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 ديباجة 

 حن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي:ن

 القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛في عمييا المنصوص األىداف والمبادئ  إذ نشير إلى

ذ نشير أيضًا   الصادر عن  (EX/CL/Dec. 69 (III))رقم قرر المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقيمإلى وا 
لجنة إنشاء طمب والذي  مابوتو، موزمبيقفي  2003يوليو  12إلى  10من المنعقدة  العادية الثالثةدورتو 
وكذلك صندوق لمنيوض بصناعة السينما والبرامج التمفزيونية في   ةالبصرية السمعيوسائل لوا لمسينما أفريقية
 ؛أفريقيا

ذ نشير أيضًا   ؛1992 من أجل التنمية في أفريقيا لعامإلى خطة عمل داكار حول الصناعات الثقافية وا 

ذ و  مصناعات الثقافية لوخطة عمل الجزائر  (2006ية األفريقية )ميثاق النيضة الثقافشير كذلك إلى نا 
عالن تشواني لم (2008) (CAMC/MIN/2(II))واإلبداعية في أفريقيا   ة والسينمالبصرية السمعيوسائل اوا 

 (؛2006)

جدد االقتصاد األفريقي وال لتساس األتشكل و  ريقيينأّن الثقافة ُتساىم في الجمع بين أفريقيا واألفدرك ذ نوا  
 عن الواقع االجتماعي واالقتصادي؛ ايمكن فصمي

ذ ن ممنتجات ضمان التداول الحر لل جراءات قانونية ومؤسساتية وعممياتيةإإلى اعتماد أن ىناك حاجة  الحظوا 
 الثقافية األفريقية؛

ذ نو  شددت  قد 2001في عام في وندىوك تماده اعالذي تّم اإلذاعي  مبثلبأّن أحكام الميثاق األفريقي  قرا 
 طرح حد أدنى من حصص المحتوى المحّمي؛في ذلك  مى الحاجة إلى ترويج وتطوير المحتوى األفريقي بماع
ذ نو   تنمية القاّرة؛ل جدا مستقبل واعدتبّشر ببأّن الصناعات اإلبداعية والثقافية في أفريقيا  قرا 

ذ ندركو  في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية تساىم البصري  والسمعيالتعبير السينمائي مظاىر  أن ا 
 لمشعوب؛

ذ نو  ة السمعي األعماللمؤسسات والمنظمات ذات الصمة في تعزيز اف الجيود المبذولة من قبل مختم دركا 
 والحاجة إلى تنسيقيا؛ا أفريقي ة والسينما فيالبصري

ذ نعي و  عامل لتحقيق السالم كالبصري في عممية التكامل األفريقي  يالسمعالسينمائي و التعبير مظاىر دور ا 
 تحقيق النمّو االجتماعي واالقتصادي؛وكذلك والتفاىم ومنع النزاعات 
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 عمى ما يمي:نتفق 

  0المادة 

 تعريفاتال

 لوسائل السمعية البصرية"وا لمسينما فريقيةاألمجنة ال"تعني عبارة األساسي:النظام ىذا ألغراض  .1
(AACC)، تعمل عمى ة وىي مؤسسة أفريقيلوسائل السمعية البصرية وا لمسينما  فريقيجنة األمال
"المنتدى األفريقي لموسائل السمعية تعني عبارة ؛البصري السينمائي والسمعي لعملتعزيز ا

 ؛منتدى العاممين في القطاع السمعي البصري والسينما البصرية والسينما"

شمل اإلعالنات التي ُينتجيا بما يالسينمائية والتمفزيونية، الفنية و  رامجالب ""المحتوى األفريقي تعني عبارة
 ؛والعالمي عن أفريقيا لصالح الجميور األفريقيريقيون األف

 ؛األعمال السمعية البصرية .أ 

 ؛الممغة األم، بما في ذلك المغات ]العامية[ العابرة لمحدود لدولة أفريقية "المغة األفريقية"،تعني عبارة 

 ؛" مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي"المؤتمركممة تعني 

لتسمسل صور ذات صمة مصحوبة أو غير  " أي سجلاألعمال السمعية البصريةتعني عبارة "
يكون مرئيا كصورة متحركة من خالل  ُيقصد بو أن ،بغض النظر عن طولو ،مصحوبة بصوت

توقع عرضو عمى الجميور ولي أو الالحق ويُ عن وسيمة التثبيت األ استخدام األجيزة، بغض النظر
تي يتم استغالليا لوالمنتجات الوثائقية ا العام، بما يشمل األفالم وتسجيالت الفيديو، والرسوم المتحركة،

 ،"مجمس اإلدارة"تعني كممة  ؛حاليا أو المبتكرة في المستقبل بأي شكل من أشكال التوزيع الموجودة
ىيئة مكتب  ،"هيئة المكتب"وسائل السمعية البصرية.تعني كممة سينما والة لممجمس إدارة المجنة األفريقي

 وزراءالجمس م ،"المجمس" تعني كممة؛المجنة االستشارية الفّنية "المجنة" تعني كممة؛مجمس الوزراء
 تعني عبارة؛الثقافة والصناعات السمعية البصرية واإلبداعية في الدول األطراف المسؤولين عن

في عبَّر عنو عمى النحو المُ بين اإلبداع والثقافة واالقتصادات والتكنولوجيا  الصمة ،اإلبداعي" "االقتصاد
وتحقيق  فرص العمل توليد الدخل وخمقمع امكانية  رأس المال الِفكريداول القدرة عمى صنع وت

في الوقت  لبشريةاالندماج االجتماعي والتنّوع الثقافي والتنمية افضال عن تعزيز إيرادات من الصادرات 
 ةالبصرية السمعيوسائل األفريقية لم مجنةاألمين التنفيذي ألمانة ال ،"األمين التنفيذّي" تعني عبارة ؛نفسو

المشاركين في إعداد البرامج النصية ووضع خطوط  المينيين ،"صانع األفالم" تعني عبارة ؛والسينما
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سينمائي وغير ذلك من المنابر. تعني عبارة قصصية من خالل المنابر السمعية البصرية والتصوير ال
أي فرد يعمل في سمسمة قيمة السينما  ،"ُممارس ُمستقل لممهن السينمائية والسمعية البصرية"

 ؛والوسائل السمعّية البصرّية

مج الثقافية والفنية السمعية البصرية والبرامج السينمائية والتمفزيونية االبر  ،"عبارة المحتوى المحمي"تعني 
 ؛استوحاىا وأنشأىا وأنتجيا أفريقيون التي بما في ذلك اإلعالنات

  .األفريقي الدولة العضو في االتحاد ،"الدولة العضو" تعني عبارة

الييئة االعتبارية التي تمّثل العاممين في ، (HEPACI) "االتحاد األفريقي لصانعي األفالم"تعني عبارة 
 ريقيا.القطاع السينمائي والسمعي البصري في أف

أيديولوجية تؤكد أن مصير جميع الشعوب األفريقية، سواء في القارة  ،الوحدة األفريقية الشاممة"تعني عبارة "
أو في الميجر والبمدان األفريقية متشابك وىي تقاسم تاريخا مشتركا ومصيرا سيتشكل من خالل العمل 

 الموحد؛
 ميمية.المجموعات االقتصادية اإلق ،" المجموعات"تعني كممة 

 

 ىذا النظام األساسي.لى إانضمت أو عمى الدولة العضو التي صادقت "الدولة الطرف" تعني عبارة

من  14بموجب الماّدة  التي تم إنشاؤىاالمجنة الفّنية المتخّصصة  ،"المجنة الفنية المتخّصصة" تعني عبارة
 القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي.

االتحاد األفريقيالمنشأ بموجب القانون التأسيسي  ،حاد األفريقي"االتأو " "االتحاد"تعني كممة  .ب 
 لالتحاد األفريقي.

  9المادة 

 التأسيس

التحاد لبصفتيا وكالة متخصصة ة البصرية السمعيلمسينما والوسائل  األفريقيةمجنة ال إنشاء بموجب ىذا يتم
 األفريقي.

  3المادة 

 تعزيز و  : ما يميبوسائل السمعية البصرية المجنة األفريقية لمسينما والتقوم  الوالية
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  ؛وتعزيزىا البصرية األفريقية صناعة السينمائية والسمعيةال تطوير .1

وتقوية أواصر التعاون  ،المناسبة عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقاّريةإنشاء اليياكل ن تشجيع  .2
 و ة،صريالبة السمعيالوسائل و السينما بين الدول األفريقية في مجال 

تشجيع السالم و تعزيز و التكامل والتضامن واحترام القيم والتفاىم المشتَرك /اإلبداع/ واالبتكار  ، تشجيع  .3
 .عن طريق استخدام مظاىر التعبير السينمائي والسمعي البصري صور إيجابية عن أفريقيابمورة 

  4المادة 

 المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية مهام

 ة بما يمي: لبصرية االسمعيلمسينما والوسائل األفريقية مجنة ال تقوم

مؤسسات الالبصرية األفريقية بالتعاون الوثيق مع  مائية والسمعيةتعزيز البحوث حول الصناعة السين .1
  ؛المختمفة يةالبحث

 .حفظياونشرىا و والسمعية البصرية جمع نتائج البحوث السينمائية  .2

البرامج  حفظحماية و  من أجلالالزمة  طراف عمى اتخاذ جميع التدابيرألتعزيز وتشجيع الدول ا .3
سترجاع تمك المواد الموجودة في من أجل االبصرية الوطنية، و  المتعمقة بالمواد السينمائية والسمعية

 أراٍض أجنبّية.

ية الموجودة األفريق تيسير إنشاء وتبادل المعمومات المتعمقة بالمصنفات السمعية البصرية والسينمائية .4
المحفوظات الخاصة بالمنتجات السمعية والبصرية الوطنية  في بنوك البيانات والمحفوظات ودليل

مع  وصانعي األفالم، ومؤسسات األفالم، والممولين، حيثما يكون ذلك مالئما والدولية، واألفالم،
 .مراعاة التشريعات الوطنية المتعمقة بحقوق المؤلف

المعرفة واألدب األفريقي الشفيي باستخدام وسائل التعبير  حفظلوثائق و ا ونشر حفظو  جمع شجيعت .5
 ؛السينمائية والتمفزة والصور المتحّركة

لتمويل المستدام اضمان ل ةالبصرية السمعيالوسائل تأسيس الصندوق األفريقي لمسينما و تعجيل  .6
 البصرية. لسمسمة قيمة األعمال السينمائية والسمعية

عمى  األفريقيقدرات الدول األعضاء في االتحاد عزيز اقيات وفقًا لمضرورة لتفالتوصية بإبرام ات .7
 البصرية. وتوحيد وتعزيز سياسات الصناعة السينمائية والسمعيةفي وضع التعاون 
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 وتبادل البرامج. حركة صّناع األفالم عبر الحدود األفريقية صداقة لتعزيزتشجيع توقيع معاىدات  .8

 تقدير دور صناعة األفالم في التنمية االقتصادية واالجتماعية.لاإلقميمية  األفريقية اليياكلتقوية  .9

عادة تفي مجال السينما تحسين التمركز األفريقي  .10 حديد والترويج لصورة إيجابية عن القاّرة، وا 
البصرية األفريقية ووسائل التعبير األخرى من سائر أنحاء  السمعيةالوسائل العالقات بين السينما و 

 .العالم

عادة عرض البيئة المختمفة لمسينما األفريقية و ل أطمس لمسينما في أفريقيا إعداد .11 إنياضيا ا 
 تموضعيا.و 

 األفريقي.شباب اللدى والسيما المساىمة في نشر ثقافة السينما  .12

تكييفيا لدى العمل عمى المناىج التدريبية بما يعكس الجودة الرفيعة إلنتاج األفالم و  مواءمةتسييل  .13
 أنحاء أفريقيا وتشجيع تأسيس مدارس سينمائية إقميمية. جميعالتدريبية في المعاىد 

كوسيط تعميمي وكمادة دراسية في  ةاألفريقي ةالبصرية السمعيالوسائل الترويج الستخدام السينما و  .14
 المعاىد التعميمية.

بيدف يقية والتدريب واالعتمادات في الصناعة السينمائية األفر  والميارات تنمية القدراتتعزيز  .15
 ضمان الجودة الرفيعة لإلنتاج السينمائي.

 الوطنية ييئاتالحسابات مراجعة مساعدة الدول األعضاء وتقديم الخدمات االستشارية ليا بشأن  .16
 المرّخصة لممحتوى األفريقي. اإلذاعي البث ىيئاتشمل ضمان بث بما يلدعم السينما، 

األعضاء في صياغة وتنفيذ السياسة السينمائية  ستشارية لمدولاالخدمات الفّني و الدعم التقديم  .17
ائل الييئات الوطنية لتعزيز وس تعزيز/أو البصرية وعمى وجو الخصوص في تأسيس و والسمعية

 البصرية األفريقية.التعبير السينمائية والسمعية 

البيانات االجتماعية واالقتصادية الخاصة بالصناعة  جمع وتخزينتشجيع الدول األعضاء عمى  .18
البصرية والتي تظير الوظائف التي تم إنشاؤىا وتكوين رأس المال،  السينمائية والسمعية

 .الشاملالمستدام و  النمو االقتصاديومساىمتيا في 

 أفريقيا وشبكات رقمية وغيرىا لتعزيز وجيات النظر األفريقية.يون تشجيع تأسيس تمفز  .19

 ة وعمى المستوى الدولي.تعزيز توزيع األفالم األفريقية في سائر أنحاء القارّ  .20
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دعم المؤسسات الوطنية المسؤولة عن البث وتوزيع المحتوى لضمان استثمار ىيئات البث  .21
القصص األفريقية عن لموارد في البحث ااألفريقية )العاّمة والخاّصة( وموّزعي المحتوى اآلخرين 

 لألفالم. وتكميف صّناع األفالم بإنتاج األفالم وضمان التوزيع الفّعال والُمربح

وجميع قنوات  ُدور العرض السينمائية والمسرحيةتشجيع جميع ىيئات البث في الدول األعضاء، و  .22
والفيديو حسب الطمب وخدمات البث عبر عرض المحتوى األخرى بما فييا اليواتف المتنقمة 

من المحتوى األفريقي في جميع  (%70ما ال يقل عن سبعين بالمائة )لعرض وذلك  اإلنترنت
 مع تركيز خاص عمى البث الحي.داول برامجيا ج

ب عمى المستويين الوطني تعزيز حماية معارف الشعوب األصمية والفولكمور الشفيي والمكتو  .23
 والقاّري وتشجيع حماية حقوق المؤلفين.

دعم حماية حقوق الممكية الفكرية مع إيالء االعتبار الواجب لألطر القائمة بشأن مواءمة المعايير  .24
 يعات؛والتشر 

 ؛ةاألفريقي ةالسينمائيوسائل التعبير والمنتجات مع تعزيز تتماشى أخرى أي ميام أداء  .25

 م والخاص لتعزيز أىدافيا ومياميا؛إقامة شراكات مع منظمات القطاعين العا .26

وتقديم  رصد ومراجعة المحتوى األفريقي الذي تبثو جميع شركات نقل المحتوى في الدول األطراف .27
 إلى مجمس الوزراء؛لمراجعة لمرصد واتقارير 

 س األفالم في جميع أنحاء أفريقيا؛تسييل إنشاء ورصد وتقييم المنيج التدريبي لمدار  .28

جازة مؤسس .29  ات التدريب السينمائي في أفريقيا؛إنشاء نظام العتماد وا 

 إنشاء محفوظات لألفالم األفريقية تضّم المواد السينمائية والسمعية البصرية األساسية من أنحاء .30
 مختمفة من أفريقيا لحفظيا لألجيال القادمة وكذلك تعزيزىا والترويج ليا.

  5المادة 

 العضوية

 تكون العضوّية مفتوحة أمام الدول األعضاء في االتحاد األفريقي. .1

األفريقية مجنة بحقوق متساوية فيما يتعّمق بالمشاركة والتمثيل في اجتماعات الكل دولة طرف  تتمتعو  .2
 .ةالبصرية السمعيئل سينما والوسالم
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  6المادة 

 القانونيةاألهمية 

من أجل تحقيق الالزمة  القانونية   بالشخصيةالمجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية تتمتع  .1
 .ليذا النظام األساسيوفقا  وأداء ميامياأىدافيا 

عمى وجو سائل السمعية البصرية، كون لمجنة األفريقية لمسينما والو ىدافيا، تأل السمس تحقيقالولغرض  .2
 :لمقيام بما يميالقانونية  األىمية ،الخصوص

 إبرام االتفاقيات؛ .أ 

 و المنقولة وغير المنقولة؛ الممتمكاتامتالك  .ب 

 .دفاع فييالوائية قضاالاقامة الدعاوي  .ج 

 7المادة 

 االمتيازات والحصانات

، ، وجميع موظفيياا والوسائل السمعية البصريةإلى المجنة األفريقية لمسينم بأن تمنحتتعيد الدول األطراف 
تقديم المشورة أو المساعدة إلى المجنة األفريقية خالل أداء ميام  ئياوخبراوأصوليا، ومبانييا، وممتمكاتيا، 

لمنظمة لمسينما والوسائل السمعية البصرية، االمتيازات والحصانات المنصوص عمييا في االتفاقية العامة 
حصانات والبروتوكول اإلضافي الممحق باتفاقية منظمة الوحدة األفريقية المتيازات و االبشأن ة الوحدة األفريقي

 العامة بشأن االمتيازات والحصانات.

  8المادة 

 لمجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصريةالمقر الرئيسي 

 .االتحاد مؤتمر من قبل ةالمجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصري يتم تحديد مقر .1

فيما مفوضية االتحاد األفريقي اتفاقية مقر مع حكومة البمد المضيف التي سيقع فييا مقر المجنة  تبرم .2
توفير المباني والمرافق والخدمات واالمتيازات والحصانات ألغراض التشغيل الفعال لمجنة ب يتعمق 

 األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية.

ياق تحديد مقر الجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية والبصرية من قبل مؤتمر االتحاد،  في س .3
 معايير التقييم التالية الخاصة بالصناعة السمعية البصرية والسينما:  كذلك  في االعتباريؤخذ 
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 ؛تاريخ السوابق الناجحة (أ 

 بنية التحتية؛ال (ب 

 ؛ةيبيئة السياسال (ج 

 .والدعم المالي لممقر  (د 

 9المادة 

 المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية  أجهزة 

 األجيزة التالية: البصرية منالمجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية تتأّلف 

 مجمس الوزراء  .1

 ةمجمس اإلدار  .2

 المجنة االستشارية الفّنية  .3

 والسينما ةالبصرية السمعيوسائل األفريقي لم المنتدى .4

 األمانة .5
 01المادة 

 مجمس الوزراءتشكيمة 

 يكون مجمس الوزراء الجياز األعمى في المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية.  .1

يتأّلف مجمس الوزراء من الوزراء المسؤولين عن الثقافة والوسائل السمعية البصرية والسينما والصناعة  .2
 .رسميا اء آخرين تقرر الدول األطراف تعيينيماإلبداعية أو أي وزر 

اعد إجراءاتو إلى جانب قواعد إجراءات األجيزة والّمجان ومجموعات العمل والييئات و المجمس قيعتمد  .3
 التابعة لمجنة األفريقية لموسائل السمعية البصرية والسينما األخرى الفرعّية

تخبيم الدول األطراف عمى أساس التناوب ( أعضاء تن5تألف من خمسة )تمكتب  يتم تشكيل ىيئة ي .4
( لالتحاد األفريقي، التي تعمل وفًقا 5والتوزيع الجغرافي العادل من المناطق الجغرافية الخمس )

 لنظاميا الداخمي.

 مناسبًا.يراه أو ىيئات فرعية وفقًا لما و/جان أو مجموعات عمل إنشاء ليجوز لمجمس الوزراء  .5
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والتقارير والحسابات  برامجالسياسات و واعتماد الخطة الرئيسية والمناقشة ل سنويا يجتمع مجمس الوزراء .6
 عمييا.لمجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية المدققة

00المادة   
 مهام مجمس الوزراء                           

 :ما يميبمجمس الوزراء  يقوم

وية والمساىمات الخاصة التي يتعّين عمى الدول المساىمة السنجدول المساىمات ومعايير تحديد  .1
وفقا لممعايير المعتمدة  المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية ميزانيةلاألطراف تسديدىا 

  ؛من المؤتمر األفريقي

قالتيم، و تعيين  أعضاء مجمس اإلدارة .2 أشخاصا والذين يجب أن يكونوا  في حال وجود سبب وجيو، ا 
 السمعية البصرية والسينمائية؛في مجال الصناعة الكافية الخبرة  من ذوي

 ؛ر والتوصيات إلى المجمس التنفيذي لالتحادرفع التقاري  .3

 ؛لمجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصريةالنظم المالية ونظم ولوائح عاممي االقواعد و اعتماد  .4

 .39تعديل ىذا النظام األساسي وفقا لممادة   .5

 09المادة 

 العضوية به ومدة مجمس اإلدارة  تشكيمة

 :عمى النحو التالي ةمجمس اإلدار تكون تشكيمة  .1

 ؛( دول أطراف من كل إقميم من أقاليم االتحاد األفريقي5خمس )ممثمين عن  .أ 

بواقع إخصائي واحد ( إخصايين مستقّمين في مجال السينما والوسائل السمعية البصرية 5خمسة ) .ب 
 ؛ن أقاليم االتحاد األفريقيمعن كل إقميم 

  ؛األمين العام لالتحاد األفريقي لصناع األفالم .ج 

السينمائية الوطنية عمى  اليياكل  في يعملاالقتصادية اإلقميمية عن المجموعات ( 1ممثل واحد ) .د 
 ؛تناُوبالأساس 

 التحاد األفريقي.بمفوضية الشؤون االجتماعية عن إدارة ا( 1)ممثل واحد  .ه 
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 دارة الرئيس من بين ممثمي الدول األعضاء.مجمس اإلينتخب  .2

 .أمينا لمجمس اإلدارة األمين التنفيذييعمل  .3

 ة لمتجديد مرة واحدة.بمة( سنوات قا4أربع )  لمدة عضوية تبمغ يتم انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة .4
 03المادة 

 مجمس اإلدارة مهام

مجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية ة ليكون مجمس اإلدارة مسؤواًل عن اإلشراف عمى األنشطة التشغيمي
 ما يمي:كمجمس اإلدارة تكون ميام و . من مجمس الوزراء فيما يتعمق بالسياسات العامة البصرية بتوجيو

 ؛قابمة لمتجديد مرة واحدة( سنوات 4أربع ) الذي يشغل منصبو لمدة  تعيين األمين التنفيذي .1

   ؛زراءالو سياسات االستراتيجية التي حددىا مجمس وضع برامج وسياسات وخطط عمل لتنفيذ ال .2

 وضع نظامو الداخمي لمنظر فيو واعتماده من قبل مجمس الوزراء؛ .3

قالة  .4  ؛الحسابات الخارجيين لسبب معينمدققي تعيين وا 

 دعم أمانة المجنة لتعبئة الموارد؛  .5

 لالعتماد. مس الوزراء إلى مج وتقديميا مرحمية عن المجنةوالمالية التقارير في الالنظر  لبحثيا .6

التخاذ اإلجراء  إلييم مشورة من المجنة االستشارية الفنية بشأن المسائل المحالةالفنية و التقارير التمقي  .7
 المناسب؛

 ؛توجيو سياسات المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية .8

 .باألمين التنفيذي واألمانةخاصة صالحيات والواجبات وشروط الخدمة الالتي ُتحّدد ال إعداد الموائح .9
 

 04المادة 

 اإلدارة مجمس قرراتمو  القانوني االجتماعات والّنصاب

 :مجمس اإلدارة يجتمع .1

  ؛سنة مرة عمى األقل كلفي دورة عادية   (أ 
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جدول أعمال  األعضاء، بشأنأو ثمثي  مجمس اإلدارة بطمب من رئيس ،في دورة استثنائية (ب 
 .(1) شير واحد مسبقا بمدة ال تقل عندول األعضاء محدد يتم ابالغو إلى جميع ال

أي دورة عادية لعقد  لممجمس النصاب القانوني يشترط حضور األغمبية البسيطة من األعضاء الكتمال  .2
 أو استثنائية؛

 .غمبية البسيطة من األعضاء الحاضرينباألقراراتو المجمس يتخذ  .3

 يكون لرئيس مجمس اإلدارة الصوت المرجح؛ يكون لكل عضو صوت واحد؛ وفي حالة تعادل األصوات، .4

في حالة عدم تمكن األعضاء من الحضور شخصيا، يمثميم ممثمون معتمدون رسميا وفقا لقواعد مجمس  .5
 ؛اإلدارة

 ويقدم التوصية بشأنيا وكذلك قواعد اجراءات األجيزة األخرى لمجنة وينظر المجمس في قواعد اجراءات .6
 إلى مجمس الوزراء لالعتماد.

 ضع جميع أعضاء المجمس إلى القواعد المتعمقة بالسرية، واعالن المصالح وتضارب المصالح.يخ .7

  يجوز لممجمس دعوة من تراه الزمنا من الخبراء إلى اجتماعاتيا.  .8

 05المادة 

 المجنة االستشارية الفّنية شكيمةت

الصناعة السينمائية  إخصائي( أعضاء من 9مجمس لجنة استشارية فّنية تتأّلف من تسعة )الن ُيعي   .1
 التالية تخصصاتالمؤتمر، بحيث تضم المجنة شخصًا واحدًا من ال بتوصية منالبصرية  والسمعية

 :عمى أساس التمثيل الجغرافي العادل

 ؛التدريب وتنمية الميارات واألوساط األكاديمية .أ 

 ؛اإلنتاج .ب 

 ؛المحفوظات .ج 

 ؛التحرير .د 

 ؛السينمائي تصويرلا .ه 

 ؛التوزيع .و 



EX.CL/1142 (XXXIV) 
Page 12 

   
 

 ؛القانون .ز 

 ؛السمعالصوت و  .ح 

 .التمويل .ط 

 .( قابمة لمتجديد مرة واحدة2يعمل أعضاء المجنة لمدة سنتين ) .2

 يات/ممثميكون األمين التنفيذي عضوا بحكم منصبو في المجنة ويحضر شخصيا أو من خالل ممثمو  .3
  .يكون لو حق التصويت لن والذي المعين

 .المجنة قواعد إجراءاتينتخب أعضاء المجنة من بينيم الرئيس الذي يتم تحديد ميامو في   .4

 06المادة 

 المجنة االستشارية الفنية مهام

 :عمى النحو التاليالمجنة االستشارية الفّنية ميام  تكون

 ؛البصريةالمجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية ألنشطة يم المشورة بشأن التنفيذ الفّني تقد .1

 ؛رة أو األمانة التنفيذية من وقٍت آلخرطمب من مجمس اإلدابناء عمى تقديم المشورة الفّنية  .2

 وتقديميا إلى مجمس الوزراء لبحثيا واعتمادىا. الّمجنة إجراءات قواعدوضع  .3
 07المادة 

 لمجنةا قراراتمو  القانوني االجتماعات والّنصاب

ما وجد مجمس كمّ  أوعمى األقل في السنة ( 1)مّرة واحدة  المجنةرئيس  تعقد اجتماعات المجنة برئاسة  .1
 ؛اإلدارة ضرورًة لذلك

 النصاب لعقد أّي جمسة.كتمال األغمبية البسيطة من األعضاء الحضور ُيشترط  .2

ذا  باإلجماعقراراتيا تخذ المجنة االستشارية الفّنية ت .3 األغمبية البسيطة بتعذر ذلك، من خالل تصويت  وا 
 . ألعضاء الحاضرينمن ا

 جزئي؛ يعمل أعضاء المجنة بصفتيم الشخصية عمى أساس دوام .4

 . حضور اجتماعات المجنةالمترتبة عن ال تتم مكافأة أعضاء المجنة بل يتم تعويضيم عن التكاليف  .5
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 08المادة   

 المنتدى وعضوية تشكيمة

معتمدين وموردي معدات  ييتم إنشاء منتدى يتألف من عاممين في المجال السمعي البصري والسينمائ .1
 مانة.اإلنتاج والتكنولوجيا يحظون بموافقة األ

( قابمة 2ممثمين معتمدين من كل دولة طرف يعممون لمدة سنتين ) (3) يضم المنتدى في عضويتو ثالثة  .2
 .لمتجديد مرة واحدة

 09المادة 

 المنتدى مهام

 المنتدى األفريقي لمسينما والوسائل السمعية البصرية عمى النحو التالي: تكون ميام

عداد تقرير لمجمس الوزراء عن طريق مجمس دراسة وضع القطاع السمعي البصري والسينما .1 ئي وا 
 .اإلدارة

 ؛لفّنيةالمجنة االستشارية او ة ر تعيينيم في مجمس اإلدان يتم الذياألشخاص تقديم توصيات بشأن  .2

في  ةالبصرية السمعيالسينما والوسائل قطاع عن وضع  سنتينكل إلى مجمس اإلدارة مستقل رفع تقرير  .3
 ؛جميع الدول األعضاء

 ة باإلجراءات المناسبة لتحسين قطاع السينما والوسائل السمعية البصرية.التوصي .4

  تمييدا لرفعيا إلى مجمس الوزراء لغرض بحثيا والموافقة عمييا إجراءاتو قواعدوضع  .5

 91المادة 

 األهمّيةشروط 

 :في المنتدى تنطبق المعايير التالية عمى المشاركة

 إّما بصفتو النقابّية أو الفردّية. 18الموصوف في المادة عضو المنتدى ُيدعى  .1

عبارة عن نقابة أو جمعية أو شركة أو مؤسسة مسّجمة في أفريقيا، أو عضو المنتدى  أن يكون يجب .2
 . طرف دولة قبلمن  وترشيحيكون قد تم 
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البصرية  أو معرفة عممّية بالصناعة السينمائية والسمعية مثبتةخبرة عضو المنتدى أن يكون لدى  يجب .3
 بدعم ىذه الصناعة.   مؤكدقية أو التزام األفري

 90المادة 

 المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصريةأمانة  تشكيمة

 ن.يوفّنيمينيين ن و وظفين إدارييمما يمزم من ي يعاونو الذ التنفيذيين تتأّلف األمانة من األم .1

قا لنظم ولوائح العاممين التي يعتمدىا مجمس وفخدمة الوأحكام  شروطَ ىيكل األمانة و  قّر مجمس اإلدارةيُ  .2
 الوزراء.

 99المادة 

 التنفيذي األمين تعيين

 يعين المجمس األمين التنفيذي وفقا لممناوبة اإلقميمية. .1

 يكون األمين التنفيذي رئيسا لمجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية والبصرية.  .2

، فسيتم وأداء واجباتباألمين التنفيذي  دون قيام كان ىناك ما يحول إذا كان المنصب شاغرا أو  .3
 استبدالو/استبداليا مؤقتا بأحد كبار المسؤولين في األمانة حتى يتم تعيين األمين التنفيذي الجديد.

 93المادة 

 التنفيذي األمين مهام 

 :بما يمياألمين التنفيذي رىنًا بتوجييات مجمس اإلدارة يقوم . 1

وسائل السمعية البصرية  واإلشراف عمييم سينما والنة األفريقية لمتعيين موظفي أمانة المج (أ )
دارتيم   ؛وتسييرىموا 

 ؛لوسائل السمعية البصرية وا لمسينما المجنة األفريقية ألمانةتنفيذ البرامج والسياسات المعتمدة  (ب )

بصفتو كبير وسائل السمعية البصرية وال لمسينما المجنة األفريقيةتنسيق أنشطة أمانة  (ج )
 ؛الموظف المالي الرئيسيظفين اإلداريين و المو 

 لمجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية إعداد خطط عمل متوسطة وطويمة األجل (د )
 ؛وتقديميا إلى مجمس اإلدارة لبحثيا والموافقة عمييا
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 ؛لمنظر فييا اإلدارة وتقديميا لمجمسإعداد الميزانية السنوية لمجنة  (ه )

جازتي ا إلى مجمس اإلدارة لبحثياورفعيعمل إعداد خطط  (و )   ؛اوا 

 ؛وحضور جميع اجتماعات مجمس اإلدارة والعمل بصفة أمين المجمس (ز )

 لمجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصريةأخرى بما يتفق مع أىداف  القيام بأي ميام (ح )
 .والسنما

بل تعميمات من أي دولة أو ال يجوز لألمين التنفيذي، لدى اضطالعو بواجباتو، أن يمتمس أو يق. 2
 .سائل السمعية البصريةالو و سينما المجنة األفريقية لمسمطة أو فرد من خارج 

  94المادة 

 الُمراِقبون

 أو مؤسسة دولية أو إقميمية أواقتصادية إقميمية أو منظمة  مجموعةدعوة أي دولة أو  الوزراء يجوز لمجمس
المجنة األفريقية لمسينما والوسائل ات ألي جياز من أجيزة ليست عضوًا لحضور أي اجتماع فرعية إقميمية

 بصفة مراقب.السمعية البصرية 
  95المادة 

 أخرى عالقات مع مؤسسات ودول ُمتعاونة ومنظماتال

 :يجوز لمجنة أن .1

عالقات عمل مع أي مؤسسات حكومية دولية أو إقميمية أو وطنية قد تساعد  وتحافظ عمى تقيم (أ 
 ؛افيا وتفويضيافي تحقيق أىدالمجنة 

تنفيذىا أو تعزيزىا من قبل أصحاب المصمحة أو تسيير تصميم الميام التالية وتوفير الموارد ليا  ب
 مركز أفريقي متكامل بشأن ما يمي:المعنيين بشأن 

 الصندوق األفريقي لمسينما والوسائل السمعية البصرية؛ .1

 المكتبة األفريقية لمسينما؛ .2

 ن السمعي البصري والسينمائي؛ األفريقية لمتعاو  االتفاقية .3

 مركز البمدان األفريقية لإلنتاج؛ .4
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 اتحاد البمدان األفريقية لمتوزيع؛ .5

 اتحاد البمدان األفريقية لإلنتاج السينمائي؛ .6

 المدرسة األفريقية لألفالم.مبادرة   .7

قية المجنة األفريتعين الدول األطراف مؤسسات كجيات لتنسيق عالقات العمل الخاصة بكل منيا مع  .2
 .لمسينما والوسائل السمعية البصرية

 96المادة 

 التمويل

 :ر التاليةدالمصا منيتم تمويل المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية  .1

الدول األطراف وفقًا لما يقّرره تسددىا السنوية والمساىمات الخاصة التي ية منظاالمساىمات ال (أ 
 ؛مجمس الوزراء

 ؛المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصريةخدمات التي تقّدميا الدخل الوارد من ال (ب 

 ؛أخرى تقوم بيا أو من أي استثماراتلمجنة  الدخل الوارد من الممتمكات الممموكة (ج 

 استالم تبّرعات ومساىمات طوعّية من: لمجنةيجوز  .2

 الدول األطراف.  (أ 

 المجنة. دول ومؤسسات أخرى من غير األعضاء في (ب 

 ؛مجمس اإلدارة يياادر أخرى يوافق عمأي مص (ج 

ليوافق عمييا مجمس الوزراء عن المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية تضع األمانة ميزانية  .3
 طريق مجمس اإلدارة.

وضع التمويل لمجنة األفريقية لمسينما شأن يتمقى مجمس الوزراء ومجمس اإلدارة تحديثات منتظمة ب .4
 .ية والبصريةوالوسائل السمع
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  97المادة 

 النفقات

وفقا لمميزانية المعتمدة وبرنامج المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية  نفقاتتتم تغطية  .1
 ؛األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية والموائح المالية لمجنةوالقواعد العمل 

من قبل مراجع حسابات  ينما والوسائل السمعية البصريةالمجنة األفريقية لمسحسابات وأموال تدقيق تم ي .2
 اإلدارة.مستقل يعينو مجمس 

  98المادة 

 لغات العمل

 االتحاد االفريقي. عمل ىي لغات  المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية عملتكون لغات 

  99المادة 

 نازعاتمالتسوية 

تفسير ىذا النظام األساسي وتطبيقو لدول األطراف بخصوص نشأ بين اتقد منازعة تسوية أي  تمت. 1
بين الدول الَمعنّية، بما يشمل المفاوضات أو الوساطة أو المصالحة أو الوسائل السممّية  بالتراضيوتنفيذه، 
 ؛األخرى

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

 ( محكمين يكون تعيينيم عمى النحو التالي:3كيم تتألف من ثالثة )أ( إلى ىيئة تح

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

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

 يكون قرار ىيئة التحكيم ممزما. (3

 أو

 حقوق اإلنسان والشعوب.و حكمة العدل األفريقية ب( م 



EX.CL/1142 (XXXIV) 
Page 18 

   
 

  31المادة 

 المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصريةحّل 

يتخذ  مجمس الوزراء صادر عنبقرار المجنة األفريقية لمسينما والوسائل السمعية البصرية حّل  يجوز .1
 .بأغمبية الثمثين

تاريخ االجتماع بستة قبل  المجنة حلّ مسألة وزراء لمناقشة إشعار بعقد أي اجتماع لمجمس ال يتم إرسال .2
 .( أشير عمى األقل6)

 .المجنة ق تصفية أصولطر مجمس الوزراء حدد ، يالمجنة ُيتخذ قرار بحلّ  عندما .3
  30المادة 

 تعميم النظام األساسي

األساسي بما يتفق مع ممكن ليذا النظام  تتخذ الدول األطراف جميع اإلجراءات المناسبة لضمان أوسع توزيعٍ 
 األحكام واإلجراءات ذات الصمة في دساتيرىا.

 39المادة 

 وقائي شرط

ممبادئ والقيم التي تحتوي عمييا تقييد ل النظام األساسي عمى أنو ن أحكام ىذامال ُيفّسر أي ُحكم  .1
 في أفريقيا. ةالبصرية السمعيطوير السينما والوسائل الصكوك األخرى ذات الصمة بتعزيز ت

أنو يمنع أي طرف من اتخاذ أي ال يتضمن ىذا النظام األساسي أي شيء من شأنو أن يفسر عمى  .2
ويقتصر عمى  ،إجراء بما يتناسب مع أحكام القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو ميثاق األمم المتحدة

 الخارجي والداخمي. ألمنلضروريًا  هضروريات الحالة وفقًا لما ُيعد

  33المادة 

 واالنضمام تصديققيع والالتو 

أو عميو  تصديقاللدول األعضاء في االتحاد األفريقي لمتوقيع و أمام اىذا النظام األساسي مفتوحًا  يكون .1
 . إليو االنضمام

مفّوضية االتحاد لدى رئيس يو أو االنضمام إلىذا النظام األساسي عمى صّك التصديق  يتم إيداع .2
 األفريقي.



EX.CL/1142 (XXXIV) 
Page 19 

   
 

  34المادة 

 ألساسي حّيز التنفيذدخول النظام ا

عشر الخامس  التصديق ( يومًا من إيداع صك30النظام األساسي حّيز التنفيذ بعد ثالثين )ىذا يدخل  .1
(15.) 

رئيس مفّوضية االتحاد األفريقي جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بدخول النظام  ُيبمغ .2
 األساسي حّيز التنفيذ.

النظام األساسي يدخل النظام األساسي، ىذا إلى  تنضم د األفريقيي دولة عضو في االتحابالنسبة أل .3
 في تاريخ إيداعيا صّك االنضمام. حّيز التنفيذ

  35المادة 

 التحّفظات

تحّفظًا  بديأن ت ،عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام إلى ىذا النظام األساسي ،يجوز لمدولة الطرف .1
ىذا النظام مع غرض  متنافياىذا التحّفظ  يكنسي، ما َلم من أحكام ىذا النظام األساحكم أي  بشأن

 . تووغاياألساسي 

رئيس مفّوضية االتحاد  يقوم عمى أن تحّفظ خّطياً أي سحب يتم إبالغ رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ب .2
 . تبعا لذلكالدول األطراف بطمب سحب التحّفظ بإبالغ األفريقي 

  36المادة 

 اإليداع

نسخة طبق األصل لمنظام األساسي  يحيلالذي مفّوضية االتحاد األفريقي ألساسي لدى رئيس ع النظام اودَ يُ 
 أو االنضمام. تصديقبتاريخ إيداع صكوك الويبمغيا  إلى حكومة كل دولة موّقعة

 37المادة 

 التسجيل

ذا النظام تسجيل ىبرئيس مفّوضية االتحاد األفريقي ، يقوم عند دخول ىذا النظام األساسي حّيز التنفيذ
 من ميثاق األمم المتحدة. 102الماّدة عمال ب األساسي لدى األمين العام لألمم المتحدة
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  38المادة 

 االنسحاب

 عمى ثالث سنوات  مضي في أي وقت بعديجوز ألي دولة طرف االنسحاب من ىذا النظام األساسي،  .1
 .جية اإليداعمكتوب إلى  إشعاروذلك بتقديم  ،حّيز التنفيذتاريخ دخول ىذا النظام األساسي 

أو في أي إلشعار ااإليداع  جية عمى تمقي( 1)سنٍة واحدة مرور بعد نافذ المفعول االنسحاب  يصبح .2
 .تاريخ الحق حسبما يكون محددًا في اإلشعار

خالل مدة عضويتيا  ياالتزاماتمن إّن االنسحاب ال يعفي الدولة الطرف المنسحبة من الوفاء بأي  .3
 ام األساسي.بموجب ىذا النظ

  39المادة 

 التعديل والُمراجعة

 يجوز ألي دولة طرف أن تقّدم مقترحات بتعديل أو ُمراجعة ىذا النظام األساسي. .1

تُقّدم مقترحات التعديل أو الُمراجعة إلى رئيس مفّوضية االتحاد األفريقي الذي ينقل ىذه المقترحات إلى  .2
 ستالميا. ( يومًا من ا30ثالثين ) في ظرفالدول األطراف 

( من 1سنة واحدة ) في غضونالمكتب، ينظر مجمس الوزراء في ىذه المقترحات من بناًء عمى مشورة  .3
 تمك المقترحات.  تاريخ استالم

 .أو بأغمبية الثمثين إذا تعذر ذلك مجمس الوزراء التعديالت أو الُمراجعات باإلجماع يعتمد .4

 مجمس الوزراء. تمادىا من قبلاعيدخل التعديل أو الُمراجعة حّيز التنفيذ بعد  .5
 41المادة 

 حّجية النصوص

العربية واإلنجميزية والفرنسية والبرتغالية، وجميع ب( نصوص أصمية، 4أربعة )في ىذا النظام األساسي  ُحّرر
 الحّجية.في ( متساوية 4النصوص األربعة )

 ي................................اعتمدته الدورة العادية الـ......................لممؤتمر المنعقدة ف
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