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 (1واحد ) قاضترشيح 
 ة لالتحاد األفريقيصتخمممحكمة اإلدارية الل

 
 :مقدمة –أوال 

وفقا و . 0966المحكمة اإلدارية لمفوضية االتحاد األفريقي في عام نشئت أ   .0
بصالحية المحكمة  تتمتع من النظام األساسي لممحكمة اإلدارية، 3لممادة 
الهيئة  وهيوالمنظمة.  مأو المستفيدين منه لعاممينفي المنازعات بين االبت 

االتحاد  العمل بينمسألة عالقات النظر في  التي تمتع بصالحيةالوحيدة 
 شكل صريح.بفهي مستبعدة  المحاكم الوطنية وعامميه. أما صالحية

حسب ( قضاة تعينهم الدول األعضاء المرشحة 2تتألف المحكمة من ثالثة ) .3
أربع والية مدتها فريقي لقبل المجمس التنفيذي لالتحاد األ الترتيب األبجدي من

 ( سنوات.4)

المحكمة في تعيين قضاة لعضاء ترشيح لمدول األتجدر اإلشارة إلى أن آخر  .2
 رقمالمجمس التنفيذي مقرر بموجب  3110في عام قد تم 

CM/DEC.584(LXXIII)   الثالثة والسبعين التي العادية  تهدور الصادر عن
. وكانت الدول 3110فبراير  36إلى  33 من عقدت في طرابمس، ليبيا،

 :هي 3110في عام المرشحة األعضاء 

 مدغشقر .0
 مالوي .3
 مالي .2

 في المحكمة اإلدارية. ياً مرشحة قاضعضو عينت كل دولة بعا لذك، ت .4
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لمحكمة عمى أن "المحكمة تجتمع تنص قواعد إجراءات اإضافة إلى ذلمك،  .5
 رأىإذا إال مرتين في السنة في نهاية كل دورة عادية لممجمس التنفيذي 

 القائمة تبرر عقد الدورة".حاالت عمى أنه ال توجد الرئيس 

 إحدى لمنظر في 3103في عام  جمسة أن تعقد المحكمةمن المتوقع  .6
 :تشمل، من بين أمور أخرى، ما يميقضية عالقة ( 30) وعشرين

 ؛لعقدنهاء غير قانوني اإل  (0
إصدار  فينظم ولوائح العاممين إجراءات ي بمجمس التأديبال عدم تقيد (3

 ؛اتقرار ال
 دفع فوائد غير مشروعة، (2
 موظف.نقل  في إطارالشحن وفقدان األمتعة الشخصية عدم  (4

مدغشقر ما زالت ألن  جمسةصعوبات في عقد  تواجه المحكمة فإنمع ذلك،  .7
ه ال يجوز عمى أنقواعد اإلجراءات من  8المادة . تنص لعقوباتخضع ت
 ".حاضريناألعضاء الثالثة كان جميع عقد جمسة إال إذا "ممحكمة ل

جمسة  عقد القاضي الثالث،عيين في انتظار تغير أن المفوضية قررت،  .8
إلى  32أديس أبابا، إثيوبيا، من بفي مقر االتحاد االفريقي لمقاضيين تمهيدية 

 تمهيد الطريق لعقدعمل الترتيبات الضرورية لبهدف  3100نوفمبر  35
عقد جمسة مفوضية من دون أي عائق. وتعتزم ال 3103في عام جمستين 

 .3103المحكمة في الربع األول من عام 

 :2112يناير  :حاليالوضع ال -ثانيا

لتعيين قاض في المحكمة اإلدارية لالتحاد  دولة عضوتستند عممية ترشيح  .9
صة تخمقواعد إجراءات المحكمة اإلدارية المن  0أحكام المادة إلى األفريقي 
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يرشح "عمى أن المجمس التنفيذي المذكورة تنص المادة . و التحاد االفريقيل
أعضاء لكي تعين، ضمن  دول أعضاء حسب الترتيب األبجدي ثالث

 ".صةتخماضي في المحكمة اإلدارية العضوا مؤهال لمنصب القوفودها، 

دولة عضو ترشيح إلى  الدورة الحالية خاللالمجمس التنفيذي يدعى ، عميهو  .01
الترتيب األبجدي لمدول األعضاء  حسبلتعيين قاض في المحكمة اإلدارية 

صة لتحل محل تخمإلدارية اللمحكمة ااقواعد إجراءات من  0وفقا لممادة و 
 مدغشقر.

 :الخاتمة – ثالثا

بعد مؤهمة حسب الترتيب األبجدي العضو الدولة المهورية موريتانيا هي إن ج .00
 الثالثة والسبعين ته العاديةالي من قبل المجمس التنفيذي خالل دور مترشيح 

 .3110في طرابمس في عام المنعقدة 

- 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2012

Nomination of one (1) judge of the AU

ad-hoc administrative tribunal

African Union

African Union

http://archives.au.int/handle/123456789/4125

Downloaded from African Union Common Repository


