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 تفاقيات المقارل تقرير المجنة الفرعية 

 ين الدائمينلمجنة الممثموالستضافة 

 :مقدمةأوال: 

في مقر لمجنة الممثمين الدائمين واالستضافة ات المقار يتفاقالالمجنة الفرعية اجتماع  عقد -0
لممثل الدائم ا، برئاسة سعادة 3102 يناير 33في  ،أديس أبابا، إثيوبياباالتحاد األفريقي 

 .فرعيةالجنة ماللدى االتحاد األفريقي ورئيس  الموريتانية مجمهورية اإلسالميةل

 :تألف المجنة الفرعية عمى النحو التاليت -3

 :المكتبهيئة 
 ()الرئيس       موريتانيا -
 (مرئيسل األول ائب)الن      ليسوتو  -
 (مرئيسالثاني ل نائبال)       إرتريا -
 (لمرئيسالثالث  نائبال)     الجابون -
 ()المقرر      سيراليون -

 :العضوية

 ؛وتوجو سيراليون ليبيريا، السنغال،   الغرب:   -
 الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطيةو  موريتانيا   الشمال:  -
ثيوبيا وكينيا؛ إرتريا   لشرق: ا -  وا 
 ليسوتو وناميبيا؛بوتسوانا و    الجنوب:  -
 .والجابون بوروندي والكونغو   الوسط:  -
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 :الحضور ثانيا: 

، إرتريا، بورونديبوتسوانا،  :عيةاألعضاء في المجنة الفر  التالية االجتماع الدول تحضر  -2
 توجو.، سيراليون و ناميبيا، السنغالموريتانيا، الجابون، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، إثيوبيا، 

 :فتتاحاالثالثا: 

لدى  الموريتانية جمهورية اإلسالميةمللممثل الدائم اسعادة رحب في كممته االفتتاحية،  -4
 اجتماع المجنة الفرعيةالمشاركة في الوفود ب فرعيةالمجنة الاالتحاد األفريقي ورئيس 

 . منذ وقت طويللم تجتمع ي تال )المجنة الفرعية( واالستضافة راات المقيتفاقال

 :المسائل التي تم بحثهارابعا: 

 :المسائل التالية المجنة الفرعيةبحثت  -2

 الواجبات المرتبطة باالمتيازات والحصانات؛ .0
إلرتريا لدى االتحاد األفريقي بشأن مزاعم انتهاك   البعثة الدائمةمن  الواردةشكاوى ال .3

 امتيازات وحصانات الممثل الدائم وحرمه؛
 :المقر يةتنفيذ اتفاق بشأن المسائل الجديدة التي عرضها عاممو المفوضية   .2

 ؛الستيراد المركباتفترة سنة إعفاء من الرسوم الجمركية  (أ 
 إساءة االستخدام المزعومة لمسيارات الدبموماسية؛ (ب 
استيراد سيارات ثانية لمعاممين المتزوجين من مواطنين إثيوبيين أو المقيمين  (ج 

 ؛الدائمين
الرسوم عمى استيراد قطاع الغيار من قبل عاممي المفوضية المعينين دوليا من  (د 

 ؛و أقل 2فئة م 
المعاممة السيئة المزعومة لممسؤولين المنتخبين لالتحاد من قبل الجمارك ورجال  (ه 

 ؛بولي الدولي األمن في مطار
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السياسة الخاصة بحصول عاممي ومسؤولي االتحاد األفريقي ومعاليهم عمى  (و 
 ؛مرتباتهم وأموالهم بالعممة األجنبية لدى البنوك اإلثيوبية

 لممقار اجتماع المجنة الفرعيةالمسائل العالقة أو التي لم تتم تسويتها من تقرير  .4
 (.3102)يناير  ات المقرياتفاقو 

عند التعيين األولي  الستيراد المركباتء من الرسوم الجمركية فترة سنة إعفا ( أ
 ؛لمعاممين

استيراد سيارات ثانية لمعاممين المتزوجين من مواطنين إثيوبيين أو المقيمين  ( ب
 ؛ الدائمين

ج( اشتراط عقد العامل في مفوضية االتحاد األفريقي إلصدار بطاقة هوية جديدة 
 أو تجديد الهوية القديمة؛

 عممة األجنبية المحتجزة في المطار؛تعويض ال ( د
العالقات بين المفوضية ووزارة الشؤون الخارجية والوكاالت الحكومية  ( ه

 اإلثيوبية األخرى.

 المداوالت: -خامسا

في عرضه، ذّكر المستشار القانوني بوالية المجنة الفرعية قبل تقديم موجز استنتاجات  -6
. واختتم كممته مشيرا إلى ضرورة أن تسد اجتماع المجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية المقر

 الخطوط التوجيهية الفجوة الموجودة في اتفاقية المقر.

 بعد عرض المستشار القانوني، قدمت الوفود التعميقات وأبدت المالحظات التالية: -2

استحضر الممثل الدائم إلرتريا لدى االتحاد األفريقي الحادث المزعوم عند وصوله  (0
 وذكر ما يمي :  3104مايو  04في مطار بولي الدولي  

  .تم انتهاك امتيازاته وحصانته هو وحرمه 
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 انتهاك حرمة وثائق البعثة الدائمة ؛ 

 التفتيش غير المشروع ألمتعته الشخصية؛ 

  كان مساعد لمراسم مفوضية االتحاد األفريقي موجودًا في المطار وتم إبالغ
د األفريقي باألحداث التي رئيسة ونائبة رئيسة قسم المراسم لمفوضية االتحا

 وقعت؛

  تم توجيه رسائل إلى رئيس المجنة الفرعية ورئيسة المفوضية بخصوص االحتجاج
 عمى االنتهاك المزعوم وطمب عالج  له؛ 

طمب الممثل الدائم الرتريا لدى االتحاد األفريقي من لجنة الممثمين الدائمين حث  (3
اتفاقية المقر، واالتفاقية العامة لمنظمة البمد المضيف عمى احترام التزاماته في إطار 

الوحدة األفريقية المتعمقة باالمتيازات والحصانات واتفاقية فيينا المتعمقة بالعالقات 
 الدبموماسية.

ماح ضرورة قيام البمد المضيف ببحث مسألة إعداد الطرق التي من شأنها الس (2
لمدبموماسيين بتحويل األموال إلى عائالتهم في بمدانهم األصمية، ال سيما في ضوء 

 التدهور االقتصادي الذي سببه وباء اإليبوال.

ال يوجد في اتفاقية المقر ما ينص عمى فترة سنة إعفاء من الرسوم الستيراد  (4
 المركبات.

توجيهية تنص عمى يجب أن يقوم كل من البمد المضيف والمفوضية بإعداد خطوط  (2
 جدول زمني لإلعفاء من الرسوم عمى استيراد المركبات.

يعد حرمان عاممي المفوضية المتزوجين بمواطنين إثيوبيين أو المقيمين الدائمين من  (6
 استيراد سيارة ثانية تمييزا ضد هؤالء العاممين.
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 يجب أن تنظر المجنة الفرعية في الشكوى التي قدمتها إرتريا. (2

لوفود تجاربها مع األمن في المطار وأعربت عن الحاجة إلى تعميم سردت بعض ا (8
 مناسب لمموظفين الحكوميين بشأن امتيازات وحصانات الدبموماسيين.

يجب أن يبحث البمد المضيف مسألة مواءمة ممارساته مع ممارسات البمدان األخرى  (9
 فيما يخص استيراد قطاع الغيار.

مقر األخرى الموقعة مع البمدان المضيفة يجب أن تبحث المفوضية اتفاقيات ال (01
 ألجهزة االتحاد األخرى بغية مقارنة االمتيازات والتسهيالت والحصانات.

يجب أن يقوم البمد المضيف والمفوضية بالنظر في مسألة مراجعة اتفاقية المقر  (00
 لسد الفجوات.

 ة:بعد تعميقات ومالحظات الوفود، قدم ممثل الوفد اإلثيوبي الردود التالي -8

أكد من جديد عمى التزام البمد المضيف بضمان حماية كافة االمتيازات والتسهيالت  (0
 والحصانات الممنوحة لممجتمع الدبموماسي لالتحاد األفريقي.

وكما هو مشار إليه في التقرير، تم بالفعل تسوية بعض المسائل المثارة بينما تم  (3
 ضية.بحث بعضها بصورة مستفيضة بين البمد المضيف والمفو 

فيما يخص شكوى إرتريا، نظر البمد المضيف في المزاعم ولم يجد أي دليل عمى  (2
انتهاك امتيازات حصانات الممثل الدائم وحرمه وستقدم نتائج تحقيقها إلى المجنة 

 الفرعية في الوقت المناسب.

ينظم تحويل العممة األجنبية وسعر الصرف وفقا لمقوانين والتنظيمات ذات الصمة  (4
 في البمد المضيف غير أّن الحكومة ستنظر في الطمب المقدم. السارية
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كما هو مشار إليه في تقرير لجنة تنفيذ اتفاقية المقر، سيتم إعداد الخطوط التوجيهية  (2
 الستيراد قطع الغيار.

سينظر البمد المضيف في مسألة المبمغ المحدود من العممة األجنبية التي يمكن أن  (6
 مصرفي.يسحبه العامل من حسابه ال

إثر المداوالت، قام رئيس المجنة الفرعية بتشكيل فريق عمل برئاسة موريتانيا وعضوية  -9
. اجتمع هذا الفريق الذي ُشكل سيراليون، ليسوتو، إثيوبيا، إرتريا، كينيا والمفوضية

 وخرج بالتوصيات التالية: ستعراض خالصة وتوصيات لجنة الممثمين الدائمين ال

 صيات:الخالصة والتو  -سادسا

بعد المداوالت بشأن تقرير االجتماع المشترك لمجنة تنفيذ اتفاقية المقر، اختتمت المجنة  -01
 وأوصت لجنة الممثمين الدائمين بأن:

 ؛ات المقاريلممقار واتفاقالمجنة الفرعية بتقرير تحيط عمما  .0

لجمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية عمى التزامها كبمد  تعرب عن تقديرها .3
ف، بمنح االمتيازات والتسهيالت والحصانات الضرورية لالتحاد األفريقي مضي

طبقا لالتفاقية بين االتحاد األفريقي وجمهورية إثيوبيا االتحادية ودوله األعضاء 
  الديمقراطية المتعمقة بمقر االتحاد األفريقي )اتفاقية المقر(،

 القيام بواجباته بفعالية؛  البمد المضيف عمى  تحث .2

من الدول األعضاء كذلك والمفوضية وعامميها احترام قوانين البمد  طمبت .4
 المضيف طبقا التفاقية المقر؛

من البمد المضيف النظر في طرق القيام بتحويل العممة األجنبية وسعر تطمب  .2
 الصرف والتحويالت المالية؛
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دولة القيام بتحقيق بشأن الشكوى التي قدمتها أيضا المضيف  من البمدتطمب  .6
في مطار االنتهاك المزعوم المتيازات وحصانات ممثمها الدائم وحرمه  عنتريا إر 

ورفع تقرير عن ذلك إلى المجنة الفرعية قبل  3104مايو  04بولى الدولي في 
كذلك من المفوضية تقديم تقريرها عن الحادث إلى المجنة  تطمبو 3102يونيو 

 ؛3102الفرعية قبل يونيو 

ضمان التنفيذ السعي إلى مواصمة والمفوضية إلى ف البمد المضيكال من دعو ت .2
عمى  وتشّددفي إطار اتفاقية المقر بصورة يمكن التنبؤ بها لواجباتهما المتبادل 
بشكل اجتماعاتها لمجنة المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقيات المقر عقد اضرورة 

المسائل كافة تسوية متابعة التنفيذ الفعال التفاقية المقر وكذلك منتظم لمواصمة 
 .العالقة في وقتها

المضيفة دول ر األخرى الموقعة مع الااتفاقيات المقدراسة من المفوضية تطمب  .8
تقديم تحميل مقارن لالمتيازات مكاتبه ومؤسساته و ألجهزة االتحاد و األخرى 

 . 3102والتسهيالت والحصانات إلى المجنة الفرعية في يونيو 

تنفيذ اتفاقيات المقار بين االتحاد األفريقي حث المجنة الفرعية بمن تطمب أيضا  .9
 األخرى.األفريقي والدول األعضاء المضيفة ألجهزة ومكاتب ومؤسسات االتحاد 

 الجمسة الختامية: -سابعا

لحضور والحكومة عمى االممثل الدائم لكينيا جميع الوفود ، شكر االجتماعفي ختام  -00
 تم طرحها. لتيمعالجة بعض القضايا اعمى بوجه خاص المضيفة 

- 
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