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 الرئيس عنتقرير 

 مشروع معايير استضافة أجهزة االتحاد
 

 :مقدمة -أوال
ؤتمر رؤساء دول    خال -1 ل النقاش الذي جرى حول القانون التأسيسي ، أعرب م

اد في      ر االتح وحكومات منظمة الوحدة األفريقية عن الرأي أنه بينما يكون مق
اليم أخرى      أديس أبابا، إثيوبيا، فإن األجهزة األخرى يجب أن تستضاف في أق

ه معر       . من القارة اد ويجعل روج لالتح ه ي ذلك هو أن رر ل ا في مختلف    والمب وف
 . أرجاء القارة ويجعله ملكًا للناس بحيث يشعرون بأنهم جزء منه

 
 :المسائل والوضع الراهن -ثانيا

ة    -2 دة األفريقي ة الوح م منظم م تق ة    /ل وط توجيهي ع خط ي بوض اد األفريق االتح
ة          واضحة ومعروفة بشأن الحد األدنى من التسهيالت يجب أن تعرضها دول

از أو مكت    افة جه و الستض ي عض د     . ب إقليم دم توحي ى ع ك إل د أدي ذل وق
د المضيف     خاء البل دى س ى م ة عل ون قائم ا تك ة وإنم هيالت المعروض . التس

ي تعرضها   ة التسهيالت الت ؤتمر فرصة معرف تح للم م ت ك ، ل وفضال عن ذل
 . مختلف البلدان قبل اتخاذ قرار حول موقع جهاز ما

دمتها إلى الدورة العادية وفي هذا الصدد ، أعدت المفوضية مشروع معايير وق -3
رره   . 2004الخامسة للمجلس المنعقدة في يوليو  طلب المجلس التنفيذي في مق

EX.CL/DEC.132(V)   ايير ياغة مع ادة ص ية إع يس المفوض ن رئ م
م           ي ت ار اآلراء الت ي االعتب ذ ف ع األخ ي م اد األفريق زة االتح افة أجه استض

يس    . ئميناإلعراب عنها خالل اجتماع لجنة الممثلين الدا طلب المجلس من رئ
ة      ة السادس دورة العادي ى ال ألة إل ذه المس ن ه ر ع ديم تقري ا تق المفوضية أيض

 . للمجلس التنفيذي
و       -4 ا، في يولي ا، إثيوبي خالل اجتماع الدورة العادية الثالثة للمؤتمر في أديس أباب

ؤتمر  2004 رر الم اد مق م اعتم  ASSEMBLY/AU/DEC.45 (III)، ت
ا      "ه الذي تقرر بموجب ة ألفريقي اليم مختلف ع في أق أن أجهزة االتحاد يجب أن تق

 : وتشمل هذه األجهزة الجديدة". على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي
 

 .البرلمان األفريقي )1
وق      )2 ة لحق ة األفريقي محكمة العدل لالتحاد األفريقي المدمجة مع المحكم

عوب   ان والش ؤتمر   (اإلنس رر الم ب مق بموج
ASSEMBLY/AU/DEC.45 (III). 

 .البنك األفريقي المرآزي )3
 .بنك االستثمار األفريقي )4
 .صندوق النقد األفريقي )5
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 .المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي )6
 
ادة    -5 ذآر أن الم دة المؤسسة       16من الجدير بال من البروتوآول المرفق بالمعاه

ز       ذي دخل حي ان األفريقي وال ق بالبرلم  للجماعة االقتصادية األفريقية والمتعل
ى       2003ديسمبر  14التنفيذ في  ين أمور أخرى ، عل ر  "قد نص، من ب أن مق

ذا     ي ه ة طرف ف ي أراضي دول ون ف ؤتمر ويك دده الم ي يح ان األفريق البرلم
ول ؤتمر   ". البروتوآ رر الم ب مق ك وبموج ن ذل ال ع فض

ASSEMBLY/AU/DEC.39 (III)    ة ه العادي ، قرر المؤتمر خالل دورت
ي أديس  دة ف ة المنعق و الثالث ي يولي ا، ف ا، إثيوبي ان  2004أباب ر البرلم ، أن مق

ة        . األفريقي يكون في جنوب أفريقيا ه في بحث ميزاني ذآر أيضا أن ويجدر بال
رره   أن  EX.CL/DEC.98(V)البرلمان ، قرر المجلس التنفيذي بموجب مق

وفير        ان األفريقي يجب أن تطالب بت ر البرلم الدولة العضو التي تستضيف مق
 . باألثاث والمعدات للبرلمانمبان جاهزة 

ة تنص        -6 ا القانوني فيما يتعلق بسائر األجهزة ، من الجدير بالمالحظة أن وثائقه
دولي،    . على قيام المؤتمر بتحديد مقارها انون ال ووفقا للممارسة المتبعة في الق

 . يتم هذا التحديد بعد دخول االتفاقيات ذات الصلة حيز التنفيذ
ذ   -7 ايير ه روع المع افة    إذنا وغرض مش ات االستض د اتفاقي مان توحي و ض ه

 . بالنسبة لجميع األجهزة المستقبلية لالتحاد
 

 :المقرر الذي يجب أن يعتمده المجلس التنفيذي -ثالثا
 
 :إن المجلس -8

 . يحيط علما بالتقرير -
 . يعتمد مشروع معايير استضافة أجهزة االتحاد -
 .ةيطلب من رئيس المفوضية تنفيذ المعايير المذآور -
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ANNEX.1 
 :مشروع معايير استضافة أجهزة االتحاد األفريقي:  1الملحق 

 
 :مقدمة :أوال

 
اد          -1 ات لالتح ا وواجب و حقوق ة عض ي دول اد ف از لالتح افة جه ب استض تتطل

د المضيف  ذلك البل ي وآ افتها   . األفريق ة الطرف استض رض الدول ادة ، تع ع
از  للجهاز مشيرة إلى التسهيالت التي ترغب في وضعها تح   . ت تصرف الجه

اني لمكاتب    وعليه، من المعتاد أن يقدم البلد المضيف تسهيالت معينة مثل المب
 . االتحاد واالمتيازات والحصانات الالزمة للعاملين وممثلي الدول األعضاء

ررات ذات الصل  -2 ير المق  EX.CL/DEC.98(V)ـة ـــــــــــتش
زة ألASSEMBLY/AU/DEC.39 (III) و  EX.CL/DEC.132(V)و جه

و    صنع السياسة زة     2004لالتحاد الصادرة في يولي بخصوص استضافة أجه
ان          ا آ زة أينم ام األجه ى ضمان قي االتحاد ، إلى وضع معايير متسقة ترمي إل
دول األعضاء     مقرها بأداء مهامها بفعالية في مناخ مناسب ليس فقط بالنسبة لل

 . التي تستعين بخدماتها ولكن أيضا العاملين بها وأسرهم
 

 :مجموعة المعايير :ثانيا
زة أن تكون في          -3 ذه األجه رح استضافة ه يتعين على الدول األعضاء التي تقت

 :موقف يمكنها من استيفاء الحد األدنى من المتطلبات األساسية التالية
 

ا       )أ ( ابها الخاص وفق ى حس از عل توفير األثاث والمعدات لمباني مقر الجه
ي ت   ب الت احة المكت ات مس و    لمتطلب ة العض ى الدول ية إل ا المفوض نقله

 . المعنية
دات          )ب ( اث والمع ر الرسمي المجهز باألث از والمق يس الجه ر رئ توفير مق

 . وذلك على حسابها الخاص
 
 
ة أو        )ج ( ا أي منظم تقلة دون أن تحتله ب مس اني المكت ون مب ب أن تك يج

 . شرآة أو وآالة حكومية أخرى وذلك ألسباب تتعلق باألمن والسرية
 . يجب أن يسهل الوصول إلى المبني الذي يعرضه البلد المضيف )د (
استيفاء متطلبات المناخ السياسي المالئم والتسهيالت اللوجستية  )هـ(

 .الكافية
هيالت   )و ( ة تس ة وخاص ة الحديث بة الفعال ة المناس ة التحتي وفر البني ت

 .ءةاالتصاالت السلكية والالسلكية لتمكين المكتب من العمل بكفا
 . توفر تسهيالت سكنية وطبية مالئمة على مسافة معقولة من المكتب )ز (
رون دورات        )ح ( ذين يحض خاص ال ة لألش ة الكافي هيالت اإلقام وفر تس ت

 .الجهاز
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د صدق            -4 اد ق زة االتح ذي يرغب في استضافة أحد أجه د ال يجب أن يكون البل

م  . حدة األفريقيةعلى االتفاقية العامة لالمتيازات والحصانات لمنظمة الو وإن ل
ازات           ع االمتي ال جمي تعدا إلدخ ون مس ب أن يك ك ، يج ل ذل د فع ن ق يك
با، مع        د المضيف، وحيث يكون مناس والحصانات الواردة فيها في اتفاقية البل
ات الدبلوماسية       ة جنيف حول العالق االمتيازات والحصانات الواردة في اتفاقي

 . 1961لعام 
دول     يجب أن ترسل المفوضية هذه -5 ع ال ى جمي المعايير ونموذج اتفاقية المقر إل

 . األعضاء وطلب العروض الستضافة أجهزة االتحاد
ة     -6 ى الدول ائق إل ة تقصي للحق وم ببعث تقل وتق اء فريق مس وم المفوضية بإنش تق

رح    ع المقت يش الموق اد وتفت زة االتح د أجه ي تعرض استضافة أح العضو الت
 .تنفيذيوتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس ال

س       -7 ى المجل اد إل زة االتح ن أجه از م ر جه افة مق روض استض ع ع دم جمي تق
ث ذي للبح رأي  . التنفي ي ال التوافق ف د المضيف ب ار البل تم اختي ذر . وي وإن تع

دم توصياته     . ذلك، فبأغلبية الثلثين د المضيف ويق ويختار المجلس التنفيذي البل
 . إلى المؤتمر التخاذ قرار بشأنها

ؤتمر  -8 رر الم رأي، وإن  يق ي ال التوافق ف ه وب د إجراءات ا لقواع از وفق ر الجه مق
 . تعذر ذلك ، فبأغلبية الثلثين

ة العضو   -9 ا والدول ة االستضافة بينه ع اتفاقي ك ، تضمن المفوضية توقي د ذل بع
 . المعنية

ة         -10 اد إذا رأي أن الدول از لالتح ل جه ول نق رارا ح ذ ق ؤتمر أن يتخ وز للم يج
ايير  العضو المعنية لم تعد تستوف  ذه المع رأي      . ي ه التوافق في ال رار ب يتخذ الق

 . وإن تعذر ذلك ، فبأغلبية الثلثين
 

 ـ
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