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 مشروع 
 األفريقيةألدوية اة وكالة لؤسسالممعاهدة ال

 

 ،األفريقيالدول األعضاء في االتحاد  ،نحن

 سكان وسالمة لصحة أساسيأمر  والفعالة والمأمونة الجودة المضمونة الطبية المنتجات أن عمىنؤكد  ذإ
 إفريقيا؛

ذ و  في  ةمقمدو دون المستوى المعياري  منتجات طبية تداول  ياقد نتج عنالضعيفة األطر التنظيمية   أن نعيا 
 ؛األفريقيالعديد من الدول األعضاء في االتحاد 

ذ  مرضى الؤذي يو  امةل خطرا عمى الصحة العشك  يمقمدة و دون المستوى المعياري  أن وجود منتجات ندركوا 
 ؛ض الثقة في أنظمة الرعاية الصحيةقو  يو 

ذ   2005ا في يناير قمة أبوج عنصادر لا  {Assembly /AU/Dec.55(IV)}األفريقيتحاد االمقرر بذكر نوا 
في إطار الشراكة ة لصنع المنتجات الصيدالنية أفريقيخطة وضـع  األفريقيمفوضية االتحاد يطمب من الذي 

نوعية ذات صحية قنيات منتجات طبية وتتيدف إلى تحسين وصول الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )نيباد(، 
 .أفريقياسكان إلى آمنة وفعالة و  جيدة

ذ  العادية الدورة  عنالصادر  {Assembly/AU/DEC-413(XVIII)}المقرر ( من 6لفقرة )اب كذلكنذكر وا 
ي تالو  ،2012يناير  30-29 يوميالمنعقدة  جنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيبادلمالثامنة عشرة 

 ةيمياإلقمالمجموعات ن خالل م، المنفذ  (AMRH) لألدوية األفريقيةالمواءمة التنظيمية برنامججازت أ
 االقتصادية؛

ذ   من أجل مكافحةممسؤولية المشتركة والتضامن العالمي ل األفريقيتطمعات خارطة طريق االتحاد ب قرنوا 
 الدعامة ،{Assembly AU/Dec.442 (XIX)} أفريقيااإليدز والسل والمالريا في رس نقص المناعة البشرية/و في

ممواءمة التنظيمية ل اإلقميمية مبادرات الريع وتعزيز األدوية التي تيدف إلى تسوصول إلى ال بشأنالثانية 
 ؛موحدةفريقية إتنظيمية  وكالةووضع األساس للألدوية 
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ذ  ذات االىتمام  امةات أثناء الطوارئ الصحية العفرضيا عدم توافر األدوية والمقاحيالتحديات التي  ندركوا 
ندرة ما رافقو من و  أفريقيايبوال في إلالمرض فيروس األخير تفشي أثناء ال ، وعمى وجو الخصوصالدولي

 ؛السريرية لمتجاربالمرشحة الطبية المنتجات 

ذ و  والمقاحات  عالجاتالقاحات في سبيل تسييل المصادقة عمى مللتنظيم ا األفريقيمساىمة المنتدى ب نقرا 
ات االقتصادية عو جمموال األفريقيالجيود التي بذليا االتحاد و  ،اإليبوال فيروس مرضبالمرشحة المتعمقة 

لمتعامل تعبئة الموارد البشرية والمالية والمادية والخبرة القارية في سبيل  اإلقميمية ومنظمات الصحة اإلقميمية
التجارب السريرية مراقبة ين لمخبراء اإلقميميل عملفرق اللتشكيل ما تبعو من و  ،يبوالاإلفيروس مرض مع تفشي 

مؤتمر  ذ مقررتنفيفي إطار  )اإليكواس( أفريقياقتصادية لدول غرب عة االمجمو وال أفريقياعة شرق و جممفي 
فيروس اإليبوال الصادر في يناير مرض بشأن انتشار   Assembly/AU/Dec.553(XXIV)}االتحاد رقم 

 ؛2015
ذ   فعالةآمنة و أدوية في استخدام الموارد المؤسسية والعممية والتنظيمية القارية لتحسين الوصول إلى  نرغبوا 

ذ و ؛ ةيدجذات نوعية و  ، تحت 2009في عام  األفريقيةالمواءمة التنظيمية لألدوية  برنامج استحداث ندركا 
عات االقتصادية اإلقميمية والمنظمات الصحية اإلقميمية، و جمممع البالتعاون وكالة النيباد وتوجيو إدارة 

مدول التابعة للألدوية الوطنية ية التنظيمالييئات التنظيمية بين  اتوالممارسالمتطمبات  مواءمةتسييل ل
والتطوير لمبحث توفير بيئة تنظيمية مواتية لمعايير المقبولة دوليا، و الالستيفاء  األفريقيفي االتحاد األعضاء 
  ؛األفريقيةالقارة  البمدان فيعبر التجارة إلنتاج المحمي و او الصيدالني 

ذ و   الجيودتضافر لو ، ية لألدوية والتنفيذ الالحق لياالمواءمة التنظيمبرامج إلطالق  نعرب عن تقديرناا 
واالتحاد االقتصادي والنقدي  أفريقياعة االقتصادية لدول غرب مو مجالفي و ؛ أفريقياشرق  جماعةفي  التعاونو 

 ؛؛ وفيما بينيااألفريقيلجنوب تنمية اوعة جممو ؛ أفريقيالغرب 
ذ   تنسيق منظمةو  أفريقيااالقتصادية لدول وسط  موعةلمجبشأن التعاون بين االجارية الجيود األخرى ب نقروا 

 إقميمفي  األفريقيةالمواءمة التنظيمية لألدوية  تنفيذ برنامجفي  أفريقيا وسط في المتوطنة األمراض مكافحة
مشتركة تحت قيادة الييئة الحكومية ال أفريقياشرق و  شمالبين  يناإلقميميتنسيق وال؛ والتعاون وسط أفريقيا

 ؛يجاد()إ لمتنمية

ذ  أبريل  17في المنعقد  خالل اجتماعيم األول األفريقيونوزراء الصحة  قطعوااللتزام الذي ب نحيط عمماوا 
منح ب ،منظمة الصحة العالميةمع  باالشتراك األفريقياالتحاد  مفوضية الذي نظمتووال، جفي لواندا، أن 2014

في والمواءمة امية إلى تحقيق التقارب الجيود الر ة واصممو القدرات التنظيمية؛ عزيز األولوية لالستثمار في ت
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تخصيص موارد كافية إلنشاء وكالة و ؛ تنظيم المنتجات الطبية في المجموعات االقتصادية اإلقميميةمجال 
 ؛ لقيادة ىذه العممية األفريقيةألدوية اوكالة عمل  نشاء فريقواالعتماد الالحق إل، األفريقيةألدوية ا

ذ  بشأن تقرير لجنة عمل   Assembly/AU/Decl.2(XIX)رقم  2012قمة يوليو  مؤتمرإعالن ب نذكر وا 
 مبادرةال أن تكونؤتمر فيو المقرر  الذي ،رؤساء الدول والحكومات لمبادرة رصد حالة اإليدز في أفريقيا

 ؛األفريقية ألدويةاوكالة األساس إلنشاء  بمثابةاألفريقية لمواءمة التنظيم الدوائي
ذ  الصادر في يناير  Assembly/AU/Dec.589(XXVI) األفريقياالتحاد  مؤتمرمقرر ب ككذلنذكر وا 

بشأن الدورة األولى لمجنة الفنية المتخصصة لمعدل والشؤون القانونية )الوثيقة رقم  2016
EX.CL/935(XXVIII) )  بشأن تنظيم  األفريقيالقانون النموذجي لالتحاد الذي اعتمد المؤتمر بموجبو

في سن أو مراجعة القوانين الوطنية  األفريقيجيو الدول األعضاء في االتحاد كأداة لتو الطبية المنتجات 
، في حيثما ينطبق ذلك ، المذكورقانوني الصك اللدول األعضاء إلى التوقيع والتصديق عمى الألدوية، ودعوة 

 ؛ل حيز التنفيذو دخالمن أسرع وقت ممكن لتمكينو 
ألدوية اكالة و تحت قيادة األطر التنظيمية  مواءمةمبادرة تعزيز و رامية إلى تنسيق بأن الجيود الاقتناعا منا و 

لدول ا مكنيمن شأنو أن األمر الذي ، ممنتجات الطبيةلالسيادي تنظيم المراقبة و التحسين توفر سوف  األفريقية
مخاطر المرتبطة ضد ال امةلمصحة العبفاعمية وكفاءة  حمايةالتوفير من  األفريقياألعضاء في االتحاد 

المنتجات التي عمى سريعة ال صادقةمالعممية ل سي  يمما ، والمقمدةدون المستوى المعياري األدوية  باستخدام
بشكل غير  أفريقياصيب ، خاصة بالنسبة لألمراض التي تاألفريقيينتمبي االحتياجات الصحية لمسكان 

 .متناسب
 :عمى ما يمي قنااتف

 األولباب ال

 أهدافها و  األفريقيةية ألدو اوكالة 

 األولى المادة

  مختصراتال

AU''" ؛: تشير إلى االتحاد االفريقي؛ 

Africa CDC'''' : ؛منيا والوقاية األمراض لمكافحة األفريقية المراكزتشير إلى 
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AMA'''' :  ؛وكالة األدوية األفريقيةتشير إلى  

“AMRC”  :؛األدوية لمؤتمر األفريقي لمنظميتشير إلى ا 

AMRH'''' : ؛التابعة لالتحاد األفريقي األفريقية لمواءمة التنظيم الدوائي مبادرةالتشير إلى   

“API” : ؛المكونات الصيدالنية الفعالةتشير إلى 

 “GMP” :   ممارسات التصنيع الجيدةتشير إلى، 

“NEPAD” : ؛الشراكة الجديدة لتنمية أفريقياتشير إلى. 
''NMRA'' :  ؛لوطنية لتنظيم األدويةا الييئاتتشير إلى 

“OAU” : منظمة الوحدة األفريقية؛تشير إلى 

“PMPA” : ة لصنع المنتجات الصيدالنية؛فريقيالخطة األ تشير إلى 

“RECs” : ؛األفريقيالمجموعات االقتصادية اإلقميمية المعترف بيا من قبل االتحاد  تشير إلى 

“RCOREs”:   لتنظيمي؛المراكز اإلقيمية لالمتياز اتشير إلى 

“RHOs”:   ؛منظمات الصحة اإلقميميةتشير إلى 

“TC”  :  ؛الفنية المجنة تشير إلى 

“TWGs”:   ؛ىذه المعاىدة بموجبكل شوالم خبراءالمن  فريق العمل الفني المكونتشير إلى 

“WHO”:   منظمة الصحة العالمية.تشير إلى 
 1ادة الم

 ريفاتتعال

 :لسياق خالف ذلك:، ما لم يتطمب افي ىذه المعاىدة  

 ؛3 بموجب المادة التي أنشئتالوكالة  تعني :"الوكالة"

 ؛األفريقيرؤساء دول وحكومات االتحاد  مؤتمر "المؤتمر"ا كممة تعني :"المؤتمر"

 أو األمراض عالج في الستخداميا اإلنسان دم من تحضيرىا يتم عالجية مادة أيتعني  :"المنتجات الدموية"
 ؛خرىاأل الطبية الحاالت
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 ؛األفريقيةألدوية اوكالة  مجمس إدارة يعني :المجمس""

 ؛مكتب مؤتمر الدول األطرافىيئة  يعني  :"المكتب"

 ؛األفريقياالتحاد  مفوضية تعني :"المفوضية"

 يمكن ولكن التقميدي الطب نطاق تتجاوز التي الصحية العالجات من اأيتعني  :"األدوية التكميمية"
 ؛األخرى الطبيةوالحاالت  األمراض عالجلإلى جانبو  استخداميا

 ؛األطراف في ىذه المعاىدة الدول مؤتمر يعني  األطراف"الدول "مؤتمر "

 ؛األفريقيالقانون التأسيسي لالتحاد عني ي: القانون التأسيسي"

رى األخ الطبية الحاالت أو األمراض لتحميل تستخدم مادة أو طبيا اجياز  أو تعني دواءً  ؛التشخيص"أدوات "
 الكشف عنيا؛ أو
 ؛األفريقيةألدوية الوكالة عام المدير اليعني  ؛المدير العام""

 إضافة إلى ييدف غذائي عنصر عمى يحتوي يؤخذ عن طريق الفمل امخصص امنتجيعني"المكمل الغذائي" 
 ؛ إلى النظام الغذائي )بغية تكممته( الغذائية القيمة من المزيد

كاشف أو أو ، نسيج حيأو أو وسيمة، ، ماكينة وأ، أداة و، أعدةة، أو آل أداه، أو أييعني "جهاز طبي"
 - :صمة وخر مماثل أو ذغرض آأو ، عتادأو برمجيات،  وأ، في المختبرمعاير 

 - :من أجل لبشر أو الحيواناتعمى ا، ركباأو م ااستخدامو، منفردأن يتم  الشركة المصنعة تقصد ( أ

 ا؛أو التخفيف من وطأتي ايعالج وأ اتيقبمرا وأ امني وقايةال وأاألمراض تشخيص  (1)
 ؛امن وطأتيالتخفيف  وأ ايعالج وأ اىرصد وأ ايتشخيصالتعويض عن اإلصابات و/أو  (2)

أو  ،ليااستبداأو و/في جسم اإلنسان أو عممية فسيولوجية وظائف األعضاء وتقصي فحص  (3)
 ؛دعميا ، أواقويميت

 ؛أو صيانتيا الحياةالحفاظ عمى  (4)

  ؛الحملالتحكم في  (5)
 أو ؛تعقيم األجيزة الطبية (6)
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معينات لعن طريق الفحص في المختبر  يةتوفير المعمومات لألغراض الطبية أو التشخيص (7)
 و؛ من جسم اإلنسانأخوذة الم

الوسائل عن طريق أو عمييما في جسم اإلنسان أو الحيوان  ساسي منوغرض األحقق اليي ال ذال ( ب
ن كان لمثل ، ةالغذائي يةالمناعية أو التمثيم أو الدوائية تي ُأعد في وظيفتو الأن تساعده ىذه الوسائل وا 

 ؛من أجميا
ووسائل التشخيص واألجيزة والدم والمنتجات الدموية األدوية والمقاحات  تعني  المنتجات الطبية":"

 ؛الطبية
أو  ،مناسبة لالستخداميفترض أنيا أو  ،تستخدم أي مادة أو خميط من المواد المستعممة يعني  ":دواءال" 

 - :الستخدام فيا لغرضتصنع أو تباع 

 ياوعالج ،أو أعراضيا عند البشر طبيعيةالغير الحاالت الجسدية أو العقمية األمراض أو تشخيص  ( أ
 أو منيا؛ وقايةوال تعديميا و من وطأتيا  تخفيفالو 

 دواء أي وتشمل البشر، في عضوية أو نفسية أو جسدية وظيفة أي تعديل أو تصحيح أواستعادة  ( ب
 ؛يطريب

 ؛األفريقي الدول األعضاء في االتحادتعني : "الدول األعضاء"

ومستحضرات والمنتجات الطبية التقميدية األدوية التكميمية تعني   المنتجات األخرى الخاضعة لمتنظيم":"
 ؛والمنتجات ذات الصمةالتكميمية التجميل والمواد الغذائية 

 ؛يقيةألدوية األفر اأمانة وكالة تعني : األمانة""

 ؛أو انضمت إلييا ىذه المعاىدة صادقت عمىتي ال األفريقيعضو في االتحاد الالدولة تعني  :الطرف"الدولة "

 :أجل من التقميدية الصحية اتالممارس في مستخدمة مادة أو أداةيعني : "المنتج الطبي التقميدي"

 أو منو؛ الوقاية أو عالجو عقمي أو أو جسدي مرض تشخيص (1)

 لدى الرفاه أو العقمية أو البدنية الصحة استعادة أو صون ذلك في بما عالجي، أو شفائي غرض أي (2)
 .أو مؤديا إلى اإلدمان رايخط دواء أو مادة يتضمندون أن  البشر،

 .األفريقيةألدوية اوكالة ل المعاىدة المنشئةتعني : المعاهدة""
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 3ة الماد

  األفريقيةألدوية اوكالة  إنشاء

 .األفريقيا وكالة متخصصة تابعة لالتحاد بصفتي ذه المعاىدةى بموجب األفريقية ألدويةا وكالة تنشأ
 2ة الماد

 وكالة األدوية األفريقية أهداف

تعزيز قدرة الدول األطراف والمجموعات االقتصادية  في األفريقيةألدوية اوكالة يتمثل اليدف الرئيسي ل
 جيدة الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعيةتحسين من أجل  اإلقميمية عمى تنظيم المنتجات الطبية

  .وآمنة وفعالة عبر القارة
 5المادة 

  المبادئ التوجييية

 فيما يمي: األدوية األفريقية تتمثل المبادئ التوجييية الخاصة بوكالة
الخاصة الممارسات الجيدة شجع مؤسسة توفر التوجيو االستراتيجي وتوكالة األدوية األفريقية  القيادة: .1

التحسين المستمر لمجودة في شجيع القدرات وتبناء من خالل طراف في الدول األ امةحة العالصب
 ؛المنتجات الطبيةنظيم ت

مع المستفيدين وأصحاب  بنيياالثقة التي توكالة األدوية األفريقية في أقوى أصول تتمثل  المصداقية: .2
صرة التواصل انمفي  بدور ميم تقومقائمة عمى األدلة. وسوف محترمة و المصمحة باعتبارىا مؤسسة 

 .الفعال وتبادل المعمومات في جميع أنحاء القارة

 األساسية بالممكية األطراف . تتمتعألفريقيا ممموكة مؤسسة تعتبر كالة األدوية األفريقية الممكية: .3
 داءأل بشكل كاف األخرى والموارد األساسية واليياكل والبشرية المالية الموارد لموكالة لضمان توفر

  .مياميا
ذات المقبول بيا عموما وفقا لممعايير الدولية وكالة األدوية األفريقية  تعمل الشفافية والمساءلة: .4

 ؛، بما يشملوالشفافية والمساءلةالرشيد  الحكمالصمة ب
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التفاعل المفتوح وتبادل المعمومات دون المناسب، و  الوقت في المعمومات نشر .أ 
من جية، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية يقية وكالة األدوية األفر  عوائق بين

 .والدول األعضاء من جية أخرى
 .جميع عممياتيا في طرافمسؤولة أمام الدول األ وكالة األدوية األفريقية .ب 

 المينية واألخالق الحالية العممية األدلة إلى استنادا ،ةمستقمال  قراراتال اتخاذ .ج 
قراراتيا  ومبررات بيا القرارات اتخاذ يةلعمم التفصيمية تحظى األدلةو . والنزاىة

 .باالحترام التام
نشاط استراتيجي، أو غاية أو كل ىدف ضمن  وكالة األدوية األفريقية،يتعين عمى  القيمة المضافة: .5

والشركاء اآلخرين طراف ألنشطة التنظيمية لمدول األمضافة لمبادرتيا قيمة توضح كيف توفر أن 
 ؛لمنتجات الطبيةالخاصة با

 .عممياتيا جميع في السرية وكالة األدوية األفريقية بمبادئ تمتزم :السرية .6

 الدولية بالمعايير وظائفيا، جميع وكالة األدوية األفريقية في تمتزم :لمجودة باإلدارة السميمة االلتزام .7
 الييئاتوممارسات  التنظيمية لممارساتيا المستمر لمتحسين الظروف وتييئ الخاصة بإدارة الجودة

 .األفريقي االتحاد في األعضاء الوطنية لتنظيم األدوية التابعة لمدول
 6 المادة

 المهام  

 تقوم وكالة األدوية االفريقية بالميام التالية:. 1

وتعزيز كفاءات مفتشي  المنتجات الطبية تنظيم لمواءمة الجارية المبادرات وتعزيز تنسيق (أ 
  ؛ممارسات التصنيع الجيدة لمقيام بذلك

، بما الطبية المنتجاتجميع  وسالمة جودة بشأن المعموماتوتبادل  وادارة وحفظ يق جمعوتنس (ب 
 الدول جميع وتعميميا عمى في ذلك المنتجات الطبية دون المستوى المعياري والمقمدة،

 ؛العالمي الصعيد عمى وكذلك األطراف
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وتوفير الدعم الفني ؛ السريرية التجارب لمطمبات الخاصة بإجراء المراجعات المشتركة تنسيق (ج 
اليياكل الالزمة لمقيام  تفتقر إلى طمب الدول األعضاء التي بناء عمىلمراقبة جودة األدوية، 

 الفحص؛/المراقبة/الختباراتبتمك ا

تعزيز اعتماد ومواءمة السياسات والمعايير التنظيمية لممنتجات الطبية، فضاًل عن المبادئ  (د 
لحالية لمتنسيق التنظيمي في المجموعات االقتصادية التوجييية العممية، وتنسيق الجيود ا
 اإلقميمية والمكاتب الصحية اإلقميمية؛

تعيين مراكز االمتياز التنظيمية اإلقميمية وتشجيعيا وتعزيزىا وتنسيقيا ورصدىا بيدف تطوير  (ه 
 القدرات لممينيين في مجال تنظيم المنتجات الطبية؛

 شأنب وعمى أساس منتظمعند االقتضاء ، والتعاون التفتيش عمى مواقع تصنيع األدوية تنسيق (و 
تحددىا الدول األطراف  الرقابة التنظيمية ومراقبة الجودة لممنتجات الطبية، كما ذلك، بما يشمل

 ف؛تعميم التقارير عمى الدول األطراأو وكالة األدوية األفريقية أو كمييما، و 

الييئات لدعم اليياكل اإلقميمية و  ،يميةالتنظ بالمقررات واالعترافوالشراكات  التعاون تشجيع (ز 
والذي يأخذ في االعتبار تعبئة الموارد المالية والفنية لضمان استدامة  ؛األدويةلتنظيم الوطنية 

 وكالة األدوية األفريقية؛

عقد اجتماعات متعمقة  بتنظيم المنتجات الطبية في أفريقيا، بالتعاون مع منظمة الصحة  (ح 
 ريقي لمنظمي األدوية وغيرىا من الييئات؛العالمية والمؤتمر األف

طار عمل مشترك لإلجراءات التنظيمية بشأن  تعبئةتوفير و  (ط  التوجيو التنظيمي واآلراء العممية وا 
في حالة وجود  المنتجات الطبية، وكذلك بشأن القضايا ذات األولوية والقضايا الطارئة واألوبئة؛

ذات آثار عابرة لمحدود أو إقميمية، حيث يتطمب حالة طارئة تتعمق بالصحة العامة في القارة 
 األمر طرح المنتجات الطبية الجديدة لمفحص والتجارب السريرية؛

عن توجيو تنظيمي بشأن أي مسألة تنظيمية تندرج ضمن اإلعراب دراسة ومناقشة و/أو  (ي 
القتصادية أو بناء عمى طمب االتحاد األفريقي أو المجموعات ابناء عمى مبادرتيا واليتيا، إما 

 اإلقميمية أو الدول األطراف؛

 توفير التوجيو بشأن تنظيم المنتجات الطبية التقميدية؛ (ك 



EX.CL/1141 (XXXIV) 
Page 11 

 

11 

تقديم المشورة بشأن عممية تقديم الطمبات الخاصة بالترخيص لتسويق األدوية ذات األولوية  (ل 
 التي تحددىا الدول األطراف أو لممنتجات المقترحة من قبل المختبرات الصيدالنية؛

األدوية من خالل جمع العينات في كل دولة طرف لضمان جودة أدوية مختارة،  رصد سوق (م 
وتحميميا وتقديم النتائج إلى الدول األطراف وغيرىا من األطراف ذات المصمحة والتي ستكون 
ليا معمومات موثوقة عن نوعية األدوية المتداولة في بمدانيا، وستتخذ، عند االقتضاء، التدابير 

 المناسبة؛

الخاصة بالمنتجات الطبية األطر التنظيمية الوطنية نظم لرصد وتقييم وتقدير شمولية وضع  (ن 
 بيدف التوصية باالجراءات التي من شأنيا تحسين الكفاءة والفعالية؛

 ، عقدةالمزيئات الج ، بما في ذلكالمختارة الطبية بالمنتجات يتعمق فيما القرارات واتخاذ تقييم (س 
ومنظمة الصحة  األفريقي االتحاد يحددىا التي األولوية اتذ األحوال/األمراض لمعالجة
 ؛العالمية

تقديم المساعدة الفنية والموارد، حيثما أمكن، بشأن المسائل التنظيمية إلى الدول األطراف   (ع 
 األمثل االستخدام أجل من لتواصلا والقدرات لتعزيز الخبرات وتجميع ،التي تطمب المساعدة

 ة، المتاح المحدودة لمموارد

تنسيق الوصول إلى الخدمات المختبرية المتاحة لمراقبة الجودة والربط الشبكي بينيا داخل  (ف 
 اطار الييئات التنظيمية الوطنية واإلقميمية؛

تشجيع والدعوة لمتصديق عمى القانون النموذجي لالتحاد األفريقي بشأن تنظيم المنتجات و  (ص 
اإلقميمية من أجل تسييل اإلصالحات  الطبية في الدول األطراف والمجموعات االقتصادية

 القانونية عمى المستويات القارية واإلقميمية والوطنية؛و التنظيمية 

 الثانيباب ال
 ألدوية وموظفيهال األفريقيةموكالة الوضع القانوني ل

 7المادة   
 القانونيةشخصية ال

فقا و  االضطالع بميامياو أىدافيا لتحقيق  الالزمةبالشخصية القانونية  األفريقيةوكالة األدوية تتمتع  .1
 .ليذه المعاىدة
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ألىمية با عمى وجو الخصوص،، األفريقيةوكالة األدوية تتمتع ، بشكل سمس فيااىدأتحقيق من أجل  .2
 ما يخص:في القانونية

 االتفاقات؛ إبرامأ( 
 و والتصرف فييا؛ لممتمكات المنقولة وغير المنقولةااقتناء ب( 
 ؛عنيا والدفاعرفع الدعاوى القضائية ج( 

 8المادة 

 حصاناتالمتيازات و اال

كل االمتيازات والحصانات المنصوص عمييا في االتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة  تنطبق 
عمى وكالة الوحدة األفريقية، والبروتوكول اإلضافي المرفق باالتفاقية العامة بشأن االمتيازات والحصانات 

 . ياوأصول ياوممتمكات رافقيامو الدوليين  موظفيياو  أعضائيا األدوية األفريقية و 
 [ 9 المادة]

 األفريقيةوكالة األدوية  مقر

  .األفريقيةوكالة األدوية  مقر األفريقي االتحاد مؤتمريحدد  .1

وكالة األدوية مقر يستضيف مع حكومة البمد الذي سوف مقر  اتفاق األفريقياالتحاد تبرم مفوضية  .2
وكالة تمكين غرض بتوفير المباني والمرافق والخدمات واالمتيازات والحصانات بشأن  األفريقية
 من العمل بشكل فعال. األفريقيةاألدوية 

 الثالثباب ال

 اإلدارة واإلطار المؤسسي

 [20المادة ]

 األفريقيةوكالة األدوية  أجهزة

 :األجيزة التاليةمن  األفريقيةوكالة األدوية تتكون 

 األطراف؛ول الدأ( مؤتمر 
 ب( مجمس اإلدارة؛

  ؛األمانةج( 
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 .الفنيةالمجان د( 
 [22المادة ]

 األطرافالدول مؤتمر إنشاء 

لصنع السياسات   الجياز األعمىبصفتو األطراف الدول مؤتمر بمقتضى ىذه المعاىدة، يتم إنشاء  .1
ما ىذه المعاىدة و  عمييا في وصصنمال ميامبالضطالع االتمتع بسمطة وي .لوكالة األدوية األفريقية

 .ضروري لتحقيق أىداف ىذه المعاىدةغير ذلك مما ىو 
 21المادة 

 األطرافالدول مؤتمر تشكيمة 

 عمى الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي تصدقجميع من األطراف  الدول مؤتمريتشكل  .1
 .أو تنضم إلىيا ىذه المعاىدة

 مفوضون حسب األصوللمىم او أو ممثمالصحة  األطراف وزراءالدول مثل ي .2

وعمى أساس التناوب والتوزيع ، اجراء المشاورات الالزمةيقوم مؤتمر الدول األطراف، بعد  .3
 .( نواب لمرئيس ومقرر3الجغرافي، بانتخاب رئيس وأعضاء المكتب اآلخرين، وىم ثالثة )

 .(2يتولى أعضاء المكتب مناصبيم لمدة سنتين ) .4

 .كل عام يجتمع المكتب مرة واحدة عمى األقل .5

وفقا  ،الرئيس أو المقرر أحد نواب ، يعمل المنصبفي حالة غياب الرئيس أو في حالة شغور  .6
  .كرئيس ،لترتيب انتخابيم

يحق لمؤتمر الدول األطراف دعوة المراقبين لحضور اجتماعاتو، وال يتمتع ىؤالء المراقبون بحق  .7
 .التصويت

 23المادة 

 األطرافالدول مؤتمر  دورات

من  طمببدورة استثنائية  وفي ،عادية دورة فيسنتين  كل األقل عمى مرة األطرافالدول  تمرمؤ  يجتمع .1
 .األطرافمجمس اإلدارة أو ثمثي الدول أو المكتب أو  الرئيس



EX.CL/1141 (XXXIV) 
Page 14 

 

14 

وكالة األدوية في  طرافأللمدول ا بسيطةال غمبيةفي األ ألطرافالدول  لمؤتمر القانوني النصابتمث ل ي .2
 .األفريقية

ذا تعذر و  اآلراء، بتوافق األطراف مؤتمر قرارات تخذتُ  .3   .األطراف الدول ثمثي بأغمبية ، تكونذلكا 
 22المادة 

 األطرافالدول مؤتمر  مهام

 :يكون مؤتمر الدول األطراف مسؤوال عن الميام التالية:

ة وكالة األدوي زانيةفي مي األطرافالدول خاصة من قبل المساىمة السنوية و المساىمة المقدار  حديدت (أ 
 ؛األفريقية

 ؛سبب وجيوإذا توفر  ووحمتعيين مجمس اإلدارة  (ب 

 ؛خدمتو وشروط وواجباتو العام المدير صالحيات تحدد التي الموائح اعتماد (ج 

 الموائح التنظيميةقواعد و الالتوجييية اإلدارية، فضال عن اعتماد  ياومبادئألمانة العامة اىيكل اعتماد  (د 
 ؛التي تحكم عمميا

 ؛األفريقيةاألدوية وكالة إلى  بالسياساتاص الخ تقديم التوجيو (ه 

المعتمدة في  األفريقياالتحاد وفقا لمعايير  األفريقيةوكالة األدوية  موقع مقراختيار التوصية ب (و 
 ؛2005

 ىذهمثل  قدمي يالذ اإلدارة مجمس توصية عمى بناء التنظيمي لمتميز اإلقميمية المراكز عمى الموافقة (ز 
 ؛المكتبيئة ى مع التشاور بعد التوصية

ما  المجمستنوع أعضاء بشكل يضمن أعضاء مجمس اإلدارة، فترات تناوب وتعاقب لاعتماد خطة  (ح 
 ؛قدامىأعضاء أعضاء جدد و بين 

 ؛ فرعية أجيزة نظامو الداخمي والنظام الداخمي ألي اعتماد (ط 

 ؛كوماتمؤتمر رؤساء الدول والح لمنظر فييا من قبل ىذه المعاىدة التوصية بأية تعديالت عمى  (ي 
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 25 المادة

 اإلدارة  مجمس إنشاء

 األطرافالدول  مؤتمر يعينو األفريقيةاألدوية وكالة لبموجب ىذه المعاىدة، يتم إنشاء مجمس إدارة 
 ويكون مسؤوال أمامو. 

 26 المادة

 تشكيل مجمس اإلدارة

 :التالي النحو عمى أعضاء( 9) تسعة من المجمسيتكون  .1

 من( 1) رئيس واحد واقعب نية لتنظيم األدوية،لوطلموكاالت ارؤساء ( 5) خمسة  (أ 
 .األفريقي المعترف بيا من قبل االتحاداألقاليم  من إقميم كل

 عن الشؤون مسؤول اإلقميمية االقتصادية المجموعاتعن  واحد (1) ممثل  (ب 
 .عمى أساس التناوب المجموعات االقتصادية اإلقميميةتعينو التنظيمية 

 صحة اإلقميمية، مسؤول عن الشؤون التنظيميةمنظمات العن ( 1)واحد ممثل   (ج 
 .عمى أساس التناوب اإلقميمية ةالصحمنظمات عينو ت

 ،المسؤولة عن أخالقيات عمم األحياء عن المنظمات اإلقميمية( 1) ممثل واحد  (د 
 .التناوب أساس عمىاإلقميمية  االقتصادية المجموعات تعينو

 .ريقياألفاالتحاد بمفوضية  االجتماعية الشؤونمفوض   (ه 

 .الوطنية لتنظيم األدوية الييئاترؤساء  بين من ورئيس ونائب ورئيس المجمس ينتخب .2

 عضوا في المجمس بحكم منصبو /ممثمتياوممثم أو األفريقي لالتحاد القانوني لمستشارايكون  .3
 .القانونية إلسداء المشورة المجمس اجتماعاتويحضر 

 . المجمس أجور أعضاء األطراف الدول مؤتمر يحدد  .4

 أمين المجمس. وكالة األدوية األفريقية ميام لعام المدير اليتولى   .5
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 27مادة ال
 دارةاإلمجمس  اجتماعات

 :    المجمس يجتمع .1
 ؛األقل عمى السنة في واحدة مرة عادية دورة في ( أ

 الدول من مكتب مؤتمر المجمس أو رئيس طمب من عمى استثنائية بناء دورة في  ( ب
 .مجمسالسيطة ألعضاء أو باألغمبية الب األطراف

 .ثمثي أعضاء المجمسفي النصاب القانوني الجتماعات المجمس مثل يت .2

ذا تعذر ذلك .بتوافق اآلراء لمجمسا اتقرار خذ تتُ  .3 األعضاء  صواتألبسيطة الغمبية األب، تكون وا 
 الحاضرين.

 وفقا رسميا نينوب عنيم ممثمون معتمدو  شخصيا، الحضور من األعضاء تمكن عدم حالة في .4
 .لقواعد مجمس اإلدارة

ويوصي  الفنية بمجموعات العملقواعد اإلجراءات الخاصة بو وكذلك تمك الخاصة  المجمس يبحث .5
 لالعتماد.إلى مؤتمر الدول األطراف  ابي

 .وتضارب المصالح واإلعالن عن المصالحمجمس لقواعد السرية الجميع أعضاء يخضع  .6

 .اجتماعاتور لحضو  خبراء عند االقتضاء دعوة لممجمس يجوز .7
 28المادة 

 مجمس اإلدارة مهام

وكالة  أداء واإلرشاد ورصد الفنية، القرارات واتخاذ االستراتيجي، التوجيو توفيرمسؤول عن المجمس  .1
 .األفريقيةاألدوية 

 :التالية بالميام المجمسضطمع ي .2

ير المقدمة من والتقار  نشطةبرنامج العمل والميزانيات واألو  اإلستراتيجيةالخطة عمى  وافقةالم (أ 
 ؛المدير العام

قالة التوصية تعيين  (ب   ؛لالعتماد مؤتمر الدول األطرافإلى  األفريقية وكالة األدويةمدير عام وا 
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قالتو ، األفريقيةوكالة األدوية المستقل لحسابات التعيين مدقق  (ج   ؛إذا لزم األمروا 

 .األمانة لموظفي الخدمة شروط تحدد التي بالموائح التوصية (د 

 ألمانة عمى تعبئة الموارد؛مساعدة ا (ه 

 ؛األفريقيةاألدوية  وكالة ميام الفني بشأن التوجيو فنية لتقديم لجان إنشاء  (و 

 ذلك في بما األطراف،الدول إلى  والتوجييات العممية اآلراء إصدار تحكم التي القواعد وضع (ز 
 حاالت تفشي األمراض؛ خالل المنتجات عمى العاجمة الموافقة

 المجان الفنية؛ من المقدمة ياتالتوص عمى الموافقة (ح 

تراه حسبما  وكالة األدوية األفريقيةاالضطالع بميام ألغراض  أو المنتسبة تابعةال إنشاء الكيانات (ط 
 ؛ضرورًيا

لتكميف حسب ا المكتب أو األطراف الدول مؤتمر إلييا يحيميا أخرى ميام بأي االضطالع (ي 
 ؛ مؤتمر الدول األطرافالصادر عن 

 

 29المادة 

 دارةاإلالعضوية في مجمس مدة 

 قابمة سنوات غير( 3) ثالث أدناه، ذلك خالف عمى ينص لم ما المجمس، أعضاءعضوية دوم ت .1
 .لمتجديد

منظمات الصحة و ، عضوية أعضاء المجمس الذين يمثمون المجموعات االقتصادية اإلقميميةدوم ت .2
 . ( غير قابمة لمتجديد2) سنتيناإلقميمية 

)والذي سيصبح المفوض لمصحة والشؤون االنسانية والتنمية جتماعية يشغل مفوض الشؤون اال .3
 مقعدا دائما.االجتماعية( 

 من وونائبالمجمس  رئيس لمتجديد قابمةغير  سنوات (3) ثالث لمدة بسيطة بأغمبية المجمس ينتخب .4
 يمياإلقم التناوباالتحاد بشأن  مبدأ مراعاة مع ،دويةتنظيم األل الوطنية لسمطاتا رؤساء بين

 .الجنسين بين والمساواة
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 10مادة ال

  األفريقيةاألدوية وكالة الفنية لالمجان إنشاء 

مخصصة  لتقديم التوجيو الفني بشأن مجاالت محددة من الخبرة دائمة أو فنية  لجانالمجمس  ُينشئ  .1
 التنظيمية.

متقدمة، الجات عالممف التقييم قد تشمل المجاالت التي يتم النظر فييا ولكنيا ال تقتصر عمى:  .2
حاالت الخاصة بدوية ، واأل)بما في ذلك البدائل الحيوية والمقاحات( مستحضرات األحيائيةالو 

، وتفتيش مواقع ألدوية والمقاحاتعمى االتجارب السريرية ة، و يتيمعالجية الالمنتجات الو الطوارئ، 
، ختبرات مراقبة الجودةمو ، جاىزةالصيدالنية المنتجات الو الفعالة المكونات الصيدالنية تصنيع 

 .األدوية التقميدية األفريقيةلمدواء، وتحميل مخاطر مراقبة األدوية، و  دراسات التوافر والتكافؤ الحيويو 

 12المادة 

 الفنيةالمجان  مهام 

جراء المراجعات العممية عن مسؤولة الفنية  المجانتكون  .1 مممفات، بما في لتنفيذ التقييمات العممية وا 
وتقديم  ،تفتيش مرافق التصنيعو  ،التجارب السريريةالمتصمة ب الطمباتو  الجودةالمتصمة ب جوانبالذلك 

 . األفريقيةوكالة األدوية الرأي العممي لتسييل سير عمل 

 .من قبل المجمس ابأي ميام أخرى قد تسند إليي الفنية  المجانتضطمع  .2
 [11المادة ] 

 الفنيةالمجان  ةتشكيم

مجموعة واسعة من الكفاءات تمتعون بياألكثر  ىمع ( خبراء9تسعة ) من الفنيةالمجان  تتكون .1
 ؛والخبرات

كما يتم  األطرافلمدول  الوطنية لتنظيم األدويةالييئات من  الفنيةالمجان  أعضاء يتم اختيار .2
 ؛يكون عمى أساس التوزيع الجغرافيو المجمس، تعيينيا من قبل 

عند  ياوخارج القارةداخل ذات الصمة من في المجاالت  آخرين خبراء فنيين اختياريمكن  .3
 قتضاء؛اال
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 اعتمدىاالتي  االختصاصاترئيس ونائب رئيس وفقا لما ىو محدد في لجنة فنية كل ترأس ي .4
 ؛المجمس

عالن المصالح وتضارب المصالح الفنيةالمجان  جميع أعضاءيخضع  .5  .لقواعد السرية وا 
 

 13المادة 

 األفريقيةوكالة األدوية أمانة 

الدول تنفيذ مقررات مؤتمر عن ة مسؤولا ، التي توجد بالمقر،مانة وكالة األدوية األفريقيةكون أت .1
 ؛األفريقيةوكالة األدوية  ومجمس األفريقي التحادل السياسات صنع األطراف وأجيزة 

 :بما يمي األمانةتقوم  .2

أىدافيا  في تحقيق األفريقيةاألدوية وكالة لتنسيق تنفيذ األنشطة وضمان األداء الفعال  (أ 
 ؛ميامياو 

 األطراف؛الدول قررات المجمس ومؤتمر مضمان التنفيذ الفعال ل (ب 

 ؛مجمسالفنية وال المجانجميع وأنشطة تنسيق برامج  (ج 

ضمان و  لصالح الدول األعضاءقانونية النظم الإنشاء برامج تعزيز القدرات وتنسيق  (د 
 ؛ستدامتياا

 سنوي عن أنشطةالتقرير وال المالي بيانالو  الميزانيةو  برامج العملو ستراتيجية اإلإعداد الخطة  (ه 
  ؛عمييا والموافقة األطرافالدول مجمس ومؤتمر القبل من  لبحثيا األفريقيةوكالة األدوية 

األطراف وغيرىا الدول مؤتمر من المجمس و ُتسند إلييا من بأي ميام أخرى قد ضطالع اال (و 
 .ذات الصمة األفريقيالتحاد امن ىياكل 

 12المادة 

  األفريقيةاألدوية وكالة ر العام لالمدي

 .األفريقيةألدوية اي لوكالة يومال التسييرالمدير العام األمانة ويكون مسؤوال عن ترأس ي .1

 .اإلدارة مجمس توصية عمى بناء األطراف الدول من قبل مؤتمر العام المدير عينيُ  .2
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 ويقدم ويمثميا في جميع المسائل ةاألفريقيلوكالة األدوية  التنفيذي الرئيس ميام العام المدير يتولى .3
 االقتضاء؛ حسب ،األفريقي واالتحاد األطراف الدول ومؤتمر المجمس إلى تقريرا

 وفقا لمتناوب اإلقميمي. ؛واحدة مرة لمتجديد قابمة سنوات( 4) أربع لمدة العام المدير يعين .4
 الدول قبل مؤتمر من تمدةالمع واإلجراءات لمييكل وفقا العامة األمانة موظفي العام المدير يعين .5

 األطراف؛

موضوع  في مجال المثبتةالقدرة عمى القيادة والنزاىة والخبرة والتجربة و كفاءة الالمدير العام يشترط في  .6
 ؛ذات الصمة مسائلىذه المعاىدة أو ال

 ؛فاطر األ الدول أحد مواطني أن يكون المدير العامشترط في ي .7
 ؛وكالة األدوية األفريقية وخبراء موظفي سموك قواعد مدونة بمسؤولية مراقبة العام يضطمع المدير .8
 تعميمات من أي دولة أو سمطة أو فرد خارجأو يتمقى المدير العام  يطمبال بميامو اضطالعو خالل  .9

 .األفريقيةوكالة األدوية 
 15المادة 

 عتراضات عمى ارآراء العمميةاال

عممية  أو قرارات رأي عممي أو مشورةعمى حسب األصول يعترض  أو كيانشخص في حالة وجود  .1
 ؛ المجمس  إلى تقديم اعتراضيملو/ليا يجوز ، األفريقيةوكالة األدوية  صادرة عن

 طبقا لإلجراءات،االعتراض لبحث فريقا مستقال المجمس يشكل  .2
 فيما يتعلق باالعتااضا . جاااا اإلوضع ب المجلسقوم ي .3
 

 الباب الرابع
 األحكام المالية

 16المادة 
 لموارد الماليةا

  :      بما يمي األطرافالدول مؤتمر  يقوم  .1

  ؛األطرافالدول رة التي يجب أن تدفعيا دالمساىمة السنوية المقأ( تحديد      
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 ؛األفريقيةوكالة األدوية السنوية ل ميزانيةالب( اعتماد     

ساىماتو في ميزانية تحديد العقوبات المناسبة التي ستفرض عمى أي طرف يعجز عن سداد م ج(    
 .وفق نظام العقوبات كما تم اعتماده من المؤتمر وكالة األدوية األفريقية

 الموارد. لتعبئة طرق بميمة استكشاف األفريقيةتضطمع وكالة األدوية  .2

أنشطتيا من المنظمات صالح المنح والتبرعات والعائدات لي أيضا تمق األفريقيةألدوية اوكالة يمكن ل .3
كومات والقطاع الخاص والمؤسسات والكيانات األخرى وفقا لممبادئ التوجييية التي حددىا الدولية والح

 .يكون ىناك أي تضارب في المصالحال المجمس، شريطة أن 

 واألنظمة بالقواعد المجمس يمتزم ،األفريقيةلوكالة األدوية  المالية لقواعدا األطراف الدول مؤتمر يعتمد ريثما
 .االقتضاءحسب  فريقياأل لالتحاد المالية

 17مادة ال

 نفقاتال

ستثمارية وفقا لبرنامج العمل والميزانية والقواعد االو تشغيمية الدارية و اإلألغراض لتكون نفقات األمانة  .1
واعتمدىا مجمس اإلدارة وافق عمييا  بالصيغة التي األفريقيةألدوية اوكالة ل ينالمعتمد والموائح المالية

 .األطرافالدول مؤتمر 

نو من قبل مدقق حسابات مستقل يعي   األفريقيةوكالة األدوية  حساباتفي  ق مالييتدقإجراء يتم  .2
 .المجمس

 الباب الخامس
 مع االتحاد االفريقي و الدول األعضاء وباقي المؤسسات الشريكةلعالقات ا

 18مادة ال
 األفريقيمع االتحاد  اتالعالق

 .األفريقيوثيقة مع االتحاد عالقة عمل ب األفريقيةوكالة األدوية  تحتفظ .1

من خالل  األفريقياالتحاد  مؤتمرأنشطتيا إلى بشأن  امكتوب اسنوي اتقرير  األفريقيةوكالة األدوية ترفع  .2
 .المجمس التنفيذيالمتخصصة المعنية و أمانة المجنة الفنية 
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 19مادة ال

  مع الدول اتالعالق

مع و  األفريقيمع الدول األعضاء في االتحاد  فعميون تعاستدامة واقامة إ األفريقيةألدوية اوكالة لمكن ي .1
 .األفريقياألعضاء في االتحاد غير الدول 

 .األفريقيةوكالة األدوية ع تنسيق األنشطة القطرية مل جيات اتصالاألطراف الدول ن تعي   .2
 30مادة ال

 األخرىوالمؤسسات مع المنظمات  اتالعالق

 :كل من مع وثيقةوتعاون  عمل عالقة األفريقيةتقيم وكالة األدوية . 1

 .العالمية الصحة منظمة( أ)

 .منيا والوقاية األمراض لمكافحة األفريقية المراكز( ب)

 .اإلقميمية االقتصادية المجموعات( ج

 أو حكومية غير منظمات أو دولية حكومية منظمات أو المتحدة لألمم تابعة أخرى وكاالت أي( د)
 في تحديدا عمييا المنصوص غير المتخصصة الوكاالت ذلك في بما المؤسسات، من غيرىا
 .أىدافيا تحقيق في لممساعدة ضرورية األفريقيةوكالة األدوية  تعتبرىا والتي المعاىدة، ىذه

 الباب السادس

 ختاميةالم احكاأل

 32المادة 

 عملال اتلغ

العربية واإلنجميزية ، وىي األفريقيالتحاد ا لغات عمل ىي األفريقيةوكالة األدوية في  عملالات لغ
 .والفرنسية والبرتغالية

 31المادة 

 تسوية المنازعات

، اوتنفيذى اوتطبيقي ه المعاىدةتفسير ىذتتم تسوية أي منازعة قد تنشأ بين الدول األطراف بخصوص .1
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 خرى.بالتراضي بين الدول الَمعني ة، بما يشمل المفاوضات أو الوساطة أو المصالحة أو الوسائل السممي ة األ

 في حالة الفشل في تسوية المنازعة، يجوز لألطراف أن تحيل، بالتراضي، المنازعة إلى:. 2

 ( محكمين يكون تعيينيم عمى النحو التالي:3ىيئة تحكيم تتألف من ثالثة ) أ(

 ؛(1واحد )طراف النزاع تعيين محكم عمى كل طرف من أ (1

باالتفاق المشترك بين المحكمين الذين  ،يختار المحكم الثالث، الذي يكون رئيس محكمة التحكيم (2
 ترشحيم أطراف النزاع ؛ و

 يكون قرار ىيئة التحكيم ممزما. (3

 أو

 حقوق اإلنسان والشعوبو محكمة العدل األفريقية  ب(
 33المادة 

. يجوز لدولة طرف، عند التصديق عمى ىذه المعاىدة أو االنضمام إلييا أن تتقدم بتحفظ كتابيا، 1التحفظات
 مق بأي حكم من أحكام ىذه المعاىدة؛فيما يتع

 . ال يجوز أن تتنافى التحفظات مع أىداف وغاية ىذه المعاىدة؛2

 . ما لم يتم النص عمى خالف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت.3

. يجب تقديم سحب التحفظ كتابيا إلى رئيس المفوضية الذي يقوم بناء عمى ذلك باخطار الدول األطراف 4
 .بسحب التحفظ

 32 المادة 

 نسحاباال 

الوديع في إخطار كتابي إلى  تقديم نسحب من ىذه المعاىدة عن طريقتطرف أن  دولة أليمكن ي .1
 أي وقت بعد ثالث سنوات من تاريخ دخول ىذه المعاىدة حيز النفاذ. 

، أو في تاريخ االنسحاببإلخطار االوديع تسمم من االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة بخطار صبح اإلي .2
 في االخطاريحدد  قد الحق
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بموجب ىذه  ةالطرف المنسحبالدولة مترتبة عمى االلتزامات الال يؤثر اإلنسحاب عمى أي من  .3
 .النفاذحيز  ايانسحابدخول المعاىدة، قبل 

 35 المادة

 األفريقيةوكالة األدوية  لح

ة في اجتماع لمؤتمر األطراف في ىذه المعاىدالدول باتفاق ثمثي  األفريقيةوكالة األدوية يمكن حل  .1
 .األفريقياالتحاد  مؤتمرمن  قبل  اعتماد عمى بناءً و  ،األطراف الدول

و ي .2 مناقشة  لغرضاألطراف الدول أي اجتماع لمؤتمر بشأن ( أشير 6ال يقل عن ستة )بما إشعار وجَّ
 .األفريقيةوكالة األدوية  لح

بتحديد األطراف الدول يقوم مؤتمر  ،األفريقيةوكالة األدوية  التوصل إلى اتفاق بشأن حل في حال .3
 .األفريقيةوكالة األدوية  تصفية أصول طرائق

 36المادة 

 والمراجعة تعديل ال

ويتم اعتماد تمك المقترحات في  .ىذه المعاىدةيقدم مقترحات لتعديل أو مراجعة ألي طرف أن مكن ي .1
 اجتماع لمؤتمر الدول األطراف.

بإحالة إلى رئيس المفوضية الذي يقوم  عمى المعاىدة راجعةأو م أي تعديلتقديم المقترحات بيتم  .2
 تمقييا.تاريخ ( يوما من 30في غضون ثالثين ) التعديل أو المراجعة إلى رئيس مجمس االدارة

يقوم مؤتمر الدول األطراف، بناء عمى مشورة مجمس اإلدارة، بفحص ىذه المقترحات في غضون  .3
 ت. سنة واحدة من تاريخ تمقي ىذه المقترحا

 مؤتمر الدول األطراف بتوافق اآلراء، أو إذا تعذر ذلك من قبلاعتماد التعديل أو المراجعة  يتم .4
 .صواتاألأغمبية ثمثي ب

 من ىذه المعاىدة. 38وفقا لالجرءات المبينة في المادة   النفاذحيز  أو المراجعة يدخل التعديل .5
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 37 المادة 

  توقيع والتصديق واالنضمامال

 .ذه المعاىدة مفتوحة لمدول األعضاء في االتحاد لمتوقيع والتصديق أو االنضمامتكون ى.   1

. يودع صك التصديق أو االنضمام إلى ىذه المعاىدة لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بإشعار الدول 2
 األعضاء في االتحاد بإيداع وثيقة التصديق أو االنضمام.
 38المادة 

 النفاذدخول حيز 

الخامس عشر  واالنضمام يوًما  بعد إيداع صك التصديق (30)ثالثين حيز النفاذ لمعاىدة ىذه اتدخل .  1
(15). 

 .يبمغ رئيس المفوضية جميع الدول األعضاء في االتحاد ببدء نفاذ ىذه المعاىدة.  2

تمك بالنسبة لحيز النفاذ المعاىدة  تدخل . بالنسبة ألي دولة عضو في االتحاد تنضم إلى ىذه المعاىدة، 3
 الدولة في تاريخ إيداع صك انضماميا.

39المادة   

 جهة االيداع
، والذي يقوم بإحالة نسخة موثق عمى صحتيا رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقيلدى . تودع ىذه المعاىدة 2

 من المعاىدة إلى حكومة كل دولة موقعة

20المادة   

 التسجيل

بتسجيل ىذه المعاىدة لدى األمين العام لألمم فاذ حيز النىذه المعاىدة عند دخول يقوم رئيس المفوضية 
 من ميثاق األمم المتحدة. 102المتحدة وفقًا لممادة 
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 22المادة 

 حجية النصوص

، وكميا إلنجميزية والفرنسية والبرتغالية( نصوص أصمية بالمغات العربية وا4وضعت ىذه المعاىدة في أربعة )
 .متساوية في الحجية

ثباتاً  رؤساء الدول والحكومات أو ممثمو الدول األعضاء في االتحاد األفريقي المعتمدون  نحننا قم، لذلك وا 
إلنجميزية في أربعة نصوص أصمية بالمغات العربية واعمى ىذه المعاىدة بالتوقيع والختم حسب األصول 

 .الحجيةفي  ياجميع يةتساو وىي م، والفرنسية والبرتغالية
 

  .1028يوم........................ من شهر ................... لعام  في ............. تم التوقيع 
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