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 ريقيوضع معاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفعن تقرير ال
 (2162يناير  61)حتى 

 
 :أ. مقدمة

عاهػػػػداظ منامػػػػة الويػػػػدة األدريقيػػػػة/ا تياد مو ػػػػ  عػػػػف إف تقريػػػػر راػػػػيس المفو ػػػػية  .0
قد أعد دػي البدايػة بنػال علػب الػو الػدورة العاديػة الااداػة والاػتيف لمجلػس  األدريقي

لػػػب قػػػدـ إو  0553مػػػايو  34إلػػػب  32الػػػوزرال المنعقػػػدة دػػػي هػػػراري، زيمبػػػابوي، مػػػف 
ثيوبيػا، دػي إة العاديػة الاػابعة والاػتيف لمجلػس الػوزرال المنعقػدة دػي أديػس أبابػا، الػدور 

ودػػػػػي تناولػػػػػ  للتقريػػػػػر، شػػػػػدد المجلػػػػػس علػػػػػب  ػػػػػرورة تػػػػػذ ير الػػػػػدوؿ  .0554دبرايػػػػػر 
علػب هػػذل المعاهػداظ وا ن ػػماـ التوقيػ  والتصػػديؽ األع ػال بصػػفة منتامػة بو ػػ  

 الدوراظ العادية.جدوؿ أعماؿ دي  منتاماً صار التقرير بندًا  ،إليها. وبناًل علي 
 :ب. القضايا والموقف الحالي

لمنامػػػة الويػػػدة األدريقيػػػة صػػن  الايااػػػة ، اعتمػػػدظ أجهػػػزة 0522عػػػاـ  إنشػػػااهامنػػذ  .3
اإلدريقػي لقػيـ مبػاد   ميثػاؽالمعاهػدة أيػدثها ( 42) أربعينو اثنتين وا تياد أألدريقي 

ينػػاير ، دػػي إثيوبيػػا، أديػػس أبابػػادػػي  المػػمتمرقبػػؿ المعتمػػد مػػف الخدمػػة العامػػة واإلدارة 
مف هػذل المعاهػداظ ييػز التنفيػذ. عػ وة ( 22خمس وعشرون ). وقد دخلظ 3100

، هػي تيديػدًا: داػتور اتيػاد منامػاظ ( معاهػداظ إ ػادية2ثػ    علب ذلػؾ، هنػاؾ 
( وداػتور 0551(، الميثػاؽ األدريقػي للنقػؿ البيػري  0531تعزيز التجارة األدريقيػة  

هػػػي اػػػارية بصػػػفة و (، 3115دريقيػػػة للايػػػراف المػػػدني  الناػػػخة المعد لػػػة(  اللجنػػػة األ
أمػا ممقتة ودقًا ألي اـ هذل المعاهداظ التي تجيػز الػدخوؿ ييػز التنفيػذ بصػفة ممقتػة. 

ويشػار . وا ن ػماـدي مرايؿ مختلفة مف التوقي  والتصديؽ دهي المعاهداظ المتبقية 
   .0 نجمة و ذلؾ دي المليؽ  7قاامة المعاهداظ الاارية دي الفقرة إلب 

أصػػػػبو جنػػػػوو ، 3100دػػػػي يونيػػػػو   األخيػػػػرتقريػػػػر الذلػػػػؾ، منػػػػذ تقػػػػديـ  د ػػػػ  عػػػػف .2
اـ راػيس جنػوو يػق إثػرالاوداف الدولة الع و الرابعة والخمايف دي ا تيػاد األدريقػي 
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م  راػيس المفو ػية باإليػداع بإيداع وثااؽ التصديؽ علب القانوف التأاياي الاوداف 
 01 لػػػػدي راػػػػيس  المو ػػػػية دػػػػيقػػػػة ا ن ػػػػماـ إلػػػػب القػػػػانوف التأاياػػػػي الراػػػػمي لوثي
 دي أديس أبابا، إثيوبيا. 3100أغااس 

واصػػػلظ الػػػدوؿ األع ػػػال جهودهػػػا دػػػي التوقيػػػ  والتصػػػديؽ علػػػب عػػػ وة علػػػب ذلػػػؾ،  .1
معاهػػداظ منامػػة الويػػدة األدريقيػػة/ ا تيػػاد األدريقػػي وا ن ػػماـ إليهػػا. بيػػد أف وتيػػرة 

 انػػػظ أ ثػػػر اػػػرعة مػػػف تلػػػؾ التػػػي اػػػادظ خػػػ ؿ الفتػػػرة التػػػي التصػػػديؽ  ا ن ػػػماـ( 
تناولها التقريػر الاػابؽ. ودػي هػذا الصػدد، تجػدر اإلشػارة إلػب أنػ  بلػق عػدد التوقيعػاظ 

( توقيعػػا 21توقيعػػا مقارنػػة بث ثػػيف   ( 04ثمانيػػة عشػػر   الجديػػدة علػػب المعاهػػداظ 
وثيقػػػػة تصػػػػديؽ ( 20إيػػػػدي وث ثػػػػيف  خػػػػ ؿ دتػػػػرة التقريػػػػر الاػػػػابقة وأنػػػػ  تػػػػـ إيػػػػداع  

 ( وثااؽ تصديؽ خ ؿ الفترة التي تناولها التقرير الاابؽ.4 ان ماـ( مقابؿ ثماني  
مػا تػـ بذلػ  مػف جهػود رغـ معلػب الػ بناًل علب ما تقدـ، يجو ااترعال ا نتبال إلب أنػ  .1

لمعاهػػػػػداظ منامػػػػػة الويػػػػػدة  ،أو ان ػػػػػماـتوقيػػػػػ  متوا ػػػػػعة وجهػػػػػود تصػػػػػديؽ جبػػػػػارة 
. ويجػػػو عالقػػػاأف ال ثيػػػر مػػػف هػػػذل المعاهػػػداظ   يػػػزاؿ دػػػ ألدريقػػػياألدريقيػػػة/ا تياد ا

قصػػػوي للمعاهػػػداظ التػػػي اعتمػػػدظ تيػػػظ رعايػػػة الولويػػػة األإعاػػػال  أف التشػػػديد علػػػب
تتصػػدي لق ػػايا  مػػف ييػػ  التعريػػؼمنامػػة الويػػدة األدريقيػػة/ا تياد األدريقػػي، والتػػي 

ع ػال بالتقيػد بالمبػاد  والقػيـ ، إنما يم د التزاـ الػدوؿ األتمثؿ اهتمامًا خاصًا ألدريقيا
 والمعايير المشتر ة ل تياد وبذلؾ تاهـ دي تيقيؽ أهدادها.

التصديؽ أو ا ن ماـ إلب معاهػداظ تقييمًا لعملية  ظمفو ية أجر البالذ ر أف يجدر  .2
 ،مػػف قبػػؿ الػػدوؿ األع ػػال ومعػػدؿ اػػرعتها منامػػة الويػػدة األدريقيػػة/ا تياد األدريقػػي

عيف العػػاميف المنعقػػد دػػي  يجػػالي، روانػػدا، دػػي ال العػػدؿ والمػػد  قدمتػػ  إلػػب اجتمػػاع وزر 
اتاػػػمظ أي ػػػًا أف التقريػػػر أشػػػار إلػػػب أنػػػ  بينمػػػا بالػػػذ ر .  مػػػا يجػػػدر 3114نػػػودمبر 

العملية بصػفة عامػة بػالبال ناػرًا لعػدد مػف العوامػؿ التػي شػ لظ عقبػاظ أمػاـ التوقيػ  
يعهػا مػف قبػؿ الػدوؿ والتصديؽ علب بعض المعاهػداظ، دػإف بعػض المعاهػداظ تػـ توق
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باػػػرعة أ بػػػر. ودػػػي هػػػذا الصػػػدد، تمػػػظ اإلشػػػارة إلػػػب أف المعاهػػػداظ التػػػي األع ػػػال 
ملػػة أمػػور أخػػري، تتنػػاوؿ، مػػف بػػيف جالتػػي دخلػػظ ييػػز التنفيػػذ باػػرعة أ بػػر هػػي تلػػؾ 

 مو ػػػوعاظ   تثيػػػر جػػػدً  ولػػػـ يقتػػػرف التفػػػاوض بشػػػأنها بعػػػدد  بيػػػر مػػػف التيفاػػػاظ
علب أنها تمثؿ ماااًا بايادة الدوؿ. وهو األمر الػذي  وأي ًا تلؾ التي   ينار إليها

يفتػػرض معػػ  أف الػػدوؿ   تػػزاؿ، علػػب مػػا يبػػدو  يػػذرة ييػػاؿ أي مقتريػػاظ تػػمثر علػػب 
وهنػػاؾ ماػػألة أخػػري أشػػير إليهػػا علػػب أنهػػا  اػػيادتها أو يناػػر إليهػػا علػػب أنهػػا  ػػذلؾ.

خاصة بالموالمػة تش ؿ بالنابة للدوؿ األع ال عقبة تعترض هذل العملية أ  وهي ال
لغػػػػاظ و ػػػػذلؾ تيػػػػدي  معاهػػػػداظ/اتفاقياظ ا تيػػػػاد بمختلػػػػؼ البػػػػيف الناػػػػة الميػػػػررة 

 وهو ما تع ؼ المفو ية ياليًا علب تيقيق . األدريقي 
لػػػػػدي  المعاهػػػػػداظ التاليػػػػػة لمنامػػػػة الويػػػػػدة األدريقيػػػػة/ا تياد األدريقػػػػػيقػػػػد تػػػػػـ إيػػػػداع  .3

 :المفو ية
 امة الويدة األدريقية.ا تفاقية العامة يوؿ مزايا ويصاناظ من (0
  البروتو وؿ اإل ادي ل تفاقية العامة يوؿ المزايا واليصاناظ. (3
 اتفاقية الصية النباتية ألدريقيا. (2
 الابيعة والموارد الابيعية.يفا يوؿ  0524ا تفاقية األدريقية لعاـ  (1
 تيػػػؿ هػػػذل  ابيعيػػػةالابيعػػػة والمػػػوارد اليفػػػا األدريقيػػػة المعد لػػػة يػػػوؿ  ا تفاقيػػػة (1

 عندما تدخؿ ييز التنفيذ(. 1فاقية ميؿ ا تفاقية رقـ ا ت
داػتور اللجنػة األدريقيػة للايػراف المػدني  اػوؼ ياػتبدؿ هػذا الداػتور بالداػتور  (2

 بعد دخول  ييز التنفيذ(. 11الوارد دي رقـ 
دػي  اتفاقية منامة الويدة األدريقية التي تي ـ جوانو خاصػة لمشػا ؿ ال جاػيف (3

 *أدريقيا.
 المناماظ األدريقية المعنية بتعزيز التجارة. داتور اتياد  (4
 ا تفاقية األدريقية المنشاة لبرنامج أدريقي للتعاوف الفني. (5
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 †دي أدريقيا. ا رتزاؽاتفاقية منامة الويدة األدريقية يوؿ الق ال علب  (01
*  اػػوؼ ياػػتبدؿ هػػذا الميثػػاؽ بػػذلؾ المشػػار إليػػ  دػػي األدريقػػيالميثػػاؽ الثقػػادي  (00

 ييز التنفيذ(.  بعد دخول  03رقـ 
بعػػد  00ميثػػاؽ النه ػػة الثقاديػػة األدريقيػػة  اػػوؼ ييػػؿ هػػذا الميثػػاؽ ميػػؿ رقػػـ  (03

 دخول  ييز التنفيذ(.
 يقوؽ اإلنااف والشعوو*.لالميثاؽ األدريقي  (02
 األدريقي لتنمية األامدة.الممااة للمر ز تفاقية ا  (01
 للتأهيؿ*.إلعادة لمعهد األدريقي الممااة ل تفاقيةا  (01
 لممااة للجماعة ا قتصادية األدريقية*.المعاهدة ا (02
ااػػتيراد النفايػػاظ الخاػػرة دػػي أدريقيػػا ومراقبػػة ير تهػػا منػػ  اتفاقيػػة بامػػا و يػػوؿ  (03

دارتها داخؿ أدريقيا*.   عبر اليدود وا 
 *.  ورداهيت  الميثاؽ األدريقي ليقوؽ الافؿ (04
 خالية مف الا ح النووي  معاهدة بليندابا(*.جعؿ أدريقيا مناقة معاهدة  (05
، ريثمػػا 10 اػػييؿ ميػػؿ هػػذا الميثػػاؽ رقػػـ  الميثػػاؽ األدريقػػي للنقػػؿ البيػػري**. (31

 يدخؿ ييز التنفيذ(
بروتو ػػػوؿ الميثػػػاؽ األدريقػػػي ليقػػػوؽ اإلناػػػاف والشػػػعوو يػػػوؿ إنشػػػال المي مػػػة  (30

دػػور  20.  اػػيجؿ ميػػؿ هػػذا الميثػػاؽ رقػػـ ليقػػوؽ اإلناػػاف والشػػعوو* ةاألدريقيػػ
 دخول  ييز التنفيذ(

 يوؿ من  اإلرهاو وم اديت *. ةيدة األدريقياتفاقية منامة الو  (33
 القانوف التأاياي ل تياد األدريقي*. (32
بالبرلمػػاف المتعلػػؽ بروتو ػػوؿ المعاهػػدة الممااػػة للجماعػػة ا قتصػػادية األدريقيػػة  (31

 األدريقي*. 
 اتفاقية اللجنة األدريقية للااقة*. (31
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 مجلس الالـ واألمف ل تياد األدريقي*.المماس لالبرتو وؿ  (32
   *.وم اديت ية ا تياد األدريقي لمن  الفااد اتفاق (33
يقوؽ المػرأة دػي المتعلؽ ببروتو وؿ الميثاؽ األدريقي ليقوؽ اإلنااف والشعوو  (34

 أدريقيا*.
 القانوف التأاياي ل تياد األدريقي.علب تعدي ظ الالمتعلؽ بإجرال بروتو وؿ ال (35
هػػذا البروتو ػػوؿ  تـ ااػػتبداؿ اػػي بروتو ػػوؿ مي مػػة العػػدؿ ل تيػػاد األدريقػػي*.ال (21

 دخول  ييز التنفيذ( عند 20رقـ بالبروتو وؿ 
لعػػػدؿ ويقػػػوؽ اإلناػػػاف األدريقيػػػة للمي مػػػة لبروتو ػػػوؿ يػػػوؿ الناػػػاـ األاااػػػي  (20

 30الػػػوثيقتيف  اػػػوؼ ييػػػؿ هػػػذا البروتو ػػػوؿ والناػػػاـ األاااػػػي المردػػػؽ ميػػػؿ 
 بعد دخولهما ييز التنفيذ(.  21و

 اإلرهاو وم اديت .من  ية يوؿ بروتو وؿ اتفاقية منامة الويدة األدريق (23
 ميثاؽ عدـ ا عتدال والدداع المشترؾ ل تياد األدريقي*. (22
 األدريقي *.الشباو ميثاؽ  (21
 . ـلديمقرااية وا نتخاباظ واليلالميثاؽ األدريقي  (21
  تتالػو هػذل الوثيقػة لقػانوف الػدولي  لالنااـ األاااي للجنة ا تيػاد األدريقػي  (22

ييػز التنفيػذ اعتبػارًا مػف تػارية  ظصديؽ ومػف ثػـ دقػد دخلػتالتوقي  أو القانونية ال
 (*.3115دبراير  1دي  ااعتماده

 الميثاؽ األدريقي يوؿ اإليصالاظ. (23
 األدريقي.ا اتثمار بروتو وؿ يوؿ بنؾ ال (24
النػػازييف داخليػػًا دػػي أدريقيػػا  اتفاقيػػة اتفاقيػػة ا تيػػاد األدريقػػي ليمايػػة وماػػاعدة  (25

  مبا (.
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قيػػػة للايػػػراف المػػػدني  الناػػػخة المعد لػػػة(.  هػػػذا الداػػػتور   داػػػتور اللجنػػػة األدري (11
تصػػديؽ ومػػف ثػػـ دقػػد دخػػؿ ييػػز التنفيػػذ اعتبػػارًا مػػف تػػارية التوقيػػ  أو اليتالػػو 
 (**.2رقـ الوثيقة وهو ييؿ ميؿ  ،اعتمادل

 31الميثػػػاؽ اإلدريقػػػي المعػػػدؿ للنقػػػؿ البيػػػري   اػػػييؿ هػػػذا الميثػػػاؽ  ميػػػؿ رقػػػـ  (10
 عندما يدخؿ ييز التنفيذ(

 لميثاؽ اإلدريقي لقيـ ومباد  الخدمة العامة واإلدارة ا (13
 

 (6612)/االتحاد األفريقي حول مزايا وحصانات منظمة الوحدة األفريقية االتفاقية العامة .6
مزايػا  0521أ تػوبر  31ت فؿ ا تفاقية العامة المعتمدة والموقعة دي أ را، غانا، دي  .4

وماموليها وموافيها دي أرا ػي  األدريقي/ا تياد ويصاناظ منامة الويدة األدريقية
أ تػػػوبر  31. وقػػػد دخلػػػظ ييػػػز التنفيػػػذ دػػػي يماراػػػوف واػػػاافهـالػػػدوؿ األع ػػػال وهػػػـ 

مػػف ا تفاقيػػة علػػب أف اا ن ػػماـ المنصػػوا عليػػ   (3 01. وتػػنا المػػادة 0521
ي ػػوف نادػػذًا بتوقيػػ  رماػػال الػػدوؿ والي ومػػاظ. ويقت ػػي  مػػف هػػذل المػػادة 0دػػي الفقػػرة 
 ا تفاقيػة العامػة يػوؿ مزايػا ويصػاناظ منامػة الويػدة األدريقيػة أف تػدخؿقي  هذا التو 

 ، علب الفور.ييز التنفيذ
( التيي صيادقت عميى االتفاقيية أو 61فيما يميي اليدول األعضيال الويت والث ثيون ) .5

الجزااػر، بنػيف، بور ينػا دااػو، بورونػدي، ال ػاميروف، جمهوريػة أدريقيػا انضمت إلييا: 
لقمر، ال ونغو،  وظ ديفوار، جمهورية ال ونغو الديمقراايػة، مصػر، الوااب، جزر ا

، ليبيػػػػػا، ليبيريػػػػػاإثيوبيػػػػػا، غينيػػػػػا ا اػػػػػتوااية، الجػػػػػابوف، جامبيػػػػػا، غانػػػػػا، غينيػػػػػا،  ينيػػػػػا، 
، مػػػالي، موريتانيػػػا، موزمبيػػػؽ، النيجػػػر، نيجيريػػػا، روانػػػدا، الاػػػنغاؿ، مػػػ ويمدغشػػػقر، 

 نزانيا، تونس وأوغندا.ايراليوف، الصوماؿ، الاوداف، اوازي ند، ت
( التالييية عمييى االتفاقييية دون التصييدي  عمييييا: 7الوييبع )األعضييال الييدول وقعييت  .01

 توجو وزامبيا. ،وبرنايونجو ، تشاد، جيبوتي، غينيا بيااو، ااوتومي أ
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اليدول األعضيال العشير  لم توقع عمى االتفاقيية وليم تصياد  عميييا أو تنضيم إليييا .00
، لياػػػػوتو، موريشػػػػيوس، ناميبيػػػػا، إرتريػػػػارأس األخ ػػػػر، بوتاػػػػوانا، الػػػػ: ( التالييييية61)

 ، ايشؿ، جنوو أدريقيا وزيمبابوي.الجمهورية العربية الصيراوية الديمقرااية
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 .(6691) البروتوكول اإلضافي ل تفاقية العامة حول المزايا والحصانات .22
ي يي ػـ إف البروتو وؿ اإل ادي الذي   يتالو توقيعػًا مػف الػدوؿ األع ػال هػو الػذ .03

الػدورة   اعتمدتػ، وقػد مزايا ويصاناظ الو ا ظ المتخصصة لمنامة الويػدة األدريقيػة
 ويػ، دػي يونالعادية الخاماة والث ثوف لمجلس الوزرال المنعقدة دي دريتػاوف، اػيراليوف

( علػػػػػػب أف اا ن ػػػػػػماـ ي ػػػػػػوف نادػػػػػػذًا بإيػػػػػػداع وثػػػػػػااؽ 3 01. وتػػػػػػنا المػػػػػػادة 0541
الػػرايس( لمنامػػة الويػػدة األدريقيػػة  ا تيػػاد األدريقػػي(. ا ن ػػماـ لػػدي األمػػيف العػػاـ  

ويػػػدخؿ البرتو ػػػوؿ ييػػػز التنفيػػػذ بالناػػػبة لمثػػػؿ هػػػذل الدولػػػة الع ػػػو اعتبػػػارًا مػػػف تػػػارية 
 .اهاان ماموثااؽ إيداع 

ال ػػاميروف، ، ىييي: أعضييال ( دول1لييم تصييد  عمييى ىييتا البروتوكييول وييو  وييت ) .02
وبنػػاًل عليػػ ، اقتصػػر دخػػوؿ البروتو ػػوؿ ؛ اد، موزمبيػػؽ وروانػػليبيريػػاإثيوبيػػا، الجػػابوف، 

   (.2ييز التنفيذ علب هذل الدوؿ الاظ  
 (6671) . اتفاقية الصحة النباتية ألفريقيا6

تي ػػػـ هػػػذل ا تفاقيػػػة، التػػػي   تاػػػتلـز توقيعػػػًا مػػػف الػػػدوؿ األع ػػػال، يمايػػػة الصػػػية  .01
بػػػاظ دػػػي النباتيػػػة والق ػػػال علػػػب األمػػػراض واليشػػػراظ واألوباػػػة وغيرهػػػا مػػػف أعػػػدال الن
نشااػا، يأدريقيا ومراقبتها. وقد اعتمد مػمتمر رماػال الػدوؿ والي ومػاظ ا تفاقيػة دػي  

 .0523 ابتمبر 21جمهورية ال ونغو الديمقرااية، دي 
بنػػػيف، التاليييية:  (61) تيييم التصيييدي  عميييى االتفاقيييية مييين اليييدول األعضيييال العشييير .01

يػػا، لياػػوتو، النيجػػػر، مصػػر، إثيوبجمهوريػػة أدريقيػػا الواػػاب، بورونػػدي، ال ػػاميروف، 
 رواندا وتوجو.

الجزااػر، ( التالية: 46لم تصاد  عمى االتفاقية الدول األعضال الث ث واألربعون ) .02
نجو ، بوتاوانا، بور ينا دااو، الػرأس األخ ػر، تشػاد، جػزر القمػر، ال ونغػو،  ػوظ أ

ابوف، إرتريػػػػا، الجػػػػ ،ا اػػػػتواايةديفػػػػوار، جمهوريػػػػة أدريقيػػػػا الواػػػػاب، جيبػػػػوتي، غينيػػػػا 
، ليبيػػػا، مدغشػػػقر، مػػػ وي، مػػػالي، ليبيريػػػا ينيػػػا،  جامبيػػػا، غانػػػا، غينيػػػا، غينيػػػا بياػػػاو،
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الجمهوريػػػة العربيػػػة الصػػػػيراوية موريتانيػػػا، موريشػػػيوس، موزمبيػػػؽ، ناميبيػػػػا، نيجيريػػػا، 
، اػػػػيراليوف، الصػػػػوماؿ، جنػػػػوو ايشػػػػؿ، الاػػػػنغاؿ، وبرناػػػػيو، اػػػػاوتومي الديمقراايػػػة

 ، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.أدريقيا، الاوداف، اوازي ند
 

 (6619الطبيعة والموارد الطبيعية )لحفظ  6619. االتفاقية األفريقية لعام 4
رماػال قػاـ الابيعة والموارد الابيعية دي القارة. وقػد يفا تتناوؿ هذل ا تفاقية ماألة  .03

زااػػػػر العاصػػػػمة، والتوقيػػػػ  عليهػػػػا دػػػػي الج هػػػػذل ا تفاقيػػػػةباعتمػػػػاد الػػػػدوؿ والي ومػػػػاظ 
ودقػػًا  0525 ويونيػػ 02. ودخلػػظ ييػػز التنفيػػذ دػػي 0524اػػبتمبر  01الجزااػػر، دػػي 

التػػي تػػنا علػػب أف ا هػػذل ا تفاقيػػة تػػدخؿ ييػػز التنفيػػذ دػػي اليػػـو الث ثػػيف  30للمػادة 
مػػػف تػػػارية إيػػػداع الوثيقػػػة الرابعػػػة للتصػػػديؽ أو ا ن ػػػماـ لػػػدي األمػػػيف العػػػاـ اإلداري 

قيػػة.... ا. وقػػد تمػػظ مراجعػػة هػػذل ا تفاقيػػة واعتمػػدظ ا تفاقيػػة لمنامػػة الويػػدة األدري
   .3112يوليو المعد لة دي مابوتو، موزمبيؽ، دي 

( التيي صيادقت عميى االتفاقيية أو انضيمت 61فيما يمي الدول األعضال الث ثيون ) .04
الجزاار، بور ينػا دااػو، ال ػاميروف، جمهوريػة أدريقيػا الواػاب، ال ونغػو، جػزر  إلييا:
ر،  وظ ديفوار، جمهورية ال ونغو الديمقرااية، جيبوتي، مصػر، الجػابوف، غانػا، القم

، مدغشقر، م وي، مالي، موزمبيػؽ، النيجػر، نيجيريػا، روانػدا، الاػنغاؿ، ليبيريا ينيا، 
 ند، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا وزامبيا.، الاوداف، اوازي ايشؿ

الييدول األعضييال  النضييمام إليييياوقعييت عمييى االتفاقييية دون التصييدي  عمييييا أو ا .05
غينيػػػػػا  أنجػػػػػو ، بنػػػػػيف، بوتاػػػػػوانا، بورونػػػػػدي، تشػػػػػاد، :( التاليييييية61) عشيييييرالويييييتة 

إثيوبيػػا، جامبيػػا، غينيػػا، لياػػوتو، ليبيػػا، موريتانيػػا، موريشػػيوس، اػػاوتومي  ا اػػتوااية،
 ، ايراليوف والصوماؿ.وبرنايو

الويبع الدول األعضال  ييالم توقع عمى االتفاقية كما لم تصاد  عمييا أو تنضم إل .31
الجمهوريػػػػة العربيػػػػة الػػػػرأس األخ ػػػػر، إرتريػػػػا، غينيػػػػا بياػػػػاو، ناميبيػػػػا،  :التالييييية (7)

   ، جنوو أدريقيا وزيمبابوي.الصيراوية الديمقرااية
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اتفاقييية الازا يير العاصييمة( ) طبيعيييةالطبيعيية والمييوارد ال لحفييظ. االتفاقييية األفريقييية المعد ليية 2
(2116)   

الابيعػػة والمػػوارد الابيعيػػة دػػي يفػػا قيػػة إاػػارًا م امػػًا للتصػػدي لماػػألة تت ػػمف ا تفا .30
القارة م  األخذ دي الياباف نشػأة التيػدياظ المناخيػة والبيايػة وتلػؾ الخاصػة بػالموارد 
الابيعيػػػػة. وقػػػػد اعتمػػػػد رماػػػػال الػػػػدوؿ والي ومػػػػاظ األع ػػػػال دػػػػي ا تيػػػػاد األدريقػػػػي 

( 0  24. وودقػػػًا للمػػػادة 3112يوليػػػو  يا تفاقيػػػة المعد لػػػة دػػػي مػػػابوتو، موزمبيػػػؽ، دػػػ
اتدخؿ هذل ا تفاقيػة ييػز التنفيػذ دػي اليػـو الث ثػيف مػف تػارية إيػداع الوثيقػة الخاماػة 

القبػػوؿ أو ا عتمػػاد أو ا ن ػػماـ لػػدي الجهػػة المعنيػػة التػػي تقػػـو عشػػرة للتصػػديؽ أو 
   ا.23و 22بإب غ الدوؿ المشار إليها دي المادتيف 

بورونػػدي، تالييية: ال( 9االتفاقييية الييدول األعضييال الثمانييية ) قامييت بالتصييدي  عمييى .33
 جزر القمر، غانا، لياوتو، ليبيا، مالي، النيجر ورواندا. 

( التالية بيالتوقيع عميى االتفاقيية دون 26قامت الدول األعضال التوع والعشرون ) .32
بنػػػػيف، بور ينػػػػا دااػػػػو، تشػػػػاد،  ػػػػوظ ديفػػػػوار، ال ونغػػػػو، جيبػػػػوتي، التصييييدي  عمييييييا: 

مهورية ال ونغو الديمقرااية، إثيوبيا، غينيا ا اتوااية، جامبيا، غينيػا، غينيػا بياػاو، ج
، مدغشػػقر، موزمبيػػؽ، ناميبيػػا، نيجيريػػا، اػػاوتومي وبرناػػيو، الاػػنغاؿ، ليبيريػػا ينيػػا، 

 ايراليوف، الصوماؿ، الاوداف، اوازي ند، تنزانيا، توجو، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.
( التييي لييم توقييع عمييى االتفاقييية ولييم 61ألعضييال الوييت عشييرة )فيمييا يمييي الييدول ا .31

جمهوريػػػة  روف،يماال ػػػ انا،الجزااػػػر، أنجػػػو ، بوتاػػػو : أو تنضيييم إليييييا تصييياد  عميييييا
رتريػػػػػا، الجػػػػابوف، مػػػػػ وي، موريتانيػػػػػا، إاػػػػػاب، الػػػػرأس األخ ػػػػػر، مصػػػػر، الو  أدريقيػػػػا

 ايشػػػػػؿقيػػػػػا، ، جنػػػػػوو أدريالديمقراايػػػػػة موريشػػػػػيوس، الجمهوريػػػػػة العربيػػػػػة الصػػػػػيراوية
   وتونس.
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 (6616دوتور المانة األفريقية لمطيران المدني ) .1
إلػػب تزويػػد الػػدوؿ األع ػػال بإاػػار للتناػػيؽ هػػدؼ اللجنػػة األدريقيػػة للايػػراف المػػدني ت .31

والتعػػاوف دػػي مجػػاؿ األنشػػاة المتصػػلة بػػالايراف المػػدني وأي ػػًا ديمػػا يتعلػػؽ بااػػتخداـ 
لتوقيػػ  علػػب هػػذا الداػػتور دػػي أديػػس أبابػػا دػػي الػػناـ األدريقيػػة للنقػػؿ الجػػوي. وقػػد تػػـ ا

تػػػـ   .01ودقػػػًا للفقػػرة  0533مػػارس  01ودخػػؿ ييػػػز التنفيػػذ دػػػي  0525ينػػاير  03
تنقػػػػيو هػػػػذل ا تفاقيػػػػة واعتمػػػػاد ا تفاقيػػػػة المنقيػػػػة دػػػػي مػػػػابوتو، موزمبيػػػػؽ دػػػػي يوليػػػػو 

3112. 
و أ( التيي صيدقت عميى الدويتور 44)فيميا يميي اليدول األعضيال األربيع واألربعيون  .32

بوتاػوانا، بور ينػا دااػو، بورونػدي، ال ػاميروف،  نجػو ، بنػيف،أالجزاار، انضمت إليو: 
تشاد، جزر القمر، ال ونغو،  وظ ديفوار، جمهوريػة أدريقيػا الواػاب، مصػر، إرتريػا، 

، ليبيػػػػا، مدغشػػػػقر، ليبيريػػػػالياػػػػوتو،  ينيػػػػا، جامبيػػػػا، غانػػػػا، غينيػػػػا،  إثيوبيػػػػا، الجػػػػابوف،
روانػػػدا، نيجيريػػػا، النيجػػػر، ، موريشػػػيوس، موزمبيػػػؽ، ناميبيػػػا، ، مػػػالي، موريتانيػػػامػػػ وي

توجػػو،  اػػيراليوف، الصػػوماؿ، جنػػوو أدريقيػػا، الاػػوداف، اػػوازي ند، تنزانيػػا،الاػػنغاؿ، 
 .تونس، أوغندا، زامبيا

( دول أعضييييال وقعييييت عمييييى الدوييييتور دون التصييييدي  عميييييو أو 1) وييييتىنييييا   .33
اػػػاوتومي غينيػػػا ا اػػػتوااية، تي، جمهوريػػػة أدريقيػػػا الواػػػاب، جيبػػػو : االنضيييمام إلييييو

 ، ايشؿ وزيمبابوي.وبرنايو
 :إلييوأو تنضيم عميى الدويتور ( التيي ليم توقيع 6) الث ثفيما يمي الدول األعضال  .34

 الديمقرااية.الصيراوية الرأس األخ ر، غينيا بيااو والجمهورية العربية 
 
 فيي أفريقيييا كل ال ا يييناتفاقيية منظميية الوحيدة األفريقييية التيي تحكييم اوانيب خاصيية لمشيا .7

(6616) 
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تعػػػالج هػػػذل ا تفاقيػػػة مشػػػ لة ال جاػػػيف دػػػي أدريقيػػػا وتاػػػعب إلػػػب إيجػػػاد اػػػرؽ وواػػػااؿ  .35
تخفيؼ معانػاتهـ و ػذلؾ تػودير اليمايػة القانونيػة المالوبػة لهػـ واليفػاا علػب يقػوقهـ 

رماػػػال الػػػدوؿ والي ومػػػاظ دػػػي  قبػػػؿ   جاػػػيف. وقػػػد تػػػـ اعتمػػػاد وتوقيػػػ  ا تفاقيػػػة مػػػف
يونيػػػو  31. ودخلػػػظ ييػػػز التنفيػػػذ دػػػي 0525اػػػبتمبر  01أبابػػػا، إثيوبيػػػا، دػػػي  أديػػػس

: اتدخؿ هذل ا تفاقيػة ييػز التنفيػذ بعػد أن  علب تنا التي 00تابيقًا للمادة  0531
 إيداع وثااؽ التصديؽ مف قبؿ ثل  الدوؿ األع ال دي منامة الويدة األدريقيةا. 

أو عميى االتفاقيية ( التيي صيدقت 42)الخمس واألربعيون األعضال فيما يمي الدول  .21
نجو ، بنيف، بوتاوانا، بور ينا دااػو، بورونػدي، ال ػاميروف، أالجزاار، : اإلييانضمت 

تشػػػػاد، جػػػػزر القمػػػػر، ال ونغػػػػو،  ػػػػوظ جمهوريػػػػة أدريقيػػػػا الواػػػػاب، الػػػػرأس األخ ػػػػر، 
، إثيوبيػػا، الجػػابوفغينيػػا ا اػػتوااية، مصػػر،  ال ونغػػو الديمقراايػػة،ديفػػوار، جمهوريػػة 

، مػػػ ويمػػػالي، ، ليبيػػػا، ليبيريػػػا ينيػػػا، لياػػػوتو، غينيػػػا بياػػػاو، جامبيػػػا، غانػػػا، غينيػػػا، 
جنػػػوو ف، اػػػيراليو ، ايشػػػؿموريتانيػػػا، موزمبيػػػؽ، النيجػػػر، نيجيريػػػا، روانػػػدا، الاػػػنغاؿ، 

 .وزيمبابوي أدريقيا، الاوداف، اوازي ند، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا
توقيع عميييى االتفاقيييية دون التصيييدي  عميييييا أو ( دول أعضيييال بيييال1قاميييت ويييت ) .20

 وبرناػػػػػيوجيبػػػػػوتي، مدغشػػػػػقر، موريشػػػػػيوس، ناميبيػػػػػا، اػػػػػاوتومي االنضيييييمام إليييييييا: 
 والصوماؿ.

: إرتريػا أو تنضيما إليييا، وىميالم توقع ولم تصيد  دولتيان عضيوان عميى االتفاقيية  .23
 الديمقرااية. الصيراوية والجمهورية العربية 

 (6674األفريقية ) تعزيز التاارةمنظمات دوتور اتحاد  .9
، يتنػاوؿ 0531ينػاير  04إف هذا الداتور الػذي اعتمػد دػي أديػس أبابػا، إثيوبيػا، دػي  .22

 ا( علػػػب أف اهػػػذ2 01. وتػػػنا المػػػادة درااػػػة ومناقشػػػة وتعزيػػػز ماػػػااؿ التجػػػارة األدريقيػػػة
ة الداػػتور اػػوؼ يػػدخؿ ييػػز التنفيػػذ بصػػفة ممقتػػة بعػػد التوقيػػ  عليػػ  مػػف اثنتػػي عشػػرة دولػػ

علب أف يدخؿ ييز التنفيذ راميًا بعد التصديؽ عليػ  أو إقػرارل مػف قبػؿ اثنتػي عشػرة دولػة 
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موقعة علب هذا الداتورا. ولـ يدخؿ الداػتور يتػب ا ف ييػز التنفيػذ بصػفة نهاايػة ييػ  
بصػػفة  اً نادػػذقػػد يعتبػػر الموقعػػة عليػػ  ول نػػ   الػػدوؿلػػـ تصػػدؽ عليػػ  اثنتػػا عشػػرة دولػػة مػػف 

   (.2 01ـ المادة ممقتة ودقًا ألي ا

التاليية التيي وقعيت عميى الدويتور قاميت  (66) اإلحيد  عشيرةاألعضيال الدول إن  .21
، النيجػر، نيجيريػا، الاػوداف، ليبيريػاإثيوبيا، غانا،  ،، مصرالجزاار بالتصدي  عميو، ىي:
 توجو، تونس وزامبيا.

دي  عمى الدوتور ولكنييا قاميت بالتصي أص ا  ( لم توقع6ىنا  دولة عضو واحدة ) .21
 وهي غينيا. عميو،

ىييي:  ،التييي وقعييت ولكيين لييم تصييد  بعييد( 21والعشييرون ) وييتالييدول األعضييال ال .22
بنػػػػيف، بور ينػػػػا دااػػػػو، بورونػػػػدي، ال ػػػػاميروف، جمهوريػػػػة أدريقيػػػػا الواػػػػاب، تشػػػػاد،  ػػػػوظ 

 غينيػا ا اػتوااية، ديفوار، جزر القمػر، ال ونغػو، جيبػوتي، جمهوريػة ال ونغػو الديمقراايػة،
وف،  ينيػػا، ليبيػػا، مدغشػػػقر، مػػالي، روانػػدا، اػػاوتومي وبرناػػيو، الاػػػنغاؿ، جػػابجامبيػػا، ال

 ايراليوف، الصوماؿ، اوازي ند، تنزانيا وأوغندا.
( 62عشييرة ) الخمييسالييدول األعضييال  لييم توقييع عمييى الدوييتور ولييم تنضييم إليييو .23

، مػػػػ ويأنجػػػػو ، بوتاػػػػوانا، الػػػػرأس األخ ػػػػر، إرتريػػػػا، غينيػػػػا بياػػػػاو، لياػػػػوتو، : التالييييية
، الجمهوريػػػػة العربيػػػػة الصػػػػيراوية الديمقراايػػػػةريتانيػػػػا، موريشػػػػيوس، موزمبيػػػػؽ، ناميبيػػػػا، مو 

 ايشؿ، جنوو أدريقيا وزيمبابوي.
 
 (6672) فريقي لمتعاون الفنياألبرنامج للمؤووة ااالتفاقية األفريقية  .6

يػػة الياجػة إلػػب تعزيػػز التعػاوف ديمػػا بػػيف البلػداف األدريقيػػة دػػي تنمبهػػذل ا تفاقيػػة تعنػب  .24
مواردها البشرية مف اجؿ التغلو علب النقا دػي العمالػة المتخصصػة دػي أدريقيػا. وبنػاًل 

ف المنعقػد دػي  مبػا ، أوغنػدا، مػف يعلي ، اتفؽ اجتمػاع رماػال الػدوؿ والي ومػاظ األدػريقي
إنشػال برنػامج أدريقػي للتعػاوف الفنػي. وتػنا أف علب  0531أغااس  0إلب يوليو  34
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( يومػًا مػف 21فاقية علب: اتدخؿ ا تفاقية ييز التنفيذ بعد ث ثيف  ( مف ا ت3 34المادة 
 وثيقة التصديؽ العاشرة. إيداع تارية 

جػزر وهػي:  عمى االتفاقية، صدقتىي التي  فقط دول أعضال( 1)حتى اآلن وت  .25
 القمر، إثيوبيا، الجابوف، جامبيا، مالي والنيجر.

اقيية دون التصيدي  عميييا أو عميى االتف اا دولية عضيو  (26) وعشيرون ثي ث وقعت .11
بنػػيف، بور ينػػا دااػػو، جمهوريػػة أدريقيػػا الواػػاب، تشػػاد، ال ونغػػو،  االنضييمام إلييييا، وىييي:

غانػػػا،  غينيػػػا ا اػػتوااية،  ػػوظ ديفػػػوار، جيبػػوتي، جمهوريػػػة ال ونغػػو الديمقراايػػػة، مصػػر،
 ، الاػػػػػػنغاؿ، اػػػػػػيراليوف،وبرناػػػػػػيو، مدغشػػػػػػقر، اػػػػػػاوتومي ليبيريػػػػػػاغينيػػػػػػا، غينيػػػػػػا بياػػػػػػاو، 

 الصوماؿ، اوازي ند، توجو، أوغندا وزامبيا. 
 األربيعاليدول األعضيال  لم توقع عميى االتفاقيية وليم تصياد  عميييا أو تنضيم إليييا .10

الجزااػػػػر، أنجػػػػو ، بوتاػػػػوانا، بورونػػػػدي، ال ػػػػاميروف، الػػػػرأس : ( التالييييية24والعشييييرون )
س، موزمبيػؽ، ناميبيػا، ، موريتانيػا، موريشػيو مػ وياألخ ر، إرتريا،  ينيا، لياوتو، ليبيػا، 

، جنػػػػوو أدريقيػػػػا، ايشػػػػؿ، الجمهوريػػػػة العربيػػػػة الصػػػػيراوية الديمقراايػػػػةنيجيريػػػػا، روانػػػػدا، 
 الاوداف، تنزانيا، تونس وزيمبابوي.

 

 (6677) في أفريقيا رتزا ال ااتفاقية منظمة الوحدة األفريقية حول القضال عمى  .61
يوليػػو  2ا دػػي ليبرديػػؿ، الجػػابوف، دػػي تتنػػاوؿ هػػذل ا تفاقيػػة التػػي تػػـ اعتمادهػػا وتوقيعهػػ .13

والتغلػػو علػػب التهديػػد الخايػػر الػػذي  رتػػزاؽ االتػػدابير الراميػػة إلػػب الق ػػال علػػب  0533
 اػػػػػتق ؿ واػػػػػيادة وويػػػػػدة أرا ػػػػػي الػػػػػدوؿ األع ػػػػػال وتنميتهػػػػػا  رتػػػػػزاؽ بالناػػػػػبة ايمثلػػػػػ  

( 3  02ادة تابيقػًا للمػ 0541أبريػؿ  33المتنااقة. وقد دخلظ ا تفاقية ييز التنفيذ دػي 
التػػي تػػنا علػػب أف ا تفاقيػػة تػػدخؿ ييػػز التنفيػػذ بعػػد ث ثػػيف يومػػًا مػػف تػػارية إيػػداع وثيقػػة 

 التصديؽ العاشرة. 
الجزااػر،  عمى االتفاقية أو انضمت إليييا، وىيي:عضوا ( دولة 61ث ثون ) صدقت .12

ايػػة، بنػػيف، بور ينػػا دااػػو، ال ػػاميروف، ال ونغػػو، جػػزر القمػػر، جمهوريػػة ال ونغػػو الديمقرا
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، ليبيػػا، ليبيريػػابيػػا، غينيػػا ا اػػتوااية، الجػػابوف، جامبيػػا، غانػػا، غينيػػا، لياػػوتو، مصػػر، إثيو 
، الاػػػوداف، تنزانيػػػا، توجػػػو، ايشػػػؿمدغشػػػقر، مػػػالي، النيجػػػر، نيجيريػػػا، روانػػػدا، الاػػػنغاؿ، 

 تونس، زامبيا وزيمبابوي.
أو  عميييى االتفاقيييية دون التصيييدي  عمييييياعضيييواا ( دولييية 62عشيييرة ) اثنتييياوقعيييت  .11

موريتانيػػػا،  ينيػػػا، ، غينيػػػا ياػػػاو أنجػػػو ، تشػػػاد،  ػػػوظ ديفػػػوار، جيبػػػوتي، االنضيييمام إليييييا:
   ، ايراليوف، الصوماؿ، اوازي ند وأوغندا.وبرنايوااوتومي 

بوتاػوانا، ( دولية عضيو: 66عشيرة ) إحيد لم توقع عمى االتفاقية ولم تنضم إليييا  .11
، موريشػػػػيوس، مػػػػ وير، إرتريػػػػا، بورونػػػػدي، جمهوريػػػػة أدريقيػػػػا الواػػػػاب، الػػػػرأس األخ ػػػػ

 وجنوو أدريقيا. الجمهورية العربية الصيراوية الديمقراايةموزمبيؽ، ناميبيا، 
 

 (6671)األفريقي الميثا  الثقافي . 66
  يتالػػػو توقيػػػ   0532يوليػػػو  1إف الميثػػػاؽ الثقػػػادي المعتمػػػد دػػػي موريشػػػيوس دػػػي  .12

دػي مماراػة ييػاتهـ دي  المنازع  غيريؽ األدراد الدوؿ األع ال. وهو ينا علب ايتراـ 
علػػػب نيػػػو يتاػػػؽ مػػػ  أد ػػػارهـ الايااػػػية وا قتصػػػادية وا جتماعيػػػة الثقاديػػػة والتمتػػػ  بهػػػا 

تابيقػػًا  0551اػبتمبر  05والفلاػفية والرويانيػة. وقػد دخػػؿ هػذا الميثػاؽ ييػز التنفيػػذ دػي 
ة التػػػػي تاػػػػتلـز تصػػػػديؽ ثلثػػػػي إجمػػػػالي الػػػػدوؿ األع ػػػػال دػػػػي منامػػػػة الويػػػػد 21للمػػػػادة 

 األدريقية. 
 (64الييدول األعضييال األربييع والث ثييون ) صييدقت عمييى الميثييا  أو انضييمت إليييو .13

ال ونغػػػو، تشػػػاد، ال ػػػاميروف، بورونػػػدي، بنػػػيف، بور ينػػػا دااػػػو، أنجػػػو ، الجزااػػػر،  :التاليييية
بيػػػا، الجػػػابوف، غانػػػا، غينيػػػا، غينيػػػا بياػػػاو،  ينيػػػا، ليبيػػػا، مدغشػػػقر، مصػػػر، إثيو جيبػػػوتي، 
، الصػػػػػوماؿ، ايشػػػػػؿريشػػػػػيوس، النيجػػػػػر، نيجيريػػػػػا، روانػػػػػدا، الاػػػػػنغاؿ، ، مػػػػػالي، مو مػػػػػ وي

 الاوداف، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.
( 66الييدول األعضييال التوييع عشييرة ) لييم تصييد  عمييى االتفاقييية ولييم تنضييم إلييييا .14

ار، بوتاوانا، الرأس األخ ر، جمهورية أدريقيا الواػاب، جػزر القمػر،  ػوظ ديفػو  :التالية
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، ليبيريػػػػػاتو، إرتريػػػػػا، جامبيػػػػػا، لياػػػػػو ، ا اػػػػػتواايةغينيػػػػػا جمهوريػػػػػة ال ونغػػػػػو الديمقراايػػػػػة، 
اػػػػاو تػػػػومي  ،الجمهوريػػػػة العربيػػػػة الصػػػػيراوية الديمقراايػػػػةموريتانيػػػػا، موزمبيػػػػؽ، ناميبيػػػػا، 

 جنوو أدريقيا واوازي ند.، ايراليوف، وبرنايو
 

 (2111) ميثا  النيضة الثقافية األفريقية. 62
، الاػػوداف، دػػي ينػػاير  اعتمػػد .15 المػػمتمر ميثػػاؽ النه ػػة الثقاديػػة األدريقيػػة دػػي الخراػػـو

، ااػػتخداـ اللغػػاظ التنميػػة الثقاديػػة، والنه ػػة الهويػػة ،. وهػػو يتنػػاوؿ التنػػوع الثقػػادي3112
األدريقيػػة، ااػػتخداـ واػػااؿ اإلعػػ ـ الجماهيريػػة، دور الػػدوؿ دػػي التنميػػة الثقاديػػة والتعػػاوف 

دػػور  ، ايػػدخؿ هػػذا الميثػػاؽ ييػػز التنفيػػذ21داخلي والبينػػي. ودقػػًا للمػػادة الثقػػادي األدريقػػي الػػ
تلقػػػي مفو ػػػية ا تيػػػاد األدريقػػػي وثػػػااؽ التصػػػديؽ وا ن ػػػماـ مػػػف ثلثػػػي إجمػػػالي الػػػدوؿ 

تنفيػذ، اػوؼ ييػؿ هػذا الميثػاؽ ميػؿ الاألع ال دي ا تياد األدريقيا. وبعػد دخولػ  ييػز 
منامة الويدة األدريقيػة عػاـ ماال دوؿ وي وماظ األدريقي الذي اعتمدل ر الميثاؽ الثقادي 

األصلي اػوؼ تاػؿ تي ػـ الع قػاظ بػيف األدريقي . بيد أف أي اـ الميثاؽ الثقادي 0532
 أاراد  واألاراؼ دي هذا الميثاؽ المعد ؿ.

 ( دول أعضيال فقيط، ىيي:6ثي ث )قبيل مين حتيى اآلن تم التصدي  عميى الميثيا   .11
 مالي، نيجيريا والانغاؿ.

عميييى الميثيييا  دون التصيييدي  عمييييو أو  اا دولييية عضيييو ( 66عشيييرة ) تويييع وقعيييت .10
أنجػػػو ، بنػػػيف، بور ينػػػا دااػػػو، تشػػػاد، جػػػزر الازا ييير،  لييييو، وىيييي تحدييييداا:إاالنضيييمام 

القمػػػػػر، ال ونغػػػػػو،  ػػػػػوظ ديفػػػػػوار، جمهوريػػػػػة ال ونغػػػػػو الديمقراايػػػػػة، مصػػػػػر، الجػػػػػابوف، 
 ف، توجو وزامبيا.ليو ، ايراوبرنايوااوتومي النيجر، ، ليبيرياجامبيا، غانا، 

اإلحد  الدول األعضال قبل ال يزال يتعين التوقيع و/أو التصدي  عمى الميثا  من  .13
بوتاػػوانا، بورونػػدي، ال ػػاميروف، الػػرأس األخ ػػر، جمهوريػػة  التالييية: (66والث ثييين )

 إثيوبيػا، غينيػا، غينيػا بياػاو،  ينيػا،إرتريا، غينيا ا اتوااية، جيبوتي،  أدريقيا الوااب،
، روانػػػدا، ناميبيػػػاموزمبيػػػؽ، موريتانيػػػا، موريشػػػيوس،  ،مػػػ وي ،مدغشػػػقرلياػػػوتو، ليبيػػػا، 
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جنػػػػػػوو أدريقيػػػػػػا، الصػػػػػػوماؿ،  ،ايشػػػػػػؿ، الجمهوريػػػػػػة العربيػػػػػػة الصػػػػػػيراوية الديمقراايػػػػػػة
 زيمبابوي.و  الاوداف، اوازي ند، تنزانيا، تونس، أوغندا

 

 (6696حقو  اإلنوان والشعوب )الميثا  األفريقي ل. 66
لميثػػػاؽ األدريقػػػي ليقػػػوؽ اإلناػػػاف والشػػػعوو الػػػذي يتنػػػاوؿ يمايػػػة وتعزيػػػز يقػػػوؽ إف ا .12

الدورة العاديػة الثامنػة عشػرة لمػمتمر رماػال الػدوؿ والي ومػاظ  ت اإلنااف والشعوو اعتمد
 تنفيػذاً  0542أ تػوبر  30دي نيروبي،  ينيا. وقد دخؿ ييز التنفيذ دي  0540يونيو  دي

يؽ/ا ن ػػماـ مػػف أغلبيػػة باػػياة مػػف الػػدوؿ األع ػػال ( التػػي تتالػػو التصد2 22للمػػادة 
 وتم التصدي  عمى الميثا  من اميع الدول األعضال. ل ي ي وف نادذًا.

 تحفظات من الدول األعضال .11
 أبدظ التيفااظ التالية:: زامبيا
  ياب أن تعدل بحيث يكون لكل فيرد حي  الوصيول إليى أ   – (6)66المادة

 ل وتخدام من العامة.وخدمات وممكية عامة مخصصة  مكان

  ياب عمى األمين العام لممنظمة بدالا من ر يس المؤتمر إارال  – 67المادة
غيير األطيراف  اليدول قرعة لتحديد مدة والية أعضيال المانية كميا يايب عميى

 أيضاا تقديم تقارير إلى المانة.

 أدخلظ التيفااظ التالية:مصر:  
  ( من 6)69و 9ادتان ياب أن تطب  الم –( 6)69والمادة  9المادة

  .تياالميثا  وفقاا لمشريعة اإلو مية ال بمخالف

  تفور مصر ىته الفقرة بأن تطبيقيا يكون فقط لإلحاطة  –( 6)6المادة
 والحصول عمى ما تصرح بو القوانين والنظم المصرية. 

 (6692ممركز األفريقي لتنمية األومدة )ل المؤووةاالتفاقية  .64
يوؿ تيقيؽ ا اتقرار للزراعة وتياينها مف خ ؿ تػدريو الفنيػيف تدور هذل ا تفاقية  .11

والت نولػػوجييف والقػػوي العاملػػة ذاظ الصػػلة دػػي مجػػاؿ صػػن  وتاػػويؽ األاػػمدة دػػي أدريقيػػا. 
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ف لمجلػػس الػػوزرال المنعقػػدة دػػي أديػػس أبابػػا، و ولقػػد اعتمػػدظ الػػدورة العاديػػة الثانيػػة واألربعػػ
: أنػػ  ( علػػب0 04التوقيػػ  عليهػػا. وتػػنا المػػادة  ا تفاقيػػة وتػػـ 0541يوليػػو  إثيوبيػػا، دػػي

اتػػدخؿ هػػذل ا تفاقيػػة ييػػز التنفيػػذ بالناػػبة لجميػػ  الػػدوؿ األع ػػال التػػي صػػدقظ عليهػػا أو 
ان ػػػمظ إليهػػػا، اعتبػػػارًا مػػػف تػػػارية إيػػػداع وثػػػااؽ التصػػػديؽ أو ا ن ػػػماـ مػػػف قبػػػؿ الدولػػػة 

أخػري ع ػو دػي أي دولة تصبو ( دوؿ أخري علب األقؿ. 1الم يفة وي وماظ خمس  
ا تيػػاد األدريقػػي اردػػًا دػػي هػػذل ا تفاقيػػة اعتبػػارًا مػػف تػػارية إيػػداعها لوثػػااؽ التصػػديؽ أو 

 الخاصة بهاا.ا ن ماـ 
جػػزر القمػػر، إثيوبيػػا،  وىييي:فقييط أعضييال ( دول 2خمييس )صييدقت عمييى االتفاقييية،  .12

 الجابوف، ليبيا ومالي.
ويييبع وعشيييرون  إلييييياوقعيييت عميييى االتفاقيييية دون التصيييدي  عميييييا أو االنضيييمام  .13
جمهوريػػػة أدريقيػػػا  ، بورونػػػدي،بنػػػيف، بور ينػػػا دااػػػو ، وىيييي تحدييييداا:عضيييواا ( دولييية 27)

ال ونغػػػػػػو،  ػػػػػػوظ ديفػػػػػػوار، جيبػػػػػػوتي، جمهوريػػػػػػة ال ونغػػػػػػو  ،تشػػػػػػادال ػػػػػػاميروف،  الواػػػػػػاب،
نيجيريػػػػػػا، اػػػػػػاوتومي  النيجػػػػػػر، ،مدغشػػػػػػقر ،ليبيريػػػػػػا غينيػػػػػػا، جامبيػػػػػػا، غانػػػػػػا،، الديمقراايػػػػػػة
زامبيػػػػا  أوغنػػػػداتوجػػػػو، الاػػػػوداف، اػػػػوازي ند، اػػػػيراليوف، الصػػػػوماؿ، ، الاػػػػنغاؿ، وبرناػػػػيو

 زيمبابوي.و 
( 26اليدول األعضيال الواحيدة والعشيرون ) لم توقع عمى االتفاقية وليم تنضيم إليييا .14

إرتريػػػا، غينيػػػا ا اػػػتوااية، مصػػػر، الػػػرأس األخ ػػػر،  بوتاػػػوانا،أنجػػػو ، الجزااػػػر،  :التاليييية
، روانػػدا، ناميبيػػاموزمبيػػؽ، تانيػػا، موريشػػيوس، ، مورييمػػ و غينيػػا بياػػاو،  ينيػػا، لياػػوتو، 

 .ونستو جنوو أدريقيا، تنزانيا  ايشؿ،، الجمهورية العربية الصيراوية الديمقرااية
 

 (6692ممعيد األفريقي لمتأىيل )المؤووة لتفاقية اال  .62
يخػػػػتا معهػػػػد التأهيػػػػؿ األدريقػػػػي بموالمػػػػة مبػػػػاد  وااػػػػتراتيجياظ منػػػػ  اإلعاقػػػػة.  مػػػػا  .15

المعهػػػد  التأهيػػػؿ المعػػػوقيف بتاػػػهيؿ تػػػدريو القػػػوي العاملػػػة المالوبػػػة. تأاػػػس هػػػذ يتصػػػدي
العاديػػػة الثانيػػػة واألربعػػػيف الصػػػادر عػػػف الػػػدورة  CM/Res.834 (XXXVI)بموجػػػو المقػػػرر
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( مػػف 2 04وودقػػًا للمػػادة دػػي أديػػس أبابػػا، إثيوبيػػا.  0541يوليػػو 03دػػي لمجلػػس الػػوزرال 
مػف ز التنفيذ بصفة نهااية إيداع تاػ  وثػااؽ تصػديؽ ا تفاقية، يشترا لدخوؿ ا تفاقية يي

   .0550ديامبر  3الدوؿ األع ال. وعلي ، دخلظ ا تفاقية ييز التنفيذ دي 
دولييية  (21) ويييت وعشيييرون قاميييت بالتصيييدي  عميييى االتفاقيييية أو انضيييمت إليييييا .21

تشػػػػاد، ال ونغػػػػو،  ػػػػوظ ديفػػػػوار، ، ال ػػػػاميروف،  ينػػػػا دااػػػػوبوتاػػػػوانا، بور  ،أنجػػػػو  :اا عضييييو 
النيجػر، ناميبيػا، موزمبيػؽ، مػالي، موريتانيػا،  ،مػ ويثيوبيا، غينيا،  ينيػا، لياػوتو، ليبيػا، إ

 زيمبابوي.، زامبيا و أوغندا وجو،اوازي ند، ت الانغاؿ، رواندا،نيجيريا، 
عميييى االتفاقيييية دون التصيييدي  عميييييا أو  اا ( دولييية عضيييو 66وقعييت ثييي ث عشيييرة ) .20

يبػػوتي، مصػػػر، جامبيػػػا، الجػػػابوف، ج قيػػػا الواػػػاب،جمهوريػػة أدري ،بنػػػيف االنضيييمام إليييييا:
  ، ايراليوف والصوماؿ.وبرنايو، ااوتومي ليبيرياغانا، 

اليدول األعضيال اليث ث  لم توقع عمى االتفاقية وليم تصياد  عميييا أو تنضيم إليييا .23
غينيػا إرتريػا، غينيػا ا اػتوااية،  الرأس األخ ر،بوروندي، الجزاار،  :التالية( 66عشرة )
جنػػوو ، الاػػوداف، ايشػػؿ، الجمهوريػػة العربيػػة الصػػيراوية الديمقراايػػة ،مدغشػػقر بياػػاو،
 .ونستو تنزانيا أدريقيا، 

 وهي موريشيوس.( 6ولة واحدة )د 6666وحبت وثا   التصدي  عام  .22
 

 (6666) )معاىدة أبواا(ماعة االقتصادية األفريقية . المعاىدة المؤووة لما61
نشػػػال الجماعػػػة ا قتصػػػادية الت امػػػؿ ا قتصػػػاد ةتتنػػػاوؿ المعاهػػػد .21 ي للػػػدوؿ األع ػػػال وا 

 0550يونيػػػػو  2األدريقيػػػة. وقػػػد تػػػـ اعتمادهػػػا والتوقيػػػ  عليهػػػػا دػػػي أبوجػػػا، نيجيريػػػا، دػػػي 
توييع قبييل تييم التصييدي  عمييى المعاىييدة ميين . 0551مػػايو  03ودخلػػظ ييػػز التنفيػػذ دػػي 

 ( دولة عضو.46وأربعين )
 هي إرتريا. (6ة )دولة واحد لم توقع عمى المعاىدة أو تنضم إلييا .21
 اليييدول األعضيييال الث ثييية التاليييية وقعيييت عميييى المعاىيييدة دون التصيييدي  عميييييا: .22

 جيبوتي، مدغشقر والصوماؿ. 
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اوتيراد النفايات الخطرة في أفريقيا ومراقبة حركتيا عبر الحدود  منعاتفاقية باماكو حول . 67
دارتيا داخل أفريقيا  (6666) وا 

مػػػػمتمر وزرال البياػػػػة دػػػػي بامػػػػا و، مػػػػالي، دػػػػي ينػػػػاير ا تفاقيػػػػة التػػػػي اعتمػػػػدها أجػػػػاز  .23
تتنػػػاوؿ و ، 0550يونيػػػو  0دػػػي  CM/Res.1356 (LIV)بػػػالقرار مجلػػػس الػػػوزرال  و0550

ماألة مراقبة النفاياظ الخارة وتفاقـ التهديد الذي يييؽ بالصية والبياػة النػاجـ عػف توليػد 
عػػدد المالػػوو اللػػب وير ػػة مثػػؿ هػػذل النفايػػاظ ومػػا تتصػػؼ بػػ  مػػف تعقيػػد. ولقػػد يصػػلظ ع

   .0554أبريؿ  33ومف ثـ دخلظ ييز التنفيذ دي  0554تصديقاظ دي يناير  01وهو 
 ،بنػيف: ( دولية عضيو24أربيع وعشيرون ) دقت عميى االتفاقيية أو انضيمت إلييياص .24

ال ونغػػػػو،  ػػػػوظ ديفػػػػوار، جػػػػزر القمػػػػر، جمهوريػػػػة ال ػػػػاميروف، بورونػػػػدي، ،  ينػػػػا دااػػػػوبور 
مػػػػػالي، موريشػػػػػيوس، ليبيػػػػػا،  مصػػػػػر، الجػػػػػابوف، جامبيػػػػػا،يػػػػػا، إثيوبال ونغػػػػػو الديمقراايػػػػػة، 

 زيمبابوي.و  أوغنداتونس،  نزانيا، توجو،، تالاوداف الانغاؿ،النيجر،  موزمبيؽ،
( 66) ةعشيير  توييع وقعييت عمييى االتفاقييية دون التصييدي  عمييييا أو االنضييمام إلييييا .25

 وتي، غانػػػا،جمهوريػػػة أدريقيػػا الواػػػاب، تشػػاد، جيبػػػ ،أنجػػو ًا: وىيييي تحدييييد ،دوليية عضيييو
 روانػػػػػدا،نيجيريػػػػػا، موريتانيػػػػػا، مدغشػػػػػقر، ، ليبيريػػػػػا ينيػػػػػا، لياػػػػػوتو، غينيػػػػػا بياػػػػػاو، غينيػػػػػا، 

 .وزامبيا اوازي ند، ايراليوف، الصوماؿ، وبرنايوااوتومي 
 :( التالييية61عشيير )الالييدول األعضييال  لييم توقييع عمييى االتفاقييية ولييم تنضييم إلييييا .31

الجمهوريػة ، ناميبيػا، مػ ويرتريػا، ا اػتوااية، إغينيػا الجزاار، بوتاوانا، الػرأس األخ ػر، 
 ، ايشؿ وجنوو أدريقيا.العربية الصيراوية الديمقرااية

 

 (6661) ورفاىيتوألفريقي حول حقو  الطفل الميثا  ا. 69
 تػػ . وقػػد اعتمدورداهيتػػ  يتنػػاوؿ الميثػػاؽ ق ػػية يمايػػة وتعزيػػز يقػػوؽ الافػػؿ األدريقػػي .30

لمػػمتمر رماػػال الػػدوؿ والي ومػػاظ المنعقػػدة دػػي أديػػس  فالػػدورة العاديػػة الااداػػة والعشػػرو 
. وقعػظ جميػ  الػدوؿ األع ػال علػب الميثػاؽ ودخػؿ ييػز 0551يوليػو  أبابا، إثيوبيا، دػي

 (.2 23ودقًا للمادة  0555نودمبر  35التنفيذ دي 
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 ( دولية عضيو بالتصيدي  عميى الميثيا  أو االنضيمام إلييو41وأربعون ) وتقامت  .33
رونػػػدي، ال ػػػػاميروف، الػػػػرأس ، بنػػػػيف، بوتاػػػوانا، بور ينػػػػا دااػػػػو، بو نجػػػػو أالجزااػػػر،  :وىييييي

غينيػا ا اػتوااية، مصػر،  جيبػوتي، تشاد، جػزر القمػر، ال ونغػو،  ػوظ ديفػوار، األخ ر،
، ليبيػا، ليبيريػاغينيػا، غينيػا بياػاو،  ينيػا، لياػوتو، غانا، إرتريا، إثيوبيا، جامبيا، الجابوف، 
النيجػػػر، نيجيريػػػػا، ناميبيػػػا، موزمبيػػػؽ، موريشػػػػيوس، ا، موريتانيػػػ ،مػػػالي، مػػػ ويمدغشػػػقر، 

زامبيػا أوغندا، جنوو أدريقيا، الاوداف، تنزانيا، توجو، ف، ، ايراليو ايشؿرواندا، الانغاؿ، 
 وزيمبابوي.

 :( التاليييية7) الويييبعاليييدول األعضيييال  وقعيييت عميييى الميثيييا  دون التصيييدي  عمييييو .32
الجمهوريػة العربيػة الصػيراوية  مقراايػة، جمهورية أدريقيا الوااب، جمهورية ال ونغػو الدي

 ، الصوماؿ، اوازي ند وتونس.وبرنايو، ااوتومي الديمقرااية
 الدول األعضال: وامتياالتحفظات التي  .31

 مقيدة بػ:غير تعتبر نفاها بوتووانا: 
  تعريف الطفل – 2المادة 

 تعتبر نفاها غير مقيدة بالمواد التالية:مصر: 
  والفتيان تطفال وخطبة الفتيازواج األ –( 2)26المادة. 

  التبني. – 24المادة 

  أطفال األميات الواينات. –ىي( -)أ 61المادة 

  الب غات. – 14المادة 

  التحقيقات بواوطة المانة. –( 6)12المادة 

 تعتبر نفاها غير مقيدة بػ:موريتانيا: 
  والديانة. معتقدات: حرية ال6المادة 

 المواد التالية:يعتبر نفا  غير مقيد بالوودان: 
  حماية الخصوصية. – 61المادة 
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  تعميم الفتيات ال تي يحممن قبل اوتكمال تعميمين. –( 1) 66المادة 

  زواج األطفال وخطبة الفتيات والفتيان.  –( 2) 26المادة 

 
 (6661) خالية من الو ح النوو  )معاىدة بميندابا(اعل أفريقيا منطقة . معاىدة 66

، 0552أبريػؿ  00ينػدابا ودتيػظ للتوقيػ  دػي القػاهرة، مصػر، دػي اعتمدظ معاهدة بل .31
وهػػػي تتنػػػاوؿ دعػػػـ ناػػػـ عػػػدـ ا نتشػػػار النػػػووي والتعزيػػػز والتعػػػاوف دػػػي مجػػػاؿ ا اػػػتخداـ 
الالمي للااقة النووية ويماية الػدوؿ األع ػال  ػد أي هجمػاظ نوويػة ميتملػة تاػتهدؼ 

، 2116يولييو  62نفييت فيي ( دخمت المعاىدة حييز الت2)69وبمواب المادة  أرا ػيها.
 تارية إيداع وثيقة التصديؽ الثامنة والعشريف.

 ، ىيييي:ادولييية عضيييو ( 66) وث ثيييينثييي ث قبيييل تيييم التصيييدي  عميييى المعاىيييدة مييين  .32
غينيػػػػا   ػػػػوظ ديفػػػػوار،ال ػػػػاميروف، بورونػػػػدي، بور ينػػػػا دااػػػػو، بوتاػػػػوانا، الجزااػػػػر، بنػػػػيف، 

 ينيػػا، ليبيػػػا، لياػػػوتو،  غينيػػا بياػػػاو، ا،غينيػػػغانػػا، بيػػػا، الجػػابوف، جامبيػػػا، إثيو ا اػػتوااية، 
، مػػػالي، موريتانيػػػا، موريشػػػيوس، موزمبيػػػؽ، نيجيريػػػا، روانػػػدا، الاػػػنغاؿ، مػػػ ويمدغشػػػقر، 

 .جنوو أدريقيا، اوازي ند، تنزانيا، توجو، تونس، زامبيا وزيمبابوي
( 21العشيييرون )اليييدول األعضيييال  وقعيييت عميييى المعاىيييدة دون التصيييدي  عميييييا .33

تشػاد، جػزر القمػر، ال ونغػو،  األخ ػر،جمهورية أدريقيا الوااب، الرأس ، نجو أ :التالية
 النيجػػػػػر،ناميبيػػػػػا، ، ليبيريػػػػػا،  إرتريػػػػػا، مصػػػػػر،جيبػػػػػوتي، جمهوريػػػػػة ال ونغػػػػػو الديمقراايػػػػػة، 

ف، ، اػػػػػيراليو ايشػػػػػؿ ،الجمهوريػػػػػة العربيػػػػػة الصػػػػػيراوية الديمقراايػػػػػة، وبرناػػػػػيواػػػػػاوتومي 
 .وأوغندا الاودافالصوماؿ، 

أبريػػؿ  00للمعاهػػدة دػػي اليػػـو نفاػػ ،  6و 2و 6البروتوكييوالت قيػػ  علػػب  مػػا تػػـ التو  .34
الممل ػػة المتيػػدة لبرياانيػػا العامػػب وشػػماؿ أيرلنػػدا وقعييت ، مػػف قبػػؿ درناػػا، بينمػػا 0552

ا تيػػػػاد وقييييع . فقييييط 2و 6عمييييى البروتوكييييولين والصػػػػيف والو يػػػػاظ المتيػػػػدة األمري يػػػػة 
   .6661نوفمبر  2في  2و 6عمى البرتوكولين  الرواي
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 6و 2و 6البروتوكوالت درناا علب  صد قت. 

  2و 6البروتوكولين علب وا تياد الرواي الممل ة المتيدة  ،الصيفصد قت. 

 لممعاىدة.  6لم توقع ولم تصد   عمى البروتوكول  أابانيا 
 

   (6664. الميثا  األفريقي لمنقل البحر  )21
هميػػػة النقػػؿ البيػػػري دػػي تعزيػػػز ااػػتند اعتمػػػاد الميثػػاؽ األدريقػػػي للنقػػؿ البيػػػري علػػب أ .35

للت امػػػؿ  اً راياػػػي التجػػػارة الخارجيػػػة والتنميػػػة ا قتصػػػادية دػػػي أدريقيػػػا.  مػػػا أنػػػ  يعػػػد عػػػام ً 
اإلقليمػػي والقػػاري. وقػػد اعتمػػد خػػ ؿ الػػدورة الثالثػػة لمػػمتمر وزرال النقػػؿ البيػػري األدػػريقييف 

أجػػػازل مجلػػػس  ثػػػـ 0552دياػػػمبر  01إلػػػب  02المنعقػػػدة دػػػي أديػػػس أبابػػػا، إثيوبيػػػا، مػػػف 
. ودػي أعقػاو ذلػؾ، 0551يونيػو  00الصػادر دػي  CM/RES.1520 (LX)بػالقرار الػوزرال 

يونيػػػو  اعتمػػػدظ الػػػدورة العاديػػػة الث ثػػػوف لمػػػمتمر رماػػػال الػػػدوؿ والي ومػػػاظ الميثػػػاؽ دػػػي
0551. 

لـ يدخؿ الميثاؽ ييز التنفيذ بصفة نهااية ألن  لـ يتـ التصديؽ علي  مػف ثلثػي الػدوؿ  .41
ويم ػػف اعتبػػارل قػػد دخػػؿ ييػػز التنفيػػذ بصػػفة ممقتػػة منػػذ يصػػول  علػػب عشػػريف األع ػػال. 

 ( توقيعًا علب األقؿ. 31 
جػزر القمػر،  :وىيي ( دولة عضو فقط66ث ث عشرة ) صد قت عمى الميثا حالياا،  .40

دا، الاػػنغاؿ، تنزانيػػا، نػػمصػػر، إثيوبيػػا، لياػػوتو، مػػالي، موريشػػيوس، النيجػػر، نيجيريػػا، روا
 تونس وأوغندا.

( 29والعشيرون ) الثمانيةالدول األعضال  عت عمى الميثا  دون التصدي  عميووق .43
 ػػوظ ال ونغػػو،  الجزااػػر، بنػػيف، بور ينػػا دااػػو، جمهوريػػة أدريقيػػا الواػػاب، تشػػاد، :التالييية

الجػػػػابوف، جامبيػػػػا، غينيػػػػا ا اػػػػتوااية، ديفػػػػوار، جيبػػػػوتي، جمهوريػػػػة ال ونغػػػػو الديمقراايػػػػة، 
، موزمبيػػػؽ، ناميبيػػػا، مػػػ ويليبيػػػا، مدغشػػػقر،  ليبيريػػػا،  ينيػػػا،بياػػػاو،  ، غينيػػػاغينيػػػاغانػػػا، 

 ف، الصوماؿ، اوازي ند، توجو وزامبيا.ايراليو ، وبرنايوااوتومي 
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 :( التاليية62عشيرة ) االثنتييالدول األعضال  لم توقع عمى الميثا  ولم تنضم إليو .42
الجمهوريػػػة تانيػػػا، أنجػػػو ، بوتاػػػوانا، بورونػػػدي، ال ػػػاميروف، الػػػرأس األخ ػػػر، إرتريػػػا، موري

 ، ايشؿ، جنوو أدريقيا، الاوداف وزيمبابوي.العربية الصيراوية الديمقرااية
 

 ةفريقييياألمحكميية البروتوكيول الميثييا  األفريقييي لحقييو  اإلنوييان والشيعوب حييول إنشييال . 26
 (6669) لحقو  اإلنوان والشعوب

بغػػرض تعزيػػز ينشػػه هػػذا البروتو ػػوؿ مي مػػة أدريقيػػة يػػوؿ يقػػوؽ اإلناػػاف والشػػعوو  .41
اعتمػػدظ الػػدورة الرابعػػة والث ثػػوف لمػػمتمر رماػػال دوؿ الناػػاـ األدريقػػي ليقػػوؽ اإلناػػاف. 

يونيػػو  5وي ومػػاظ منامػػة الويػػدة األدريقيػػة المنعقػػدة دػػي واجػػادوجو، بور ينػػا دااػػو، دػػي 
( يومػػػًا 21، بعػػػد ث ثػػػيف  3111ينػػػاير  31. دخػػػؿ البروتو ػػػوؿ ييػػػز التنفيػػػذ دػػػي 0554

   (.2 21التصديؽ الخاماة عشرة ودقًا للمادة  مف إيداع وثيقة
الجزااػر،  :لتاليية( ا21)الدول األعضال الويت والعشيرون  صد قت عمى البروتوكول .41

الجػػابوف، غانػػا،   ػػوظ ديفػػوار، جامبيػػا،، ونغػػوال بورونػػدي، جػػزر القمػػر، بور ينػػا دااػػو، 
، النيجػػر، نيجيريػػا، ، موريتانيػػا، موريشػػيوس، موزمبيػػؽمػػ وي ينيػػا، ليبيػػا، لياػػوتو، مػػالي، 

 رواندا، الانغاؿ، جنوو أدريقيا، تنزانيا، توجو، تونس وأوغندا.
الييدول األعضييال الخمييس والعشييرون  وقعييت عمييى البروتوكييول دون التصييدي  عميييو .42
 تاػػػوانا، ال ػػػاميروف، جمهوريػػػة أدريقيػػػا الواػػػاب، تشػػػاد،أنجػػػو ، بنػػػيف، بو  :( التاليييية22)

ا اػػتوااية، إثيوبيػػا، غينيػػا، غينيػػا  غينيػػامصػػر، ايػػة، جيبػػوتي، جمهوريػػة ال ونغػػو الديمقرا
اػػاوتومي ، الجمهوريػػة العربيػػة الصػػيراوية الديمقراايػػة، مدغشػػقر، ناميبيػػا، ليبيريػػا بياػػاو،

 وزيمبابوي. زامبياالاوداف، اوازي ند،  ف، الصوماؿ،راليو ، ايايشؿ، وبرنايو
: وىييي ليدول األعضيال( مين ا2اثنتيان ) عميى البروتوكيول وليم تنضييم إلييو ليم توقيع .43

رتريا.  الرأس األخ ر وا 
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 إع نات مقدمة من الدول األعضال: .44
مف البروتو وؿ  التصديؽ( علػب أنػ  ادػي وقػظ التصػديؽ علػب هػذا  21تنا المادة 

البروتو ػػوؿ أو دػػي أي وقػػظ قخػػر  يػػؽ، تقػػدـ الدولػػة إع نػػًا يفيػػد قبولهػػا اختصػػاا 
هػذا البروتو ػػوؿ.   تاػتلـ المي مػػة  ( مػػف2 1المي مػة بتلقػػي ق ػايا بموجػػو المػادة 

 ( تخا دولة لـ تقدـ مثؿ هذا اإلع فا. 2 1أي ش وي بموجو المادة 
لمنامػػػػػاظ غيػػػػػر لتخػػػػػوؿ أف يجػػػػوز للمي مػػػػػة : اعلػػػػػب مػػػػػا يلػػػػػي( 2  1 المػػػػػادةتػػػػنا 

يػػػا ظ عػػػرض  ،اللجنػػػة واألدػػػراد لػػػديالي وميػػػة ذاظ الصػػػلة التػػػي لهػػػا صػػػفة مراقػػػو 
 ا.مف هذا البروتو وؿ( 2  21 ، ودقا للمادةمباشرة عليها

 
 (، علب النيو التالي: 2 21الدوؿ األع ال التالية إع نًا ودقًا للمادة وقد قدمظ 

ت ػػػػػوف المي مػػػػػة مختصػػػػػة بتلقػػػػػي الق ػػػػػايا مػػػػػف األدػػػػػراد المعنيػػػػػيف  بوركينيييييا فاويييييو:
التػػي تتمتػػ  بصػػفة المراقػػو لػػدي اللجنػػة اإلدريقيػػة والمنامػػاظ غيػػر الي وميػػة 
 .ليقوؽ اإلنااف والشعوو

( مػػػف 2 1علػػب اختصػػاا المي مػػػة بتلقػػي الق ػػايا بموجػػػو المػػادة توادػػػؽ  :ميي و 
 البروتو وؿ.

( مػػػف 2 1علػػػب اختصػػػاا المي مػػػة بتلقػػػي الق ػػػايا بموجػػػو المػػػادة  توادػػػؽ ميييالي:
 البروتو وؿ.

لمنامػػػاظ غيػػػر الي وميػػػة ذاظ الصػػػلة التػػػي لهػػػا لتخػػػوؿ أف يجػػػوز للمي مػػػة  :تنزانييييا
 ، ودقػا للمػادةمباشػرة عليهػايػا ظ عػرض  ،اللجنػة واألدػراد لػديصفة مراقو 

( ميين 6)2، دون اإلخيي ل بالمييادة أنػػ . غيػػر مػػف هػػذا البروتو ػػوؿ( 2  21
الحي  فقيط لمثيل ىيته المنظميات البروتوكول المتكور أع ه، ال يمين  ىيتا 

عند اوتنفاد كافة طر  المعالاة القانونية المحميية  غير الحكومية واألفراد
 ومع االلتزام بدوتور اميورية تنزانيا المتحدة.
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توادؽ علب اختصاا المي مة باات ـ يا ظ  ػد جمهوريػة غانػا بموجػو  غانا: 
 ( مف هذا البروتو وؿ.2 1المادة 

 

 (6666) اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية حول منع اإلرىاب ومكافحتو. 22
ف لرماػػال الػػدوؿ والي ومػػاظ المنعقػػدة دػػي الجزااػػر الػػدورة العاديػػة الخاماػػة والث ثػػي إف .45

، أخػػذًا دػي الياػػباف أهػػداؼ ومبػاد  ميثػػاؽ منامػػة 0555يوليػػو  العاصػمة، الجزااػػر، دػي
ذاظ الصلة، اعتمدظ هذل ا تفاقية لمياربػة اإلرهػاو  الويدة األدريقية والمعاهداظ الدولية

امة والق ال علػب جميػ  أشػ الهما. تهػدؼ ا تفاقيػة إلػب دعػـ التعػاوف ديمػا الجريمة المنو 
وماػػػاس بيقػػػػوؽ  اظبػػػيف الػػػدوؿ لمنػػػػ  اإلرهػػػاو وم اديتػػػ  لمػػػػا يناػػػوي عليػػػ  مػػػػف انتها ػػػ

عػػػدـ ااػػػتقرار علػػػب صػػػعيد التنميػػػة ا جتماعيػػػة اإلناػػػاف واليريػػػة واألمػػػف لمػػػا ياػػػبب  مػػػف 
، بعػد ث ثػيف 3113دياػمبر  2التنفيػذ دػي وا قتصادية للدوؿ. وقد دخلػظ ا تفاقيػة ييػز 

 . 31( يومًا مف إيداع وثيقة التصديؽ الخاماة عشرة ودقًا للمادة 21 
بور ينػا أنجػو ، بنػيف، الجزاار، : ( التالية41الدول األربعون ) صدقت عمى االتفاقية .51

غينيػػا مصػػر، ، جيبػػوتيتشػػاد، جػػزر القمػػر، ال ونغػػو،  رونػػدي، الػػرأس األخ ػػر،دااػػو، بو 
غينيػػا، غينيػػا بياػػاو،  ينيػػا، لياػػوتو، ، انػػاغإرتريػػا، إثيوبيػػا، الجػػابوف، جامبيػػا،   اػػتوااية،ا

موزمبيؽ، النيجر، نيجيريػا، روانػدا، موريتانيا، موريشيوس،  ،مالي، م ويمدغشقر، ليبيا، 
جنػػػوو أدريقيػػػا، الاػػػوداف،  ،ايشػػػؿ، الاػػنغاؿ، الجمهوريػػة العربيػػػة الصػػػيراوية الديمقراايػػػة

 .أوغنداتونس و توجو،  تنزانيا،
( التاليية التيي ليم 62ثنتي عشيرة )تم التوقيع عمى االتفاقية من الدول األعضال اال  .50

بوتاػػوانا، ال ػػاميروف، جمهوريػػة أدريقيػػا الواػػاب،  بعييد ولييم تنضييم إلييييا:عمييييا تصييد  
، وبرناػػػػػيو، ناميبيػػػػػا، اػػػػػاوتومي ليبيريػػػػػا ػػػػػوظ ديفػػػػػوار، جمهوريػػػػػة ال ونغػػػػػو الديمقراايػػػػػة، 

 ف، الصوماؿ، اوازي ند وزامبيا.ايراليو 

 زيمبابو  ىي الدولة الوحيدة التي لم توقع عمى االتفاقية ولم تنضم إلييا. .53
 .الدول األعضالوامتيا تحفظات  .52
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 التيفا التالي:اجلظ  موريشيوس:
وليية طييرف بخصييو  بينيييا وبييين دأ  نزاعييات تنشييأ  –( 2)22المييادة 

ة فشييل التوييوية الوييممية فإنييو فقييط فييي حالييتفوييير أو تطبييي  االتفاقييية 
 يحال النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

 التيفا التالي:اجلظ موزمبي : 
  ( مييين دويييتورىا، فإنييييا لييين تقيييوم 6)616وفقييياا لمميييادة  – 4المػػػادة

 أراضييا.مواطنين موزمبيقيين من  بتوميم

 قدمظ التيفا التالي: تونس:
طيرف بخصيو   أ  نزاعات تنشأ بينييا وبيين دولية – - (2)22المادة 

تفوييير أو تطبييي  االتفاقييية فإنييو فقييط فييي حاليية فشييل التوييوية الوييممية 
 يحال النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموافقة اميع األطراف المعنية.

 قدمظ التيفا التالي:انوب أفريقيا: 
 ال يييييتم التوييييميم إتا رأت وزارة العييييدل أنييييو بوييييبب نييييوع –( 2)9المييييادة 
ف تيتم مقاضياة الانوية أو الرأ  الوياوي وو  ، العنصر، الدين،الانس

ييتم  كميا أن التويميم ال .دولة أانبيةمن قبل الشخ  المعني أو معاقبة 
 ،لو أن عقوبة الاريمة التيي بويببيا يطميب التويميم ىيي عقوبية اإلعيدام

 محددة أن عقوبة اإلعدام لن تطب .حالة لم يقدم ما يثبت في ما 
 

 (2111د األفريقي ). القانون التأويوي ل تحا26
ف الػػدورة عػأعػد القػانوف التأاياػػي ل تيػاد األدريقػػي دػي أعقػاو صػػدور إعػ ف اػػرظ  .51

ا اػػػػتثنااية الرابعػػػػة لمػػػػمتمر رماػػػػال الػػػػدوؿ والي ومػػػػاظ دػػػػي اػػػػرظ، الجماهيريػػػػة الليبيػػػػة 
. وهػػو يهػػدؼ إلػػب إراػػال إاػػار ممااػػي جديػػد للتناػػيؽ 0555اػػبتمبر  5العامػػب، دػػي 

ع ػػػال وتعزيػػػز الت امػػػؿ ا قتصػػػادي والايااػػػي للقػػػارة مػػػف خػػػ ؿ والتعػػػاوف بػػػيف الػػػدوؿ األ
 إنشال ا تياد األدريقي.
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اعتمػػػدظ الػػػدورة العاديػػػة الااداػػػة والث ثػػػوف لمػػػمتمر رماػػػال الػػػدوؿ والي ومػػػاظ دػػػي  .51
 القانوف التأاياي. 3111يوليو  00ي دلومي، توجو، 

 مػا  األعضيال اليدولقبيل امييع تم التوقيع والتصدي  عمى القانون التأويويي مين  .52
 تـ إيداع وثااؽ التصديؽ لدي المفو ية.

، أصيب  2166يولييو  6ييوم  واويتق ل ونييلاميوريية الويودان  و منبعد انفصال .53
الدولة العضو الرابعة والخمويين فيي االتحياد األفريقيي بعيد قييام ر ييس انوب الوودان 

القييانون عمييى  وثييا   التصييدي يييداع إاميورييية انييوب الوييودان ور يييس المفوضييية ب
 .2166أغوطس  62يوم  في أديس أبابا، إثيوبيا 6 وضيةفلد  ر يس المالتأويوي 

 .3110مايو  32، دقد دخؿ القانوف التأاياي ييز التنفيذ دي 34ودقًا للمادة  .54
 

بروتوكييييول المعاىييييدة المؤوويييية لماماعيييية االقتصييييادية األفريقييييية الخييييا  بالبرلمييييان  .  24
 (2116األفريقي )

ا اتثنااية الخاماة لممتمر رماال الدوؿ والي وماظ البروتو ػوؿ دػي  اعتمدظ الدورة .55
المماػػػػس وهػػػػو البرتو ػػػػوؿ . 3110مػػػػارس  3اػػػػرظ، الجماهيريػػػػة الليبيػػػػة العامػػػػب، دػػػػي 

المماااظ المنصوا عليهػا دػي  ػؿ مػف المعاهػدة الممااػة وهو مف للبرلماف األدريقي، 
، دإف 33 تياد األدريقي. وودقًا للمادة للجماعة ا قتصادية األدريقية والقانوف التأاياي ل

 .  3112ديامبر  01هذا البرتو وؿ دخؿ ييز التنفيذ دي 
الجزااػر، : ( التاليية47الدول األعضال الويبع واألربعيون ) دقت عمى البروتوكولص .011
جمهوريػػة  رونػػدي، ال ػػاميروف، الػػرأس األخ ػػر،نجػػو ، بنػػيف، بوتاػػوانا، بور ينػػا دااػػو، بو أ

غينيػػا ا اػػتوااية، مصػػر، إثيوبيػػا، ، جيبػػوتيال ونغو، جػػزر القمر،تشػػاد،، أدريقيػػا الواػػاب
مدغشػػػقر، ، مػػ وي، ليبيػػا، ليبيريػػػا ينيػػا، لياػػوتو،  غانػػا، غينيػػػا بياػػاو،جامبيػػا، الجػػابوف، 

الجمهوريػػػػة النيجػػػػر، نيجيريػػػػا، روانػػػػدا، ناميبيػػػػا، موزمبيػػػػؽ، موريشػػػػيوس، موريتانيػػػػا،  ،مػػػالي
جنػػػوو أدريقيػػػا، الاػػػوداف، ف، ، اػػػيراليو ايشػػػؿالاػػػنغاؿ، ، ةالعربيػػػة الصػػػيراوية الديمقراايػػػ

 زامبيا وزيمبابوي.أوغندا،  تونس، تنزانيا، توجو،اوازي ند، 
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األعضييال الييدول  وقعييت عمييى البروتوكييول دون التصييدي  عميييو أو االنضييمام إليييو .010
 ػػػوظ ديفػػػوار، جمهوريػػػة ال ونغػػػو الديمقراايػػػة، غينيػػػا، اػػػاوتومي  :( التاليييية2الخميييس )

 والصوماؿ. ايووبرن
 الوحيدة التي لم توقع عمى البروتوكول ولم تنضم إليو. العضو إرتريا ىي الدولة  .013

 

 (2116. اتفاقية المانة األفريقية لمطاقة )22
 انظ الياجة إلب معالجة مش لة النقا دي الااقة دي العديػد مػف البلػداف األدريقيػة،  .012

الااقػػػػػة، ممػػػػػا أعػػػػػاؽ تنميتهػػػػػا علػػػػػب الػػػػػرغـ مػػػػػف اإلم انيػػػػػاظ ال ػػػػػخمة للقػػػػػارة دػػػػػي مجػػػػػاؿ 
الػػػدورة العاديػػػة الاػػػابعة والث ثػػػيف قبػػػؿ ورال اعتمػػػاد هػػػذل ا تفاقيػػػة مػػػف الاػػػبو الصػػناعية، 

. 3110يوليػػو  00لمػػمتمر رماػػال الػػدوؿ والي ومػػاظ المنعقػػدة دػػي لواػػا ا، زامبيػػا، دػػي 
مػػػة ومػػػف ثػػػـ، دػػػإف ا تفاقيػػػة تهػػػدؼ إلػػػب تعزيػػػز التعػػػاوف، البيػػػو  والتنميػػػة، ت امػػػؿ وموال

االتفاقييية دخمييت  (،3 33البػرامج و ػػذلؾ تعباػػة المػػوارد للمشػاري  المشػػتر ة. وودقػػًا للمػػادة 
 .2111ديومبر  66حيز التنفيت في 

( 26ن )يوالعشييير  التويييعاليييدول األعضيييال قبيييل تيييم التصيييدي  عميييى االتفاقيييية مييين  .011
  ونغػػػو،ال ، جػػػزر القمػػػر،رونػػػدي، ال ػػػاميروفبور ينػػػا دااػػػو، بو أنجػػػو ، الجزااػػػر،  التاليييية:

 ،ناميبيػػاموزمبيػػؽ، موريشػػيوس، ، مػػالي ليبيػػا،غينيػػا، غانػػا،  ينيػػا،  مصػػر، إثيوبيػػا، جامبيػػا،
، الاػػوداف، ، الاػػنغاؿالجمهوريػػة العربيػػة الصػػيراوية الديمقراايػػةنيجيريػػا، روانػػدا،  النيجػػر،

 .يوزيمبابو  ، زامبياتونستنزانيا، توجو، 
( 69)عشييرةالثميياني األعضييال الييدول  وقعييت عمييى االتفاقييية دون التصييدي  عمييييا .011

جمهوريػة ال ونغػو ،  ػوظ ديفػوار، جيبػوتيتشاد، بنيف، جمهورية أدريقيا الوااب،  :التالية
، مدغشػػػػػقر، ليبيريػػػػػاالجػػػػػابوف، غينيػػػػػا بياػػػػػاو، لياػػػػػوتو،  غينيػػػػػا ا اػػػػػتوااية،الديمقراايػػػػػة، 

 .اوازي ند وأوغندا جنوو أدريقيا،، ايراليوف، الصوماؿ، وبرنايوااوتومي 
 :( التاليييية1اليييدول األعضيييال الويييت ) توقيييع عميييى االتفاقيييية وليييم تنضيييم إلييييياليييم  .012

 ، موريتانيا وايشؿ.م ويبوتاوانا، الرأس األخ ر، إرتريا، 
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 (2112مامس الومم واألمن ل تحاد األفريقي )المؤوس ل. البروتوكول 21
ي ومػػاظ اعتمػػد هػػذا البروتو ػػوؿ مػػف الػػدورة العاديػػة األولػػب لمػػمتمر رماػػال الػػدوؿ وال .013

وقيد دخيل حييز التنفييت . 3113يوليػو  01و 5المنعقدة دي درباف، جنوو أدريقيا، يػومي 
 .2116ديومبر  21في 

 التاليية: اا دولية عضيو ( 41) وأربعيين ويت قبيل تم التصيدي  عميى البروتوكيول مين  .014
تشػاد، جػزر القمػر، روندي، ال ػاميروف، بور ينا دااو، بو أنجو ، بنيف، بوتاوانا، الجزاار، 
إثيوبيػػػػا، غينيػػػػا ا اػػػػتوااية، الجػػػػابوف، إرتريػػػػا،  ػػػػوظ ديفػػػػوار، جيبػػػػوتي، مصػػػػر، ال ونغػػػػو، 
، موريشػػيوس، مػػالي، مػػ ويمدغشػػقر، ليبيػػا،  ينيػػا، لياػػوتو،  غينيػػا بياػػاو، ،انػػاغجامبيػػا، 

الجمهوريػػػػة العربيػػػػة الصػػػػيراوية النيجػػػػر، نيجيريػػػػا، روانػػػػدا،  ناميبيػػػػا، موزمبيػػػػؽ،موريتانيػػػػا، 
جنػػػػػػػوو أدريقيػػػػػػػا، الاػػػػػػػوداف، ، الاػػػػػػػنغاؿ، اػػػػػػػيراليوف، وبرناػػػػػػػيوتومي ، اػػػػػػػاو الديمقراايػػػػػػػة
   .تونس وأوغندا، زامبيا وزيمبابويتنزانيا، توجو، اوازي ند، 

( 1)الوييت  الييدول األعضييال  وقعييت البروتوكييول دون التصييدي  عميييو حتييى اآلن .015
، ايشػؿ ريػاليبي، جمهورية ال ونغو الديمقرااية، غينيا، ، ابجمهورية أدريقيا الوا :التالية

 والصوماؿ.
الرأس األخ ر وهي الدولة الع و الوييدة التي لـ توق  علب البروتو وؿ ولـ تن ػـ  .001

 إلي . 
 الدول األعضالأبدتيا التحفظات التي  .000

 التالي:التيفا قدمظ مصر: 
  حاليية مييا رأت أنييو ال يخييل  فييي ( ) (: وييوف تمتييزم بيييتا الحكييم6)7المييادة

 المتحدة.بالتزاماتيا بمواب ميثا  األمم 

 
 (2116)ومكافحتو اتفاقية االتحاد األفريقي حول منع الفواد . 27
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 اعتمػػدظ الػػػدورة العاديػػػة الثانيػػة لمػػػمتمر ا تيػػػاد المنعقػػػدة دػػي مػػػابوتو، موزمبيػػػؽ، دػػػي .003
والق ػال عليػ  والمعاقبة هذل ا تفاقية التي تتناوؿ ماألة من  ورصد الفااد  3112يوليو 

يف الػػػػدوؿ األاػػػػراؼ وتػػػػودير الاػػػػروؼ الم امػػػػة لتعزيػػػػز دػػػػي القػػػػارة مػػػػف خػػػػ ؿ التعػػػػاوف بػػػػ
التفاقيية حييز دخميت ا(، 3 32للمادة  ابقاً الشفادية والمااللة دي إدارة الشموف العامة. و 

 .2111 أغوطس 2التنفيت في 
الجزااػػر،  ( التالييية:62) وث ثييونان تيياالثنضييال عصييدقت عمييى االتفاقييية الييدول األ .002

 ،انػػاغإثيوبيػػا، الجػػابوف، جامبيػػا،  ال ونغػػو،جػػزر القمػػر،  رونػػدي،بور ينػػا دااػػو، بو بنػػيف، 
 ناميبيػػا، موزمبيػػؽ،، مػػالي، مػػ ويمدغشػػقر، ليبيػػا، ، ليبيريػػا ينيػػا، لياػػوتو،  غينيػػا بياػػاو،

 تنزانيػػػػا، توجػػػػو، جنػػػػوو أدريقيػػػػا، ،، اػػػػيراليوفايشػػػػؿالاػػػػنغاؿ، النيجػػػػر، نيجيريػػػػا، روانػػػػدا، 
   .أوغندا، زامبيا وزيمبابوي

 الييدول األعضييال  اقييية دون التصييدي  عمييييا أو االنضييمام إليييياصييدقت عمييى االتف .001
 ػوظ ديفػوار، جيبػوتي، جمهوريػة تشاد، أنجو ، ال اميروف،  :( التالية62)عشرة الخمس 

الجمهوريػػػة العربيػػػة موريتانيػػػا، موريشػػػيوس، غنيػػػا بياػػػاو ال ونغػػػو الديمقراايػػػة، ، غينيػػػا، ، 
 واوازي ند. الاوداف  الصوماؿ،، وبرنايو، ااوتومي الصيراوية الديمقرااية

 :التاليييية (1)اليييدول األعضيييال الويييت  ليييم توقيييع عميييى االتفاقيييية وليييم تنضيييم إليييييا .001
 رتريا وتونس.إبوتاوانا، الرأس األخ ر، جمهورية أدريقيا الوااب، مصر، 

 الدول األعضالوامتيا التحفظات التي  .002
 ية التالية:/التيفااظ/اإلع ناظ التفاير قدمت التعييناتانوب أفريقيا: 

 التعيينات:
 

  المييدير العييام إلدارة العييدل والتنمييية الدوييتورية معييين باعتبيياره 21المييادة :
طمبيييات بشيييأن الموييياعدة الالويييمطة الوطنيييية المصيييرح لييييا بتقيييديم وتمقيييي 

 .  21القانونية المتبادلة وفقاا لن  المادة 
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 :اإلع نات التفويرية
  ليدول األطيراف ىيي المنيوط بييا ( )د(: الويمطة القضيا ية فيي ا6)66المادة

تطبييي  ىييته المييادة واالعتييراف بيييا وفقيياا لممبييادئ العاميية لمقييانون الييدولي 
 والقوانين المحمية النافتة في انوب أفريقيا. 

 
 التحفظات:

  (: ويييوف تطبييي  ىيييته الميييادة باالتويييا  ميييع قيييانون انيييوب 2)62الميييادة
 تمقا ياا، إتمام التوميم.فإن العمل اإلارامي ال يترتب عميو،  أفريقيا. وعميو،

  ميين بروتوكييول  64: تطبيي  ىييته المييادة شييريطة تطبييي  المييادة 26المييادة
 .لمكافحة الفواد موعة تنمية الانوب األفريقيما

  بيأ  تعيديل فيي االتفاقيية إليى حيين (: لن تتقيد انوب أفريقييا 6)22المادة
تور انييوب اعتميياده ميين الوييمطات التنفيتييية والبرلمانييية الوطنييية وفقيياا لدويي

 (.6661أفريقيا )
 

المرأة فيي أفريقييا المتعم  بحقو  بروتوكول الميثا  األفريقي لحقو  اإلنوان والشعوب  .29
(2116) 

الدورة العادية الثانية لممتمر ا تياد المنعقدة دػي قبؿ إف هذا البروتو وؿ المعتمد مف  .003
مختلػػػػؼ أشػػػػ اؿ ، بوجػػػػ  خػػػػاا ويتنػػػػاوؿ، ، ييػػػػدد3112مػػػػابوتو، موزمبيػػػػؽ، دػػػػي يوليػػػػو 

التمييػػػز  ػػػد المػػػرأة ويػػػنا علػػػب التػػػدابير ال زمػػػة ل ػػػماف تعزيػػػز ويمايػػػة وتنفيػػػذ يقػػػوؽ 
نػػودمبر  31( دخػػؿ هػػذا البروتو ػػوؿ ييػػز التنفيػػذ دػػي 0 35وودقػػًا للمػػادة  المػػرأة األدريقيػػة.

 (.01( يومًا مف تارية إيداع وثيقة التصديؽ الخاماة عشرة  21، بعد ث ثيف  3111
( 66) ث ثيونوالاإلحيد  بروتوكول أو انضمت إليو الدول األعضيال صدقت عمى ال .004

 ال ونغػوجمهوريػة ، جػزر القمػر، الػرأس األخ ػربور ينػا دااػو، : أنجػو ، بنػيف، التالية
غينيػػا بياػػاو،  ينيػػا،  ،انػػاغجيبػػوتي، غينيػػا ا اػػتوااية، الجػػابوف، جامبيػػا، ، الديمقراايػػة
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نيجيريػػػا، روانػػػدا،  ناميبيػػػا، موزمبيػػػؽ،موريتانيػػػا، ، مػػػاليلياػػػوتو، ليبيريػػػا، ليبيػػػا، مػػػ وي، 
   .أوغندا، زامبيا وزيمبابوي جنوو أدريقيا، تنزانيا، توجو،الانغاؿ، ايشؿ، 

( 69) ثمياني عشيرةالاليدول األعضيال  وقعت عمى البروتوكول دون التصدي  عميو .005
ظ ديفػوار، جمهورية أدريقيا الوااب،  و تشاد، بوروندي، ال اميروف، الجزاار،  :التالية

الجمهوريػة العربيػة الصػيراوية النيجػر، ال ونغو، إثيوبيا، غينيا، مدغشقر، موريشػيوس، 
 .واوازي ند اوداف، ايراليوف، الصوماؿ، الوبرنايو، ااوتومي الديمقرااية

بوتاػوانا،  وىيي: ،( دول أعضيال4أربيع )لم توقع عمى البروتوكول ولم تنضم إليو،  .031
   وتونس. مصر، إرتريا

 الدول األعضالوامتيا ظات التي التحف .030
 :قدمظ التيفااظ واإلع ناظ التفايرية التاليةانوب أفريقيا: 

  ال ماال لتطبيقيا في انوب أفريقيا بما أن عقوبية اإلعيدام  4المادة :) (
 قد ألغيت. 

  زمية بييته الميادة حييث أن ت)د(: انوب أفريقييا ال تعتبير نفوييا مم1المادة
بييو  اا الوطنييية لكييي يكييون معترفيي وفقيياا لمقييوانينعقييد الييزواج يوييال كتابيية 

 قانوناا.

  التيي تخضيع  )ح(: قدمت انوب أفريقييا تحفظياا بشيأن ىيته الميادة1المادة
ممويياواة فييي الحقييو  بييين الراييل والمييرأة فيمييا يتعميي  بانوييية أطفيياليم ل

لمتشييريع الييوطني والمصييال  األمنييية الوطنييية، عمييى أويياس أنيييا قييد تمغييي 
 األواوية والانوية بالنوبة لألطفال.حقو  المواطنة 

 تفويريةالع نات اإل
  يتفيي  فييي )و(: تعريييف لالتمييييز ضييد المييرأةل فييي البرتوكييول 6المييادة

 آلخر. حينمعناه ونطاقو مع ن  وتفوير دوتور انوب أفريقيا من 
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  اا : لين يفوير قيانون الحقيو  لانيوب أفريقييا بأنيو ييوفر قيدر 66المادة 
نوييان مقارنيية بييالبروتوكول الييت  ال ييين  أقييل ميين حماييية حقييو  اإل 

 صراحة عمى مثل ىته القيود.

 :قدمظ التيفااظ التالية :أوغندا
  فيما يتعم  بحي  الميرأة فيي تحدييد نويميا، فقيد فوير : )أ( (6)64المادة

بمييا يعنييي أن المييرأة ليييا حيي  كامييل فييي تحديييد نوييميا بغيي  النظيير عيين 
 وضعيا االاتماعي.

  فيي اإلاييا  أو  اا فرديي اا عمى نحو يمين  حقي( )ج(: فورت 2)64المادة
تفييوي  دوليية طييرف فييي توييييل الوصييول إلييى تليي . وال تكييون الدوليية 

المحميية بالويماح الحكم فيما عدا لو ومحت بيو التشيريعات ا ممتزمة بيت
 صراحة باإلايا .

 :قدمظ التيفااظ التاليةكينيا: 
 ( 6)61م المادة لإن حكومة اميورية كينيا ال تعتبر نفويا ممتزمة بأحكا

()ج( التيييي ال تتفييي  ميييع أحكيييام قيييوانين كينييييا الخاصييية 2)64والميييادة 
 بالصحة والحقو  اإلناابيةل.

 

 (2116القانون التأويوي ل تحاد األفريقي )عمى تعدي ت ال. البروتوكول حول 26
 اعتمػػدظ الػػػدورة العاديػػػة الثانيػػة لمػػػمتمر ا تيػػػاد المنعقػػػدة دػػي مػػػابوتو، موزمبيػػػؽ، دػػػي .033
هػػذا البروتو ػػوؿ الػػذي يت ػػمف تعػػدي ظ أاااػػية تتعلػػؽ بالقػػانوف التأاياػػي  3112يػػو يول

علػػب أف اهػػذا البروتو ػػوؿ يػػػدخؿ ييػػز التنفيػػذ بعػػػد  02ل تيػػاد األدريقػػي. وتػػنا المػػػادة 
 التصديؽ مف أغلبية ثلثي الدوؿ األع الا. ااؽ( يومًا مف إيداع وث21ث ثيف  

بنػػيف،  التالييية عمييى البروتوكييول:( 27)والعشييرون  الوييبع صييدقت الييدول األعضييال .032
مصػػػر، غينيػػػا جػػػزر القمػػػر، بورونػػػدي، جمهوريػػػة أدريقيػػػا الواػػػاب، تشػػػاد، بور ينػػػا دااػػػو، 

، ليبيػػػا، ليبيريػػػا ينيػػػا، لياػػػوتو، ، بياػػػاو غينيػػػا غينيػػػا، ،انػػػاغا اػػػتوااية، الجػػػابوف، جامبيػػػا، 
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، الصػػيراوية الديمقراايػػةالجمهوريػػة العربيػػة نيجػػر، روانػػدا، ال موزمبيػػؽ،، موريتانيػػا، مػػالي
   توجو.و جنوو أدريقيا، تنزانيا الانغاؿ، 

و ، أنجػالجزااػر،  ( التاليية:21) عشيرونالوقعت عميى البروتوكيول اليدول األعضيال  .031
،  ،ينيػػػا، غالديمقراايػػػة ال ونغػػػووريػػػة ال ػػػاميروف،  ػػػوظ ديفػػػوار، ال ونغػػػو، جيبػػػوتي، جمه

، اػػػػػيراليوف، الصػػػػػوماؿ، وبرناػػػػػيو ناميبيػػػػػا، نيجيريػػػػػا، اػػػػػاوتومي موريشػػػػػيوس، ،مدغشػػػػػقر
 .أوغندا، زامبيا وزيمبابويالاوداف، اوازي ند، تونس، 

: بوتاػوانا، ، وىيي( دول أعضيال1ويت ) لم توقع عمى البروتوكول وليم تنضيم إلييو .031
 وايشؿ. م ويالرأس األخ ر، إرتريا، إثيوبيا، 

 
 (2116. بروتوكول محكمة العدل ل تحاد األفريقي )61

البروتو ػػػوؿ تشػػ يؿ واػػػااؼ واختصاصػػاظ مي مػػة العػػػدؿ األدريقيػػة ومػػػا يتنػػاوؿ هػػذا  .032
يتصػػػػؿ بهػػػػا مػػػػف ماػػػػااؿ أخػػػػري. وقػػػػد اعتمػػػػد رماػػػػال دوؿ وي ومػػػػاظ ا تيػػػػاد األدريقػػػػي 

دخػػػػػؿ هػػػػػذا  ،21. وودقػػػػػًا للمػػػػػادة 3112يوليػػػػػو  البرتو ػػػػػوؿ دػػػػػي مػػػػػابوتو، موزمبيػػػػػؽ، دػػػػػي
وثيقػة ( يومػًا مػف إيػداع 21  ، بعػد ث ثػيف 3115دبراير  00البروتو وؿ ييز التنفيذ دي 

أف مػػمتمر ا تيػػاد قػػرر دمػػج المي مػػة بالػػذ ر التصػػديؽ الخاماػػة عشػػرة. بيػػد أنػػ  يجػػدر 
األدريقية ليقوؽ اإلنااف والشعوو م  مي مة العدؿ ل تياد األدريقػي ومػف ثػـ تػـ اعتمػاد 

 3114يوليػػػػو  المي متػػػيف دػػػي شػػػـر الشػػػية، القػػػاهرة، دػػػيبػػػيف دمج الػػػبروتو ػػػوؿ يػػػوؿ ال
 (.035إلب  033الفقراظ مف   أنار

الجزااػر، جػزر  ( التالية عمى البروتوكول:61صدقت الدول األعضال الوت عشرة ) .033
النيجػػر،  موزمبيػػؽ،، موريشػػيوس، ليبيػػا، مػػاليمصػػر، الجػػابوف، جامبيػػا، لياػػوتو،  القمػػر،
   .وتونس تنزانيا جنوو أدريقيا، الاوداف، رواندا،

بور ينػػا  بنػيف، ( التالييية:26والعشيرون ) وقعيت البروتوكيول الييدول األعضيال التوييع .034
 ،، ال ونغػػو ػػوظ ديفػػوارتشػػاد،  ،جمهوريػػة أدريقػػي الواػػاي رونػػدي، ال ػػاميروف،دااػػو، بو 
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غينيػػػا  ،غينيػػػا ،انػػػاغ إثيوبيػػػا، غينيػػػا ا اػػػتوااية، جيبػػػوتي، نغػػػو الديمقراايػػػة،و جمهوريػػػة ال 
 ،اػػػػػيراليوف ،لاػػػػػنغاؿا ،اػػػػػاوتومي ،نيجيريػػػػػا بيػػػػػا،يمدغشػػػػػقر، نام ،ليبيريػػػػػا بياػػػػػاو،  ينيػػػػػا،

   ،وزيمبابوي ،زامبيا أوغندا،،توجو الصوماؿ، اوازي ند،
، أنجػو  :، وىيي( دول أعضيال9ثمانيية ) لم توقع عمى البروتوكول وليم تنضيم إلييو .035

الجمهوريػػػػة العربيػػػػة الصػػػػيراوية ، موريتانيػػػػا، مػػػػ ويبوتاػػػػوانا، الػػػػرأس األخ ػػػػر، إرتريػػػػا، 
 .ايشؿو  الديمقرااية

 

 (2119)معدل وحقو  اإلنوان األفريقية لممحكمة لل النظام األواوي بروتوكول حو .66
لعػػدؿ ويقػػوؽ اإلناػػاف األدريقيػػة للمي مػػة لبروتو ػػوؿ يػػوؿ الناػػاـ األاااػػي الاعتمػػد  .021

بػػػيف . وهػػػو يػػػدمج 3114يوليػػػو  مػػػمتمر ا تيػػػاد دػػػي شػػػـر الشػػػية، مصػػػر، دػػػيقبػػػؿ مػػػف 
دػػػػي  دؿ ل تيػػػػاد األدريقػػػػيمي مػػػػة العػػػػالالمي مػػػػة األدريقيػػػػة ليقػػػػوؽ اإلناػػػػاف والشػػػػعوو و 

ايػػػدخؿ البروتو ػػػوؿ والناػػػاـ األاااػػػي المليػػػؽ بػػػ  ييػػػز  5. وودقػػػًا للمػػػادة مي مػػػة وايػػػدة
 الخمػس عشػرةلػدوؿ األع ػال ل( يومػًا مػف إيػداع وثػااؽ التصػديؽ 21التنفيػذ بعػد ث ثػيف  

المليػؽ بػ  ميػػؿ  وبعػد دخولهمػا ييػز التنفيػذ، ييػؿ البروتو ػػوؿ والناػاـ األاااػي (ا.01 
روتو وؿ الميثاؽ األدريقػي ليقػوؽ اإلناػاف والشػعوو يػوؿ إنشػال مي مػة أدريقيػة ليقػوؽ ب

دخػػػؿ ييػػػز التنفيػػػذ دػػػي ينػػػاير الػػػذي و  0554يونيػػػو  01اإلناػػػاف والشػػػعوو المعتمػػػد دػػػي 
 3112يوليػػو  00والبرتو ػػوؿ يػػوؿ مي مػػة العػػدؿ ل تيػػاد األدريقػػي المعتمػػد دػػي  3111

 .3115دخؿ ييز التنفيذ دي دبراير الذي و 
بور ينػػا : وىييي ( دول أعضييال فقييط6ثيي ث )حتييى اآلن  صييدقت عمييى البروتوكييول .020

 دااو، ليبيا ومالي.
الجزااػػر، بنػػيف، تشػػػاد، : التالييية وقعييت عمييى البروتوكييول( 22)الالييدول األعضييال  .023

 ال ونغػػػو،  ػػػوظ ديفػػػوار، جمهوريػػػة ال ونغػػػو الديمقراايػػػة، الجػػػابوف، جامبيػػػا، غانػػػا، غينيػػػا،
، الجمهوريػػة العربيػػة الصػػيراوية الديمقراايػػةالنيجػػر، نيجيريػػا، موزمبيػػؽ،  لياػػوتو، ليبيريػػا،

 ، الانغاؿ، ايراليوف، تنزانيا، توجو وزيمبابوي.وبرنايوااوتومي 
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الثمياني البروتوكول من الدول األعضيال عمى ال يزال يتعين التوقيع و/أو التصدي   .022
 ، ػػػػاميروف، الػػػػرأس األخ ػػػػررونػػػػدي، البو  أنجػػػػو ، بوتاػػػػوانا، التالييييية: (29) والعشييييرين

جزر القمر، جيبوتي، مصر، غينيا ا اػتوااية، إرتريػا، إثيوبيػا،  جمهورية أدريقيا الوااب،
 روانػدا، ناميبيػا، موزمبيػؽ،، موريتانيػا، موريشػيوس، م وي، مدغشقر،  غينيا بيااو،  ينيا

   .بوياوازي ند، تونس أوغندا وزيمباجنوو أدريقيا، الاوداف، ، الصوماؿ، ايشؿ

 
 .(2114) اإلرىاب ومكافحتو منع. بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية حول 62

 4هذا البروتو وؿ الدورة العادية الثالثة للممتمر دي أديس أبابا، إثيوبيػا، دػي  ظاعتمد .021
مػػػػػف البروتو ػػػػػوؿ   د(2لتعزيػػػػػز التنفيػػػػػذ الفعػػػػػاؿ ل تفاقيػػػػػة ولتفعيػػػػػؿ المػػػػػادة  3111يوليػػػػػو 

الاػػلـ واألمػػف ل تيػػاد األدريقػػي، بغيػػة تناػػيؽ وموالمػػة جهػػود القػػارة دػػي مجلػػس المماػػس ل
الدوليػػػة األخػػػري ذاظ المواثيػػػؽ جميػػػ  جوانبػػػ ، و ػػػذلؾ تنفيػػػذ مػػػف منػػػ  اإلرهػػػاو ومياربتػػػ  

 الصلة.
 :( التالييية62) االثنتيي عشيراليدول األعضيال حتيى اآلن  صيدقت عميى البروتوكيول .021

النيجػػػر، روانػػػدا، جنػػػوو موزمبيػػػؽ ، بيػػػا، مػػػالي، الجزااػػػر، بورونػػػدي، إثيوبيػػػا، الجػػػابوف، لي
 أدريقيا وتونس.

بور ينػػا أنجػػو ، بنػػيف، ، ىييي: اا ( دوليية عضييو 61وقعييت عمييى البروتوكييول ث ثييون ) .022
تشػػػػاد، جػػػػزر القمػػػػر،  ػػػػوظ ديفػػػػوار،  ،جمهوريػػػػة أدريقيػػػػا الواػػػػاب، ال ػػػػاميروف دااػػػػو،
غانػػػا، اية، جامبيػػػا، ا اػػػتوا، غينيػػػا ال ونغػػػو الديمقراايػػػة جمهوريػػػةجيبػػػوتي، ، ال ونغػػػو
الجمهوريػػػػػة العربيػػػػػة الصػػػػػيراوية  ، نيجيريػػػػػا،دغشػػػػػقرم ،ليبيريػػػػػابياػػػػػاو،  ينيػػػػػا، غينيػػػػػا 

راليوف، الصػػػػػػػوماؿ، الاػػػػػػػوداف، الاػػػػػػػنغاؿ، اػػػػػػػي، وبرناػػػػػػػيو، اػػػػػػػاوتومي الديمقراايػػػػػػػة
   .وزامبيا أوغندا تنزانيا، توجو،اوازي ند، 
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وليم تنضيم إلييو، ليم توقيع عميى البروتوكيول  اا دولية عضيو  (66) عشيرحيد  ىنا  ا .023
، موريتانيػػػػػا، مػػػػػ ويلياػػػػػوتو،  رتريػػػػػا،إ مصػػػػػر، ،بوتاػػػػػوانا، الػػػػػرأس األخ ػػػػػر وىيييييي:

 .وزيمبابوي ايشؿ موريشيوس، ناميبيا،
 الدول األعضالوامتيا التحفظات التي  .024

 قدمظ اإلع ناظ التفايرية التالية:انوب أفريقيا: 
  في االتفاقيية  : لحكومة اميورية انوب أفريقيا ليوت طرفاا ()ىي(6)6المادة

أنيو رأ  فيي أفريقييا، وتنيوه بيأن ميؤتمر االتحياد حول القضال عمى االرتيزا  
وفييي ىييته األثنييال، وييوف تفويير حكوميية  يوتحويين مرااعيية ىييته االتفاقييية.
()ىي( وتطبقيا بما يتمشى ميع تشيريعات 6)6اميورية انوب أفريقيا المادة 

ي تحظييير تانييييد اميوريييية انيييوب أفريقييييا المطبقييية عميييى االرتيييزا ، والتييي
 واوتخدام وتدريب المرتزقة أو االشترا  في أ  أنشطة ارتزا ل.

  مييين  9: لتطبييي  حكومييية اميوريييية انيييوب أفريقييييا أحكيييام الميييادة 9الميييادة
البرتوكييول بنييا يتمشييى مييع االلتزامييات التييي تفرضيييا عمييى الييدول األعضييال 

 مكافحتول. اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية حول منع اإلرىاب و من  9المادة 

 

 (2112. ميثا  عدم االعتدال والدفاع المشتر  ل تحاد األفريقي )66
دػي أبوجػا، نيجيريػا، دػي ينػاير األدريقػي اعتمد الميثاؽ رماال دوؿ وي وماظ ا تيػاد  .025

، للتصدي للتهديداظ التػي تتػربا بالاػ ـ واألمػف وا اػتقرار دػي القػارة ول ػماف 3111
، بعيد 2116ديويمبر  69د دخل الميثا  حيز التنفييت فيي وقرداهية الشعوو األدريقيػة. 

   ( يوماا من تاريخ إيداع وثيقة التصدي  الخاموة عشرة.61ث ثين )
الجزااػػر،  ، ىيي:اا ( دوليية عضيو 69عشيرة )ثمياني  حتييى اآلن  دقت عميى الميثيا صي .011

ا، مػالي، ليبيػ  غينيػا بياػاو، غينيػا، بور ينا دااو، تشاد، ال ونغو، الجابوف، جامبيا، غانػا،
، الاػنغاؿ الجمهوريػة العربيػة الصػيراوية الديمقراايػةموريتانيا، موزمبيؽ، النيجػر، روانػدا، 

 وتوجو.



EX.CL/707 (XX) REV.1 

Page 39  

  

بنػػػيف،  ( التاليييية:62)ون ث ثيييوالان تييياالثن وقعيييت عميييى الميثيييا  اليييدول األعضيييال  .010
جػػػزر القمػػػر،  ػػػوظ ديفػػػوار، جيبػػػوتي،  ،جمهوريػػػة أدريقيػػػا الواػػػاب، بورونػػػدي، ال ػػػاميروف

، دغشػػػػقرم، ليبيريػػػػا ينيػػػػا،  ،إثيوبيػػػػا،  ل ونغػػػػو الديمقراايػػػػة، غينيػػػػا ا اػػػػتوااية،جمهوريػػػػة ا
الاػػػوداف، جنػػػوو أدريقيػػػا، اػػػيراليوف، الصػػػوماؿ،  ،وبرناػػػيواػػػاوتومي  نيجيريػػػا،ناميبيػػػا، 

   تونس وزيمبابوي.
أنجػو ،  :اا، وىي( دولة عضو 66ث ث عشرة ) لم توقع عمى الميثا  ولم تنضم إليو .013

 ،ايشػػػػػػؿ ،، موريشػػػػػػيوسمػػػػػػ وياألخ ػػػػػػر، مصػػػػػػر، إرتريػػػػػا، لياػػػػػػوتو،  بوتاػػػػػوانا، الػػػػػػرأس
   .أوغندا وزامبياتنزانيا، اوازي ند، 

 

 (2111األفريقي )الشباب ميثا  . 64
 3اعتمػػد الميثػػاؽ رماػػال دوؿ وي ومػػاظ ا تيػػاد األدريقػػي دػػي بػػانجوؿ، جامبيػػا، دػػي  .012

الماػػػتوي مػػػف أجػػػؿ و ػػػ  إاػػػار ايااػػػي وقػػػانوني لتم ػػػيف الشػػػباو علػػػب  3112يوليػػػو 
عمػػاً  للمػػادة  أغوييطس  9دخييل الميثييا  حيييز التنفيييت فييي (، 3 21الػػواني والقػػاري. وا 

2116.   
جػػػو ، أن ( التاليييية:29والعشيييرون ) الثمييانيعميييى الميثيييا  اليييدول األعضيييال  صييدقت.011

جامبيػػا،  ػوظ ديفػػوار، جيبػػوتي، الجػػابوف، ال ػػاميروف،  الػػرأس األخ ػػر، بور ينػا دااػػو،
، مػػػالي، موريشػػػيوس، موزمبيػػػؽ، ناميبيػػػا، مػػػ وي ،ا، ليبيػػػياػػػوتول ،بياػػػاوغينيػػػا غينيػػػا، 
، زامبيػا أوغنػداتػونس،  ،توجونوو أدريقيا، جايشؿ، رواندا، الانغاؿ،  نيجيريا،، النيجر

   .وزيمبابوي
بنػػيف،  الجزااػػر، ( التالييية:66) التوييعة عشييرةوقعييت عمييى الميثييا  الييدول األعضييال  .011

د، جػزر القمػر، ال ونغػو، جمهوريػة ال ونغػو تشػا ،بوروندي، جمهورية أدريقيػا الواػاب
الجمهوريػة ، ليبيريػاالديمقرااية، مصر، إثيوبيا، غينيا ا اػتوااية، غانػا، غينيػا،  ينيػا، 

 ايراليوف، الاوداف، تنزانيا.  ،وبرنايو، ااوتومي العربية الصيراوية الديمقرااية
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بوتاػػوانا،  ي:وىيي( دول أعضييال 1) وييتة  لييم توقييع عمييى الميثييا  ولييم تنضييم إليييو، .012
   رتريا، مدغشقر، موريتانيا، الصوماؿ واوازي ند.إ

 

 (2117مديمقراطية، االنتخابات والحكم )ل. الميثا  األفريقي 62
اعتمػػد الميثػػاؽ رماػػال دوؿ وي ومػػاظ ا تيػػاد األدريقػػي دػػي أديػػس أبابػػا، إثيوبيػػا، دػػي  .013

لرشػػػػػػيد علػػػػػػب ثقادػػػػػػة الديمقراايػػػػػػة وا نتخابػػػػػػاظ والي ػػػػػػـ ا تراػػػػػػيةل 3113ينػػػػػاير  21
الماتوييف الواني والقاري، بغيػة جمػ  اإلع نػاظ والمقػرراظ التػي اعتمػدظ دػي وقػظ 

 .  معاً  اابؽ بشأف هذل الماألة
 بور ينػا دااػو، ( التاليية:62) ةعشير  الخميس صدقت عمى الميثا  الدول األعضال  .014

لنيجيػػػر، الياػػػوتو، موريتانيػػػا، غينيػػػا بياػػػاو،  غينيػػػا، إثيوبيػػػا، غانػػػا،تشػػػاد،  ال ػػػاميروف،
   ، زامبيا.جنوو إدريقيا، ايراليوف، رواندانيجيريا، 

بنػػػػيف،  ( التالييييية:24) والعشييييروناألربييييع وقعييييت عمييييى الميثييييا  الييييدول األعضييييال .015
تشػػػػاد، جػػػػزر القمػػػػر، ال ونغػػػػو،  ػػػػوظ ديفػػػػوار،  ،جمهوريػػػػة أدريقيػػػػا الواػػػػاب بورونػػػػدي،

وف، جامبيػػػا،  ينيػػػا، الجػػػابغينيػػػا ا اػػػتوااية، جيبػػػوتي، جمهوريػػػة ال ونغػػػو الديمقراايػػػة، 
الجمهوريػػػػػػػة العربيػػػػػػػة الصػػػػػػػيراوية ، مػػػػػػػالي، موريشػػػػػػػيوس، موزمبيػػػػػػػؽ، ناميبيػػػػػػػا، ليبيريػػػػػػػا

 أوغندا. و الانغاؿ، الاوداف، اوازي ند، توجو  ،وبرنايو، ااوتومي الديمقرااية
 وىييي: واا عضيية ( دوليي64) عشييرةأربييع ، صيياد  عميييولييم توقييع عمييى الميثييا  ولييم ت .011

مدغشػػقر، ليبيػػا، رتريػػا، مصػػر، غينيػػا، إالػػرأس األخ ػػر،  ، ،بوتاػػواناأنجػػو ، الجزااػػر، 
 ، تنزانيا، تونس وزيمبابوي.ايشؿ، الصوماؿ، م وي

وأصييبحت الدوليية  2162ينياير  61 فييي يالتصيديق بإييداع وثييا  الكيياميرون  قاميت .010
ميين الميثييا ،  49لممييادة  فقيياو عمييى الميثييا .  صييدقت( التييي 62الخامويية عشييرة )

( 61ث ثيين )( ب62) إيداع وثيقية التصيدي  الخاموية عشيرة  دخل حيز التنفيت بعدي
 .  2162فبراير  62 فييوما وعميو، يدخل الميثا  حيز التنفيت 

 

 (2116مقانون الدولي )لالنظام األواوي لمانة االتحاد األفريقي . 61
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اعتمػػػد الناػػػاـ األاااػػػي رماػػػال دوؿ وي ومػػػاظ ا تيػػػاد األدريقػػػي دػػػي أديػػػس أبابػػػا،  .013
ويتر ػز ، ل ي تعمؿ اللجنة  جهاز ااتشاري ماػتقؿ ل تيػاد 3115دبراير  1دي إثيوبيا، 
قػػػوانيف ا تيػػػاد والتاػػػوير التػػػدريجي للقػػػانوف الػػػدولي دػػػي  اػػػف ياااػػػًا علػػػب مجػػػالعملهػػػا أ

( مػػف 3 1وجػػو أي ػػاـ المػػادة منػػ ، أنشػػه الناػػاـ األاااػػي بم 3دة أدريقيػػا. وبموجػػو المػػا
(، ال يتطميييب النظيييام 27الويييابعة والعشيييرين ) ةدمييياالوييياقاا ميييع تاالقػػػانوف التأاياػػػي. 

  .2116فبراير  4في بعد اعتماده األواوي توقيعاا أو تصديقاا وقد دخل حيز التنفيت 
 (2116. الميثا  األفريقي حول اإلحصالات )61

 1اعتمد الميثاؽ رماال دوؿ وي وماظ ا تياد األدريقي دي أديس أبابا، إثيوبيا، دػي  .012
تػودير إاػػار قػػانوني مشػترؾ لتنميػػة اإليصػػالاظ دػي القػػارة األدريقيػػة.  بغيػػة 3115دبرايػر 

( يوما مف تػارية إيػداع 21، يدخؿ الميثاؽ ييز التنفيذ بعد ث ثيف  01واتااقًا م  المادة 
 .اً ( دولة ع و 01وثااؽ التصديؽ مف خمس عشرة  

 .  ومالي موريشيوس :ما(، ى2) ينعضو تين لم تصد  عمى الميثا  وو  دول .011
بنػػيف،  ( التالييية:21) عشييرونال الييدول األعضييالحتييى اآلن عييت عمييى الميثييا  وق .011

بور ينػػػػا دااػػػػو، جػػػػزر القمػػػػر، ال ونغػػػػو،  ػػػػوظ ديفػػػػوار، جمهوريػػػػة ال ونغػػػػو الديمقراايػػػػة، 
، موزمبيػػػػؽ، النيجػػػػر، روانػػػػدا، اػػػػاوتومي مػػػػ وي ليبيريػػػػا، الجػػػػابوف، جامبيػػػػا، غانػػػػا،  ينيػػػػا،

 مبيا.الانغاؿ، ايراليوف، توجو وزا ،وبرنايو
الييدول األعضييال قبييل البروتوكييول ميين عمييى  ال يييزال يتعييين التوقيييع و/أو التصييدي  .012

رونػدي، ال ػاميروف، الػرأس بو  ، أنجػو ، بوتاػوانا،الجزاار التالية: (66) والث ثين اإلحد 
رتريػػا، غينيػػا ا اػػتوااية، إجيبػػوتي، مصػػر،  جمهوريػػة أدريقيػػا الواػػاب،تشػػاد،  ،األخ ػػر
نيجيريػػػػػا،  ، مدغشػػػػػقر، موريتانيػػػػػا، ناميبيػػػػػا،ليبيػػػػػا لياػػػػػوتو، نيػػػػػا بياػػػػػاو،غيغينيػػػػػا،  إثيوبيػػػػػا،

جنػػوو أدريقيػػا، الاػػوداف، ايشػػؿ، الصػػوماؿ، ، الجمهوريػػة العربيػػة الصػػيراوية الديمقراايػػة
 .أوغندا وزيمبابوي ،تونستنزانيا، اوازي ند، 

 

 



EX.CL/707 (XX) REV.1 

Page 42  

  

 (2116. البروتوكول حول بن  االوتثمار األفريقي )61
اػػال دوؿ وي ومػػاظ ا تيػػاد األدريقػػي دػػي أديػػس أبابػػا، إثيوبيػػا. اعتمػػد البروتو ػػوؿ رم  .013

دػػػي القػػػػانوف  األدريقػػػػي هػػػو أيػػػػد الممااػػػاظ الماليػػػػة المنصػػػوا عليهػػػػاا اػػػتثمار وبنػػػؾ 
ويعمػػؿ البنػػؾ، مػػف بػػيف جملػػة أمػػور أخػػري،  ويعػػد مػػف األجهػػزة المهمػػة ل تيػػاد.التأاياػػي 

اػػػتثمار دػػػي المشػػػاري  اإلنماايػػػة علػػػب تعزيػػػز الت امػػػؿ والتنميػػػة ا قتصػػػادية مػػػف خػػػ ؿ ا 
، يػػػدخؿ البروتو ػػػوؿ والناػػػاـ األاااػػػي 01اتاػػػاقًا مػػػ  أهػػػداؼ ا تيػػػاد. وبموجػػػو المػػػادة 

ة ماػاخالالتصػديؽ  يقػة( يومػا مػف تػارية إيػداع وث21بعػد ث ثػيف  المليؽ ب  ييػز التنفيػذ 
 (.01عشرة  

 .  ونغووال  ليبيا :ىما (،2)نيعضو ن يدولت وو   بروتوكوللم تصد  عمى ال .014
بنػيف،  ( التاليية:64) عشيرةاألربيع  اليدول األعضيال حتى اآلن وقعت عمى الميثا   .015

 ،  وظ ديفػوار، جمهوريػة ال ونغػو الديمقراايػة، جامبيػا، غانػا، بور ينا دااو، جزر القمر،
 ايراليوف، توجو وزامبيا. الانغاؿ، ،وبرنايوااوتومي  ليبيريا، النيجر،

 وىيي: واا عضية ( دولي67) وث ثيونويبع ، د  عمييوصيالم توقع عمى الميثا  ولم ت .021
جمهوريػة أدريقيػا  تشػاد، روندي، ال اميروف، الرأس األخ ػر،بوتاوانا، بو أنجو ، الجزاار، 

ينيػػػا غينيػػػا، غالجػػػابوف،  إثيوبيػػػا،  إرتريػػػا، غينيػػػا ا اػػػتوااية، مصػػػر،، الواػػػاب، جيبػػػوتي
 ناميبيػاموزمبيػؽ، موريشػيوس، ، موريتانيػا ،مػالي، مػ وي، مدغشقر ينيا، لياوتو،  بيااو،

جنػػوو الصػػوماؿ، ايشػؿ،  ،الجمهوريػة العربيػػة الصػيراوية الديمقراايػػة، نيجيريػا، روانػػدا، 
 وزيمبابوي. أوغندا تونس،تنزانيا، اوازي ند، أدريقيا، الاوداف، 

 
اتفاقيييية االتحييياد األفريقيييي لحماييييية وموييياعدة النيييازحين داخمييييياا فيييي أفريقييييا )اتفاقييييية  .66

 (2116اال()كمب
المنعقػػػػدة دػػػػي  مبػػػػا ،  األدريقػػػػي اعتمػػػػدظ ا تفاقيػػػػة القمػػػػة الخاصػػػػة لمػػػػمتمر ا تيػػػػاد .020

. تتنػػاوؿ أاااػػًا تعزيػػز ودعػػـ التػػدابير اإلقليميػػة والوانيػػة 3115أ تػػوبر  32أوغنػػدا، دػػي 
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األاػػػباو الجذريػػػة للنػػػزوح الػػػداخلي و ػػػذلؾ إيجػػػاد اجتثػػػا  لمنػػػ  أو تخفيػػػؼ أو ياػػػر أو 
( يومػػا 21تػػدخؿ ا تفاقيػػة ييػػز التنفيػػذ بعػػد ث ثػػيف   03عمػػاً  للمػػادة . وا  لػػ  يلػػوؿ داامػػة

 .اً ( دولة ع و 01مف تارية إيداع وثااؽ التصديؽ أو ا ن ماـ مف خمس عشرة  
جمهوريػػة إدريقيػػا  :يىييو  أعضييالدول ( 9ثميياني )وييو  تفاقييية لييم تصييد  عمييى اال  .023

 .وزامبيا ، توجو،ايراليوف، أوغنداجامبيا، الجابوف،  تشاد، الوااب،
بنػػػيف،  ( التاليييية:21) والعشيييرونالويييت  اليييدول األعضيييال تفاقيييية وقعيييت عميييى اال  .022

رونػػػػػدي، جػػػػػزر القمػػػػػر، ال ونغػػػػػو،  ػػػػػوظ ديفػػػػػوار، جمهوريػػػػػة ال ونغػػػػػو بو  بور ينػػػػػا دااػػػػػو،
 لياػػػػوتو، غينيػػػػا، غينيػػػػا بياػػػػاو، الديمقراايػػػػة، جيبػػػػوتي، غينيػػػػا ا اػػػػتوااية، إثيوبيػػػػا، غانػػػػا،

الجمهوريػػػػػػة العربيػػػػػػة الصػػػػػػيراوية نيجيريػػػػػػا، روانػػػػػػدا،  اميبيػػػػػػا،مػػػػػػالي، موزمبيػػػػػػؽ، ن، ليبيريػػػػػػا
 .وزيمبابوي تنزانيا الصوماؿ،الانغاؿ، ، وبرنايو، ااوتومي الديمقرااية

التوييع  االتفاقييية ميين الييدول األعضييال عمييى  ال يييزال يتعييين التوقيييع و/أو التصييدي  .021
مصػػػر،  ،األخ ػػػرال ػػػاميروف، الػػػرأس  ، أنجػػػو ، بوتاػػػوانا،الجزااػػػر التاليييية: (66)عشيييرة 

جنػوو  ،ايشػؿ ،موريشػيوس، النيجػر موريتانيا، ،م وي مدغشقر، ليبيا،  ينيا، إرتريا، ، ،
 .تونسو  اوازي ندأدريقيا، الاوداف، 

 
 (2116دوتور المانة األفريقية لمطيران المدني )النوخة المعد لة( ) .41

دياػػػمبر  02اعتمػػػد الداػػػتور خػػػ ؿ اجتمػػػاع للمفو ػػػيف دػػػي دا ػػػار، الاػػػنغاؿ، دػػػي  .021
الػػذي ي لػػؼ  EX.CL/DEC.359(XI). وينفػػذ هػػذا الداػػتور مقػػرر المجلػػس التنفيػػذي 3115

اللجنة األدريقيػة للايػراف المػدني، مػف بػيف جملػة أمػور أخػري، بواػااؼ االو الػة التنفيذيػةا 
ووفقياا لممييادة  ديمػا يتعلػؽ بتنفيػذ مقػرر يامواػو رو بشػأف تيريػر النقػػؿ الجػوي دػي أدريقيػا.

بعيد أن وقعيت  2161ميايو  66ل الدوتور حيز التنفيت بصفة مؤقتة في (، دخ4) 66
واوؼ يدخؿ ييز التنفيذ بصفة نهاايػة بعػد التصػديؽ عليػ   عميو خموون دولة أفريقية.

اػػػوؼ ييػػػؿ هػػػذا  ،( دولػػػة أدريقيػػػة. وبعػػػد دخولػػػ  ييػػػز التنفيػػػذ01  خمػػػس عشػػػرةقبػػػؿ مػػػف 
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ينػاير  03المعتمد دي  0525ي لعاـ الداتور ميؿ داتور اللجنة األدريقية للايراف المدن
0525. 

 ( هي: مالي.0لـ تصد ؽ علب البروتو وؿ اوي دولة ع و وايدة   .022
 ر، وىيي تحدييداا:عمى الدوتو  اا ( دولة عضو 27وعشرون )وبع  حتى اآلن، وقعت  .023

بنػػػػيف، بور ينػػػػا دااػػػػو، تشػػػػاد، جمهوريػػػػة أدريقيػػػػا الواػػػػاب، جػػػػزر القمػػػػر، ال ونغػػػػو،  ػػػػوظ 
 ناميبيػػػا، النيجػػػر،موريتانيػػػا، ،  ليبيريػػػا، غانػػػا، جامبيػػػا، يػػػا، الجػػػابوف،ديفػػػوار، مصػػػر، إثيوب

تنزانيػػا، توجػػو، أوغنػػدا،  جنػػوو أدريقيػػا، ،الصػػوماؿ اػػيراليوف، روانػػدا، الاػػنغاؿ، نيجيريػػا، 
 زامبيا وزيمبابوي. 

( 22) وعشيرينخموية  عمى البروتوكول من  ال يزال يتعين التوقيع و/أو التصدي  .024
 ،ال ػػػاميروف، الػػػرأس األخ ػػػر ، أنجػػػو ، بوتاػػػوانا، بورونػػػدي،ااػػػرالجز : ىييييدولييية عضيييو 

جمهورية أدريقيػا الواػاب، جيبػوتي، غينيػا ا اػتوااية، إرتريػا، غينيػا، غينيػا بياػاو،  ينيػا، 
الجمهوريػػة العربيػػة الصػػيراوية موريشػػيوس، موزمبيػػؽ، ، مػػ ويمدغشػػقر،  ، ليبيػػا، لياػػوتو

 .اوازي ند وتونس، الاوداف، ، ، ايشؿ، وبرنايو، ااوتومي الديمقرااية

 (  2161الميثا  اإلفريقي المعدل لمنقل البحر  ) .46

رماال دوؿ وي وماظ الدوؿ األع ال دي ا تيػاد  ممتمرد الميثاؽ مف قبؿ ااعتمتـ  .025
 المعػػػدؿ األدريقػػػي. يهػػػدؼ الميثػػػاؽ 3101يوليػػػو  32 دػػػي، أوغنػػػدا، األدريقػػػي دػػػي  مبػػػا 

وف بػػيف الػػدوؿ األاػػراؼ دػػي مجػػاؿ النقػػؿ البيػػري والم يػػة لنقػػؿ البيػػري إلػػب تعزيػػز التعػػال
الماايػػة الداخليػػة والمػػوانه واألنشػػاة ذاظ الصػػلة وياػػعب إلػػب تعزيػػز التعػػاوف بػػيف الػػدوؿ 

الميثػػػاؽ ييػػػز  يػػػدخؿ، 49تمشػػػيا مػػػ  المػػػادة .  و األاػػػراؼ والمنامػػػاظ اإلقليميػػػة والدوليػػػة
(. 01  الخاماػػة عشػػرةالتصػػديؽ وثيقػػة إيػػداع ( يومػػا مػػف 21  ث ثػػيفتنفيػػذ بعػػد مػػرور ال

لعػػاـ  للنقػػؿ البيػػري ميػػؿ الميثػػاؽ األدريقػػي هػػذا الميثػػاؽ دخولهػػا ييػػز التنفيػػذ، ييػػؿ وعنػػد
0551. 
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هػػي وتوجػػو  ، جنػػوو أدريقيػػا،اػػيراليوف النيجػػر،موزمبيػػؽ، جامبيػػا،  ػػوظ ديفػػوار،  إف .031
 .هذا الميثاؽعلب التي وقعظ يتب ا ف األع ال  الدوؿ

 ( المتبقية التوقيػ  والتصػديؽ عليػ 12 واألربعيف الاظ   ال األع الدوؿ بعلينبغي  .030
بور ينػػػػا دااػػػػو، بورونػػػػدي، ال ػػػػاميروف، الػػػػرأس  ، أنجػػػػو ، بنػػػػيف، بوتاػػػػوانا،الجزااػػػػروهػػػػي: 

جمهوريػػة أدريقيػػا الواػػاي، تشػػاد، جػػزر القمػػر، ال ونغػػو، ، جمهوريػػة ال ونغػػو  ،األخ ػػر
تريػػا، إثيوبيػػا، الجػػابوف، غانػػا، غينيػػا ، الديمقراايػػة، جيبػػوتي، مصػػر، غينيػػا ا اػػتوااية، إر 
مدغشػػػػػػقر، مػػػػػػ وي، مػػػػػػالي، موريتانيػػػػػػا،  غينيػػػػػػا بياػػػػػػاو،  ينيػػػػػػا، لياػػػػػػوتو، ليبيريػػػػػػا، ليبيػػػػػػا،

موريشػػػػػيوس، ، ناميبيػػػػػا، نيجيريػػػػػا، روانػػػػػدا، الجمهوريػػػػػة العربيػػػػػة الصػػػػػيراوية الديمقراايػػػػػة، 
تنزانيػػا، تػػونس، اػوازي ند، ، الاػػوداف، اػاوتومي وبرناػػيو، الاػنغاؿ، ايشػػؿ، الصػوماؿ، 

 .أوغندا، زامبيا وزيمبابوي
 (2011)الميثا  األفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة . 42

مػػػمتمر الميثػػػاؽ األدريقػػػي لقػػػيـ ومبػػػاد  الخدمػػػة العامػػػة واإلدارة مػػػف قبػػػؿ تػػػـ اعتمػػػاد  .033
دػي  ،رماال دوؿ وي وماظ الدوؿ األع ال دي ا تياد األدريقي دي أديس أبابػا ، إثيوبيػا

مبػػاد  وقػػيـ الخدمػػة العامػػة واإلدارة وتعزيػػز إلػػب تشػػجي   ويهػػدؼ الميثػػاؽ. 3100ينػػاير 
تعزيػػز ال فػػػالة المهنيػػة واألخػػ ؽ دػػي الخدمػػة العامػػػة با لتػػزاـ الايااػػي للػػدوؿ األع ػػال 

دارة وتعزيػػز القػػدراظ مػػف اإلتيػػدي  لو ػػذلؾ تشػػجي  الجهػػود التػػي تبػػذلها الػػدوؿ األع ػػال 
تنفيػذ الميثػاؽ ييػز ال يػدخؿ، 21تمشػيا مػ  المػادة . و لعامة دي القارةأجؿ تيايف الخدمة ا

 (.01  الخاماة عشرةوثيقة التصديؽ إيداع ( يوما مف 21  ث ثيفبعد مرور 

علػػب هػػذا الميثػػاؽ يتػػب  اوقعتػػهمػػا  الػػدولتاف الع ػػواف   اللتػػاف   واػػيراليوف إف  ينيػػا .032
 ا ف.

( التاليػػة علػػب الميثػػاؽ وهػػي 01 عشػػرة األربػػ   يتػػب ا ف، وقعػػظ الػػدوؿ األع ػػال  .031
، موزمبيػػؽ، ناميبيػػا موريشػػيوس، غينيػػا،  غانػػا، جامبيػػا، ػػوظ ديفػػوار،  ال ونغػػو، بورونػػدي،

 نيجيريا، الجمهورية العربية الصيراوية الديمقرااية، الانغاؿ، توجو وزامبيا. 
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 عليػ ( المتبقية التوقي  والتصديؽ 23   والث ثيفالاب   األع ال  علي الدوؿينبغي  .031
بور ينػػا دااػػو، بور ينػػا دااػػو، ال ػػاميروف، الػػرأس  ، أنجػػو ، بنػػيف، بوتاػػوانا،الجزااػػروهػػي: 

جمهوريػػة أدريقيػػا الواػاي، تشػػاد، جػػزر القمػر، جمهوريػػة ال ونغػػو الديمقراايػػة،  ،األخ ػر
لياػوتو، ليبيريػا، إثيوبيا، الجابوف، غينيا بياػاو، جيبوتي، مصر، غينيا ا اتوااية، إرتريا، 

مدغشػػقر، مػػ وي، مػػالي، موريتانيػػا، النيجػػر، روانػػدا، اػػاوتومي وبرناػػيو، ايشػػؿ،  يػػا،ليب
 .اوازي ند، تنزانيا، تونس، أوغندا وزيمبابويالاوداف،  جنوو أدريقيا،الصوماؿ، 

 

 :ج. النتا ج والتوصيات
المجلػػػس للبيػػػ  مػػػف قبػػػؿ ، تتقػػػدـ المفو ػػػية بالتوصػػػياظ التاليػػػة اػػػلؼدػػػي  ػػػول مػػػا  .032

 التنفيذي:
    ولويػػػػػػة لعمليػػػػػة التوقيػػػػػػ  والتصػػػػػػديؽ و/أو األمػػػػػػنو الػػػػػػدوؿ األع ػػػػػػال علػػػػػب يػػػػػ

 ا ن ماـ إلب معاهداظ منامة الويدة األدريقية/ا تياد األدريقي والتعجيؿ بها.

   صػن  الايااػة بتوصػياظ أجهػزة  أي ػا علػب  ػماف التزامهػاالدوؿ األع ال ي
( 0ة اػػنة وايػػدة  وأنهػػا تبػػدأ عمليػػة التصػػديؽ علػػب المعاهػػداظ الجديػػدة خػػ ؿ دتػػر 

بشػػأف  EX.CL/DEC.459(XIV)مػػف تػػارية اعتمادهػػا ودقػػًا لمقػػرر المجلػػس التنفيػػذي 
و   التوقي  والتصديؽ علػب معاهػداظ منامػة الويػدة األدريقيػة/ا تياد األدريقػي 

 .3115وموالمة إجرالاظ التصديؽ المعتمدة دي أديس أبابا، إثيوبيا، دي يناير 

 الماػاعدة دػي  اػو تأييػد الػدوؿ مف جديد علػب دريقي أع ال البرلماف األ ماالبة
األع ػػػػػال وتوعيتهػػػػػا ب ػػػػػرورة التعجيػػػػػؿ بعمليػػػػػة التصػػػػػديؽ و/أو ا ن ػػػػػماـ إلػػػػػب 

 ا تياد األدريقي. معاهداظ منامة الويدة األدريقية/

  ذاظ الصػلة األخػري وجميػ  م اتػو ا تيػاد  جميػ  أجهػزة ا تيػاد  رورة ماالبة
دػػي عمليػػة تعزيػػز التوقيػػ  والتصػػديؽ أو ا ن ػػماـ  اعدةالماػػبعبػػر القػػارة األدريقػػي 

  و ذلؾ التوعية بمعاهداظ منامة الويدة األدريقية/ا تياد األدريقي.
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  اقتراح اػػرؽ إنشػػال قليػػة لبيػػ  تيػػدياظ التصػػديؽ/ أي ػػا بػػ المفو ػػية  قيػػاـالػػو
 ذللػؾالخماػيف لمنامػة الويػدة األدريقيػة، و  ، دي اياؽ ا يتفاؿ بالذ ريا ن ماـ

 .3103دي يونيو/ يوليو  ةللبي  مف قبؿ أجهزة صن  الاياا
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 فريقيمعاىدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األبوضع : قا مة 1ممح  ال

 معاىدة( 52المعاىدات التي دخمت حيز التنفيت بصفة نيا ية )
تاريخ الدخول حيز 

 التنفيت
عدد الدول 
 األطراف

 36 1965أ توبر  صاناظ منامة الويدة األدريقية. . ا تفاقية العامة يوؿ مزايا وي1
 6 تارية اإليداع . البروتو وؿ اإل ادي ل تفاقية العامة يوؿ المزايا واليصاناظ*.2
 30 1969يونيو  ليفا الابيعة والموارد الابيعية   1968. ا تفاقية األدريقية لعاـ 3
 44 1972مارس  . داتور اللجنة األدريقية للايراف المدني.4
. اتفاقية منامة الويدة األدريقية التي تي ـ جوانو خاصة لمشا ؿ ال جايف 5

 دي أدريقيا.
 45 1974 يونيو

 30 1985أبريؿ  . اتفاقية منامة الويدة األدريقية يوؿ الق ال علب ا رتزاؽ دي أدريقيا.6
 34 1990ابتمبر  . الميثاؽ الثقادي األدريقي*.7
  ال ؿ( 53 1986أ توبر  ليقوؽ اإلنااف والشعوو. . الميثاؽ األدريقي8
 26 1991ديامبر  . ا تفاقية الممااة للمعهد األدريقي للتأهيؿ.9

 49 1994مايو  . المعاهدة الممااة للجماعة ا قتصادية األدريقية.10
. اتفاقيػػػة بامػػػا و يػػػوؿ منػػػ  ااػػػتيراد النفايػػػاظ الخاػػػرة دػػػي أدريقيػػػا ومراقبػػػة 11

دارتها داخؿ أدريقيا*. ير تها عبر ا  ليدود وا 
 24 1998أبريؿ 

 46 1999نودمبر  . الميثاؽ األدريقي يوؿ يقوؽ الافؿ ورداهيت . 12
نشػػال مي مػػة إل. بروتو ػػوؿ الميثػػاؽ األدريقػػي ليقػػوؽ اإلناػػاف والشػػعوو و 13

 أدريقية ليقوؽ اإلنااف والشعوو.
 26 2004يناير 

 
 40 2002ديامبر  ة يوؿ من  اإلرهاو وم اديت .. اتفاقية منامة الويدة األدريقي14

 
 (ال ؿ) 54 2001مايو  . القانوف التأاياي ل تياد األدريقي.15
. بروتو ػػػػوؿ المعاهػػػػدة الممااػػػػة للجماعػػػػة ا قتصػػػػادية األدريقيػػػػة المتعلػػػػؽ 16

 بالبرلماف األدريقي. 
 47 2003ديامبر 

 29 2006ديامبر  . اتفاقية اللجنة األدريقية للااقة.17
 46 2003ديامبر  . البرتو وؿ المماس لمجلس الالـ واألمف ل تياد األدريقي.18
 32 2006أغااس  . اتفاقية ا تياد األدريقي لمن  الفااد وم اديت . 19
. بروتو ػػػوؿ الميثػػػاؽ األدريقػػػي ليقػػػوؽ اإلناػػػاف والشػػػعوو المتعلػػػؽ بيقػػػوؽ 20

 المرأة دي أدريقيا.
 31 2005نودمبر 

 16 2009دبراير  و وؿ مي مة العدؿ ل تياد األدريقي.. بروت21
 -- 2009دبراير  . النااـ األاااي للجنة ا تياد األدريقي للقانوف الدولي**.22
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 33 2009يولي   . معاهدة جعؿ أدريقيا مناقة خالية مف الا ح النووي  معاهدة بليندابا(.23
 28 2009أغااس  . ميثاؽ الشباو األدريقي.24
 18 2009ديامبر  . ميثاؽ عدـ ا عتدال والدداع المشترؾ ل تياد األدريقي.25

  معاىدات( 3المعاىدات التي دخمت حيز التنفيت بصفة مؤقتة )
 11 . داتور اتياد المناماظ األدريقية لتعزيز التجارة.1
 13 . الميثاؽ األدريقي للنقؿ البيري.2
 1 المدني  الناخة المعد لة(.. داتور اللجنة األدريقية للايراف 3

  معاىدة( 11معاىدات لم تدخل بعد حيز التنفيت )
 10 . اتفاقية الصية النباتية ألدريقيا*.1
 8 . ا تفاقية األدريقية المعد لة ليفا الابيعة والموارد الابيعية  الناخة المعد لة(.2
 6 لفني.. ا تفاقية األدريقية الممااة لبرنامج أدريقي للتعاوف ا3
 3 . ميثاؽ النه ة الثقادية األدريقية.4
 5 . ا تفاقية الممااة للمر ز األدريقي لتنمية األامدة.5
 27 . البروتو وؿ يوؿ  تعدي ظ القانوف التأاياي ل تياد األدريقي.6
 3 . البروتو وؿ يوؿ النااـ األاااي للمي مة األدريقية للعدؿ ويقوؽ اإلنااف 7
 12 اتفاقية منامة الويدة األدريقية يوؿ من  اإلرهاو وم اديت . . بروتو وؿ8
 15 . الميثاؽ األدريقي للديمقرااية وا نتخاباظ والي ـ.9

 2 .الميثاؽ األدريقي يوؿ اإليصالاظ.10
 2 .البروتو وؿ يوؿ بنؾ ا اتثمار األدريقي.11
 9 مبا (. ليًا دي أدريقيا  اتفاقية .اتفاقية ا تياد األدريقي ليماية ومااعدة النازييف داخ12
 4 . الميثاؽ اإلدريقي المعدؿ للنقؿ البيري 13
 1 . الميثاؽ اإلدريقي لقيـ ومباد  الخدمة العامة واإلدارة 14

 ( توقيعات.6* ال تتطمب ىته المواثي  القانونية الث ثة )
 

 .2116فبراير  4، دخل النظام األواوي حيز التنفيت بعد اعتماده من قبل المؤتمر في 27مع المادة **ال يتطمب ىتا النظام األواوي توقيعاا أو تصديقاا. وتمشياا 

- 
                                                 

*
 معاهدات دخلت حيز التنفيذ نهائياً .  

†
 ز التنفيذ مؤقتاً معاهدات دخلت حي  
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