادتفاقية وتل التوقين  عميونا. وتنن  المنادة  3541يوليو 

عميوننا أو انضننم  إليوننا، اعتبننارًا مننن حيننز التنفيننذ بالناننبة لجمينن  النندول األعضننال التنن  صنندق  
( دول 1تنناري  إينندا  وثننائى التصننديى أو ادنضننمال مننن قبننل الدولننة المضننيفة وحكومننا   مننس  

أ ننرى عمننب األقننل. تصننبف أي دولننة أ ننرى عضننو قنن  ادتحنناد األقريقنن  ارقننًا قنن  هننذ  ادتفاقيننة 
 واا.اعتبارًا من تاري  إيداعوا لوثائى التصديى أو ادنضمال ال اصة ب
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جنننزر القمنننر، إثيوبينننا،  فقيييط وىيييي:أعضييياء ( دوا 1ظيييدقت عميييى االتفاقيييية  خميييس ) .12
 الجابون، ليبيا ومال .

( 22سييبع وع)ييرون ) وقعييت عمييى االتفاقييية دون التظييديل عمييييا أو االنضييمام إلييييا .13
 ،تشنادالكناميرون،  جموورية أقريقينا الواناب، ، بوروندي،بنين، بوركينا قااو   وىي:عضواً دولة 
 ليبيريننا، غينيننا، جامبيننا، غانننا،، نتننو، كننو  ديفننوار، جيبننوت ، جمووريننة الكونتننو الديمقراايننةالكو 

الاننننودان، نيجيريننننا، انننناوتوم  وبرناننننيو، الانننننتال، اننننيراليون، الصننننومال،  النيجننننر، ،مدغشننننقر
 زيمبابوي.زامبيا و  أوغنداتوجو، اوازي ند، 

 التاليية( 22والع)رون ) الثانيةالدوا األعضاء  لم توقع عمى االتفاقية ولم تنضم إلييا .14
غينينا بياناو، كينينا، إرترينا، غينيا اداتوائية، مصر، الرأس األ ضر،  بوتاوانا،أنجود، الجزائر، 
الجموورينة العربينة الصنحراوية ، روانندا، ناميبيناموزمبيى، م وي، موريتانيا، موريشيوس، لياوتو، 

 .ونستو تنزانيا ن، جنوو الاوداجنوو أقريقيا،  ايشل،الديمقرااية، 

 (0691المؤسسة لممعيد األفريقي لمتأىيا )تفاقية خامس ع)ر: اال 

ي نت  معونند التيهيننل األقريقنن  بموالمننة مبناد  وااننتراتيجيا  مننن  ايعاقننة. كمننا يتصنندى  .15
لتيهيننننننل المعننننننوقين بتاننننننويل تنننننندريو القننننننوى العاممننننننة الماموبننننننة. تياننننننس هننننننذا المعونننننند بموجننننننو 

العاديننة الثانيننة واألربعنين لمجمننس الننوزرال قنن  صننادر عننن الندورة ال CM/Res.834 (XXXVI)المقنرر
( منننن ادتفاقينننة، يشنننترا لننند ول 1 34قننن  أدينننس أبابنننا، إثيوبينننا. ووققنننًا لممنننادة  3541يولينننو 33

ادتفاقية حيز التنفيذ بصفة نوائية إيدا  تا  وثائى تصديى منن الندول األعضنال. وعمينت، د من  
 .  3553امبر دي 2ادتفاقية حيز التنفيذ ق  

  أنجنود :ًا ىييدولية عضيو  (29) ست وع)رون عمى االتفاقية أو انضمت إلييا تظدق .21
إثيوبينا، غينينا، كينينا، ليانوتو، تشاد، الكونتو، كنو  ديفنوار، ، الكاميرون، كينا قااوبوتاوانا، بور 
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انوازي ند،  ال،الاننت روانندا،نيجيرينا، النيجنر، ناميبينا، موزمبينى، منال ، موريتانينا،  م وي،ليبيا، 
 زيمبابوي.، زامبيا و أوغندا وجو،ت

عمى االتفاقية دون التظيديل عميييا أو االنضيمام  اً ( دولة عضو 02ع)رة ) أربعوقعت  .23
جيبننوت ، مصننر، جامبيننا، الجننابون، غانننا، غينيننا  جمووريننة أقريقيننا الوانناب،  بنننين :وىييي إلييييا

  بيااو، ليبيريا، ااوتوم  وبرنايو، ايراليون والصومال.

( 06اليدوا األعضياء اليث ث ع)يرة ) عمى االتفاقية أو تنضم إليياولم تظدل لم توقع  .22
الجموورينننة  ،إريترينننا، مدغشنننقرغينينننا ادانننتوائية،  النننرأس األ ضنننر،بورونننندي، الجزائنننر، التاليييية 

تنزانيننننا جنننننوو أقريقيننننا، جنننننوو الاننننودان، الاننننودان،  ، العربيننننة الصننننحراوية الديمقراايننننة، ايشننننل
 .ونستو 

 وه  موريشيوس.( 0ولة واحدة )د 0660ت وثائل التظديل عام سحب .21

 (0660ماعة االقتظادية األفريقية )معاىدة أبوجا( )المعاىدة المؤسسة لمجسادس ع)ر: 

نشنننننال الجماعنننننة ادقتصنننننادية  .21 تتنننننناول المعاهننننندة التكامنننننل ادقتصنننننادي لمننننندول األعضنننننال وا 
ود من  حينز  3553يونينو  1، نيجيرينا، قن  األقريقية. وقد تل اعتمادها والتوقي  عميوا ق  أبوجنا

( دوليية 26تسييع وأربعييين )قبييا تييم التظييديل عمييى المعاىييدة ميين . 3551مننايو  32التنفينذ قنن  
 عضو.

 ظدقت عمى المعاىدة تسع وأربعون دولة.  .21

 :وىيييي تظيييدل عمييييياأن عميييى المعاىيييدة دون األربيييع التاليييية اليييدوا األعضييياء وقعيييت  .22
 مال. جيبوت ، إريتريا، مدغشقر والصو 

جنييوب السييودان ىييو الدوليية العضييو الوحيييدة التييي لييم توقييع عمييى المعاىييدة ولييم تنضييم  .23
 إلييا.
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اسييتيراد النفايييات الخطييرة فييي أفريقيييا ومراقبيية حركتيييا  منييعاتفاقييية باميياكو حييوا سييابع ع)يير: 
دارتيا داخا أفريقيا  (0660) عبر الحدود وا 

و 3553قنن  بامنناكو، مننال ، قنن  يننناير أجنناز ادتفاقيننة التنن  اعتمنندها مننمتمر وزرال البيئننة  .24
، وتتناول مايلة مراقبنة النفاينا  3553يونيو  3ق   CM/Res.1356 (LIV)مجمس الوزرال بالقرار 

ال ارة وتفاقل التوديد الذي يحيى بالصحة والبيئة الناجل عن توليد وحركة مثل هنذ  النفاينا  ومنا 
 3554تصنديقا  قن  ينناير  31و تتصل بت منن تعقيند. ولقند حصنم  عمنب العندد المامنوو وهن

 .  3554أبريل  22ومن ثل د م  حيز التنفيذ ق  

  بننين( دولية عضيوا ىيي: 22أربيع وع)يرون ) ظدقت عمى االتفاقية أو انضيمت إليييا .25
الكونتنننو، كنننو  ديفنننوار، جنننزر القمنننر، جموورينننة الكونتنننو الكننناميرون، بورونننندي، ، كيننننا قاانننوبور 

النيجننننر،  موزمبيننننى،مننننال ، موريشننننيوس، ليبينننا،  ن، جامبيننننا،مصننننر، الجننننابو إثيوبيننننا، الديمقرااينننة، 
 زيمبابوي.و  أوغنداتونس،  نزانيا، توجو،، تالاودان الانتال،

( دولية 06)ة ع)ير  تسيع وقعت عمى االتفاقية دون التظيديل عميييا أو االنضيمام إليييا .31
ا بياننناو، غينيننغينينننا،  جموورينننة أقريقيننا الوانناب، تشننناد، جيبننوت ، غانننا،  أنجننود: وىيييي  اعضييو 

اننناوتوم  وبرنانننيو، انننيراليون،  روانننندا،مدغشنننقر، موريتانينننا، نيجيرينننا، ، ليبيريننناكينينننا، ليانننوتو، 
 .وزامبيا اوازي ندالصومال، 

التاليية ( 00) ةع)ير  اإلحيدى اليدوا األعضياء لم توقيع عميى االتفاقيية وليم تنضيم إليييا .33
الجموورينة العربينة ، ناميبينا، من وي، ياغينيا اداتوائية، إريتر الجزائر، بوتاوانا، الرأس األ ضر، 

 .وجنوو الاودان جنوو أقريقيا ،، ايشلالصحراوية الديمقرااية
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 (0661ألفريقي حوا حقول الطفا ورفاىيتو )الميثال اثامن ع)ر: 

الميثاى قضية حماية وتعزيز حقوى الافل األقريقن  ورقاهيتنت. وقند اعتمدتنت الندورة  يتناوا .32
شننرون لمننمتمر رماننال النندول والحكومننا  المنعقنندة قنن  أديننس أبابننا، إثيوبيننا، العاديننة الااداننة والع

ننوقمبر  25. وقع  جمي  الدول األعضال عمب الميثاى ود ل حيز التنفيذ قن  3551ق  يوليو 
 (.1 23وققًا لممادة  3555

 :وىيي ( دولة عضو بالتظديل عمى الميثال أو االنضمام إليو29وأربعون ) ستقامت  .31
تشنناد،  روننندي، الكنناميرون، الننرأس األ ضننر،نجننود، بنننين، بوتاننوانا، بوركينننا قااننو، بو أالجزائننر، 

غانننا، إريتريننا، غينينا اداننتوائية، الجنابون، مصننر،  جيبننوت ، جنزر القمننر، الكونتنو، كننو  ديفنوار،
 ،منننال مدغشنننقر، مننن وي، ، ليبينننا، ليبيريننناغينينننا، غينينننا بياننناو، كينينننا، ليانننوتو، إثيوبينننا، جامبينننا، 

ن، ، اننيراليو ايشننلالنيجننر، نيجيريننا، رواننندا، الانننتال، ناميبيننا، موزمبيننى، موريشننيوس، يتانيننا، مور 
 زامبيا وزيمبابوي.أوغندا، جنوو أقريقيا، الاودان، تنزانيا، توجو، 

جموورينة التاليية ( 2) السيبعاليدوا األعضياء  وقعت عمى الميثيال دون التظيديل عمييو .31
الديمقرااينننة،  الجموورينننة العربينننة الصنننحراوية الديمقرااينننة، أقريقينننا الواننناب، جموورينننة الكونتنننو 

 ااوتوم  وبرنايو، الصومال، اوازي ند وتونس.

جنييوب السييودان ىييو الدوليية العضييو الوحيييدة التييي لييم توقييع عمييى المعاىييدة ولييم تنضييم  .31
 إلييا.

 التحفظات التي سجمتيا الدوا األعضاء: .32

 تعتبر نفاوا غير مقيدة بن:بوتسوانا: 

  تعريف الطفا – 2المادة 

 تعتبر نفاوا غير مقيدة بالمواد التالية:مظر: 
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  والفتيان تزواج األطفاا وخطبة الفتيا –( 2)20المادة. 

  التبني. – 22المادة 

  أطفاا األميات السجينات. –ىي( -)أ 61المادة 

  الب ألات. – 92المادة 

  التحقيقات بواسطة المجنة. –( 0)91المادة 

 اوا غير مقيدة بن:تعتبر نفموريتانيا: 

  حرية المعتقدات والديانة.6المادة : 

 يعتبر نفات غير مقيد بالمواد التالية:السودان: 

  حماية الخظوظية. – 01المادة 

  تعميم الفتيات ال تي يحممن قبا استكماا تعميمين. –( 9) 00المادة 

  زواج األطفاا وخطبة الفتيات والفتيان.  –( 2) 20المادة 

 خاليييية مييين السييي ح النيييووي )معاىيييدة بمينيييدابا(جعيييا أفريقييييا منطقييية عاىيييدة متاسيييع ع)ييير: 
(0669) 

، وهن  3552أبرينل  33اعتمد  معاهدة بميندابا وقتح  لمتوقي  ق  القاهرة، مصر، قن   .33
تتننناول دعننل نمننل عنندل ادنتشننار النننووي والتعزيننز والتعنناون قنن  مجننال اداننت دال الاننمم  لمااقننة 

وبموجييب  عضننال ضنند أي هجمننا  نوويننة محتممننة تاننتودل أراضننيوا.النوويننة وحمايننة النندول األ
، تاري  إيدا  وثيقنة التصنديى 2116يوليو  01( دخمت المعاىدة حيز التنفيذ في 2)09المادة 

 الثامنة والعشرين.
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بوتانوانا، الجزائنر، بننين،  ىي: ا( دولة عضو 61) نووث ثخمس عمى المعاىدة  تظدق .34
بينننا، الجنننابون، إثيو تشننناد، كنننو  ديفنننوار، غينينننا ادانننتوائية، ميرون، الكنننابورونننندي، بوركيننننا قاانننو، 

جامبينننا، غاننننا، غينينننا، كينينننا، ليبينننا، ليانننوتو، مدغشنننقر، مننن وي، منننال ، موريتانينننا، موريشنننيوس، 
موزمبيننى، ناميبيننا، نيجيريننا، رواننندا، الانننتال، جنننوو أقريقيننا، اننوازي ند، تنزانيننا، توجننو، تننونس، 

 زامبيا وزيمبابوي.

التاليية ( 09)الثماني ع)رة الدوا األعضاء  عت عمى المعاىدة دون التظديل عميياوق .35
جيبننوت ، جمووريننة جننزر القمننر، الكونتننو،  جمووريننة أقريقيننا الوانناب، الننرأس األ ضننر،نجننود، أ

اننننناوتوم  وبرنانننننيو،  ، النيجنننننر،ليبيريننننناغينينننننا بياننننناو،  الكونتنننننو الديمقرااينننننة، مصنننننر، إريترينننننا،
 .وأوغندا الاودانن، الصومال، ، ايراليو ايشل الصحراوية الديمقرااية،الجموورية العربية 

 جنوب السودان ىي الدولة العضو الوحيدة التي لم توقع ولم تظدل عمى المعاىدة. .41

أبريننننل  33لممعاهنننندة قنننن  اليننننول نفاننننت،  6و 2و 0البروتوكييييوالت كمننننا تننننل التوقينننن  عمننننب  .43
ة لبرياانينا العممنب وشنمال أيرلنندا والصنين المممكنة المتحندوقعيت ، من قبل قرناا، بينمنا 3552

عمييييى  ادتحنننناد الروانننن وقييييع . فقييييط 2و 0عمييييى البروتوكييييولين والوديننننا  المتحنننندة األمريكيننننة 
   .0669نوفمبر  1في  2و 0البرتوكولين 

 6و 2و 0البروتوكوالت قرناا عمب  ظدىقت. 

  2و 0البروتوكولين المممكة المتحدة وادتحاد الروا  عمب  ،الصينظدىقت. 

 لممعاىدة.  6لم توقع ولم تظدىل عمى البروتوكوا  أابانيا 
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 (  0662ع)رون: الميثال األفريقي لمنقا البحري )

ااتند اعتماد الميثاى األقريقن  لمنقنل البحنري عمنب أهمينة النقنل البحنري قن  تعزينز التجنارة  .42
لمتكامننل ايقميمنن  والقنناري.  ال ارجيننة والتنميننة ادقتصننادية قنن  أقريقيننا. كمننا أنننت يعنند عننامً  رئياننياً 

وقنند اعتمنند  نن ل النندورة الثالثننة لمننمتمر وزرال النقننل البحننري األقننريقيين المنعقنندة قنن  أديننس أبابننا، 
 CM/RES.1520 (LX)ثنل أجناز  مجمنس النوزرال بنالقرار  3551ديانمبر  31إلب  31إثيوبيا، من 

ادينننة الث ثنننون لمنننمتمر . وقننن  أعقننناو ذلننن ، اعتمننند  الننندورة الع3551يونينننو  33الصنننادر قننن  
 .3551رماال الدول والحكوما  الميثاى ق  يونيو 

لننل ينند ل الميثنناى حيننز التنفيننذ بصننفة نوائيننة ألنننت لننل يننتل التصننديى عميننت مننن ثمثنن  النندول  .41
( 21األعضننال. ويمكننن اعتبننار  قنند د ننل حيننز التنفيننذ بصننفة ممقتننة منننذ حصننولت عمننب عشننرين  

 توقيعًا عمب األقل. 

جننزر القمننر،  وىييي: ( دوليية عضييو فقييط06ثيي ث ع)ييرة ) عمييى الميثييال حاليييًا  ظييدىقت .41
دا، الانننتال، تنزانينننا، تنننونس ننننمصننر، إثيوبينننا، لياننوتو، منننال ، موريشنننيوس، النيجننر، نيجيرينننا، روا

 وأوغندا.

( 26والع)ييرون ) السييبعالييدوا األعضيياء  وقعييت عمييى الميثييال دون التظييديل عميييو .41
كننو  الكونتننو، نننا قااننو، جمووريننة أقريقيننا الوانناب، تشنناد، الجزائننر، أنجننود، بنننين، بوركي التالييية

، غينيناديفوار، جيبوت ، جموورية الكونتو الديمقرااية، غينيا اداتوائية، الجابون، جامبينا، غاننا، 
كينينننا، ليبيرينننا، ليبينننا، مدغشنننقر، مننن وي، موزمبينننى، ناميبينننا، اننناوتوم  وبرنانننيو، بياننناو،  غينينننا
 ند، توجو وزامبيا.ن، الصومال، اوازي ايراليو 

التالييية ( 02ع)ييرة )االثنتييا الييدوا األعضيياء  لييم توقييع عمييى الميثييال ولييم تنضييم إليييو .42
بوتاننننننوانا، بوروننننننندي، الكنننننناميرون، الننننننرأس األ ضننننننر، إريتريننننننا، موريتانيننننننا، الجمووريننننننة العربيننننننة 

 الصحراوية الديمقرااية، ايشل، جنوو أقريقيا، جنوو الاودان، الاودان وزيمبابوي.
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المحكمية بروتوكوا الميثال األفريقي لحقيول اإلنسيان وال)يعوب حيوا إن)ياء وع)رون: واحد 
 (0669) لحقول اإلنسان وال)عوب ةفريقياأل

هنننذا البروتوكنننول محكمنننة أقريقينننة حنننول حقنننوى اينانننان والشنننعوو بتنننر  تعزينننز  ين)ييي  .43
ال دول وحكومنا  النمال األقريق  لحقوى ايناان. اعتمد  الدورة الرابعة والث ثنون لمنمتمر رمان

. د نننل 3554يونينننو  5منممنننة الوحننندة األقريقينننة المنعقننندة قننن  واجنننادوجو، بوركيننننا قاانننو، قننن  
( يومًا من إيندا  وثيقنة التصنديى 11، بعد ث ثين  2111يناير  21البروتوكول حيز التنفيذ ق  
 (.  1 11ال اماة عشرة وققًا لممادة 

الجزائنننر، ( التاليييية 29)الع)يييرون اليييدوا األعضييياء السيييت و  ظيييدىقت عميييى البروتوكيييوا .44
كنننو  ديفنننوار، جامبينننا، الجنننابون، غاننننا، كينينننا، ، ونتنننوالكبورونننندي، جنننزر القمنننر، بوركيننننا قاانننو، 

ليبينننننا، ليانننننوتو، منننننال ، مننننن وي، موريتانينننننا، موريشنننننيوس، موزمبينننننى، النيجنننننر، نيجيرينننننا، روانننننندا، 
 الانتال، جنوو أقريقيا، تنزانيا، توجو، تونس وأوغندا.

( 21الدوا األعضياء الخميس والع)يرون ) مى البروتوكوا دون التظديل عميووقعت ع .45
أنجنود، بنننين، بوتانوانا، الكنناميرون، جمووريننة أقريقينا الوانناب، تشناد، جيبننوت ، جمووريننة  التالييية

اداننتوائية، إثيوبيننا، غينيننا، غينيننا بيانناو، ليبيريننا، مدغشننقر،  الكونتننو الديمقراايننة، مصننر، غينيننا
ن، راليو مووريننننة العربيننننة الصننننحراوية الديمقراايننننة، انننناوتوم  وبرناننننيو، ايشننننل، اننننيناميبيننننا، الج

 الصومال، الاودان، اوازي ند، زامبيا وزيمبابوي.

: النرأس األ ضنر ىيي ( دوا أعضياء6) ثي ثلم توقع عمى البروتوكوا ولم تنضم إلييو  .51
ريتريا وجنوو الاودان.  وا 

 إع نات مقدمة من الدوا األعضاء: .53

من البروتوكول  التصديى( عمب أننت اقن  وقن  التصنديى عمنب هنذا البروتوكنول  11ة تن  الماد
أو قنن  أي وقنن    ننر دحننى، تقنندل الدولننة إع نننًا يفينند قبولوننا ا تصننا  المحكمننة بتمقنن  قضننايا 
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( 1 1( مننن هننذا البروتوكننول. د تاننتمل المحكمننة أي شننكوى بموجننو المننادة 1 1بموجننو المننادة 
 ذا ايع نا. ت   دولة لل تقدل مثل ه

ممنممنننا  غينننر الحكومينننة ذا  لت نننول أن يجنننوز لممحكمنننة : اعمنننب منننا يمننن ( 1  1 المنننادةتنننن  
 11 ، وققنا لممنادةمباشنرة عميوناحناد  عنر   ،المجنة واألقنراد لدىالصمة الت  لوا صفة مراقو 

 ا.من هذا البروتوكول( 2 

 (، عمب النحو التال : 2 11وقد قدم  الدول األعضال التالية إع نًا وققًا لممادة 

تكنننننون المحكمنننننة م تصنننننة بتمقننننن  القضنننننايا منننننن األقنننننراد المعنينننننين بوركينيييييا فاسيييييو: 
والمنممننا  غيننر الحكوميننة التنن  تتمتنن  بصننفة المراقننو لنندى المجنننة ايقريقيننة 

 لحقوى ايناان والشعوو.

( منننن 1 1عمننب ا تصننا  المحكمنننة بتمقنن  القضننايا بموجنننو المننادة تواقنننى  :ميي وي
 ل.البروتوكو 

( منننن 1 1عمنننب ا تصنننا  المحكمنننة بتمقننن  القضنننايا بموجنننو المنننادة  تواقنننى ميييالي:
 البروتوكول.

ممنممنننا  غينننر الحكومينننة ذا  الصنننمة التننن  لونننا لت نننول أن يجنننوز لممحكمنننة : تنزانييييا
 ، وققنا لممنادةمباشنرة عميوناحناد  عنر   ،المجننة واألقنراد لندىصفة مراقو 

( ميين 6)1ن اإلخيي ا بالمييادة   دوأنننت. غيننر مننن هننذا البروتوكننول( 2  11
البروتوكوا المذكور أع ه  ال يمين  ىيذا الحيل فقيط لمثيا ىيذه المنظميات 
ألير الحكومية واألفراد عند استنفاد كافة طرل المعالجة القانونية المحميية 

 ومع االلتزام بدستور جميورية تنزانيا المتحدة.
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موورينة غاننا بموجنو تواقى عمب ا تصا  المحكمة باات ل حاد  ضند ج ألانا: 
 ( من هذا البروتوكول.1 1المادة 

 

 (0666) اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية حوا منع اإلرىاب ومكافحتوثان وع)رون: 

إن الننندورة العاديننننة ال اماننننة والث ثنننين لرماننننال النننندول والحكومنننا  المنعقنننندة قنننن  الجزائننننر  .52
، أ نذًا قنن  الحانبان أهنندال ومبناد  ميثنناى منممنة الوحنندة 3555العاصنمة، الجزائننر، قن  يوليننو 

األقريقينننة والمعاهننندا  الدولينننة ذا  الصنننمة، اعتمننند  هنننذ  ادتفاقينننة لمحاربنننة ايرهننناو والجريمنننة 
القضنال عمنب جمين  أشنكالوما. توندل ادتفاقينة إلنب دعنل التعناون قيمنا بنين الندول لمنن  المنممة و 

ايرهنناو ومكاقحتننت لمننا يناننوي عميننت مننن انتواكننا  ومانناس بحقننوى ايناننان والحريننة واألمننن لمننا 
ياببت من عدل ااتقرار عمب صنعيد التنمينة ادجتماعينة وادقتصنادية لمندول. وقند د من  ادتفاقينة 

( يومنًا مننن إيندا  وثيقنة التصنديى ال اماننة 11، بعند ث ثنين  2112دياننمبر  2ينذ قن  حينز التنف
 . 21عشرة وققًا لممادة 

بوركينننا أنجننود، بنننين، الجزائننر،  التالييية( 21ظييدقت عمييى االتفاقييية الييدوا األربعييون ) .51
غينينننننا مصنننننر، ، جيبنننننوت تشننننناد، جنننننزر القمنننننر، الكونتنننننو،  رونننننندي، النننننرأس األ ضنننننر،قاانننننو، بو 
ليبيننا، غينيننا، غينيننا بيانناو، كينيننا، لياننوتو، ، اننناغإريتريننا، إثيوبيننا، الجننابون، جامبيننا،  ئية،اداننتوا

الجمووريننة موزمبيننى، النيجننر، نيجيريننا، رواننندا، ، موريشننيوس، موريتانيننا، مننال مدغشننقر، منن وي، 
تنونس ، جننوو أقريقينا، الانودان، تنزانينا، توجنوالعربية الصحراوية الديمقرااية، الانتال، ايشل، 

 .وأوغندا

عميييا ( التالية التيي ليم تظيدل 02ع)رة ) اثنتعمى االتفاقية الدوا األعضاء اال  وقعت .51
بوتاننوانا، الكنناميرون، جمووريننة أقريقيننا الوانناب، كننو  ديفننوار، جمووريننة  بعييد ولييم تنضييم إلييييا:
ازي ند ، اننننيراليون، الصننننومال، اننننو وبرناننننيو، ناميبيننننا، انننناوتوم  ليبيرينننناالكونتننننو الديمقراايننننة، 

 وزامبيا.
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عميى االتفاقيية وليم  اليم توقعيمتيان ال تانالوحييد تاناليدولىميا زيمبابوي جنوب السودان  .51
 إلييا. اتنضم

 التحفظات التي سجمتيا الدوا األعضاء. .52

 التحفم التال :اجم   موري)يوس:

أي نزاعييات تن)ييأ بينيييا وبييين دوليية طييرف بخظييو   –( 2)22المييادة 
فإنييو فقييط فييي حاليية ف)ييا التسييوية السييممية تفسييير أو تطبيييل االتفاقييية 

 يحاا النزاع إلى محكمة العدا الدولية.

 اجم  التحفم التال :موزمبيل: 

  ( مييين دسيييتورىا  فإنييييا لييين تقيييوم 6)016وفقيييًا لمميييادة  – 4المنننادة
 أراضييا.مواطنين موزمبيقيين من  بتسميم

 قدم  التحفم التال : تونس:

بينييا وبيين دولية طيرف بخظيو  أي نزاعات تن)أ  – - (2)22المادة 
تفسييير أو تطبيييل االتفاقييية فإنييو فقييط فييي حاليية ف)ييا التسييوية السييممية 

 يحاا النزاع إلى محكمة العدا الدولية بموافقة جميع األطراف المعنية.

 قدم  التحفم التال :جنوب أفريقيا: 

ال يييييتم التسييييميم إذا رأت وزارة العييييدا أنييييو بسييييبب نييييوع  –( 2)9المييييادة 
العنظر  الدين  الجنسية أو الرأي السياسي سوف تيتم مقاضياة  الجنس 

أو معاقبة ال)خ  المعني من قبا دولة أجنبية. كميا أن التسيميم ال ييتم 
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لو أن عقوبة الجريمة التيي بسيببيا يطميب التسيميم ىيي عقوبية اإلعيدام  
 ما لم يقدم ما يثبت في حالة محددة أن عقوبة اإلعدام لن تطبل.

 (2111القانون التأسيسي ل تحاد األفريقي )ثالث وع)رون: 

القنننانون التياياننن  ل تحننناد األقريقننن  قننن  أعقننناو صننندور إعننن ن انننر  عنننن الننندورة  أعيييد .53
اداتثنائية الرابعة لممتمر رمانال الندول والحكومنا  قن  انر ، الجماهيرينة الميبينة العممنب، قن  

ى والتعنناون بننين الننندول . وهننو يونندل إلننب إراننال إاننار مماانن  جدينند لمتنانني3555اننبتمبر  5
 األعضال وتعزيز التكامل ادقتصادي والاياا  لمقارة من   ل إنشال ادتحاد األقريق .

النندورة العاديننة الااداننة والث ثننون لمننمتمر رماننال النندول والحكومننا  قنن  لننوم ،  اعتمييدت .54
 القانون التيايا . 2111يوليو  33توجو، ق  

كمننا تننل إينندا  وثننائى  الييدوا األعضيياءع جميييعمييى القييانون التأسيسييي وقعييت وظييدقت  .55
 31مننذ  11التصديى لدى المفوضنية، عممنا أن جموورينة جننوو الانودان هن  الدولنة العضنو النن

 .2133أغااس 

 .2113مايو  22، ققد د ل القانون التيايا  حيز التنفيذ ق  24وققًا لممادة  .311

األفريقية الخا  بالبرلمان رابع وع)رون: بروتوكوا المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتظادية 
 (2110األفريقي )

اعتمننند  الننندورة ادانننتثنائية ال امانننة لمنننمتمر رمانننال الننندول والحكومنننا  البروتوكنننول قننن   .313
. وهنننو البرتوكنننول الممانننس لمبرلمنننان 2113منننارس  2انننر ، الجماهيرينننة الميبينننة العممنننب، قننن  

لممااننننة لمجماعننننة األقريقنننن ، وهننننو مننننن الممااننننا  المنصننننو  عميوننننا قنننن  كننننل مننننن المعاهنننندة ا
، قنإن هنذا البرتوكنول 22ادقتصادية األقريقية والقنانون التيايان  ل تحناد األقريقن . ووققنًا لممنادة 

 .  2111ديامبر  31د ل حيز التنفيذ ق  
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الجزائنننر، ( التاليييية 22اليييدوا األعضييياء السيييبع واألربعيييون ) عميييى البروتوكيييوا صننندق  .312
جمووريننة أقريقيننا  روننندي، الكنناميرون، الننرأس األ ضننر،نجننود، بنننين، بوتاننوانا، بوركينننا قااننو، بو أ

غينينننا ادانننتوائية، الجنننابون، مصنننر، إثيوبينننا، ، الكونتنننو، جنننزر القمنننر، جيبنننوت  تشننناد،الواننناب، 
موريتانيننا،  ،مننال منن وي، مدغشننقر، ، ليبيننا، ليبيرينناكينيننا، لياننوتو،  جامبيننا، غانننا، غينيننا بيانناو،

الجمووريننننننة العربيننننننة الصننننننحراوية نيجيريننننننا، رواننننننندا،  النيجننننننر،ناميبيننننننا، موزمبيننننننى، موريشننننننيوس، 
 تنزانينننا، توجنننو،انننوازي ند، جننننوو أقريقينننا، الانننودان، ن، ، انننيراليو ايشنننلالاننننتال، الديمقرااينننة، 

 زامبيا وزيمبابوي.أوغندا،  تونس،

الخميس األعضياء الدوا  وقعت عمى البروتوكوا دون التظديل عميو أو االنضمام إليو .311
 يفوار، جموورية الكونتو الديمقرااية، غينيا، ااوتوم  وبرنايو والصومال.كو  د التالية( 1)

عميييى  اليييم توقعييي متيييانال تانالوحييييدالعضيييوان  تاناليييدولوجنيييوب السيييودان ىميييا  ترييييايإر  .311
 إليو.  االبروتوكوا ولم تنضم

 (2110خامس وع)رون: اتفاقية المجنة األفريقية لمطاقة )

قنن  الااقننة قنن  العدينند مننن البمنندان األقريقيننة،  كاننن  الحاجننة إلننب معالجننة مشننكمة النننق  .311
عمنننب النننرغل منننن ايمكانينننا  الضننن مة لمقنننارة قننن  مجنننال الااقنننة، ممنننا أعننناى تنميتونننا الصنننناعية، 
الابو ورال اعتماد هذ  ادتفاقينة منن قبنل الندورة العادينة الانابعة والث ثنين لمنمتمر رمانال الندول 

. ومننن ثننل، قننإن ادتفاقيننة تونندل 2113يوليننو  33والحكومننا  المنعقنندة قنن  لوانناكا، زامبيننا، قنن  
إلنننب تعزينننز التعننناون، البحنننور والتنمينننة، تكامنننل وموالمنننة البنننرامج وكنننذل  تعبئنننة المنننوارد لممشننناري  

 .2119ديسمبر  06االتفاقية حيز التنفيذ في دخمت  (،2 23المشتركة. ووققًا لممادة 

بوركيننا أنجنود، الجزائنر،  الييةالت( 61) الث ثيونعمى االتفاقيية اليدوا األعضياء  تظدق .312
غينينا،  مصنر، إثيوبينا، جامبينا، الكونتو، كو  ديفنوار، ، جزر القمر،روندي، الكاميرونقااو، بو 
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الجموورينننة نيجيرينننا، روانننندا،  النيجنننر، ،ناميبيننناموزمبينننى، ، موريشنننيوس، منننال  ليبينننا،غاننننا، كينينننا، 
 .تونس، زامبيا وزيمبابوينزانيا، توجو، ، الاودان، تالعربية الصحراوية الديمقرااية، الانتال

 التاليية( 02)السيبع ع)يرةاليدوا األعضياء  وقعت عمى االتفاقيية دون التظيديل عميييا .313
غينيننننننا جمووريننننننة الكونتننننننو الديمقراايننننننة، ، جيبننننننوت تشنننننناد، بنننننننين، جمووريننننننة أقريقيننننننا الوانننننناب، 

  وبرناننيو، انننيراليون، الجنننابون، غينيننا بياننناو، لياننوتو، ليبيرينننا، مدغشننقر، اننناوتوم اداننتوائية،
 .اوازي ند وأوغندا جنوو أقريقيا،الصومال، 

بوتاننوانا، التاليية ( 2) بعاليدوا األعضيياء السي ليم توقيع عمييى االتفاقيية وليم تنضييم إليييا .314
 الرأس األ ضر، إريتريا، م وي، موريتانيا وايشل وجنوو الاودان.

 (2112تحاد األفريقي )سادس وع)رون: البروتوكوا المؤسس لمجمس السمم واألمن ل  

اعتمنننند هننننذا البروتوكننننول مننننن النننندورة العاديننننة األولننننب لمننننمتمر رماننننال النننندول والحكومننننا   .315
 29وقد دخا حيز التنفييذ فيي . 2112يوليو  31و 5المنعقدة ق  دربان، جنوو أقريقيا، يوم  

 .2116ديسمبر 

ود، بننين، أنجنالجزائنر، هن :  اً ( دولة عضو 22) سبع وأربعون عمى البروتوكوا  تظدق .331
كننننو  ديفننننوار، تشنننناد، جننننزر القمننننر، الكونتننننو، روننننندي، الكنننناميرون، بوركينننننا قااننننو، بو بوتاننننوانا، 

غينينا، غينينا بياناو،  ،انناغجيبوت ، مصنر، إريترينا، إثيوبينا، غينينا ادانتوائية، الجنابون، جامبينا، 
النيجنر،  ناميبينا، ،موزمبينى، موريشنيوس، موريتانينا، مال مدغشقر، م وي، ليبيا، كينيا، لياوتو، 

الجمووريننننة العربيننننة الصننننحراوية الديمقراايننننة، انننناوتوم  وبرناننننيو، الانننننتال، نيجيريننننا، رواننننندا، 
   .تونس وأوغندا، زامبيا وزيمبابويتنزانيا، توجو، اوازي ند، جنوو أقريقيا، الاودان، ايراليون، 

( 9)السييت  الييدوا األعضيياء  البروتوكييوا دون التظييديل عميييو حتييى اآلنعمييى وقعييت  .333
، جموورينننة الكونتنننو الديمقرااينننة، ليبيرينننا، جموورينننة أقريقينننا الوانننابالنننرأس األ ضنننر،  :التاليييية

 ايشل والصومال.
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 تنضننلعمننب البروتوكننول ولننل هنن  الدولننة العضننو الوحينندة التنن  لننل توقنن   جنننوو الاننودان  .332
 إليت. 

 الدوا األعضاءسجمتيا التحفظات التي  .331

 قدم  التحفم التال :مظر: 

 (: سييوف تمتييزم بيييذا الحكييم فييي حاليية مييا رأت أنييو ال يخييا 0)2ة الميياد ( )
 بالتزاماتيا بموجب ميثال األمم المتحدة.

 (2116)ومكافحتو منع الفساد سابع وع)رون: اتفاقية االتحاد األفريقي ل

اعتمنند  النندورة العاديننة الثانيننة لمننمتمر ادتحنناد المنعقنندة قنن  مننابوتو، موزمبيننى، قنن  يوليننو  .331
ادتفاقية الت  تتناول مايلة من  ورصد الفااد والمعاقبة والقضال عميت ق  القارة من هذ   2111

  ل التعاون بين الدول األارال وتوقير المرول الم ئمة لتعزينز الشنفاقية والماناللة قن  إدارة 
 .2119 أألسطس 1التفاقية حيز التنفيذ في دخمت ا(، 2 21الشمون العامة. وابقًا لممادة 

الجزائنر، بنننين، التالييية ( 66) الييث ث والث ثيونضياء عى االتفاقيية الييدوا األظيدقت عميي .331
غينيننا، غينينننا  ،اننناغإثيوبيننا، الجننابون، جامبيننا،  الكونتننو،روننندي، جننزر القمننر، بوركينننا قااننو، بو 

النيجننننر،  ناميبيننننا، موزمبيننننى،، مننننال مدغشننننقر، منننن وي، ليبيننننا، بيانننناو، كينيننننا، لياننننوتو، ليبيريننننا، 
أوغننننندا، زامبيننننا  تنزانيننننا، توجننننو، جنننننوو أقريقيننننا، ،الانننننتال، ايشننننل، اننننيراليونننننندا، نيجيريننننا، روا

   .وزيمبابوي

اليدوا األعضياء السيت  ظدقت عمى االتفاقية دون التظديل عميييا أو االنضيمام إليييا .332
كننننو  ديفننننوار، جيبننننوت ، جمووريننننة الكونتننننو تشنننناد، أنجننننود، الكنننناميرون،  التالييييية( 09)ع)ييييرة 

ا ادانننتوائية، إريترينننا، موريتانينننا، موريشنننيوس، الجموورينننة العربينننة الصنننحراوية الديمقرااينننة، غينيننن
 واوازي ند. الاودان  الديمقرااية، ااوتوم  وبرنايو، الصومال،
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بوتاننوانا، التالييية  (9)الييدوا األعضيياء السييت  لييم توقييع عمييى االتفاقييية ولييم تنضييم إلييييا .333
 وتونس. و الاودانجنو الرأس األ ضر، جموورية أقريقيا الوااب، مصر، 

 التحفظات التي سجمتيا الدوا األعضاء .334

 /التحفما /ايع نا  التفايرية التالية:قدمت التعييناتجنوب أفريقيا: 

 التعيينات:

  المييدير العييام إلدارة العييدا والتنمييية الدسييتورية معييين باعتبيياره 21المييادة :
اعدة السيييمطة الوطنيييية المظيييرح لييييا بتقيييديم وتمقيييي الطمبيييات ب)يييأن المسييي

 .  21القانونية المتبادلة وفقًا لن  المادة 

 اإلع نات التفسيرية:

  د(: السيمطة القضيائية فيي اليدوا األطيراف ىيي المنيوط بييا 0)06المادة( )
تطبيييل ىييذه المييادة واالعتييراف بيييا وفقييًا لممبييادئ العاميية لمقييانون الييدولي 

 والقوانين المحمية النافذة في جنوب أفريقيا. 

 التحفظات:

 (: سيييوف تطبيييل ىيييذه الميييادة باالتسيييال ميييع قيييانون جنيييوب 2)01ميييادة ال
 أفريقيا. وعميو  فإن العما اإلجرامي ال يترتب عميو  تمقائيًا  إتمام التسميم.

  ميين بروتوكييوا  02: تطبييل ىييذه المييادة )ييريطة تطبيييل المييادة 20المييادة
 مجموعة تنمية الجنوب األفريقي لمكافحة الفساد.
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  يد جنوب أفريقييا بيأي تعيديا فيي االتفاقيية إليى حيين (: لن تتق6)21المادة
اعتميياده ميين السييمطات التنفيذييية والبرلمانييية الوطنييية وفقييًا لدسييتور جنييوب 

 (.0669أفريقيا )

 

الميرأة المتعمل بحقيول بروتوكوا الميثال األفريقي لحقول اإلنسان وال)عوب  ثامن وع)رون:
 (2116في أفريقيا )

مننن قبننل النندورة العاديننة الثانيننة لمننمتمر ادتحنناد المنعقنندة قنن   إن هننذا البروتوكننول المعتمنند .335
، يحندد ويتنناول، بوجنت  نا ، م تمنل أشنكال التميينز ضنند 2111منابوتو، موزمبينى، قن  يولينو 

المننرأة ويننن  عمننب التنندابير ال زمننة لضننمان تعزيننز وحمايننة وتنفيننذ حقننوى المننرأة األقريقيننة. ووققننًا 
( 11، بعننند ث ثنننين  2111ننننوقمبر  21ل حينننز التنفينننذ قننن  ( د نننل هنننذا البروتوكنننو 3 25لممنننادة 

 (.31يومًا من تاري  إيدا  وثيقة التصديى ال اماة عشرة  

( 62) ث ثييونوالاالثنتييان ظييدقت عمييى البروتوكييوا أو انضييمت إليييو الييدوا األعضيياء  .321
كنننو  ديفنننوار، جموورينننة ، جنننزر القمنننر، النننرأس األ ضنننربوركيننننا قاانننو، أنجنننود، بننننين،  التاليييية
غينينننا بياننناو، كينينننا،  ،انننناغجيبنننوت ، غينينننا ادانننتوائية، الجنننابون، جامبينننا، ، الديمقرااينننة الكونتنننو

الاننننتال، نيجيرينننا، روانننندا،  ناميبينننا، موزمبينننى،، موريتانينننا، منننال ليانننوتو، ليبيرينننا، ليبينننا، مننن وي، 
   .أوغندا، زامبيا وزيمبابوي جنوو أقريقيا، تنزانيا، توجو،ايشل، 

( 09) ثميياني ع)ييرةالييدوا األعضيياء ال روتوكييوا دون التظييديل عميييووقعييت عمييى الب .323
جموورية أقريقينا الواناب، الكونتنو، إرترينا، إثيوبينا، تشاد، بوروندي، الكاميرون، الجزائر، التالية 

الجموورينننة العربينننة الصنننحراوية الديمقرااينننة، اننناوتوم  النيجنننر، غينينننا، مدغشنننقر، موريشنننيوس، 
 .واوازي ند اودانال، الوبرنايو، ايراليون، الصوم
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بوتاننوانا،  وىييي:  ( دوا أعضيياء2لييم توقييع عمييى البروتوكييوا ولييم تنضييم إليييو  أربييع ) .322
 مصر، جنوو الاودان  وتونس. 

 التحفظات التي سجمتيا الدوا األعضاء .321

 ( )ج(.2) 02رواندا قدمت تحفظًا ب)أن المادة 

 :يةقدم  التحفما  وايع نا  التفايرية التالجنوب أفريقيا: 

  ي(: ال مجاا لتطبيقيا في جنوب أفريقيا بما أن عقوبية اإلعيدام  2المادة(
 قد ألغيت. 

  د(: جنوب أفريقييا ال تعتبير نفسييا ممتزمية بييذه الميادة حييث أن 9المادة(
عقييد الييزواج يسييجا كتابيية وفقييًا لمقييوانين الوطنييية لكييي يكييون معترفييًا بييو 

 قانونًا.

  حفظيًا ب)يأن ىيذه الميادة التيي تخضيع )ح(: قدمت جنوب أفريقييا ت9المادة
لممسيياواة فييي الحقييول بييين الرجييا والمييرأة فيمييا يتعمييل بجنسييية أطفيياليم 
لمت)ييريع الييوطني والمظييال  األمنييية الوطنييية  عمييى أسيياس أنيييا قييد تمغييي 

 حقول المواطنة األساسية والجنسية بالنسبة لألطفاا.

 اإلع نات التفسيرية

  د المييرأةل فييي البرتوكييوا يتفييل فييي )و(: تعريييف لالتمييييز ضيي0المييادة
 معناه ونطاقو مع ن  وتفسير دستور جنوب أفريقيا من حين آلخر.
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  لين يفسير قيانون الحقيول لجنيوب أفريقييا بأنيو ييوفر قيدرًا 60المادة :
أقييا ميين حماييية حقييول اإلنسييان مقارنيية بييالبروتوكوا الييذي ال ييين  

 ظراحة عمى مثا ىذه القيود.

 :التاليةقدم  التحفما   أوألندا:

  أ(: فيما يتعمل بحيل الميرأة فيي تحدييد نسيميا  فقيد فسير 0)02المادة( )
بمييا يعنييي أن المييرأة ليييا حييل كامييا فييي تحديييد نسييميا بغيي  النظيير عيين 

 وضعيا االجتماعي.

  ج(: فسرت عمى نحو يمين  حقيًا فردييًا فيي اإلجييا  أو 2)02المادة( )
كييون الدوليية تفييوي  دوليية طييرف فييي تسييييا الوظييوا إلييى ذليي . وال ت

ممتزمة بيذا الحكم فيما عدا لو سمحت بيو الت)يريعات المحميية بالسيماح 
 ظراحة باإلجيا . 

 :قدم  التحفما  التاليةكينيا: 

  ( 6)01لإن حكومة جميورية كينيا ال تعتبر نفسيا ممتزمة بأحكام المادة
()ج( التيييي ال تتفيييل ميييع أحكيييام قيييوانين كينييييا الخاظييية 2)02والميييادة 

 لحقول اإلنجابيةل.بالظحة وا

تاسيييع وع)يييرون: البروتوكيييوا حيييوا التعيييدي ت عميييى القيييانون التأسيسيييي ل تحييياد األفريقيييي 
(2116) 

اعتمنند  النندورة العاديننة الثانيننة لمننمتمر ادتحنناد المنعقنندة قنن  مننابوتو، موزمبيننى، قنن  يوليننو  .321
تحنننناد هننننذا البروتوكننننول الننننذي يتضننننمن تعنننندي   أاااننننية تتعمننننى بالقننننانون التيايانننن  ل  2111
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( يومنًا 11عمب أن اهذا البروتوكول يند ل حينز التنفينذ بعند ث ثنين   31األقريق . وتن  المادة 
 من إيدا  وثائى التصديى من أغمبية ثمث  الدول األعضالا.

بوركيننا بننين،  ( التالية عمى البروتوكوا:22والع)رون )سبع ظدقت الدوا األعضاء ال .321
مصننننر، غينيننننا اداننننتوائية، جننننزر القمننننر، لوانننناب، تشنننناد، بوروننننندي، جمووريننننة أقريقيننننا اقااننننو، 

 موزمبيننى،، موريتانيننا، مننال غينيننا بيانناو، كينيننا، لياننوتو، ليبيريننا، ليبيننا،  ،اننناغالجننابون، جامبيننا، 
جنننننوو أقريقيننننا، تنزانيننننا الجمووريننننة العربيننننة الصننننحراوية الديمقراايننننة، الانننننتال، نيجننننر، رواننننندا، ال
   توجو.و 

الجزائننر،  التالييية( 22) والع)ييروناالثنييان  الييدوا األعضيياء وقعييت عمييى البروتوكييوا  .322
 الكونتنننننوكنننننو  ديفنننننوار، الكونتنننننو، جيبنننننوت ، جموورينننننة النننننرأس األ ضنننننر، أنجنننننود، الكننننناميرون، 

إريترينننا، مدغشنننقر، موريشنننيوس، ناميبينننا، نيجيرينننا، اننناوتوم  وبرنانننيو، انننيراليون، ، الديمقرااينننة
 .دا، زامبيا وزيمبابويالصومال، الاودان، اوازي ند، تونس، أوغن

: بوتانننوانا، ىييي )( دوا أعضيياءخميييس  لييم توقييع عميييى البروتوكييوا ولييم تنضيييم إليييو  .323
 إثيوبيا، م وي وايشل وجنوو الاودان.

 (2116ث ثون: بروتوكوا محكمة العدا ل تحاد األفريقي )

يتناول هذا البروتوكول تشكيل ومنائل وا تصاصنا  محكمنة العندل األقريقينة ومنا يتصنل  .324
وا من ماائل أ رى. وقد اعتمد رماال دول وحكوما  ادتحناد األقريقن  البرتوكنول قن  منابوتو، ب

قبراينر  33، د ل هذا البروتوكول حينز التنفينذ قن  21. ووققًا لممادة 2111موزمبيى، ق  يوليو 
( يومنننًا منننن إيننندا  وثيقنننة التصنننديى ال امانننة عشنننرة. بيننند أننننت يجننندر 11، بعننند ث ثنننين   2115
أن منننمتمر ادتحننناد قنننرر دمنننج المحكمنننة األقريقينننة لحقنننوى اينانننان والشنننعوو مننن  محكمنننة بالننذكر 

العننندل ل تحننناد األقريقننن  ومنننن ثنننل تنننل اعتمننناد البروتوكنننول حنننول الننندمج بنننين المحكمتنننين قننن  شنننرل 
 (.325إلب  323 أنمر الفقرا  من  2114الشي ، القاهرة، ق  يوليو 
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الجزائننر، جننزر  ييية عمييى البروتوكييوا:( التال09ظييدقت الييدوا األعضيياء السييت ع)ييرة ) .325
 النيجننر، رواننندا، موزمبيننى،، موريشننيوس، ليبيننا، مننال مصننر، الجننابون، جامبيننا، لياننوتو،  القمننر،

   .وتونس تنزانيا جنوو أقريقيا، الاودان،

بوركيننا أنجنود، بننين،  ( التاليية:61) الث ثيونالبروتوكيوا اليدوا األعضياء عميى وقعت  .311
، جموورينة ، الكونتنوجموورينة أقريقن  الوانا ، تشناد، كنو  ديفنوار رون،روندي، الكاميقااو، بو 

ليبيرينا،  غينيا، غينيا بيااو، كينينا، ،اناغإثيوبيا،  غينيا اداتوائية، الكونتو الديمقرااية، جيبوت ،
 ، أوغنندا،توجنو انيراليون، الصنومال، انوازي ند، الاننتال، ااوتوم ، ،نيجيريا مدغشقر، ناميبيا،

 وزيمبابوي،  زامبيا،

بوتانوانا، النرأس  :ىي ( دوا أعضاء9ثماني ) لم توقع عمى البروتوكوا ولم تنضم إليو .313
األ ضر، إريتريا، من وي، موريتانينا، الجموورينة العربينة الصنحراوية الديمقرااينة وايشنل وجننوو 

 الاودان.

قيول اإلنسيان معيدا وحاألفريقيية لممحكمية لبروتوكوا حيوا النظيام األساسيي واحد وث ثون: ال
(2119) 

اعتمنند البروتوكننول حننول النمننال األااانن  لممحكمننة األقريقيننة لمعنندل وحقننوى ايناننان مننن  .312
. وهو يندمج بنين المحكمنة األقريقينة 2114قبل ممتمر ادتحاد ق  شرل الشي ، مصر، ق  يوليو 

 5لممننادة لحقننوى ايناننان والشننعوو والمحكمننة العنندل ل تحنناد األقريقنن  قنن  محكمننة واحنندة. ووققننًا 
( يومننًا مننن إينندا  11اينند ل البروتوكننول والنمننال األااانن  الممحننى بننت حيننز التنفيننذ بعنند ث ثننين  

(ا. وبعنننند د ولومننننا حيننننز التنفيننننذ، يحننننل 31وثننننائى التصننننديى لمنننندول األعضننننال ال مننننس عشننننرة  
البروتوكننننول والنمننننال األااانننن  الممحننننى بننننت محننننل بروتوكننننول الميثنننناى األقريقنننن  لحقننننوى ايناننننان 

 3554يونيننو  31عوو حننول إنشننال محكمننة أقريقيننة لحقننوى ايناننان والشننعوو المعتمنند قنن  والشنن
والبرتوكنننول حنننول محكمنننة العننندل ل تحننناد األقريقننن   2111والنننذي د نننل حينننز التنفينننذ قننن  ينننناير 

 .2115والذي د ل حيز التنفيذ ق  قبراير  2111يوليو  33المعتمد ق  
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بوركينننا قااننو، : ىييي دوا أعضيياء فقييط( 6ثيي ث )حتييى اآلن  ظييدقت عمييى البروتوكييوا .311
 ليبيا ومال .

الجزائنننر، : التاليييية عميييى البروتوكيييوا( 22)ألربيييع والع)يييرونااليييدوا األعضييياء وقعيييت  .311
أنجننود، بنننين، تشنناد، الكونتنننو، كننو  ديفننوار، جمووريننة الكونتنننو الديمقراايننة، الجننابون، جامبينننا، 

النيجننننر، نيجيريننننا، الجمووريننننة العربيننننة غانننننا، غينيننننا، غينيننننا بيانننناو، لياننننوتو، ليبيريننننا، موزمبيننننى، 
 الصحراوية الديمقرااية، ااوتوم  وبرنايو، الانتال، ايراليون، تنزانيا، توجو وزيمبابوي.

التوقييييع و/أو ( التاليييية 22عميييى اليييدوا األعضييياء السيييبع والع)يييرين )ال ييييزاا يتعيييين  .311
جمووريننة أقريقيننا  ،ضننرروننندي، الكنناميرون، النرأس األ بو  بوتاننوانا، البروتوكييوا:عمييى التظييديل 
جنننزر القمنننر، جيبنننوت ، مصنننر، غينينننا ادانننتوائية، إرترينننا، إثيوبينننا، كينينننا ، مدغشنننقر،  الواننناب،

 جننننوو أقريقينننا،ايشنننل، الصنننومال،  روانننندا، ناميبينننا، موزمبينننى،مننن وي، موريتانينننا، موريشنننيوس، 
   .اوازي ند، تونس أوغندا وزيمبابويالاودان،  جنوو الاودان

 اإلرىييياب ومكافحتيييو منيييعبروتوكيييوا اتفاقيييية منظمييية الوحيييدة األفريقيييية حيييوا ثيييان وث ثيييون: 
(2112). 

 4اعتمنند  هننذا البروتوكننول النندورة العاديننة الثالثننة لممننمتمر قنن  أديننس أبابننا، إثيوبيننا، قنن   .312
 د( مننننن البروتوكننننول المماننننس 1لتعزيننننز التنفيننننذ الفعننننال ل تفاقيننننة ولتفعيننننل المننننادة  2111يوليننننو 

ن ل تحننناد األقريقننن ، بتينننة تنانننيى وموالمنننة جونننود القنننارة قننن  منننن  ايرهننناو لمجمنننس الانننمل واألمننن
 ومحاربتت من جمي  جوانبت، وكذل  تنفيذ المواثيى الدولية األ رى ذا  الصمة.

 ( التاليييية:02) االثنتيييا ع)يييراليييدوا األعضييياء حتيييى اآلن  ظيييدقت عميييى البروتوكيييوا .313
موزمبينننى ، النيجنننر، روانننندا، جننننوو أقريقينننا الجزائنننر، بورونننندي، إثيوبينننا، الجنننابون، ليبينننا، منننال ، 

 وتونس.
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بوركيننا أنجنود، بننين،   ىيي: اً ( دولية عضيو 62ث ثون )و اثنان  وقعت عمى البروتوكوا  .314
تشناد، جنزر القمنر، كنو  ديفنوار،  ،جموورية أقريقيا الواناب الرأس األ ضر، ،الكاميرون قااو،
نينا ادانتوائية، إريترينا، جامبينا، غاننا، غينينا ، جيبوت ، جموورينة الكونتنو الديمقرااينة، غيالكونتو

الجمووريننة العربيننة الصننحراوية الديمقراايننة، انناوتوم   ، نيجيريننا،دغشننقرمبيانناو، كينيننا، ليبيريننا، 
   .أوغندا وزامبيا تنزانيا، توجو،الانتال، ايراليون، الصومال، الاودان، اوازي ند، ، وبرنايو

 عمييى البروتوكييوا ولييم تنضييم إليييو وىييي:لييم توقييع دوا أعضيياء   (01) ع)يير ىنييا  .315
ايشننننل، جنننننوو الاننننودان  بوتاننننوانا، مصننننر، لياننننوتو، منننن وي، موريتانيننننا، موريشننننيوس، ناميبيننننا،

 .وزيمبابوي

 التحفظات التي سجمتيا الدوا األعضاء .311

 قدم  ايع نا  التفايرية التالية:جنوب أفريقيا: 

  طرفًا في االتفاقيية  : لحكومة جميورية جنوب أفريقيا ليست()ىي(0)6المادة
حوا القضاء عمى االرتيزال فيي أفريقييا  وتنيوه بيأن ميؤتمر االتحياد رأى أنيو 

وفييي ىييذه األثنيياء  سييوف تفسيير حكوميية  يستحسيين مراجعيية ىييذه االتفاقييية.
()ىي( وتطبقيا بما يتم)ى ميع ت)يريعات 0)6جميورية جنوب أفريقيا المادة 

  والتيييي تحظييير تجنييييد جميوريييية جنيييوب أفريقييييا المطبقييية عميييى االرتيييزال
 واستخدام وتدريب المرتزقة أو اال)ترا  في أي أن)طة ارتزالل.

  مييين  9: لتطبيييل حكومييية جميوريييية جنيييوب أفريقييييا أحكيييام الميييادة 9الميييادة
البرتوكييوا بنييا يتم)ييى مييع االلتزامييات التييي تفرضيييا عمييى الييدوا األعضيياء 

 رىاب ومكافحتول. من اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية حوا منع اإل  9المادة 
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 (2111ميثال عدم االعتداء والدفاع الم)تر  ل تحاد األفريقي )ثالث وث ثون: 

اعتمننند الميثننناى رمانننال دول وحكومنننا  ادتحننناد األقريقننن  قننن  أبوجنننا، نيجيرينننا، قننن  ينننناير  .313
، لمتصدي لمتوديدا  التن  تتنرب  بالان ل واألمنن وادانتقرار قن  القنارة ولضنمان رقاهينة 2111
( 61  بعيد ث ثيين )2116ديسيمبر  09وقد دخا الميثال حييز التنفييذ فيي وو األقريقية. الشع

 يومًا من تاريخ إيداع وثيقة التظديل الخامسة ع)رة. 

الجزائنر، بوركيننا    ىيي:اً ( دولة عضيو 09ع)رة )حتى اآلن ثماني  دقت عمى الميثالظ .312
بيا، منال ، موريتانينا، موزمبينى، النيجنر، قااو، تشاد، الكونتو، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا،  لي

 رواندا، الجموورية العربية الصحراوية الديمقرااية، الانتال وتوجو.

بنننين، أنجييوال   ( التالييية:62والع)ييرون )األربييع وقعييت عمييى الميثييال الييدوا األعضيياء  .311
وريننة جننزر القمننر، كننو  ديفننوار، جيبننوت ، جمو ،جمووريننة أقريقيننا الوانناب، بوروننندي، الكنناميرون

، دغشننقرمالكونتننو الديمقراايننة، غينيننا اداننتوائية، إريتريننا، إثيوبيننا، غينيننا بيانناو، كينيننا، ليبيريننا، 
انننيراليون، الصنننومال، جننننوو أقريقينننا، الانننودان، تننننونس  ،اننناوتوم  وبرنانننيو نيجيرينننا،ناميبينننا، 

 وزيمبابوي. 

أنجنود،  :ىييًا  و ( دولية عضيو 02ع)يرة ) اثنتيي لم توقع عميى الميثيال وليم تنضيم إلييو .311
تنزانينننا، انننوازي ند،  ،ايشنننل ،بوتانننوانا، النننرأس األ ضنننر، مصنننر، ليانننوتو، مننن وي، موريشنننيوس

   .أوغندا وزامبيا

 (2119األفريقي )ال)باب ميثال رابع وث ثون: 

يولينو  2اعتمد الميثاى رماال دول وحكوما  ادتحناد األقريقن  قن  بنانجول، جامبينا، قن   .311
  وقننانون  لتمكننين الشننباو عمننب الماننتوى الننوان  والقنناري. مننن أجننل وضنن  إاننار اياانن 2112

عماًد لممادة     .2116أألسطس  9دخا الميثال حيز التنفيذ في (، 2 11وا 
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أنجنود، بوركيننا  ( التاليية:26التسيع والع)يرون )عميى الميثيال اليدوا األعضياء  ظدقت .312
بيننننا، غينينننا، غينيننننا قاانننو، النننرأس األ ضننننر، الكننناميرون، كننننو  ديفنننوار، جيبننننوت ، الجنننابون، جام

 نيجيرينا،بيااو، لياوتو، ليبيا، م وي، منال ، موريتانينا، موريشنيوس، موزمبينى، ناميبينا، النيجنر، 
 رواندا، الانتال، ايشل، جنوو أقريقيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي. 

 بننننين، الجزائنننر، ( التاليييية:06) التسيييعة ع)يييرةوقعيييت عميييى الميثيييال اليييدوا األعضييياء  .313
تشاد، جزر القمر، الكونتو، جموورية الكونتنو الديمقرااينة،  ،بوروندي، جموورية أقريقيا الوااب

مصنننر، إثيوبينننا، غينينننا ادانننتوائية، غاننننا، غينينننا، كينينننا، ليبيرينننا، الجموورينننة العربينننة الصنننحراوية 
 ايراليون، الاودان، تنزانيا.  ،الديمقرااية، ااوتوم  وبرنايو

، إريترينابوتانوانا،   ( دوا أعضياء ىيي:9) سيت  ولم تنضم إليو  لم توقع عمى الميثال .314
  واوازي ند. ، جنوو الاودانمدغشقر، الصومال

 (2112خامس وث ثون: الميثال األفريقي لمديمقراطية  االنتخابات والحكم )

 11اعتمنند الميثنناى رماننال دول وحكومننا  ادتحنناد األقريقنن  قنن  أديننس أبابننا، إثيوبيننا، قنن   .315
لتراننني  ثقاقنننة الديمقرااينننة وادنت ابنننا  والحكنننل الرشنننيد عمنننب المانننتويين النننوان   2113ينننناير 

والقاري، بتية جم  ايع نا  والمقررا  التن  اعتمند  قن  وقن  انابى بشنين هنذ  المانيلة معنًا. 
( يومننا منن تنناري  إيندا  وثيقننة 11بعنند ث ثنين   2132قبراينر  31د نل الميثناى حيننز التنفينذ قنن  

 ،14اماة عشرة، وققا لممادة التصديى ال 

بوركيننننا قاانننو،  ( التاليييية:09) السيييت ع)يييرةعميييى الميثيييال اليييدوا األعضييياء  ظيييدقت .311
ميرون،  تشنناد، إثيوبيننا، غانننا، غينيننا، لياننوتو، موريتانيننا، النيجننر، نيجريننا، رواننندا، اننيراليون، االكنن

 جنوو إقريقيا، توجو وزامبيا. 

بنننين،  أنجننود، ( التالييية:21)والع)ييرونالخمييس  وقعييت عمييى الميثييال الييدوا األعضيياء  .313
تشنننناد، جننننزر القمننننر، الكونتننننو، كننننو   ،جمووريننننة أقريقيننننا الواننننابالننننرأس األ ضننننر،  بوروننننندي،
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ديفننننوار، جيبننننوت ، جمووريننننة الكونتننننو الديمقراايننننة، غينيننننا اداننننتوائية، الجننننابون، جامبيننننا، غينيننننا 
نيجيرينننننا، الجموورينننننة العربينننننة بياننننناو، كينينننننا، ليبيرينننننا، منننننال ، موريشنننننيوس، موزمبينننننى، ناميبينننننا، 

 الانتال، الاودان، اوازي ند وأوغندا.  ،الصحراوية الديمقرااية، ااوتوم  وبرنايو

الجزائنر،  وىيي: واً عضية ( دولي06) ع)يرةثي ث  تظدىل عميولم توقع عمى الميثال ولم  .312
، جننوو لايشنل، الصنومامن وي، مدغشنقر، ليبينا، ، مصنر، غينينا، إريترينا الكاميرون، بوتاوانا،

 الاودان، تنزانيا، تونس وزيمبابوي.
 

 (2116مقانون الدولي )لالنظام األساسي لمجنة االتحاد األفريقي سادس وث ثون: 

اعتمند النمننال األااانن  رماننال دول وحكومننا  ادتحنناد األقريقنن  قنن  أديننس أبابننا، إثيوبيننا،  .311
اد ويتركنز عممونا أااانًا ، لكن  تعمنل المجننة كجوناز ااتشناري مانتقل ل تحن2115قبراينر  1ق  

عمنب مجنال  اننن قنوانين ادتحناد والتاننوير التندريج  لمقننانون الندول  قن  أقريقيننا. وبموجنو المننادة 
اتسيياقًا مييع ( مننن القننانون التيايانن . 2 1منننت، أنشننن النمننال األااانن  بموجننو أحكننال المننادة  2

و تظيديقًا وقيد دخيا حييز (  ال يتطمب النظيام األساسيي توقيعيًا أ22المادة السابعة والع)رين )
 .  2116فبراير  2في بعد اعتماده التنفيذ 

 (2116سابع وث ثون: الميثال األفريقي حوا اإلحظاءات )

 1اعتمنند الميثنناى رماننال دول وحكومننا  ادتحنناد األقريقنن  قنن  أديننس أبابننا، إثيوبيننا، قنن   .311
رة األقريقينة. واتاناقًا بتية تنوقير إانار قنانون  مشنتر  لتنمينة ايحصنالا  قن  القنا 2115قبراير 

( يومننننا مننننن تنننناري  إينننندا  وثننننائى 11، ينننند ل الميثنننناى حيننننز التنفيننننذ بعنننند ث ثننننين  31منننن  المننننادة 
 ( دولة عضوًا.31التصديى من  مس عشرة  

موريشنيوس  من وى ومنال :ي  ىياءعضيأ دوا( 1)خميس لم تظدل عمى الميثال سيوى  .311
 وموزمبيى والنيجر. 
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 ( التالييية:22) ع)ييرونالو  االثنتييان   وا األعضيياءالييدحتييى اآلن وقعييت عمييى الميثييال  .312
جننزر القمننر، الكونتننو، كننو  ديفننوار، جموورينننة الننرأس األ ضنننر، بنننين، بوركينننا قااننو، أنجييوال  

الكونتو الديمقرااية، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا، غينينا بياناو، كينينا، ليبيرينا، من وي، روانندا، 
 ، تنزانيا، توجو وزامبيا.الانتال، ايراليون ،ااوتوم  وبرنايو

التوقييييع و/أو ( التاليييية 22والع)يييرين )السيييبع  عميييى اليييدوا األعضييياء ال ييييزاا يتعيييين  .313
روننندي، الكنناميرون، تشنناد، جمووريننة أقريقيننا بو  ، بوتاننوانا،الجزائننر :عمييى البروتوكييوا التظييديل
مدغشنقر، موريتانينا، جيبوت ، مصر، غينيا اداتوائية، إريترينا، إثيوبينا، ليانوتو، ليبينا،  الوااب،
جنننوو أقريقيننا، نيجيريننا، الجمووريننة العربيننة الصننحراوية الديمقراايننة، ايشننل، الصننومال،  ناميبيننا،

 .اوازي ند، تونس، أوغندا وزيمبابويالاودان، جنوو الاودان، 

 (2116البروتوكوا حوا بن  االستثمار األفريقي )ثامن وث ثون: 

ا  ادتحناد األقريقن  قن  أدينس أبابنا، إثيوبينا. وبنن  اعتمد البروتوكول رماال دول وحكومن .314
اداتثمار األقريق  هو أحد الممااا  المالية المنصو  عميوا ق  القنانون التيايان  ويعند منن 
األجوزة المومة ل تحاد. ويعمل البن ، منن بنين جممنة أمنور أ نرى، عمنب تعزينز التكامنل والتنمينة 

شننناري  اينمائيننة اتاننناقًا مننن  أهنندال ادتحننناد. وبموجنننو ادقتصننادية منننن  ننن ل اداننتثمار قننن  الم
( يومننا 11، ينند ل البروتوكننول والنمننال األااانن  الممحننى بننت حيننز التنفيننذ بعنند ث ثننين  31المننادة 

 (.31من تاري  إيدا  وثيقة التصديى ال اماة عشرة  

 ليبيا.  (  ىي:0سوى دولة عضو واحدة) بروتوكواتظدل عمى ال لل .315

أنجييوال   ( التالييية:02) السييبع ع)ييرةالييدوا األعضيياء حتييى اآلن ل وقعييت عمييى الميثييا .321
بنين، بوركينا قااو، جزر القمر، الكونتو، كنو  ديفنوار، جموورينة الكونتنو الديمقرااينة، جامبينا، 
غانننننا، غينيننننا، غينيننننا بيانننناو، ليبيريننننا، النيجننننر، انننناوتوم  وبرناننننيو، الانننننتال، اننننيراليون، توجننننو 

 وزامبيا.
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الجزائنر،  ىيي: واً عضية ( دولي61) خميس وث ثيون  عميى الميثيال وليم تظيدللم توقيع  .323
، جموورينننة أقريقينننا الواننناب، جيبنننوت تشننناد،  رونننندي، الكننناميرون، النننرأس األ ضنننر،بوتانننوانا، بو 

 ،منننال منن وي، ، مدغشننقرالجننابون، كينيننا، ليانننوتو،  إثيوبيننا،  إريترينننا، غينيننا اداننتوائية،مصننر، 
الجموورينننننة العربينننننة الصنننننحراوية ، نيجيرينننننا، روانننننندا،  ميبيننننناناموزمبينننننى، موريشنننننيوس، موريتانينننننا، 
تنزانينننا، انننوازي ند، الاننودان، جنننوو الانننودان، جننننوو أقريقينننا، الصننومال، ايشنننل،  الديمقراايننة،

 وزيمبابوي. أوغندا تونس،

 

اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخميًا في أفريقيا )اتفاقيية تاسع وث ثون: 
 (2116) باال(كم

اعتمنند  ادتفاقيننة القمننة ال اصننة لمننمتمر ادتحنناد األقريقنن  المنعقنندة قنن  كمبنناد، أوغننندا،  .322
. تتننناول أااانًا تعزيننز ودعننل التنندابير ايقميمينة والوانيننة لمننن  أو ت فيننل 2115أكتننوبر  21قن  

عمننناًد أو حمننر أو اجتثننار األاننباو الجذرينننة لمنننزوح النندا م  وكننذل  إيجننناد حمننول دائمننة لننت.  وا 
( يومننا مننن تنناري  إينندا  وثننائى التصننديى 11تنند ل ادتفاقيننة حيننز التنفيننذ بعنند ث ثننين   33لممننادة 

 ( دولة عضوًا.31أو ادنضمال من  مس عشرة  

بنننين، جمووريننة  :يىيي( دوليية عضييوا 06ثيي ث ع)ييرة )سييوى تفاقييية لييم تظييدل عمييى اال  .321
، لياننننوتو، نيجيريننننا، النيجننننر، أوغننننندا، إقريقيننننا الوانننناب، تشنننناد، الجننننابون، جامبيننننا، غينيننننا بيانننناو

 ايراليون، توجو، وزامبيا.

أنجنود، بوركيننا  ( التاليية:22) األربيع والع)يروناليدوا األعضياء تفاقيية وقعت عميى اال  .321
روننندي، جننزر القمننر، الكونتننو، كننو  ديفننوار، جمووريننة الكونتننو الديمقراايننة، جيبننوت ، بو  قااننو،

روانننننندا،  منننننال ، موزمبينننننى، ناميبينننننا،، ا، غاننننننا، غينينننننا، ليبيريننننناغينينننننا ادانننننتوائية، إريترينننننا، إثيوبيننننن



EX.CL/728 (XXI) REV.1 

Page 47  

  

الجمووريننننة العربيننننة الصننننحراوية الديمقراايننننة، انننناوتوم  وبرناننننيو، الانننننتال، الصننننومال، تنزانيننننا 
 .وزيمبابوي

 التوقييع و/أو التظيديل التاليية (02عمى الدوا األعضياء السيبع ع)يرة ) ال يزاا يتعين .321
مصنننر، غينينننا، غينينننا بياننناو،  ،الكمينننرون، النننرأس األ ضنننر انننوانا،، بوتالجزائنننرعميييى االتفاقيييية: 

جنننوو الاننودان، جنننوو أقريقيننا، مدغشننقر، منن وي، موريتانيننا، موريشننيوس، ايشننل،  كينيننا، ليبيننا،
 .اوازي ند وتونسالاودان، 

 (2116دستور المجنة األفريقية لمطيران المدني )النسخة المعدىلة( )أربعون: 

. 2115ديانمبر  32اجتمنا  لممفوضنين قن  داكنار، الاننتال، قن  اعتمد الداتور   ل  .322
الننذي يكمننل المجنننة األقريقيننة  EX.CL/DEC.359(XI)وينفننذ هننذا الداننتور مقننرر المجمننس التنفيننذي 

لمايران المدن ، من بين جممنة أمنور أ نرى، بومنائل االوكالنة التنفيذينةا قيمنا يتعمنى بتنفينذ مقنرر 
(  دخييا الدسييتور حيييز 2) 06ووفقييًا لممييادة  جنوي قنن  أقريقيننا.ياموانوكرو بشننين تحرينر النقننل ال

وانول  بعد أن وقعت عميو خمسيون دولية أفريقيية. 2101مايو  00التنفيذ بظفة مؤقتة في 
( دولننة أقريقيننة. 31ينند ل حيننز التنفيننذ بصننفة نوائيننة بعنند التصننديى عميننت مننن قبننل  مننس عشننرة  

محنل دانتور المجننة األقريقينة لماينران المندن  وبعد د ولت حيز التنفيذ، اول يحنل هنذا الدانتور 
 .3525يناير  33المعتمد ق   3525لعال 

   إال دولة عضو واحدة وىي مالي. لم تظدل عمى البروتوكوا .323

 عمييى الدسييتور  وىييي تحديييدًا: اً ( دوليية عضييو 60) إحييدى وث ثييونحتييى اآلن  وقعييت  .324
ب، جنننزر القمنننر، الكونتنننو، كنننو  أنجنننود، بننننين، بوركيننننا قاانننو، تشننناد، جموورينننة أقريقينننا الوانننا

ديفننوار، مصننر، إثيوبيننا، الجننابون، جامبيننا، غانننا، غينيننا، غينيننا بيانناو، ليبيريننا، موريتانيننا، ناميبيننا، 
النيجنننر، نيجيرينننا،  روانننندا، الاننننتال،  انننيراليون، الصنننومال، جننننوو أقريقينننا، الانننودان، تنزانيننننا، 

 توجو، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي. 
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عميى  التوقييع و/أو التظيديل( التاليية 22مى الدوا االثنين والع)يرين )عال يزاا يتعين  .325
جموورينننننة أقريقينننننا  ،الكننننناميرون، النننننرأس األ ضنننننر ، بوتانننننوانا، بورونننننندي،الجزائنننننرالبروتوكيييييوا: 

مدغشننننننقر، منننننن وي،  الوانننننناب، جيبننننننوت ، غينيننننننا اداننننننتوائية، إريتريننننننا، كينيننننننا، لياننننننوتو ، ليبيننننننا،
لعربيننة الصننحراوية الديمقراايننة، انناوتوم  وبرناننيو، ايشننل، موريشننيوس، موزمبيننى، الجمووريننة ا
 .جنوو الاودان، اوازي ند وتونس

 (  2101الميثال اإلفريقي المعدا لمنقا البحري )واحد وأربعون: 

رماننال دول وحكومننا  النندول األعضننال قنن  ادتحنناد  مننمتمرد الميثنناى مننن قبننل ااعتمننتننل  .331
منقنننل ل المعننندل األقريقننن . يوننندل الميثننناى 2131 يولينننو 22 قننن ، أوغنننندا، األقريقننن  قننن  كمبننناد

البحري إلب تعزيز التعاون بين الدول األارال ق  مجال النقل البحري والم حة المائينة الدا مينة 
والمنننوانن واألنشننناة ذا  الصنننمة ويانننعب إلنننب تعزينننز التعننناون بنننين الننندول األانننرال والمنممنننا  

( 11  ث ثننينتنفيننذ بعنند مننرور الميثنناى حيننز ال  لينند، 49تمشننيا منن  المننادة .  و ايقميميننة والدوليننة
هنننذا  د ولونننا حينننز التنفينننذ، يحنننل (. وعنننند31  ال امانننة عشنننرةوثيقنننة التصنننديى إيننندا  يومنننا منننن 

 .3551لعال  لمنقل البحري محل الميثاى األقريق  الميثاى

 .وتوجودولة واحدة ه   حت  اآلن صدق  عم  البروتوكول .333

كننننو   أنتننننود، بنننننين ،  هنننن  : أعضنننال دول( 3  حتننن  اآلن وقعنننن  عمنننن  الميثنننناى عشننننر .332
 ديفوار، جامبيا، غينيا، غينيا بيااو ، موزمبيى، النيجر، ايراليون، جنوو أقريقيا،

( المتبقينننة التوقيننن  والتصنننديى عمينننت 11واألربعنننين   النننث رينبتننن  عمننن  الننندول األعضنننال  .331
جموورينة أقريقينا  ،أس األ ضنربوركينا قااو، بورونندي، الكناميرون، النر  ، بوتاوانا،الجزائروه : 

الواننا ، تشنناد، جننزر القمننر، الكونتننو، كننو  ديفننوار، جمووريننة الكونتننو الديمقراايننة، جيبننوت ، 
مدغشنقر،  مصر، غينيا اداتوائية، إريتريا، إثيوبيا، الجابون، غانا، كينينا، ليانوتو، ليبيرينا، ليبينا،

نيجيرينننا، روانننندا، الجموورينننة العربينننة  مننن وي، منننال ، موريتانينننا، موريشنننيوس، موزمبينننى، ناميبينننا،
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الصنننحراوية الديمقراايننننة، انننناوتوم  وبرنانننيو، الانننننتال، ايشننننل، الصنننومال، جنننننوو الاننننودان، 
 .اوازي ند، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابويجنوو أقريقيا، الاودان، 

 (2011)الميثال األفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة ثان وأربعون: 

رماننال مننمتمر الميثنناى األقريقنن  لقننيل ومبنناد  ال دمننة العامننة وايدارة مننن قبننل تننل اعتمنناد  .331
. 2133ق  ينناير  ،دول وحكوما  الدول األعضال ق  ادتحاد األقريق  ق  أديس أبابا ، إثيوبيا

دول مبنناد  وقننيل ال دمننة العامننة وايدارة وتعزيننز ادلتننزال الاياانن  لمننإلننب تشننجي   ويونندل الميثنناى
تعزيز الكفالة المونية واأل  ى ق  ال دمة العامنة وكنذل  تشنجي  الجونود التن  تبنذلوا باألعضال 

. دارة وتعزينننز القننندرا  منننن أجنننل تحانننين ال دمنننة العامنننة قننن  القنننارةايتحننندير لالننندول األعضنننال 
ثيقنة و إيندا  ( يومنا منن 11  ث ثنينتنفينذ بعند منرور الميثاى حيز ال يد ل، 11تمشيا م  المادة و 

 (.31  ال اماة عشرةالتصديى 

عمننب هننذا الميثنناى صنندقتا إن كينيننا وموريشننيوس همننا النندولتان العضننوان الوحينندتان المتننان  .331
 حتب اآلن.

( التالينة عمنب الميثناى وهن  أنجنود، 33حتب اآلن، وقعن  الندول األعضنال الانب  عشنرة   .332
موزمبيننننى، ناميبيننننا ، نيجيريننننا، بنننننين، بوروننننندي، الكونتننننو، جامبيننننا، غانننننا، غينيننننا، غينيننننا بيانننناو، 

 الجموورية العربية الصحراوية الديمقرااية، الانتال، ايراليون، توجو وزامبيا. 

( المتبقينننة التوقيننن  والتصنننديى عمينننت 11والث ثنننين  ال منننس ينبتننن  عمننن  الننندول األعضنننال  .333
جمووريننة  ،بوركينننا قااننو، بوركينننا قااننو، الكنناميرون، الننرأس األ ضننر ، بوتاننوانا،الجزائننروهنن : 

أقريقينننا الوانننا ، تشننناد، جنننزر القمنننر، كنننو  ديفنننوار، جموورينننة الكونتنننو الديمقرااينننة، جيبنننوت ، 
مدغشننقر، منن وي،  مصننر، غينيننا اداننتوائية، إريتريننا، إثيوبيننا، الجننابون،  لياننوتو، ليبيريننا، ليبيننا،

نننننوو جمننننال ، موريتانيننننا، النيجننننر، رواننننندا، انننناوتوم  وبرناننننيو، ايشننننل، اننننيراليون، الصننننومال، 
 .جنوو الاودان، الاودان، اوازي ند، تنزانيا، تونس، أوغندا وزيمبابوي أقريقيا،
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روانيدا  فيي   ثالث وأربعون: نتائج اجتماع وزراء العدا/الميدعين العيامين المنعقيد فيي كيجيالي
8002  

المدعين /وصيا  وزرال العدلالرابعة عشرة ت دورتت العادية  ل اعتمد المجمس التنفيذي  .334
 :الدول األعضال بما يم أمور أ رى، عمب ضرورة قيال بين الذي ين ، من  مينالعا

  بعننن  الننندول األعضنننال منننن منننن  تعية التننن  كثينننرا منننا تنننم ر أو يضننناتحديننند المانننائل المو
 ادتحاد األقريق ؛الوحدة األقريقية/ منممة معاهدا  التصديى عمب

 تعوننندهاقضنننايا وتجديننند وضننن  اياانننا  واانننتراتيجيا  وانينننة توننندل إلنننب معالجنننة هنننذ  ال 
الوحننننندة بننننناحترال وتنفينننننذ ادلتزامنننننا  الدولينننننة المنصنننننو  عميونننننا قننننن  معاهننننندا  منممنننننة 

التصننديى عميوننا وات نناذ مننا يمننزل وقعنن  عميوننا والتعجيننل بادتحاد األقريقنن  التنن  األقريقيننة/
دارية   يدراجوا ق  القوانين الوانية.من تدابير تشريعية وا 

 ،ادتحاد الوحندة األقريقينة/معاهندا  منممنة بااتعرا  ري، عمب أااس ماتمر ودو  القيال
لتوقي  وا المعينننين وممثميوننا بننابعنند وتفننوي  ماننمولي التنن  لننل يننتل التوقينن  عميوننا األقريقنن 

منن  التصنديى تأو  التن  تنم ر عميوا ك اوة أولية نحو التصديى عميوا والتصدي لمعوامل
 .ب المعاهدا  الاارية المفعول، وكذل  ادنضمال إلالموقعةالمعاهدا  هذ  عمب 

 الوحندة  منممةعمب معاهدا  تصديى حول الدائمة  برال إنشال لجنة الاماح لممفوضية ب
مواقننننننل النننننندول لمنوجنننننن  تتمثننننننل وديتوننننننا قنننننن  اداننننننتعرا  الادتحاد األقريقنننننن  األقريقيننننننة/

الوحننننننندة  منممنننننننةمعاهننننننندا   التصنننننننديى عمنننننننب منننننننناألعضنننننننال قننننننن  ادتحننننننناد األقريقننننننن  
عممينننة التصنننديى ورصننند  دتحاد األقريقننن  وادنضنننمال إليونننا عمنننب أاننناس دوريااألقريقينننة/

ل تحناد  ةالايااصن  إلب أجوزة  ذل  وتقديل توصية بشين وادمتثال لوا لمعاهدا اعمب 
 .قريق األ
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  وضن  األانر المماانية دا نل الندول األعضنال لتانري  عممينة التصنديى، وكنذل  لضننمان
 .تنفيذ المعاهدا إدماجوا ق  القوانين الوانية و 

  و اصننننة  أجوننننزة ادتحنننناد األقريقنننن التنننن  يمكننننن أن تضننننام  بوننننا تحدينننند األدوار المنااننننبة
والمجنننننننان الفنينننننننة المت صصنننننننة والمجمنننننننس ادقتصنننننننادي  مفوضنننننننيةالبرلمنننننننان األقريقننننننن  وال
منننن أجنننل التصنننديى عمنننب معاهننندا  قننن  حمننن   الننندعوة والتوعينننة  وادجتمننناع  والثقننناق 

 .ادتحاد األقريق /الوحدة األقريقية منممة

 :نتائج والتوظياتىاء: ال

 ق  ضول ما امل، تتقدل المفوضية بالتوصيا  التالية لمبحر من قبل المجمس التنفيذي: .335

  ضننرورة منننف النندول األعضننال األولويننة لعمميننة التوقينن  والتصننديى و/أو ادنضننمال
 .إلب معاهدا  منممة الوحدة األقريقية/ادتحاد األقريق  والتعجيل بوا

  ضننننرورة التننننزال النننندول األعضننننال بتوصننننيا  أجوننننزة صننننن  الايااننننة وبنننندل عمميننننة
( منن تناري  اعتمادهنا 3التصديى عمب المعاهدا  الجديدة   ل قترة انة واحندة  

بشننننننين وضنننننن  التوقينننننن   EX.CL/DEC.459(XIV)وققننننننًا لمقننننننرر المجمننننننس التنفيننننننذي 
قريقنننن  وموالمننننة والتصننننديى عمننننب معاهنننندا  منممننننة الوحنننندة األقريقيننننة/ادتحاد األ

 .2115إجرالا  التصديى المعتمدة ق  أديس أبابا، إثيوبيا، ق  يناير 

  ضرورة مواصمة البرلمان األقريق  تقديل المااعدة ق  كاو تيييد الدول األعضنال
وتوعيتوا بضرورة التعجيل بعممية التصنديى و/أو ادنضنمال إلنب معاهندا  منممنة 

 .الوحدة األقريقية/ادتحاد األقريق 
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  ضننرورة مانناعدة المفوضننية مكاتبوننا قنن  جمينن  أنحننال القننارة وكننذل  جمينن  األجوننزة
األ نننرى ذا  الصنننمة قننن  عممينننة تعزينننز التوقيننن  والتصنننديى أو ادنضنننمال وكنننذل  

  التوعية بمعاهدا  منممة الوحدة األقريقية/ادتحاد األقريق .

 تحنننننننننديا  معنينننننننننة بانننننننننرى إنشنننننننننال لجننننننننننة قرعينننننننننة لممجمنننننننننس التنفينننننننننذي  اعتمننننننننناد
 إلنننننب معاهننننندا  منممنننننة الوحننننندة األقريقينننننة/ادتحاد األقريقننننن  التصديى/ادنضنننننمال

المننننندعين /المرققنننننة بونننننذا التقريننننر وذلننننن  تنفينننننذا لتوصننننيا  وزرال العننننندلها، وتنفيننننذ
الرابعننة عشننرة  والتنن  أقرتوننا النندورة العاديننة ،العننامين الننذي عقنند قنن  كيتننال ، رواننندا

التننن  عقننند  قننن  والعشنننرون لممنننمتمر  الحادينننة العادينننة لممجمنننس التنفينننذي والننندورة
 عمب التوال . 2009/قبراير ريناي
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 : قائمة بوضع معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي1الممحل 

 معاىدة( 27المعاىدات التي دخمت حيز التنفيذ بظفة نيائية )
تاريخ الدخوا حيز 

 التنفيذ
عدد الدوا 
 األطراف

 36 1965أكتوبر  مزايا وحصانا  منممة الوحدة األقريقية. . ادتفاقية العامة حول 1
 7 تاري  اييدا  . البروتوكول ايضاق  ل تفاقية العامة حول المزايا والحصانا *.2
 30 1969يونيو  لحفم الابيعة والموارد الابيعية   1968. ادتفاقية األقريقية لعال 3
 44 1972مارس  .. داتور المجنة األقريقية لمايران المدن 4
. اتفاقية منممة الوحدة األقريقية الت  تحكل جوانو  اصة لمشاكل ال جئين 5

 ق  أقريقيا.
 45 1974يونيو 

 30 1985أبريل  . اتفاقية منممة الوحدة األقريقية حول القضال عمب ادرتزاى ق  أقريقيا.6
 34 1990ابتمبر  . الميثاى الثقاق  األقريق *.7
 53 1986أكتوبر  األقريق  لحقوى ايناان والشعوو.. الميثاى 8
 26 1991ديامبر  . ادتفاقية الممااة لممعود األقريق  لمتيهيل.9

 49 1994مايو  . المعاهدة الممااة لمجماعة ادقتصادية األقريقية.10
. اتفاقينننة بامننناكو حنننول منننن  اانننتيراد النفاينننا  ال انننرة قننن  أقريقينننا ومراقبنننة 11

دارتوا دا ل أقريقيا*. حركتوا عبر   الحدود وا 
 24 1998أبريل 

 46 1999نوقمبر  . الميثاى األقريق  حول حقوى الافل ورقاهيتت. 12
. بروتوكننول الميثنناى األقريقنن  لحقننوى ايناننان والشننعوو و ينشننال محكمننة 13

 أقريقية لحقوى ايناان والشعوو.
 26 2004يناير 

 
 40 2002ديامبر  ية حول من  ايرهاو ومكاقحتت.. اتفاقية منممة الوحدة األقريق14

 
 54 2001مايو  . القانون التيايا  ل تحاد األقريق .15
. بروتوكننننول المعاهنننندة الممااننننة لمجماعننننة ادقتصننننادية األقريقيننننة المتعمننننى 16

 بالبرلمان األقريق . 
 47 2003ديامبر 

 30 2006ديامبر  . اتفاقية المجنة األقريقية لمااقة.17
 47 2003ديامبر  . البرتوكول المماس لمجمس الامل واألمن ل تحاد األقريق .18
 33 2006أغااس  . اتفاقية ادتحاد األقريق  لمن  الفااد ومكاقحتت. 19
. بروتوكنننول الميثننناى األقريقننن  لحقنننوى اينانننان والشنننعوو المتعمنننى بحقنننوى 20

 المرأة ق  أقريقيا.
 32 2005نوقمبر 

 16 2009قبراير  حكمة العدل ل تحاد األقريق .. بروتوكول م21
 -- 2009قبراير  . النمال األااا  لمجنة ادتحاد األقريق  لمقانون الدول **.22
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 35 2009يوليت  . معاهدة جعل أقريقيا مناقة  الية من الا ح النووي  معاهدة بميندابا(.23
 29 2009أغااس  . ميثاى الشباو األقريق .24
 اى عدل ادعتدال والدقا  المشتر  ل تحاد األقريق .. ميث25
 . الميثاى األقريق  لمديموقرااية وادنت ابا  والحكل26

 النمال األااا  لراباة المنمما  األقريقية لتشجي  التجارة 

 2009ديامبر 
 2012قبراير 
  2012مارس 

1816 
12 

  ات(معاىد 3المعاىدات التي دخمت حيز التنفيذ بظفة مؤقتة )
 13 . الميثاى األقريق  لمنقل البحري.1
 1 . داتور المجنة األقريقية لمايران المدن   النا ة المعد لة(.2

  معاىدة( 31معاىدات لم تدخا بعد حيز التنفيذ )
 10 . اتفاقية الصحة النباتية ألقريقيا*.1
 8  النا ة المعد لة(. . ادتفاقية األقريقية المعد لة لحفم الابيعة والموارد الابيعية2
 6 . ادتفاقية األقريقية الممااة لبرنامج أقريق  لمتعاون الفن .3
 3 . ميثاى النوضة الثقاقية األقريقية.4
 5 . ادتفاقية الممااة لممركز األقريق  لتنمية األامدة.5
 27 . البروتوكول حول  تعدي   القانون التيايا  ل تحاد األقريق .6
 3 توكول حول النمال األااا  لممحكمة األقريقية لمعدل وحقوى ايناان . البرو 7
 12 . بروتوكول اتفاقية منممة الوحدة األقريقية حول من  ايرهاو ومكاقحتت.8
 4 .الميثاى األقريق  حول ايحصالا .9

 2 .البروتوكول حول بن  اداتثمار األقريق .10
 13 ومااعدة النازحين دا ميًا ق  أقريقيا  اتفاقية كمباد(. .اتفاقية ادتحاد األقريق  لحماية11
 0 . الميثاى ايقريق  المعدل لمنقل البحري 12
 12 . الميثاى ايقريق  لقيل ومباد  ال دمة العامة وايدارة 13

 ( توقيعات.6* ال تتطمب ىذه المواثيل القانونية الث ثة )
 

 .2116فبراير  2  دخا النظام األساسي حيز التنفيذ بعد اعتماده من قبا المؤتمر في 22ًا أو تظديقًا. وتم)يًا مع المادة **ال يتطمب ىذا النظام األساسي توقيع

 ن
 

                                                 
*
 معاهدات دخلت حيز التنفيذ نهائياً .  

†
 معاهدات دخلت حيز التنفيذ مؤقتاً   
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 مشروع
 اجهة تحديات التصديق عمىطرق إنشاء لجنة وزارية لمو 

 واالنضمام إليها منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، معاهدات
 في سياق الذكرى السنوية الخمسين وتنفيذها

 منظمة الوحدة األفريقية سلتأسي
- 
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 مشروع

 اجهة تحديات التصديق عمى معاهداتطرق إنشاء لجنة وزارية لمو 
 منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، واالنضمام إليها وتنفيذها

 منظمة الوحدة األفريقية سفي سياق الذكرى السنوية الخمسين لتأسي
 

 :أساسيةمالحظات  -أوال 
صنع السياسة لمنظمة الوحدة األفريقية ، اعتمدت أجيزة 1963منذ تأسيسيا في  -1

معاىدة، كان آخرىا الميثاق األفريقي لقيم ( 24اثنتين وأربعين )األفريقي  واالتحاد
ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة الذي اعتمده المؤتمر في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير 

 .من ىذه المعاىدات( 42سبع وعشرون ). وقد دخمت حيز التنفيذ 2011
 

توفر ىذه المعاىدات أساسا لإلجراءات والحمول الجماعية في مواجية التحديات السياسية  -2
 واالقتصادية واالجتماعية التي تعيق تكامل وتنمية أفريقيا.

 
منظمة الوحدة  تحت رعايةالمالحظة أن بعضا من ىذه المعاىدات المعتمدة من الجدير ب -3

بالغة نظرا لجدواىا المباشرة ودورىا في تعزيز تكتسي أىمية  األفريقية/االتحاد األفريقي
نشاء المعايير لمدول األعضاء.  القيم المشتركة، وطابعيا في وضع وا 

 
منظمة الوحدة األفريقية تعكس مبدأ التي اعتمدتيا يشار أيضا إلى أن جميع المعاىدات  -4

 م واالستقرار والتنمية والتكامل والتعاون في أفريقيا.مالترابط بين الس
 

في مختمف أواًل عتقد الدول األعضاء أن من شأن اعتماد ىذا المبدأ الذي تم تعبيره ت -5
أن يحدث تآزرا بين مختمف األنشطة التي  ،المقررات، ثم إبرازه في عدد من المعاىدات
في تعزيز التكامل في أفريقيا. كما  بالتالييقوم بيا االتحاد األفريقي حاليا، ويساعد، 
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ا لوضع السياسات من أجل صياغة قيم مشتركة والنيوض بيا في توفر المعاىدات منبر 
 القارة.

 
خالل اجتماع الخبراء حول مراجعة معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي  -6

في أديس أبابا، إثيوبيا، صرح رئيس مفوضية  2004مايو  20إلى  18المنعقد من 
التوقيع خطى ثير لمقمق أن نالحظ بطئ االتحاد األفريقي )"المفوضية"( بأنو "من الم

والتصديق ]عمى ىذه المعاىدات[ من قبل الدول األعضاء، إذا وضعنا في االعتبار 
 عممية التكامل التي تخوضيا الدول األعضاء.

 
سعيا لتشجيع الدول األعضاء عمى أن تصبح أطرافا في معاىدات منظمة و فيما بعد،  -7

المجمس التنفيذي بموجب مقرره  فإن، الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي
(EX.CL/DEC.128 (V)) ، يونيو  30المنعقدة من دورتو العادية الخامسة، الصادر عن

، في أديس أبابا، إثيوبيا، ناشد جميع الدول األعضاء التي لم تكن 2004يوليو  3إلى 
 قية/قد وقعت وصدقت عمى جميع المعاىدات المعتمدة في إطار منظمة الوحدة األفري

 االتحاد األفريقي، أو انضمت إلييا، أن تقوم بذلك.
 

إجراءات حول إجراء دراسة كذلك طمب المجمس التنفيذي من مفوضية االتحاد األفريقي  -8
التصديق عمى المعاىدات في الدول األعضاء، وكذلك حول كيفية مواءمتيا بيدف 

 التعجيل بعممية التصديق
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د الطرق والوسائل الكفيمة بحل مشكمة عدم إيجاأيضا من المفوضية  المجمس طمب -9
لتمكين أجيزة  بشأنيااالتساق بين مختمف النصوص المغوية وتقديم التوصيات المالئمة 

من اتخاذ القرارات المناسبة في ىذا الصدد، والدول  ، من جية،لالتحاد صنع السياسة
ديق عمى جميع من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتعجيل بالتص ، من جية أخرى،األعضاء

 معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي أو االنضمام إلييا.
 

رمي إلى مساعدة تدريبية تامج طمب المجمس من المفوضية إنشاء بر إضافة إلى ذلك،  -10
الدول األعضاء عمى التغمب عمى العقبات التي تعترض طريقيا في جيودىا لمتصديق 

فريقية/االتحاد األفريقي؛ عمى سبيل المثال، برامج عمى معاىدات منظمة الوحدة األ
تدريبية لمعاممين بغية تمكينيم من التعامل مع مسائل التصديق وشرح مغزى المعاىدات 

 البرلمانيون. االمحمية ذات الصمة، بما فيي لممجموعاتالخاصة 
 

صديق عمميات التوقيع والتخطى بيدف التصدي لموتيرة لبطئ تم إعداد الطرق الحالية  -11
عقد في زراء العدل/المدعين العامين، المنواالنضمام، وبغية تنفيذ توصيات اجتماع و 

بعد الدورة العادية الرابعة عشرة   ماوالتي اعتمدتيا في ،2008في  كيجالي، رواندا،
 2009لممجمس التنفيذي، وأجازتيا الدورة العادية الثانية عشرة لممؤتمر في يناير وفبراير 

 عمى التوالي.
 

بشأن  EX.CL/DEC.459 (XIV)ممقرر تم إيالء االعتبار الواجب لوتبعا لذلك،  -12
إجراءات التصديق عمى المعاىدات في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، ومواءمة 
إجراءات وتدابير التصديق بغية التعجيل بالتصديق عمى معاىدات منظمة الوحدة 

الدورة العادية الرابعة عشرة لممجمس التنفيذي،  الصادر عن األفريقية/االتحاد األفريقي، 
 .2009 في يناير
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 معاىدات منظمة الوحدة األفريقي/التوقيع والتصديق عمى عن وضع  لتقريرابحث  خالل -13
دورتو العادية العشرين المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في في  المعتمد ،االتحاد األفريقي

لتوقيع والتصديق عمى با، في سعيو لمتعجيل يالمجمس التنفيذ فإن، 2012يناير 
معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضمام إلييا، أحاط عمما بالتقرير 

التوقيع والتصديق عمى معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي وضع عن 
التوقيع لتحديات لمتصدي إنشاء "لجنة تعيين وزراية دائمة ب الذي يتضمن توصية

االنضمام أو /ومعاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي عمى والتصديق 
 في سياق الذكرى السنوية الخمسين لمنظمة الوحدة األفريقية.  ،ىاوتنفيذ

االقتراح بشأن إنشاء لجنة وزارية معنية بتحديات التصديق  تم تجديدفي ىذه الوثيقة،  -14
لوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي و/أو االنضمام إلييا وتنفيذىا عمى معاىدات منظمة ا

اق ـــــــــسي في وذلك ليتم بحثو من قبل المجمس التنفيذي من خالل لجنة الممثمين الدائمين، 
االحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة األفريقية. وتتمشى ىذه 

المجمس التنفيذي التي تمنح المجمس  اتإجراءادة )ن( من قواعد مالتوصية مع ال
 .اراه مناسبتصالحية إنشاء لجان مختصة وأفرقة عمل حسبما 

 
 المجنة شكيمةت –ثانيا

 
 متوزيع الجغرافي:ل وفقا نممثمي( 10عشرة )المجنة من تتكون ُيقترح أن  -15

 :(4) وسط أفريقيا 
 :(4) شرق أفريقيا 
 :(4) الجنوب األفريقي 
 :(4) شمال أفريقيا 
 :(4) غرب أفريقيا 
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لمجنة  كما يجوز  بدعم لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي.تحظى المجنة في عمميا  -16
وجيات  )تبادل  أي شخص آخر ترى أن مساىمتو تكون مفيدة ألداء ميمتيا تدعوأن 

مجان ال مثل ىذه أن تنشئ أيضا . يجوز لمجنة (النظر/تقاسم الخبرات في الموضوع
 .اً ذلك ضروري إن رأتفرعية ال

 
 :تعيين أعضاء المجنة –ثالثا  

 .مشاورة بين الدول األعضاء المعنيةاليعين كل إقميم ممثميو بعد  -17
 

   مهام المجنة –رابعا
 

 ستتولى المجنة: -18
 

لتعامل مع غياب إلى االسياسات واإلستراتيجيات الرامية المبادئ التوجييية و صياغة  (1
، وانعدام التنسيق اإلداري المطموب ومشاكل ية اإلداريةوالبيروقراطاإلرادة السياسية، 

في معاىدات واردة القدرات الفنية؛ وتجديد التزاميا باحترام وتنفيذ االلتزامات الدولية ال
 منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي.

 
ستراتيجيات لتشجيع الدول األعضاء من خالل المجموعات االقتصادية االتحديد  (2

" مناشدتو يؤكد مجددا، الذي "EX.CL/DEC.495 (XV)ية عمى تنفيذ المقرر اإلقميم
التي لم يتم بعد التصديق الحالية الدول األعضاء بدء عممية التصديق عمى المعاىدات 

في غضون السنة التالية، وفي غضون سنة من وذلك ، أو االنضمام إلييا، بعد عمييا
ضمان تصديقيا عمى معاىدات منظمة لمعاىدات القادمة؛ و ا فيما يخصاعتمادىا 

دماجيا في تشريعاتيا الوطنية وتطبيقيا  الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، وا 
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مع أصحاب المصمحة الوطنيين  وطنية المبادرة، عند االقتضاء، بإقامة حوارات أخذ (3
ىا من القادة السياسيون والبرلمانيون والمنظمات غير الحكومية وغير المعنيين، بمن فييم 

توعيتيم بأىمية المعاىدات المحددة لمنظمة الوحدة منظمات المجتمع المدني، بيدف 
األفريقية/االتحاد األفريقي؛ وبالحاجة إلى تصديقيا في إطار االلتزامات التي أعمنتيا كل 

 .دولة باالنضمام إلى الدول األخرى
 

عجيل بعممية التصديق إنشاء آليات وطنية تيدف إلى التعمى العمل مع الدول األعضاء  (4
وضمان إدماج معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي في التشريعات 

 الوطنية، وتنفيذىا.
اإلذن والموارد مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي،  إعطاء (5

 :يمي الضرورية لمقيام يماالتفويض و 
التصديق عمى معاىدات  لوضع، ساس منتظمعمى أ ،إجراء استعراض منيجي ( أ

من قبل الدول األعضاء  منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي واالنضمام إلييا
 ؛في االتحاد األفريقي

معاىدات جميع المتعمقة ب االنضماماتالتوقيعات والتصديقات/ مدى تطوربحث  ( ب
إلى المجمس التنفيذي  اتوصيتالقديم منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي بغية ت

 ول طريق المضي قدما؛ح
صندوق واعتماد إنشاء صالحية وجدوى المجمس التنفيذي، بشأن  وتوصية بحث ( ج

صالح لخاص مدعوم من ميزانية االتحاد األفريقي ومساىمات طوعية من الشركاء 
 ؛لمدول األعضاء ممساعدة الفنيةلبرنامج 

في لصالح الدول األعضاء  وبناء القدراتب نظيم التدرييرمي الصندوق أساسا إلى ت ( د
، اتالمعاىدعمى المجاالت ذات الصمة بعمميات وأنشطة التفاوض والتصديق 

 ؛ر والتوعية والتعميمنشوكذلك حمالت الوالصياغة التشريعية، 
ن البرلما بقية أجيزة االتحاد األفريقي، مثل تشجيعتحديد الطرق والوسائل الكفيمة بىـ( 

مجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان ال، األفريقي
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عمى المساىمة في  ،حقوق الطفل ورفاىيتولمخبراء حول مجنة األفريقية الوالشعوب و 
دماجيا في التشريعات  EX.CL/Dec.495(XV) المعاىدات متصديق عمىالترويج ل وا 
 ؛وتنفيذىا من قبل الدول األعضاءالوطنية 

 
مناقشات المشاورات و التنظيم ستراتيجيات لتشجيع الدول األعضاء عمى االد تحدي (6

استصواب مواءمة النُّيج كل من جدوى و  دسياسية ضمن الدوائر المحمية اإلقميمية لتحديال
الدستورية واإلجراءات والممارسات التشريعية من أجل التصديق عمى معاىدات منظمة 

 ي.الوحدة األفريقية/االتحاد األفريق
 

 :مدة الوالية –خامسا
لمتجديد مرة  . تكون مدة والياتيم قابمة(2مياميم لفترة سنتين )بأعضاء المجنة يقوم  -19

 واحدة.
 

 :الدورات وأمكنة االنعقاد –سادسا
 

الدورة العادية لممجمس  عمى ىامشفي السنة،  مرة واحدةتجتمع المجنة في دورة عادية  -20
 .في يناير التنفيذي

 
موافقة أغمبية ثمثي األعضاء، تجتمع المجنة في بمن أحد أعضاء المجنة عمى طمب  بناءً  -21

 دورة استثنائية.
 

تعقد المجنة جمساتيا في نفس المكان الذي تنعقد فيو الدورات العادية لممجمس التنفيذي،  -22
 إال إذا دعا أحد األعضاء المجنة إلى عقد دورة في بمده.

 ىذا العضوإلى عقد دورة في بمده، يغطي  في حالة تمقي المجنة دعوة من أحد األعضاء -23
 جميع النفقات اإلضافية التي تتحمميا المفوضية نتيجة النعقاد الدورة خارج مقر االتحاد.
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 :في االجتماعات ونمشاركال -سابعا
البرلمان ممثمين من أجيزة االتحاد األفريقي ذات الصمة، مثل يجوز لمجنة أن تدعو  -24

دي واالجتماعي والثقافي أو المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان األفريقي أو المجمس االقتصا
حقوق الطفل ورفاىيتو أو أي جياز آخر من لمخبراء حول مجنة األفريقية الوالشعوب أو 

لمساعدتيا في  ينبصفة مراقب اجتماعاتياحضور إلى  ،أجيزة االتحاد أو المجتمع المدني
 عمميا.

 
الترويج  في عمميات المجتمع المدني راكإلش طرقالوضع صالحية المجنة ب تتمتع -25

 .لتصديق/االنضماما
 

 :واألمانةمكتب الهيئة  –ثامنا
ال يتم انتخابيم لمدة والية ( نواب لمرئيس ومقرر 3) ةتتكون ىيئة المكتب من رئيس وثالث -26

 (. يمكن إعادة انتخاب أعضاء المكتب مرة واحدة.2سنتين )تتجاوز 
 

 إجراء عمى التوزيع الجغرافي المتفق عميو وعقب ءً ُينتخب أعضاء ىيئة المكتب بنا -27
 المشاورات الواجبة.

 ة مكتب المستشار القانوني.يمسؤولتحت تكون أمانة المجنة  -28
 

 :إجراءات اتخاذ القرار ورفع التقارير –تاسعا
 د أن يجيزىا تكون المجنة مسؤولة أمام المجمس التنفيذي. وتكون توصياتيا ممزمة بع -29

 .المجمس التنفيذي
تتخذ المجنة قراراتيا بالتوافق أو، في استحالة ذلك، باألغمبية البسيطة ألعضاء المجنة  -30

 المؤىمين لمتصويت. تعتمد المجنة تقريرىا قبل تقديميا إلى المجمس التنفيذي لبحثو.
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 :النصاب القانوني -عاشرا
 .دورة لمجنة ثمثي أعضائيايكون النصاب القانون لعقد  -31

 
 :نيةالميزا  -حادي عشر

تنظيم اجتماعات المجنة ضمن الميزانية العادية لالتحاد المخصصة لميزانية التندرج  -32
 األفريقي.
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