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 لالتحاد األفريقي المختصة قضاة في المحكمة اإلدارية (3ثالثة ) تعيين

 

 :مقدمة أوال.

من النظام األساسي للمحكمة  9. وفقا للمادة 0211أنشئت المحكمة اإلدارية لالتحاد األفريقي في عام  .0

الفصل في المنازعات بين العاملين أو المستفيدين منها والمنظمة. وهي في لمحكمة تختص ااإلدارية، 

مخولة للتعامل مع مسألة عالقات العمل بين االتحاد وموظفيه. يتم استبعاد اختصاص المحاكم الوطنية 

 .مباشرة

( قضاة تعينهم الدول األعضاء، وترشحهم حسب الترتيب األبجدي من قبل 3تتشكل المحكمة من ثالثة ) .9

 ( سنوات.4مجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي لوالية مدتها أربع )ال

، بموجب مقرر 9109في  كانتعيين قضاة المحكمة لتجدر اإلشارة إلى أن آخر ترشيح للدول األعضاء  .3

في أديس  المنعقدة دورته العادية العشرين الصادر عن EX CL/DEC.716 (XX)المجلس التنفيذي 

ل لى جانب الدوإتم ترشيح موريتانيا لتشكل بذلك المحكمة اإلدارية حيث ، 9109في يناير  ،أبابا، إثيوبيا

 األعضاء التالية:

 مالوي  (1

 مالي (2

 موريتانيا (3
لعقوبات، كانت المحكمة مكلفة بعقد جلسات استماع مما دفع لومع ذلك، ونظرا لكون مالي خاضعة  .4

في  الصادر EX.CL/DEC.742(XXI) المجلس إلى االستعاضة عن مالي بموريشيوس وفقا للمقرر

 ثيوبيا.إفي أديس أبابا،  9109يوليو 

 

 :2112الوضع الحالي: يناير  ثانيا.

 القضاة انتخاب إعادة

 التشكيلة الحالية للمحكمة اإلدارية: فيما يلي  .5

 2112يناير  –مالوي  (0

 21121يناير  –موريتانيا  (9

 2112يوليو  –موريشيوس  (3

( سنوات ويجوز إعادة انتخابهم. وبالتالي، 4للمحكمة، يعمل القضاة لمدة أربع )وفقا للنظام األساسي  .1

 .9101انتهت صالحية جميع القضاة الذين يشكلون المحكمة حاليًا في عام 

 :انتخاب القضاة الجدد ثالثا. 

المحكمة اإلدارية لالتحاد األفريقي بناء على أحكام المادة  فيتتم عملية ترشيح دولة عضو لتسمية قاض  .7

 المادة المذكورة على ما يلي:وتنص لالتحاد األفريقي. المختصة لمحكمة اإلدارية امن قواعد إجراءات  0

دها، وفن من بين أعضاء وتعي  ل ...بترشيح ثالث دول أعضاء حسب الترتيب األبجدي التنفيذيمجلس ال"يقوم 

 ."صةتمؤهال في منصب قاض في المحكمة اإلدارية المخعضوا 

ولذلك فإن المجلس التنفيذي مدعو في الدورة الحالية إلى ترشيح ثالث دول أعضاء لتعيين قضاة في  .8

من قواعد إجراءات المحكمة  0المحكمة اإلدارية باتباع الترتيب األبجدي للدول األعضاء وفقا للمادة 

 .المختصةاإلدارية 

                                                           
 .واليته انتهاء قبل 8102 في با اليو السيد توفي 1 
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 نمناوبيقضاة  انتخاب

 كامأح ال تنص ،مناوبين قاضيين انتخاب تتضمن اإلدارية للمحكمة األساسي النظام من 3 المادة أن مع .2

 مناوبين قضاة لتعيين طريقة أي على األفريقي لالتحاد اإلدارية لمحكمةا قواعد إجراءات من 0 المادة

 .لمحكمةل

 :التوصيات رابعا.

آخر تعيين كان وتعتبر المغرب وموزمبيق وناميبيا الدول التالية المؤهلة بالتتابع، وفقا للترتيب األبجدي،  .01

 .9109لموريتانيا من قبل المجلس التنفيذي خالل دورته العادية العشرين المنعقدة في أديس أبابا، في 

ً 0مرشح واحد )مبيق وناميبيا لكل منها وموزعلى ذلك، يوصى بتعيين المغرب  بناءً  .00 في عضوية  ( قاضيا

 المحكمة اإلدارية.

 يحلتوض األفريقي لالتحاد اإلدارية لمحكمةل والنظام األساسي جراءاتاإلقواعد  بتعديلأيضا  يوصى .09

 هزة صنعأج إلى وتقديمها التعديل تتطلب التي األخرى القصور وأوجه المناوبين القضاة تعيين طرائق

 .عليها للتصديق اإلفريقي التحادل السياسة

- 
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