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 مشروع معايير منح صفة المراقب

 حاد األفريقيونظام االعتماد داخل االت
 2004ديسمبر 

 
 :عامة مقدمة

منذ السنوات األولي من إنشائها ، حددت منظمة الوحدة األفريقية طرق منح صفة  -1
اون مع مختلف المنظمات والمؤسسات         ة والتع ر الحكومي المراقب للمنظمات غي

دافها          ا وأه ا ساهم في تحقيق غاياته ا مم ا وخارج أفريقي م   . سواء في أفريقي د ت وق
دى    إضفاء  ب ل نح صفة المراق ن خالل م اون م ذا التع ى ه مية عل الصبغة الرس

اهم         ذآرات التف اون أو م ات التع رام اتفاقي منظمة الوحدة األفريقية أو من خالل إب
 . بين منظمة الوحدة األفريقية وشتى المنظمات والمؤسسات ألغراض معينة

ة -2 دة األفريقي ة الوح نح صفة المراقب داخل منظم ق بم ا يتعل ايير  وفيم إن المع ، ف
ة  ي الوثيق وان  AHG/192 (XXIX)REV.1المتضمنة ف نح صفة "بعن ايير م مع

ة التاسعة والعشر       "المراقب دورة العادي دتها ال د اعتم دول    وق ؤتمر رؤساء ال ن لم
ن   ر، م اهرة، مص ي الق ات ف و  30 – 28والحكوم رار 1993يوني ع الق ، راج

AHG/RES.222 (XXIX)  . تند إ ديالت المقترحة من     وآانت المعايير تس ى التع ل
. CM/170(LVII)اللجنة االستشارية والتي وافق عليها مجلس الوزراء في وثيقته 

ة في         نح صفة المراقب المطبق ايير م بيد أن هناك حاجة إلى مراجعة وتحديث مع
 .إطار منظمة الوحدة األفريقية لمواءمتها مع الواقع الجديد لالتحاد األفريقي

ا والتطورات   في ضوء ما سلف ، ق -3 امت المفوضية بمراجعة المعايير للتوفيق بينه
ذي    المستجدة وقدمت مقترحات ملموسة إلى الدورة العادية الخامسة للمجلس التنفي

ن    ا م س أباب ي أدي دة ف و  28 – 25المنعق ين    2004يوني ة الممثل ق لجن ن طري ع
ايير       . الدائمين دائمين المع ين ال ة الممثل ا ، اعتمدت لجن نح   ومن جانبه المقترحة لم

غير أنه فيما بعد عند بحث وثائق أخرى  . صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية
ر      دول غي ة وال ات الدولي ي والمنظم ل اإلقليم ات التكام اد منظم ل باعتم تتص

. األفريقية ، أوصت لجنة الممثلين الدائمين أن يتم دمجها جميعًا في معايير موحدة 
ى   ذي عل س التنفي ق المجل د واف ة    وق تكمال الوثيق ب اس ق وطل ت الح ي وق ذا ف ه

 . الموحدة وتقديمها إلى دورته العادية السادسة عن طريق لجنة الممثلين الدائمين
ة            -4 يلة الدينامي د من الوس د مزي دة هو تولي ايير الجدي . آان الهدف من مشروع المع

اد     ار االتح ي إط ب ف نح صفة المراق ي تم ات الت تطيع المنظم ث تس ب تن أحي لع
دة بصور اد  ادورة متزاي ي شؤون االتح اء ف لوبن ورا من ذي قب ر ظه ي . أآث وف

دود    ة مح ات المراقب ذه المنظم إن دور ه راهن، ف ت ال ا   والوق ي تجنيه د الت الفوائ
ة   ا  منظمة الوحدة األفريقي ايير        منه ضئيلة هي األخرى ويقصد من مشروع المع
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اد   الجديدة إقامة عالقة تمكنها من لعب الدور المتوخي في الق انون التأسيسي لالتح
 . األفريقي

اد     -5 مي العتم ام رس ا وضع نظ ن الضروري أيض ك ، أصبح م ى ذل باإلضافة إل
ة بحيث يمكن       ر األفريقي دول غي منظمات التكامل اإلقليمي والمنظمات الدولية وال
اد      دى االتح ا ل س أباب ي أدي دول ف ات وال ذه المنظم ميين له ين الرس اد الممثل اعتم

ذا أ . األفريقي اد األفريقي في القضايا         وه د دور االتح صبح ضروريا نظرا لتزاي
د          دى البل دهما ل ا أح س أباب ي أدي فيرين ف دول س ت بعض ال ث عين ة وحي الدولي

ك، اتصلت   . خر لدى االتحاد األفريقي مثل الدانماركآلالمضيف وا وفضال عن ذل
اد م    ا في اعتم ا  بعض الدول الصديقة باالتحاد األفريقي لإلعراب عن رغبته مثليه

 . لدى االتحاد
ه في    . الوثائق في وثيقة واحدة آما طلب المجلس مجقد قامت المفوضية بد -6 ر أن غي

راءات    ون إج ى تك ا الصيغة األصلية حت ا م رت المفوضية نوع ذلك، غي ام ب القي
ة      ة واحدة   متضمنة  اعتماد منظمات التكامل اإلقليمي والمنظمات الدولي . في وثيق

باعتماد الدول غير األفريقية باعتماد ممثليها سواء آانت    وتتعامل الوثيقة المتعلقة
ى منظمات التكامل اإلقليمي       دى      وأبلدانهم تنتمي إل دة ل ة المعتم المنظمات الدولي

 :أقسام هي) 3(وعليه ، فإن الوثيقة تتألف من ثالثة . االتحاد أم ال
 

 .منح صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية ) أ(
 
 .اإلقليمي والمنظمات الدولية اعتماد منظمات التكامل ) ب(

 
 .اعتماد الدول غير األفريقية ) ج(
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 1القسم األول 

 مشروع معايير منح صفة المراقب لدى
 االتحاد األفريقي للمنظمات غير الحكومية

 :الجزء األول
 :مبادئ يتعين تطبيقها في منح صفة المراقب لدى االتحاد األفريقي

 
ة مع روح   المنظمات التي تط غاياتف واهدأكون ت -1 لب صفة المراقب، متطابق

 .ومبادئ القانون التأسيسى لالتحاد األفريقي أهدافو
تتعهد المنظمة بدعم أعمال االتحاد األفريقي وتشجع المعرفة بمبادئه وأنشطته   -2

 .طبقا ألهدافه وأغراضه وطابع ومجال اختصاصه وأنشطته
ب ل   -3 فة المراق نح ص ة   تم ة واإلقليمي ة الفرعي ات اإلقليمي ة  لمنظم واإلفريقي

 .المشترآة طبقا للمعايير الحالية
ة من أشخاص ذوى أصل أفريقي     لأيضا  منح صفة المراقب يجوز  -4 في   منظم

 .المهجر آما يحدده المجلس التنفيذي
ـا     -5 . تكون المنظمة ذات مكانة معترف بها داخل المجال المحدد من اختصاصه

ة    وعندما يوجد عدد من المنظمات لديها أهداف ومصالح وآراء   أساسية مماثل
دى    في مجال بعينه، فإنه يتم تشجيعها ألغراض   نح صفة المراقب ل اد   م االتح

 .األفريقي لتشكيل لجنة مشترآة أو جهاز آخر من أجل المجموعة آكل
 :تكون المنظمة -6
 

ة       )أ ( ام باألنشطة اإلقليمي د في القي مسجلة في دولة عضو دون أي تقيي
 .والقارية

ى الت  )ب ( ل عل ديم دلي ع   تق ة مجتم ة أو منظم ة أفريقي ا آمنظم جيل إم س
ثالث    ديم       ) 3(مدني في المهجر ل اريخ تق ل ت ل قب ى األق سنوات عل

 .الطلب بما في ذلك دليل التشغيل طوال هذه السنوات
 :يكون للمنظمة -7

 . ةتنفيذي هيئة امقر رئيسي ثابت ولديه )أ (
ه         )ب ( ودع نسخة من ة ت د بصورة ديمقراطي يس   يكون لها دستور معتم دى رئ ل

 . المفوضية

                                           
ة  " المنظمة"ذلك بوضوح، تعني آلمة خالف لم يتم النص على ما   1 المنظمات غير الحكومية على المستويات اإلقليمي

 .الفرعية واإلقليمية واألفريقية المشترآة
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ذين        )ج ( اءلة أعضائها ال ة لمس ات مالئم ك آلي يكون للمنظمة هيكل تمثيل وتمتل
ة   يمارسون رقابة فعالة على سياستها من خالل عمليات مالئمة وديمقراطي

 . وشفافة لصنع القرار
ب  )د ( واطنين  يج ن م ة م ا إدارة المنظم ألف منه ي تت ة الت ون الغالبي أن تك

 .أفريقيين في المهجر آما يحدده المجلس التنفيذيأفريقيين أو 
ة مستمد ب  مثل هذه االموارد األساسية لثلثي كون ي -8 ر  لمنظم در آبي ل    ق ى األق عل

تم تلقى       دما ي تم     المن مساهمات أعضائها، وعن ة، ي ة خارجي مساهمات طوعي
ات العضوية   وإن أي دعم أو  . الكشف بكل أمانة عن مبالغها ومانحيها في طلب

ا ى إسهام م ة إل ر مباشرة، من أي حكوم ره، بصورة مباشرة أو غي لي أو غي
 .المنظمة، يتم إعالنه وتقييده بصورة تامة في السجالت المالية للمنظمة

ايير        -9 ى أساس مع ة عل ة تمارس التفرق ال تحصل على صفة المراقب أي منظم
 .معينة مثل الجنس، اللون، الديانة، العرق، القبيلة أو الساللة

 
 
 
 
 

 الثاني الجزء
 تقديم الطلبات من المنظمات غير الحكومية عملية

 
ديم       -1 ة ترغب في تق ة منظم ب،     طلب  يطلب من أي ى صفة المراق للحصول عل

 :بما يلي القيام
ك بستة     تقديم  )أ  ا في ذل شهور  ) 6(طلب آتابي إلى المفوضية يشير إلى نيته

ته  ن دراس ل أن يمك ل قب ى األق لعل ن قب ك م ذي، وذل ة  المجلس التنفي بغي
 .السماح بوقت آاف لمعالجة الطلب

ديم )ب ا تق ة بعضويتها، ومصادر تمويله ة محدث ا، وقائم تورها أو ميثاقه  ،دس
 . بما في ذلك نسخ من أحدث بيانات ميزانياتها، ومذآرة بأنشطتها

ة،      -2 ة للمنظم ابقة والحالي طة الس ى األنش طة عل ذآرة األنش تمل م ي أن تش ينبغ
صالت خارجة عن أفريقيا ، وأية معلومات أخرى   وصالتها، بما في ذلك أية 

 .من شأنها أن تساعد في تحديد هويتها ، وبصفة خاصة مجال أنشطتها
اد            -3 ل من اللغات الرسمية لالتح ى األق ين عل ائق في اثنت ع الوث يجب تقديم جمي

 .آافية لتسهيل توزيعها على ممثلي الدول األعضاء نسخاألفريقي وب
ر حكو -4 ة غي ت منظم ة  وإذا آان ديم آاف ا أيضا تق ب منه ر، فيطل ي المهج ة ف مي

ا       ة به ة حميم ا معرف ل لهم صفاتها وذآر دولتين عضوين في االتحاد على األق
 .ومستعدتان للشهادة بأصالتها ومصداقيتها
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ه   -5 ى صفة المراقب لبحث ب للحصول عل ديم أي طل تم تق لال ي ن قب المجلس  م
م   ا ل ذي، م تة تم ي التنفي ك بس ى األ ) 6(ذل ي يبحث  أشهر عل ه الت ل دورت ل قب ق

تم    ى أن ت ب، عل ذا الطل ا ه ه خالله ن  ةتام بصورةمعالجت لم ية  قب المفوض
 .لجنة الممثلين الدائمين تقديمه إلى المجلس التنفيذي بواسطةو

ى  -6 ب عل زام  ال يترت ة أي الت ب لمنظم نح صفة المراق بم ن جان المفوضية  م
 .المنظمةإعانات أو مساعدة مادية لهذه تقديم ب

 
 جزء الثالثال

 جلسات االتحاد األفريقي داوالتمشارآة المنظمات المراقبة في م
 :يجوز لممثلي المنظمات المراقبة  -1
 

 نية لمؤتمرات االتحاد األفريقيعلات اللدورلحضور في الصاالت العامة لا )أ 
 ،ذات الصلة بمجاالتهم

ي م  )ب ارآة ف ي  داوالتالمش اد األفريق زة االتح ا للش  أجه ط طبق روط فق
 .الجزءهذا الموضوعة في 

ي      -2 اد األفريق ائق االتح ى وث بل الحصول عل ه س ون لدي ب أن يك وز ألي مراق يج
 :شريطة أن

 .ال تكون ذات طابع سرى )أ 
 .أن تكون لمعالجة مواضيع ذات اهتمام بالنسبة للمراقبين المعنيين )ب 

 
الحاالت التي ليست فيها يكون توزيع وثائق االتحاد األفريقي مقابل السداد في تلك  -3

 .تبادلية
راقبين لحضور االجتماعات ال    -4 ة خالل مناقشة أي موضوع  مغلق يجوز دعوة الم

 .يعنيهم
ي    -5 ارآة ف رئيس، المش ن ال إذن م راقبين، ب وز للم داوالتيج ي  م ات الت االجتماع

الجلسات، إال   داوالتيدعون إليها، وعلى الرغم من أنه تجوز لهم المشارآة في م
 .ليس لديهم الحق في التصويت أنه

يهم،          -6 وع يعن ول موض ان ح ديم بي راقبين بتق ؤتمر للم يس الم أذن رئ وز أن ي يج
يس      ق رئ ن طري ؤتمر ع يس الم ى رئ دما إل ان مق ص البي ل ن ريطة أن ينق ش

 .لمفوضيةا
ى         -7 ة عل نهم من اإلجاب ة تمكي راقبين بغي ة للم يجوز لرئيس المؤتمر أن يعطى الكلم

 .ا إليهم الدول األعضاءأسئلة قد توجهه
 

 الجزء الرابع
 أحكام خاصة تعالج مشارآة المراقبين
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 في أعمال اللجنة االقتصادية واالجتماعية
 المتخصصة األخرىالفنية والثقافية واللجان 

 
 : التالية ةتمنح صفة المراقب للفئ -1

 .لمؤسسات غير الحكومية األفريقية المشترآةا )أ (
 .مهجرومية في الاألجهزة غير الحك )ب (

 :الفئة هذه يجوز لمراقبي -2
 

افي        ) أ( اعي والثق ادي واالجتم س االقتص ة للمجل دورات العام ور ال حض
 .المتخصصة ذات الصلة خالل مناقشة موضوع يخصهمالفنية واللجان 

 .إرسال بيان آتابي إلى المفوضية ) ب(
 

 الجزء الخامس
 العالقات بين االتحاد األفريقي والمراقبين

اد     تتعهد المن -1 ة مع االتح اون وثيق ظمة التي تتمتع بصفة المراقب بإقامة عالقات تع
لحة       يع ذات المص ع المواض ول جمي اورات ح ي مش ه ف دخل مع ي وأن ت األفريق

 . المشترآة
اد األفريقي أن           -2 دى االتح ع بصفة المراقب ل ع المنظمات التي تتمت يطلب من جمي

ة    ارير التي    . وامأع ) 3(تتقدم بتقارير موجزة حول أنشطتها آل ثالث ذه التق وأن ه
 :توفره المفوضية، تشير شكلتقدم طبقًا ل

 .إلي وضعها المالي وقابليتها علي االستمرار )أ (
ه        )ب ( ذي قدمت دعم ال ق بال ا يتعل وأنشطتها عبر تلك الفترة ، وبصفة محددة فيم

  .ألعمال االتحاد األفريقي أو للجماعة االقتصادية األفريقية
ون )ج ( ن يتول ت   م واء أن أجري ابهم وس د انتخ مية ، عن ب الرس المناص

 . االنتخابات طبقًا للنظم األساسية للمنظمة
ر  -3 سنويا موجزا عن وضع وأنشطة المنظمات التي منحت          اتقدم المفوضية تقري

 .لجنة الممثلين الدائمينصفة المراقب إلى المجلس التنفيذي من خالل 
ة تتمتع بصفة المراقب، وقامت بتغيير يجوز لرئيس المفوضية أن يأذن ألية منظم -4

د منحت صفة المراقب في         حلت محلاسمها بصورة قانونية، أو  ة آانت ق منظم
 .السابق، أن تستمر في التمتع بهذه الصفة تحت االسم الجديد

ى توصية من         -5 اًء عل وم، بن ذي أن يق ة يجوز للمجلس التنفي دائمين،    لجن ين ال الممثل
قادرة اتضح أن أية منظمة تتمتع بهذه الصفة لم تعد صفة المراقب ، إذا ما  سحبب

ل صالحية االستمرار أو الوجود       ايير مث على استيفاء المتطلبات الواردة في المع
 .األداء بصورة سليمة، أو قد فقدت طابعها التمثيلي أو استقاللها أو
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زة     -6 إن منح صفة المراقب أو تعليقها أو سحبها من منظمة غير حكومية هو من مي
 .التحاد األفريقي وال يكون موضع قرار من أي محكمةا
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 الجزء السادس
 أحكام نهائية

 
ة     -1 ق باتفاقي إن أحكام االتفاقية العامة بشأن االمتيازات والحصانات، وتلك التي تتعل

المقر الرئيسي لالتحاد ال تطبق على المراقبين، ماعدا تلك التي تتعلق بالتسهيالت 
 .شيراتالمنصوص عليها لمنح التأ

ى        -2 يكون المراقبون أنفسهم مسئولين عن المصروفات التي تنفق نتيجة لسفرهم إل
 .ومن مكان عقد المؤتمر وإقامتهم فيه

ات   -3 ا للترتيب ي طبق اد األفريق دى االتح ي منحت صفة المراقب ل ات الت إن المنظم
 .القديمة، ستعمل وفقا للمعايير الحالية

 
 القسم الثاني

 ظمات التكامل اإلقليمي والمنظمات الدوليةمشروع معايير اعتماد من
 

 :مقدمة
ة خاصة       -1 ة مع المنظمات الدولي لقد أقامت منظمة الوحدة األفريقية عالقات تعاوني

وعليه، قد . األمم المتحدة ووآاالتها المتخصصة التي لها عالقات عمل وثيقة معها
ذي هو    أقامت معظم وآاالت األمم المتحدة عالقات نابضة مع االتحاد األف ريقي ال

 . على عالقات العمل القائمة تحافظوخلف منظمة الوحدة األفريقية 
ة الوحدة         -2 ين منظم اهم ب ذآرات تف اون أو م ات تع تحكم هذه العالقات اتفاقي

ور   ة لحض وق متبادل ت حق ي منح ة الت ات المعني ة والمنظم األفريقي
ة الوح       . اجتماعات بعضها البعض ة ، قامت منظم ذه اآللي دة ومن خالل ه

ب أو          فة المراق ن ص كًال م ا ش ة بمنحه ات دولي اد منظم ة باعتم األفريقي
 .تبادلمالتمثيل في اجتماعات بعضها البعض على أساس 

ين أو  -3 ين خاص ة ممثل ات الدولي ض المنظم ت بع ك ، عين ن ذل ال ع فض
ن          لين ع تقلين ومنفص ي مس اد األفريق دى االتح ارا ل ال آب وظفي اتص م

اد   بعثاتها لدى إثيوبيا مع تكلي اتهم واالتح فهم بمهام تتعلق بمسائل تهم منظم
دة     . األفريقي  م المتح امج األم م المتحدة، برن ذه هي الحال بالنسبة لألم وه

دة    م المتح امج األم ة، برن حة العالمي ة الص يف، منظم ائي، اليونيس اإلنم
ة      دول العربي ة ال ة وجامع دة للبيئ م المتح امج األم كانية، برن طة الس لألنش

ون  . رانكوفونيةوالمنظمة الف إلى جانب ذلك، لبعض المنظمات الدولية ممثل
ي،     اد األفريق ا واالتح ن إثيوبي ل م دى آ دون ل ا معتم ة منه ة األغذي منظم

والزراعة، االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، مكتب المفوض 
ان وق اإلنس امي لحق ي   . الس ي ف اد األفريق ي االتح إن ممثل ه ، ف ن جانب وم
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ض ال ي   بع دة ف م المتح ل األم ة مث ات دولي دى منظم دون ل دان معتم بل
ي     ة ف ية األوروبي ة، المفوض دة األمريكي ات المتح ورك ، الوالي نيوي

 .بروآسل، بلجيكا ومكتب األمم المتحدة في جنيف، سويسرا
ة     -4 دة األفريقي ة الوح ت تحت منظم ام ثاب اك نظ يس هن ك ، ل ن ذل فضال ع

ة ل اإلقليمي ات التكام اد منظم ين   العتم ا وب ز بينه اك تميي ن هن م يك ول
ة  ات الدولي ه.  المنظم د ،  وعلي اد    توج ي واالتح اد األوروب ين االتح ب

ها       ي بعض دعوة ممثل ا ب ان بموجبه وم المنظمت اون تق ة تع ي اتفاقي األفريق
ور أخرى، وألن   ين أم ن ب ام ، م بعض ذات االهتم لحضور اجتماعات ال

ات التكامل االقتصادية هي من حيث الفل فة والتوجه، منظم رب س ى أق إل
ة      ة رسمية لتنظيم العالق أهداف االتحاد األفريقي، من الضروري إقامة آلي

ا   ا بينه ذا   . بينها واالتحاد األفريقي لتبادل الخبرات والممارسات فيم وفي ه
اون مع منظمات تكامل إقليمي       الصدد، فإن توطيد عالقات الصداقة والتع

ا    ي ، اتح اد األوروب ل االتح ة مث اد   معين يا واالتح رق آس وب ش د دول جن
ذآر ال          ى سبيل ال ة، عل دول األمريكي ة ال األوروبي للتجارة الحرة ومنظم

اد     مالحصر، وذلك على أساس  رة بالنسبة لالتح ا آبي تبادل ، تكون له مزاي
 .األفريقي

فاء        -5 ذ إض ن المحب تمر ، م ب أن تس اون يج ة للتع ة الحالي ع أن الطريق وم
 .إطار االتحاد األفريقيالصبغة الرسمية عليها في 

 
 2الجزء األول 

 المبادئ التي يجب تطبيقها في اعتماد منظمات التكامل اإلقليمي
 والمنظمات الدولية لدى االتحاد األفريقي

 
يجب أن تتطابق أهداف وغايات المنظمات التي ترغب في أن تكون معتمدة لدى  -1

القانون التأسيسي في  الواردةمبادئ الهداف واألروح والاالتحاد األفريقي مع 
 . لالتحاد

وم   -2 يجب أن تتعهد هذه المنظمات بأن تتعاون مع االتحاد األفريقي وتدعم عمله وتق
اق    ة ونط ه وطبيع ه وغايات ا ألهداف طته وفق ه وأنش ة بمبادئ ز المعرف بتعزي

 . اختصاصه

                                           
، لغرض هذا القسم، تعني منظمة تكامل إقليمي أو   "المنظمة"لك بوضوح، فإن آلمة ذخالف ما لم يتم اإلعراب عن   2

ي ال           ة المشترآة الت ة واألفريقي ة الفرعي ة واإلقليمي ك المنظمات اإلقليمي منظمة دولية أو حكومية مشترآة بما في ذل
ة    ة تكام       . يعترف بها آمجموعات اقتصادية إقليمي إن منظم ذا، ف ايير ه ة    ولغرض مشروع المع ل إقليمي هي منظم

وب              ة لتن دان عن اختصاصات معين ا بعض البل اعي واالقتصادي وتنازلت له أسست بهدف ضمان التكامل االجتم
 .عنها في هذه االختصاصات
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اد         -3 دى االتح دة ل ة المعتم ات الدولي ع المنظم ى وض ة عل ايير الحالي ؤثر المع ال ت
 .يقياألفر

اد       -4 دى االتح دة ل إن منظمات التكامل اإلقليمي والمنظمات الدولية التي ليست معتم
 . األفريقي حاليا، يجوز أن تعتمد لديه وفقا للمعايير الحالية

ا          -5 ة المشترآة التي ال يعترف به ة واألفريقي ة واإلقليمي ة الفرعي المنظمات اإلقليمي
 . حاليةآمجموعات اقتصادية إقليمية وفقا للمعايير ال

 
 الجزء الثاني

 عملية اعتماد المنظمات
 
ترغب في االعتماد لدى التي دولية المنظمة القتصادي أو التكامل االعلى منظمة  -1

 . االتحاد األفريقي، أن تقدم طلبها إلى رئيس المفوضية
انون    -2 ي الق واردة ف داف ال ادئ واأله ا للمب ب وفق ذا الطل ل ه ي مث رئيس ف ينظر ال

زة  . معاييرالتأسيسي وهذه ال ثم يقوم بالترتيبات الستالم أوراق االعتماد ويبلغ أجه
 . صنع السياسة فيما بعد وبصورة دورية باسم ورتبة الممثل المعتمد

يتبع نفس اإلجراء بالنسبة للمنظمات األفريقية الحكومية المشترآة التي ال يعترف  -3
تها مع االتحاد في  بها آمجموعات اقتصادية إقليمية والتي تعتبر مشارآتها وشراآ

 . عمله مفيدة
 

 الجزء الثالث
 حقوق المنظمات المعتمدة في مداوالت االتحاد األفريقي

 
ات    ادي أو المنظم ل االقتص ات التكام ي منظم ات أو ممثل اء البعث وز لرؤس يج

 :الدولية المعتمدة لدى االتحاد األفريقي
ي ذات ال    -1 اد األفريق ؤتمرات االتح ة لم دورات العلني ور ال االت  حض لة بمج ص

 .اختصاصهم
واردة في           -2 ا للشروط ال اد األفريقي فقط وفق زة االتح المشارآة في اجتماعات أجه

 . هذا الجزء
 :على أن تكن الوصول إلى وثائق االتحاد األفريقي -3
 

 . ذات طابع سري غير )أ (
 .تتناول مسائل ذات اهتمام بالنسبة للمنظمات المعنية )ب (

 
ؤتمر ، ا    -4 يس الم ن رئ إذن م دعون      ب ي ي ات الت داوالت االجتماع ي م ارآة ف لمش

 . لحضورها دون أن يكون لهم حق التصويت
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ان  -5 دعون لحضورها، اإلدالء ببي ي ي ؤتمرات المتخصصة الت يس الم إذن من رئ ب
بقا       ؤتمر مس يس الم ى رئ حول مسألة تهمهم على أن يكون نص البيان قد أرسل إل

 . من خالل رئيس المفوضية
يهم         إعطاء رئيس االجتماع -6 ا إل د توجهه ئلة ق ى أس رد عل الكلمة لهم لتمكينهم من ال

 . الدول األعضاء
 

 الجزء الرابع
 العالقات بين االتحاد األفريقي والمنظمات المعتمدة

 
اد األفريقي و    -1  إجراء تتعهد المنظمة المعتمدة بإقامة عالقات تعاون وثيقة مع االتح

 . تمام المشتركمشاورات منتظمة مع األخير حول المسائل ذات االه
ا  إن منح  -2 ه وسحبه من  االعتماد لمنظمة م ا وتعليق اد األفريقي       ه زة االتح هو من مي

 . وال يكون موضع تحكيم في أي محكمة
 

 الجزء الخامس
 
ة     لال تنطبق أحكام االتفاقية العامة  -1 ق باتفاقي ك التي تتعل المتيازات والحصانات وتل

 . دةالتحاد األفريقي، على المنظمات المعتمامقر 
ا الخاصة     -2 ة  تكون المنظمات المعتمدة مسؤولة عن نفقاته ى ومن    المتعلق بالسفر إل

 . فيه مكان المؤتمر واإلقامة
 

 القسم الثالث
 مشروع معايير اعتماد الدول غير األفريقية

 
طوال وجودها ، لم تقم منظمة الوحدة األفريقية بإجازة ممارسة العتماد الدول  -1

ن المعتاد أن تطلب الدول االعتماد لدى المنظمات الدولية بيد أنه م. غير األفريقية
على أساس متبادل وقد قدمت مثل هذه الطلبات إلى منظمة الوحدة األفريقية في 

ومن الجدير بالمالحظة أن األمم المتحدة قد منحت امتيازات االعتماد . الماضي
تي لم تكن لعدة للدول غير األعضاء في الماضي بما في ذلك سويسرا والفاتيكان ال

وتري مفوضية االتحاد األفريقي أن وضع . سنوات دولة عضوا في األمم المتحدة
العتماد لبعض الدول غير األفريقية على أساس متبادل منح امثل هذه اإلجراءات ل

له بعض المزايا بالنسبة لالتحاد األفريقي من حيث تحديد الشخص الذي يكون 
وفي الحقيقة ، فإن . ئل المتعلقة باالتحادنقطة االتصال ويتعامل مع المسا

الدانمارك قد عينت ممثال على مستوي سفير لدى االتحاد األفريقي مستقال 
 . ومنفصال عن ممثلها لدى البلد المضيف
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فضال عن ذلك ، يجدر بالمالحظة أن ممثلي الدول األعضاء لالتحاد األفريقي  -2
وفوق ذلك، فإنه إثر زيارة . وروبيلدى بلجيكا هم معتمدون حاليا لدى االتحاد األ

المفوضية إلى المفوضية األوروبية منذ بضعة أشهر، وافق االتحاد األوروبي 
على تعزيز تعاونه مع االتحاد األفريقي وطلب اعتماد ممثلي أعضائه في أديس 

إضافة إلى ذلك، قد طلب عدد من الدول الصديقة غير . أبابا لدى االتحاد األفريقي
التي لها روابط قوية وتاريخية مع أفريقيا، اعتماد ممثليها لدى آل من األفريقية 

 . جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية واالتحاد األفريقي
وعليه ، من المقترح بقوة ، وضع إجراء اعتماد رسمي فيما يتعلق برؤساء  -3

 . البعثات أو ممثلي الدول غير األفريقية الذين يحبذ منحهم االعتماد
ن شأن مثل هذا االعتماد تكثيف التعاون الجيد مع الدول الشريكة غير األفريقية م -4

ح بعثات فتح مكاتب االتحاد األفريقي في مختلف سفاراتها أو فتوتمكينها من 
 . منفصلة لدى االتحاد األفريقي

 
 الجزء األول

 المبادئ التي يجب تطبيقها في اعتماد الدول
 فريقيلدى االتحاد األ فريقيةغير األ

 
يجب أن تتطابق أهداف وغايات الدول غير األفريقية الراغبة في االعتماد لدى  -1

االتحاد األفريقي مع روح وأهداف ومبادئ االتحاد األفريقي آما وردت في 
 . القانون التأسيسي

تتعهد الدول غير األفريقية المعتمدة بدعم عمل االتحاد األفريقي وتعزيز المعرفة  -2
 . بمبادئه وأنشطته

 . يجوز أن تعتمد الدول غير األفريقية لدى االتحاد األفريقي وفقا لهذه المعايير -3
 

 الجزء الثاني
 عملية اعتماد الدول غير األفريقية

 
على الدول غير األفريقية المعتمدة لدى جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية  -1

 . المفوضية بذلك والراغبة في االعتماد لدى االتحاد األفريقي أن تبلغ رئيس
ينظر الرئيس في مثل هذه الطلبات وفقا للمبادئ واألهداف الواردة في القانون  -2

التأسيسي والمقررات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة صنع السياسة لالتحاد 
 .األفريقي ويبلغ الدول األعضاء باألمر للحصول على تعليقاتها ومالحظاتها

يومًا من تاريخ ) 45(سة وأربعين إن لم يكن هناك اعتراض في غضون خم -3
 .اإلشعار، يقبل الرئيس أوراق اعتماد رئيس بعثة أو ممثل الدولة غير األفريقية
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في حالة االعتراض، ال يقوم رئيس المفوضية بمعالجة الطلب وإنما يدرج المسألة  -4
 . في جدول أعمال المجلس التنفيذي

 
 الجزء الثالث

 ة فيحقوق الدول غير األفريقية المعتمد
 مداوالت اجتماعات االتحاد األفريقي

 
 : يجوز لرؤساء بعثات أو ممثلي الدول غير األفريقية المعتمدة 

 
أن توجه إليهم الدعوة لحضور الدورات العلنية لمؤتمرات االتحاد  -1

 . األفريقي ذات االهتمام بالنسبة لهم
 :الوصول إلى وثائق االتحاد األفريقي على أن تكون -2

 . طابع سريغير ذات  )أ (
 . تتناول مسائل ذات اهتمام للمراقبين المعنيين )ب (

 
المشارآة في اجتماعات أجهزة االتحاد األفريقي فقط وفقا للشروط الواردة  -3

 . في هذا الجزء
 ندعويبإذن رئيس المؤتمر ، المشارآة في مداوالت االجتماعات التي  -4

 . لحضورها دون حق التصويت
لحضورها ، اإلدالء ببيان  ندعويصصة بإذن من رئيس مؤتمرات متخ -5

حول مسألة تهمهم على أن يرسل نص البيان إلى رئيس المؤتمر مسبقا 
 . عن طريق رئيس المفوضية

لحضورها  ندعويإعطاء الكلمة لهم خالل االجتماعات العلنية التي  -6
 . للتحدث حتى يتمكنوا من الرد على أسئلة قد توجهها إليهم الدول األعضاء

 
 لرابعالجزء ا

 العالقات بين االتحاد األفريقي والدول غير األفريقية المعتمدة
 
تتعهد الدول غير األفريقية المعتمدة بإقامة عالقات تعاون وثيقة مع االتحاد  -1

األفريقي وإجراء مشاورات منتظمة معه حول جميع المسائل ذات االهتمام 
 . المشترك

األفريقية هو من ميزة االتحاد  إن منح االعتماد وتعليقه وسحبه من الدول غير -2
 . األفريقي وال يكون موضع تحكيم في أي محكمة

 
 الجزء الخامس
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 أحكام نهائية
 
ال تنطبق أحكام االتفاقية العامة لالمتيازات والحصانات وتلك المتعلقة باتفاقية  -1

 . مقر االتحاد على الدول غير األفريقية المعتمدة
ة مسؤولة عن نفقاتها الخاصة المتعلقة بالسفر تكون الدول غير األفريقية المعتمد -2

 . إلى ومن مكان المؤتمر واإلقامة فيه
 ـ
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