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  أو المدعين العامين/تقرير اجتماع وزراء العدل و

  حول المسائل القانونية

  

  :المقدمة  :أوال

أو المدعين العامين للدول األعضاء في االتحاد /ُعقد اجتماع وزراء العدل و - 1

القانونية في العاصمة الرواندية، كيجالي في الفترة من األفريقي حول المسائل 

 لبحث مختلف المسائل القانونية كمتابعة لالجتماع 2008 نوفمبر 4 إلى 3

 . في مقر االتحاد األفريقي بأديس أبابا، إثيوبيا2008 أبريل 18الذي ُعقد في 

  

  :الحضور: ثانيا

أنجوال، بوتسوانا، الجزائر، : حضر هذا االجتماع الدول األعضاء التالية - 2

الكاميرون، مصر، غانا، كينيا، ليسوتو، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 

االشتراكية العظمى، مالوي، مالي، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، 

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغال، جنوب أفريقيا، 

 .يا وزيمبابويالسودان، تنزانيا، توجو، أوغندا، زامب

حضر االجتماع أيضا رئيس المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  - 3

وممثال كل من المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واللجنة األفريقية 

 .لحقوق اإلنسان والشعوب

دولة عضوا وعدم بلوغ النصاب القانوني ) 26(نظرا لحضور ست وعشرين  - 4

 في االتحاد، شرع االجتماع في أعماله على وطبقا للممارسة المعمول بها

أساس أن يتم بحث واعتماد توصياته من قبل المؤتمر من خالل المجلس 

 .التنفيذي
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  :مراسم االفتتاح  :ثالثا

 :كلمة وزير العدل لجمهورية رواندا  ) أ

أو المدعين العامين معالي وزير العدل والمدعي /افتتح اجتماع وزراء العدل و - 5

رحب الوزير بمعالي . رية رواندا، السيد تارسيس كاروجاروماالعام لجمهو

وزراء العدل والمدعين العامين و الوفود في كيجالي رواندا وتمنى لهم إقامة 

 . سعيدة

أكد معالي وزير العدل أن رواندا تدعم وتحترم  مبدأ االختصاص القضائي  - 6

 يرتكبون العالمي نظرا لكونه يسعى إلى ضمان عدم إفالت األشخاص الذين

جرائم خطيرة مثل اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية من 

غير أنها ال تؤيد إساءة تطبيقه من جانب قضاة أجانب يفرضون . العقاب

سلطتهم القضائية على الدول ذات السيادة، خاصة الدول األفريقية من أجل 

ة ووحدة أراضي الدول تحقيق مكسب سياسي ألن هذا يعتبر اعتداًء على سالم

 . األخرى

في ختام كلمته، ذكر وزير العدل أنه واثق بأن المؤتمر سوف يبحث ويعتمد  - 7

 .التوصيات الصادرة عن اجتماع الخبراء القانونيين

  

  : كلمة الترحيب لمفوض الشؤون االقتصادية بمفوضية االتحاد األفريقي-ب

القتصادية، السيد في كلمة الترحيب التي ألقاها، رحب مفوض الشؤون ا - 8

ماكسويل مكويزاالمبا، باسم رئيس المفوضية، السيد جان بينج، بجميع 

ثم شكر رئيس . الوزراء والمدعين العامين والوفود المشاركين في االجتماع

 . حكومة رواندا على استضافة االجتماع

ذكر مفوض الشؤون االقتصادية أن أفريقيا سعت منذ وقت طويل إلى إيجاد  - 9

ومن جهته، شرع االتحاد األفريقي بال . مشاكل التي تواجهها القارةحلول لل
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في مالحظاته الختامية، شكر مفوض الشؤون االقتصادية حكومة جمهورية  -10

 المرافق والترتيبات التي وضعتها تحت تصرف المشاركين وتمنى رواندا على

 .للوفود مداوالت مثمرة وناجحة

  

 :الكلمة االفتتاحية لرئيس الوزراء الرواندي وضيف الشرف  )ج

 في كلمته االفتتاحية، رحب معالي رئيس الوزراء الرواندي، السيد بيرنارد -11

 .ماكوزا ، بجميع المشاركين في رواندا

الوزراء  حاجة أفريقيا إلى االتحاد والتحدث بصوت واحد مبرزا أكد رئيس  -12

أهمية النقاش حول مشروع النظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي للقانون 

وشّدد على ضرورة التزام الدول األعضاء في االتحاد بتنفيذ مختلف . الدولي

 واتفاقات صكوك االتحاد القانونية المتعلقة بالتكامل مثل مواثيق ومعاهدات

واتفاقيات االتحاد األفريقي بغية تمكين أفريقيا من الحصول على المكانة التي 

وأعرب أيضا عن قلقه بشأن فشل الدول األعضاء . تستحقها في القرية العالمية

في االتحاد األفريقي في التصديق على معظم الصكوك القانونية المتعلقة 

لحكوميين إلى النظر بعين نافذة إلى هذا بالتكامل ودعا المستشارين القانونيين ا

الوضع وأوصى بأفضل نهج إلبرام االتفاقات الدولية بما في ذلك اتفاقات 

 .االتحاد األفريقي
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أشاد رئيس الوزراء بمبادرة إعداد الميثاق األفريقي لإلحصاء مشيرا إلى أنه  -13

وأكد . لجيدةال توجد أداة أكثر فائدة  للتخطيط لتنمية أفريقيا من اإلحصائيات ا

أنه بدون إحصائيات دقيقة، سيكون من المستحيل تنمية وتكامل اقتصاديات 

 .أفريقيا وإنشاء السوق المشتركة ولعب دور رئيسي في االقتصاد العالمي

أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون األفريقيون مبدعين في معالجة  -14

 الغنية، وال سيما من مشاكلهم من خالل االستفادة من تاريخ وثقافة أفريقيا

مقاس واحد "خالل اعتبار أنه في الديمقراطية والقانون والحكم ليس هناك 

وذكر كيف توصلت رواندا إلى نُهج مبدعة ومبتكرة بعد اإلبادة ". للجميع

 لمعالجة التحديات التي واجهتها مثل محكمة ولجان 1994الجماعية في 

معالجة النزاعات المحتملة على من أجل تعزيز المصالحة و) أبونزي(جاكاكا 

 .المستوى الشعبي

أبرز رئيس الوزراء أن رواندا كانت تتصدر النقاش حول تطبيق مبدأ  -15

االختصاص القضائي العالمي مضيفا أن البلد قد سبق وأن استفاد من هذا 

المبدأ النبيل كما يتضح من مختلف محاكمات األشخاص المشتبه في ضلوعهم 

غير .  وذلك في السلطات القضائية األجنبية1994 لعام في اإلبادة الجماعية

أنه أشار إلى أن رواندا تعارض بشدة إساءة تطبيق هذا المبدأ وليس المبدأ 

 .نفسه

في ختام كلمته، تمنى رئيس الوزراء لالجتماع مداوالت مثمرة وأعلن بعد  -16

 .  ذلك عن االفتتاح الرسمي لالجتماع

  

 :انتخاب هيئة المكتب  :رابعا

 :د المشاورات، انتخب االجتماع هيئة المكتب على النحو التاليبع -17

  رواندا  :الرئيس 

  جنوب أفريقيا  :النائب األول للرئيس 
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  بوروندي  :النائب الثاني للرئيس 

  مصر  :النائب الثالث للرئيس 

  السنغال  :المقرر 

  

 :جدول األعمالواعتماد بحث : خامسا

 :اعتمد االجتماع جدول األعمال التالي -18

  .اسم االفتتاحمر )1

 .انتخاب هيئة المكتب )2

 .بحث مشروع جدول األعمال واعتماده )3

 .تنظيم العمل )4

/ تقرير موجز عن نتائج وتطورات توصيات اجتماع وزراء العدل )5

المدعين العامين األخير بشأن المسائل القانونية فيما يتعلق بمبدأ 

 .االختصاص القضائي العالمي

 :بحث )6

، لقانون الدوليلالتحاد األفريقي الجنة مشروع النظام األساسي ل 

 .(MinJustice/legal/2 (II))الوثيقة 

الدراسة حول مواءمة إجراءات التصديق في الدول األعضاء،  

 .(MinJustice/legal/3(II))الوثيقة 
 .)MinJustice/legal/4 (II)(، الوثيقة ءإلحصالمشروع الميثاق  

 
 .اعتماد التوصيات ومشاريع الوثائق القانونية )7

 .ما يستجد من أعمال )8

 .الجلسة الختامية )9
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  :تنظيم العمل  :سادسا

  :اعتمد االجتماع ساعات العمل التالية -19

  13.00-9.00  :الفترة الصباحية  -

  18.00-14.30  :الفترة المسائية  -

  

  :مجال تطبيق التقرير  :سابعا

يعتبر هذا التقرير خالصة موجزة للمداوالت والتوصيات التي اعتمدها  -20

  .االجتماع

  

  :بحث بنود جدول األعمال  :ثامنا

تقرير موجز عن نتائج وتطورات توصيات االجتماع :  من جدول األعمال1البند 

أو المدعين العامين حول المسائل القانونية فيما يخص مبدأ /األخير لوزراء العدل و

  :االختصاص القضائي العالمي

رأت منذ االجتماع أطلع المستشار القانوني االجتماع على المستجدات التي ط -21

 حول تنفيذ 2008أو المدعين العامين في شهر أبريل /األخير لوزراء العدل و

إعالن وزراء العدل بشأن سوء استخدام مبدأ االختصاص القضائي العالمي 

وفي هذا الصدد، أحاط االجتماع علماً بأن . من جانب دول غير أفريقية

المسألة وقدمتها إلى المؤتمر المفوضية قد أجرت دراسة قانونية شاملة حول 

إنها بحثت بصورة شاملة مفهوم ) 1(كما طُلب منها وأوجز الدراسة بالقول 

االختصاص القضائي العالمي وذلك بشرح مصدر وطبيعة ومجال وقابلية 

أن الدراسة استهدفت في األساس تحديد حاالت ) 2(تطبيق وآثار هذا المفهوم؛ 

استرعاء انتباه الدول األعضاء في االتحاد إساءة االستخدام لهذا المبدأ  و
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أبلغ المستشار القانوني االجتماع كذلك أن مؤتمر االتحاد األفريقي المنعقد في  -22

 عن قلقه إزاء سوء استخدام  قد أعرب2008شرم الشيخ، مصر في يوليو 

مبدأ االختصاص القضائي العالمي، وبعد ذلك تم اعتماد المقرر 

ASSEBLY/AU/DEC.199 (XI)الذي طالب بما يلي من جملة أمور أخرى : 

يتعين على رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ترتيب عقد اجتماع مع   )أ (

ائم لهذه االتحاد األوروبي لمناقشة المسألة بهدف إيجاد حل د

المشكلة، وخاصة للتأكد من أن إجراءات التوقيف هذه قد تم سحبها 

  ولم تنفذ في أي بلد من البلدان؛

يتعين على رئيس االتحاد األفريقي عرض المسألة على مجلس   )ب (

األمن التابع لألمم المتحدة والجمعية العامة لألمم المتحدة للنظر فيها؛ 

  و

ألعضاء باألمم المتحدة، خاصة دول يتعين على جميع الدول ا  )ج (

االتحاد األوروبي، أن تفرض وقف العمل مؤقتاً على تنفيذ إجراءات 

التوقيف هذه لحين االنتهاء من مناقشة المسائل السياسية والقضائية 

مناقشة مستفيضة بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي واألمم 

  . المتحدة

 القانوني اإلجراءات المتخذة في سياق عملية في ختام كلمته، تناول المستشار -23

 :التنفيذ وأبلغ االجتماع بما يلي

أن المفوضية قامت بإعداد مذكرة قُدمت إلى رئيس المفوضية األوروبية  )1

طالبة إدراج المسألة في أجندة اجتماع الزمالء بين مفوضية االتحاد 

ي بروكسل،  ف2008 أكتوبر 1األفريقي والمفوضية األوروبية المنعقد في 

 .بلجيكا
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األوروبي - تمت إثارة المسألة كذلك في اجتماع الترويكا الوزاري األفريقي )2

 حيث تم اتفاق 2008 سبتمبر 16العاشر المعقود في بروكسل، بلجيكا في 

الوزراء على ضرورة إجراء مزيد من المناقشات حول الموضوع بين 

 .االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي

لملحقة المذكورة قدمت أيضاً إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة أن المذكرة ا )3

ومجلس األمن إلى جانب األمين العام لألمم المتحدة، وذلك من أجل اتخاذ 

 .اإلجراء العاجل والالزم بشأن هذه المسألة

أن تواصل المفوضية متابعة المسألة على مستوى االتحاد األوروبي واألمم  )4

 .المتحدة

 . رض، بحث االجتماع القضايا التي تمت إثارتهافي نهاية الع -24

قدم وفد جمهورية السودان بياناً مفاده أن السودان يؤيد مبدأ االختصاص  -25

بيد أن الوفد قد أوضح أنه من األهمية بمكان إجراء متابعة . القضائي العالمي

وثيقة للمستجدات حول المسألة حيث أن التطبيق السيئ لهذا المبدأ يمكن أن 

وفي هذا الصدد، ذكر الوفد أن .  على السالم واالستقرار في أفريقيايؤثر

االتهام الموجه ضد رئيس دولة قائم بالحكم يمكن أن يؤثر على القانون الدولي 

. بصفة عامة، وفي حالة السودان، على عملية السالم في إقليم دارفور

ات منتخبة وأضاف كذلك أن إساءة تطبيق المبدأ يمكن استخدامه إلطاحة حكوم

  .بطريقة ديمقراطية وهذا من شأنه أن يخلق حالة من عدم االستقرار في القارة

في الختام، ذكر الوفد أنه من المهم ألفريقيا أن تستخدم مؤسساتها مثل  -26

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وأنه في سياق المضي قدما في 

سوف يكون من األهمية قضية تطبيق مبدأ االختصاص القضائي العالمي 

بمكان أيضاً بالنسبة للسودان أن تحصل على دعم من االتحاد األفريقي، 

وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وحركة عدم االنحياز حيث 
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أن القضية التي تورط فيها رئيس تشاد قدم الوفد السنغالي توضيحات بش -27

األسبق مشيراً إلى أن التدابير التي اتخذت إنما تم اتخاذها تطبيقاً للتفويض 

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن . الذي أسنده االتحاد األفريقي إلى السنغال

مذكرة القبض التي تم إصدارها ضد القاضي الفرنسي الذي أصدر مذكرة 

اليين تشكل مجرد تطبيق للقانون ضد قاضٍ انتهك قبض ضد مسؤولين سنغ

 .عمداً القانون السنغالي

بعد بحث معمق للتوصيات الواردة في تقرير اجتماع الخبراء، أبدى المؤتمر  -28

 :الوزاري المالحظات التالية

إن إساءة تطبيق مبدأ االختصاص القضائي العالمي من قبل بعض   ) أ

فع سياسية، وأنه يتعين على الدول غير األفريقية إنما يقوم على دوا

  .أفريقيا أن يكون لديها رد قانوني سليم برفض مثل هذا التطبيق

هناك حاجة إلجراء متابعة وثيقة للمستجدات فيما يتعلق بإساءة تطبيق   ) ب

االختصاص القضائي العالمي نظرا لكونه قد يؤثر على أمن واستقرار 

 .القارة برمتها

كم سابقة يمكن أن تخلق حالة من عدم يعتبر اتهام رئيس دولة في الح  )ج

االستقرار وتؤثر على العالقات الدولية ويمكن أن تؤدي إلى تغيير 

  .النظام

إن حاالت إساءة استخدام مبدأ الوالية القضائية العالمية من قبل قضاة   )د

بشكل فردي في بعض الدول غير األفريقية مستندين على القوانين 

المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية على المحلية، يجب فصلها عن تلك 

  .أن يتم بحثها بشكل متسق
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هناك حاجة إلى ضمان امتالك أفريقيا القدرة على تمكين مؤسسات مثل   )هـ

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من مكافحة اإلفالت من 

العقاب حتى تتم محاكمة مرتكبي اإلبادات الجماعية والجرائم ضد 

ية وجرائم الحرب في أفريقيا كما هو الحال في قضية حسين اإلنسان

  .حبري وأال يتم تسليمهم إلى دول غير أفريقية
 

في ختام اإليجاز، أحاط االجتماع علماً بالمالحظات وبالعرض الذي قدمه  -29

الوفد السوداني وأوصى بمعالجة المسألة من قبل الهيئات المختصة التابعة 

 .لالتحاد

  

بحث مشروع النظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي :  األعمال من جدول2البند 

  :للقانون الدولي

بحث المؤتمر الوزاري مشروع النظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي  -30

 .للقانون الدولي كما أوصى به اجتماع الخبراء القانونيين

تحاد مما يذكر أن المجلس التنفيذي قرر إبرام المعاهدة المؤسسة للجنة اال -31

من معاهدة عدم ) أ (14عالوة على ذلك، فإن المادة . األفريقي للقانون الدولي

االعتداء والدفاع المشترك لالتحاد األفريقي المعتمدة من قبل الدورة العادية 

الرابعة للمؤتمر المنعقدة في أبوجا، نيجيريا تنص على إنشاء لجنة االتحاد 

 .األفريقي للقانون الدولي

لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، بين أمور أخرى، القيام تشمل أهداف  -32

بأنشطة متعلقة بالتدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي في القارة 

األفريقية، والمساعدة في مراجعة المعاهدات القائمة وتحديد المجاالت التي 

إجراء تتطلب معاهدات جديدة، وإعداد مشاريع لتلك المعاهدات، فضالً عن 
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اعتمد المؤتمر الوزاري مشروع النظام األساسي كما هو معدل، وأوصى  -33

 .بعرضه على مؤتمر االتحاد من خالل المجلس التنفيذي لبحثه واعتماده
 

اءات تصديق الدول األعضاء بحث الدراسة حول إجر:  من جدول األعمال3البند 

في االتحاد األفريقي على المعاهدات ومواءمة إجراءات وتدابير التصديق على 

  :االتحاد األفريقي للتعجيل بعملية التصديق/معاهدات منظمة الوحدة األفريقية

الدراسة حول إجراءات تصديق الدول األعضاء في بحث المؤتمر الوزاري  -34

االتحاد األفريقي على المعاهدات ومواءمة إجراءات وتدابير التصديق على 

 االتحاد األفريقي للتعجيل بعملية التصديق/معاهدات منظمة الوحدة األفريقية

وعلى ضوء توصيات اجتماع الخبراء القانونيين، اعتمد المؤتمر التوصيات 

 : التاليعلى النحو

توفر الدراسة ملخصاً وتعليقاً حول إجراءات التصديق على المعاهدات في  -35

الدول األعضاء وتقترح طرقاً لمواءمة هذه اإلجراءات بهدف تسريع عملية 

االتحاد األفريقي وحل مشكلة /التصديق على معاهدات منظمة الوحدة األفريقية

 . التضارب بين مختلف اللغات التي كتبت بها النصوص

 :اعتمد المؤتمر التوصيات كما يلي -36

  

/ حول إجراءات تشجيع التصديق على معاهدات منظمة الوحدة األفريقية  )أ 

  :االتحاد األفريقي، يوصى

  : بما يليمفوضية االتحاد األفريقي

إضفاء الصبغة المؤسسية على أسبوع التوقيع على معاهدات االتحاد األفريقي  -37

 في هذا الشأن من قبل أجهزة صنع القرار اًمن خالل االعتماد الرسمي مقرر
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معاهدات منظمة بعض  على دقمطالبة حكومات الدول األعضاء التي لم تص -38

االتحاد األفريقي بأن تقدم المعلومات ذات الصلة حول /الوحدة األفريقية

 قبولها لهذه المعاهدات أو التصديق عليها دونحالت حتى اآلن الظروف التي 

 اًوذلك حتى تتمكن المفوضية من تحديد العقبات التي تواجه بلدأو أخرتهما 

أجهزة تنظر في هذا الصدد، يمكن أن و. التصديقعوق أو تؤخر  وتاًمعين

 ثوالمستقبلية وتحاعتماد مقرر بشأن المعاهدات القائمة في  اتالسياسصنع 

المعاهدات إلى السلطات المحلية المختصة لسن على تقديم الدول األعضاء 

في أو اتخاذ أي إجراء بخصوص المعاهدات التي وقعت عليها تشريع تنفيذ 

 وعالوة على ذلك، يمكن أن يولى اعتبار لمنح لجنة االتحاد .غضون سنة

إجراءات األفريقي للقانون الدولي دورا تلعبه في دراسة كيفية التعجيل ب

التصديق على أن يوضع في االعتبار أن ينطوي تفويضها في األساس على 

التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وعلى أن يتم التصديق كذلك في 

 .سياق القانون الداخلي

المبادرة إلى المناقشات الرسمية وغير الرسمية مع الدول األعضاء المعنية  -39

بات في سبيل التصديق السريع على معاهدات حول العوامل التي تعتبر عق

االتحاد األفريقي ودور المساندة لكل من رئيس ونائب /منظمة الوحدة األفريقية

خالل زياراتهم إلى الدول وخالل اجتماعات والمفوضين رئيس المفوضية 

 .ومؤتمرات قمة االتحاد األفريقي
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اد األفريقي بغية تحديد االتح/القيام بمراجعة معاهدات منظمة الوحدة األفريقية -40

المعاهدات التي لم تحصل على التصديقات الضرورية للدخول حيز التنفيذ، أو 

إن كانت قد دخلت حيز التنفيذ لم تجتذب االنضمامات أو التصديقات من معظم 

الدول األعضاء ولم تستهدفها للدعوة الخاصة وحمالت التصديق للحصول 

خذ في االعتبار األهمية النسبية للمعاهدة على أكبر عدد من التصديقات مع األ

لية ومشروع تعميق الوحدة األفريقية ا لألهداف والغايات الحعامفي السياق ال

 . السياسية والتكامل االقتصادي

وضع برنامج مساعدة فنية بهدف مساعدة حكومات الدول األعضاء في التغلب  -41

 منظمة الوحدة على العقبات التي تعرقل جهودها للتصديق على معاهدات

االتحاد األفريقي، على سبيل المثال، برامج التدريب للعاملين الذين /األفريقية

يتعاملون مع مسائل وإيضاح أهمية المعاهدات ذات الصلة بالنسبة للدوائر 

 .المحلية المعينة بما في ذلك، البرلمانيون

ل االعتماد التأكد من أن المعاهدات واالتفاقيات تفي بالمعايير المطلوبة قب -42

والعرض على الدول األعضاء للتوقيع والتصديق عليها لتجنب عدم االتساق 

 .والتناقضات

تقديم جميع مشاريع النصوص القانونية المقرر اعتمادها إلى مختلف  -43

 .المجموعات اللغوية في وقت معقول لتسهيل عملية المراجعة

ي التصديق على استكشاف الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان األفريقي ف -44

 .معاهدات االتحاد األفريقي

التعجيل بعملية توظيف الخبراء القانونيين الذين يتقنون جميع لغات عمل  -45

 . االتحاد األفريقي

أو المدعين /ضمان عرض جميع مشاريع المعاهدات على وزراء العدل و -46

 .العامين قبل رفعها لالعتماد من قبل أجهزة صنع السياسات
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ل أعمال مؤتمر االتحاد في كل من دوراته لتسهيل التوقيع، إدراج بند في جدو -47

 . وعند اإلمكان، عملية التصديق على معاهدات االتحاد

  

  :الدول األعضاء

 التصديق على معاهدات عيق ما تؤخر أو تتحديد المسائل الجوهرية التي غالباً -48

 من جانب بعض الدول األعضاءاالتحاد األفريقي /منظمة الوحدة األفريقية

 اإلداري وانعدام التنسيق روتينعلى سبيل المثال، انعدام اإلرادة السياسية، ال

البيروقراطي الضروري وكذلك مسائل القدرة الفنية مثل الصعوبات التي تتم 

مواجهتها في إعداد تشريع التنفيذ وندرة العاملين المدربين الذين يتعاملون مع 

 .مسائل التصديق

وطنية تعالج هذه المسائل وتستعرض التزامها وضع سياسات واستراتيجيات  -49

 /باحترام وتنفيذ الواجبات الدولية الواردة في معاهدات منظمة الوحدة األفريقية

االتحاد األفريقي التي هي موقعة عليها وذلك بالتصديق عليها على جناح 

 .السرعة واعتماد اإلجراءات التشريعية واإلدارية الضرورية للترويج لها

االتحاد األفريقي التي لم /ة الدورية لمعاهدات منظمة الوحدة األفريقيةالمراجع -50

يتم التوقيع عليها بعد والتصريح للمسئولين والممثلين المعنيين بالتوقيع عليها 

 دون عيقكخطوة تمهيدية للتصديق عليها ومعالجة العوامل التي تؤخر أو ت

 إلى نضمام أيضاًالتصديق على المعاهدات التي وقعت عليها بالفعل واال

 .المعاهدات التي دخلت حيز التنفيذ

 هم فينالمبادرة إلى الحوار الوطني مع أصحاب المصالح المحليين المعنيين بم -51

البرلمانيون والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع القادة السياسيون و

فريقي االتحاد األ/المدني لتوعيتها بأهمية معاهدات منظمة الوحدة األفريقية

 هفردشعب بموأهمية التصديق عليها كجزء من االلتزام الوطني لكل 
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ا أجهزة االتحاد األفريقي وال سيملعبها يمكن أن تتحديد األدوار المناسبة التي  -52

البرلمان األفريقي، المفوضية، اللجان الفنية المتخصصة والمجلس االجتماعي 

لتصديق على معاهدات لواالقتصادي والثقافي في حمالت الدعوة والتوعية 

 .االتحاد األفريقي/منظمة الوحدة األفريقية

التصريح للمفوضية بإنشاء لجنة دائمة للخبراء حول التصديق على معاهدات  -53

االتحاد األفريقي تكون لها صالحية المراجعة /ة األفريقيةمنظمة الوحد

المنتظمة لمواقف الدول األعضاء في االتحاد األفريقي من التصديق على هذه 

على التصديق عملية ومراقبة بصفة دورية، المعاهدات أو االنضمام إليها 

 اتوااللتزام بها وتقديم التوصيات بشأنها إلى أجهزة صنع السياسالمعاهدات 

 .لالتحاد األفريقي

إنشاء أطر مؤسسية في الدول األعضاء للتعجيل بعملية التصديق وكذلك  -54

 .ضمان إدماجها في القانون الوطني وتنفيذ المعاهدات

الموافقة على إدراج بند في جدول أعمال مؤتمر االتحاد في كل دورة من  -55

اهدات دوراته بهدف تسهيل عملية التوقيع، وإذا أمكن، التصديق على مع

 .االتحاد
 

 التصديق على معاهدات منظمة الوحدة طرقجراءات مواءمة حول إ  )ب

  : والتعجيل بذلك، يوصىاالتحاد األفريقي/األفريقية

  : بما يليمفوضية االتحاد األفريقي

إنشاء جهة مختصة داخل مكتب المستشار القانوني مع صالحيات محددة  -56

دول األعضاء في االتحاد مسئولة عن طلب وجمع المعلومات من جميع ال

األفريقي حول موضوع مواءمة إجراءات التصديق وبحث وتحليل هذه 
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منح األولوية  بائها،، فور إنشمطالبة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي -57

التصديق للدول األعضاء سواء بمبادرة منها أو مواءمة إجراءات موضوع ل

كجزء من دراسة أوسع حول موضوع مواءمة القانون والمؤسسات القانونية 

المطلوبة لمختلف المعاهدات أو المقررات المعتمدة من قبل أجهزة صنع 

د األفريقي المعلنة لوحدة  كجانب من جوانب أهداف وغايات االتحااتالسياس

 .سياسية أفريقية وتكامل اقتصادي أعمق وأوثق

إجراء المشاورات مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية حول تجاربها في  -58

مجال التصديق على المعاهدات واألدوات األخرى المعتمدة تحت إشرافها 

إلجراءات  وا المعاييرمواءمةلأفضل الممارسات والمودعة لديها بغية تقاسم 

 .على المستويين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي

دعوة الدول األعضاء إلى تمكين المجموعات االقتصادية اإلقليمية من لعب  -59

 .دور في التعجيل بعملية التصديق على معاهدات االتحاد األفريقي

  

  :الدول األعضاء

لية إجراء المشاورات السياسية الضرورية والنقاشات ضمن اختصاصاتها المح -60

لتحديد جدوى واستحسان مواءمة أساليبها الدستورية وإجراءاتها وممارساتها 

التشريعية للتصديق على المعاهدات مع الوضع في الحسبان تنوع هذه 

كعقبات أمام عملية تحديدها األساليب واإلجراءات وبعض العوامل التي تم 

 .المواءمة وبغية تذليل هذه العقبات

 بشأن المعاهدات الحالية والمستقبلية مع حث الدول بحث مسألة اعتماد مقرر -61

األعضاء على الشروع في عملية التصديق على معاهدات االتحاد في غضون 

 .سنة واحدة من اعتمادها
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  :ة، يوصىشكلة عدم اتساق مختلف النصوص اللغويحول م  )ج 

  : بما يليمفوضية االتحاد األفريقي

ة لجميع نصوص معاهدات منظمة القيام بمراجعة منتظمة للنصوص األصلي -62

االتحاد األفريقي باللغات الرسمية التي اعتمدت بها والتأكد /الوحدة األفريقية

من أن النصوص تترجم ترجمة صحيحة ويتم التوفيق بينها وخاصة تلك التي 

حاالت على  نطوياسترعت الدول األعضاء انتباه المفوضية إليها على أنها ت

 .يةعدم اتساق النصوص اللغو

إعداد قاموس أو معجم للمصطلحات المستخدمة بصورة شائعة في االتحاد  -63

 .األفريقي، وذلك للمساعدة في عملية االتساق بين النصوص القانونية

إنشاء وظائف لمترجمين قانونيين في اإلدارة القانونية بمفوضية االتحاد  -64

 .األفريقي بغية معالجة قضية عدم االتساق المتكررة الحدوث

  

  :حول تنفيذ المعاهدات، يوصى  )د 

 :الدول األعضاء بما يلي

االتحاد األفريقي لم يتم /التأكد من أن معاهدات منظمة الوحدة األفريقية -65

التصديق عليها فحسب بل قد تم إدماجها في القانون الوطني كما تم تنفيذها 

 .وفقاً لذلك

  

  :حصاءشروع الميثاق األفريقي لإلبحث م : من جدول األعمال4البند 

بحث المؤتمر الوزاري مشروع الميثاق األفريقي لإلحصاء كما أوصى به  -66

 .اجتماع الخبراء القانونيين

 الصادر عن EX.CL/308 (X)أعطى المجلس التنفيذي بموجب مقرره رقم  -67

 2007دورته العادية العاشرة المعقودة في أديس أبابا، إثيوبيا في يناير 
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الهدف من الميثاق، بين أمور أخرى، هو أن يكون بمثابة إطار سياسة لتطوير  -68

اإلحصاء وأداة للدعوة وآلية لتطوير اإلحصاء، فضالً عن كونه بناء للقدرات 

 .المؤسسية للسلطات اإلحصائية في أفريقيا

صيغته أو المدعين العامين مشروع الميثاق في /اعتمد مؤتمر وزراء العدل و -69

المعدلة وأوصى ببحثه واعتماده من قبل مؤتمر االتحاد عن طريق المجلس 

 .التنفيذي

  

 :اعتماد التوصيات ومشروع الوثائق القانونية  -تاسعا

اعتمد المؤتمر الوزاري مشروع النظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي  -70

ول للقانون الدولي، ومشروع الميثاق األفريقي لإلحصاء والتوصيات ح

إجراءات التصديق وأوصى ببحثها  واعتمادها من قبل مؤتمر االتحاد عن 

 .طريق المجلس التنفيذي

  

 :ما يستجد من أعمال  - عاشرا

 :تمت إثارة المسائل التالية تحت بند ما يستجد من أعمال -71



MINJUSTICE/LEGAL/RPT. (II) 
Page 19 

يتعين على مفوضية االتحاد األفريقي وضع آليات لضمان حصول الدول  )1

 جميع اللغات من خالل تحميلها على موقع األعضاء على وثائق العمل في

 .االتحاد األفريقي على اإلنترنت لتسهيل الوصول إليها

لقد تمت على ما يبدو إساءة تطبيق مبدأ االختصاص القضائي العالمي من  )2

 .قبل كل من المنظمات الدولية وبعض الدول غير األفريقية

ة الجنائية الدولية ينبغي التمييز بين عريضة االتهام الصادرة عن المحكم )3

 .وتلك الصادرة عن قاض وحيد يمارس مهامه في والية قضائية وطنية

اإلشادة بمفوضية االتحاد األفريقي لجودة الوثائق ومعالجتها الدقيقة في  )4

 .مختلف لغات عمل االتحاد األفريقي، وال سيما النص العربي

  

 :مراسم االختتام  -حادي عشر

 ألقاها على التوالي كل من وزير العدل تميزت مراسم االختتام بكلمات -72

 . السوداني ومفوض الشؤون االقتصادية ونائب رئيس المحكمة العليا لرواندا

  

  :كلمة شكر لوزير العدل السوداني

شكر وزير العدل السوداني، باسم جميع المشاركين، رواندا حكومة وشعباً  -73

 . لعامينأو المدعين ا/على التنظيم الجيد الجتماع وزراء العدل و

كما حيا النتائج التي توصل إليها االجتماع والتي تبرهن على أن أفريقيا متحدة  -74

 . ومتضامنة لمواجهة كل التحديات التي تهدد استقرارها وتنميتها

  

  :كلمة مفوض الشؤون االقتصادية لالتحاد األفريقي

ية، مكويزاالمبا، نيابة عن رئيس المفوض. في كلمته، نوه الدكتور ماكسويل م -75

بالنوعية الجيدة للمناقشات التي مكنّت من اعتماد التوصيات ذات الصلة حول 

وأضاف قائالً إن هذه التوصيات . المسائل المدرجة في جدول أعمال االجتماع
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اختتم الدكتور مكويزاالمبا كلمته معبراً عن شكره لحكومة وشعب أوغندا على  -76

وأخيراً، توجه بالشكر .  لالجتماعجودة التنظيم والتسهيالت التي تم توفيرها

إلى المندوبين وموظفي وزارة العدل الرواندية وأمانة المفوضية بما في ذلك 

 . المترجمون التحريريون والفوريون لما أنجزوه من عمل جيد النوعية

  

  :الكلمة الختامية لنائب رئيس المحكمة العليا الرواندية

كمة العليا الرواندية الموقر سام في كلمته الختامية، ذكر نائب رئيس المح -77

روجيجي أن انعقاد مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء العدل في رواندا يعد شرفاً 

. لبلده ويشهد بثقة االتحاد األفريقي ودوله األعضاء في حكومة رواندا وشعبها

 بين –كما أكد على أن التوصيات المعتمدة خالل هذا االجتماع سوف تسهم 

ي تعزيز وتطوير القانون الدولي بإنشاء لجنة االتحاد  ف–أمور أخرى 

األفريقي للقانون الدولي وتسريع عملية التصديق على معاهدات االتحاد 

األفريقي ودخولها حيز التنفيذ وفي التنمية االجتماعية واالقتصادية للقارة مع 

 . اعتماد الميثاق األفريقي لإلحصاء

 إلى أن مسألة االختصاص – من جهة أخرى –أشار الموقر روجيجي  -78

القضائي العالمي جديرة بالتنظيم على مستوى القانون الدولي حيث تبرز أهمية 

كما ذكّر أيضاً . النقاش الذي جرى حول هذا الموضوع أثناء االجتماع

باإلصالحات الجارية على صعيد وزارة العدل الرواندية مشيراً إلى ضرورة 

دول األعضاء في االتحاد األفريقي من أجل التعاون بين األنظمة القضائية لل

 . التوجه نحو مواءمة وتعزيز قاعدة القانون في القارة
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في الختام، تمنى نائب رئيس المحكمة العليا الرواندية للمشاركين عودة سالمة  -79

  . أو المدعين العامين/إلى بلدانهم وأعلن رسمياً اختتام اجتماع وزراء العدل و

  ـ
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  الديباجة

  

   الدول األعضاء في االتحاد األفريقي،إن

 وخاصة في مجال حفظ السالم وتعزيز في العالقات الدوليةأهمية المعاهدات تدرك إذ 

 ؛دوليوترسيخ القانون ال

 في أبوجا، نيجيريا  الذي تم اعتمادهASSEMBLY/AU/DEC.66(IV)المقرر وإذ تستذكر 

مؤكداً من جديد، من بين أمور أخرى، الحاجة من قبل مؤتمر االتحاد  2005في يناير 

 إلنشاء لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي؛

نة االتحاد األفريقي للقانون  بشأن إنشاء لجEX.CL/Dec.129 (V)المقرر تستذكر أيضا وإذ 

الدولي والذي اعتمدته الدورة العادية الخامسة للمجلس التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا، 

  ؛2004إثيوبيا في يوليو 

لالتحاد األفريقي  الواردة في القانون التأسيسي  المشتركةباألهداف والمبادئ ستلهمتإذ و

 االجتماعية أهمية التعجيل بتنمية القارة اللتين تشددان على 4 و3وخاصة المادتين 

 ؛  من خالل تعزيز البحث في جميع المجاالتواالقتصادية

ظل تتقوية وتعزيز مبادئ القانون الدولي و في  بهدفها المشترك المتمثلأيضاستلهم توإذ 

ى المعايير في المجاالت واصل العمل للحفاظ علت القانون الدولي وتطويرفي مقدمة عملية 

 ؛مة للقانون الدوليالها

المجموعات االقتصادية بما في ذلك مساهمات بمساهمات االتحاد األفريقي  قرتوإذ 

 ؛ القانون الدوليتدويناإلقليمية في تعزيز جميع مجاالت البحث بغية تعزيز 

 للقانون الدولي على التدريجية على تعزيز القيم العالمية والمبادئ هاعن تصميم عربتوإذ 

 ؛في أفريقياالسائدة قاري في ضوء الظروف التاريخية والثقافية المستوى ال
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ثقافة احترام المبادئ األفريقية في القارة عزز ت أيضا على أن هاعن تصميم عربتوإذ 

 ؛والقواعد الدولية المستجدة التي لها إمكانية بلورة قواعد راسخة للقانون الدولي 

ي مجال القانون الدولي المتمثلة في القدرة  بقيمة النشر والبحث فهاعن اقتناع عربتوإذ 

على تعزيز تهيئة بيئة مواتية الحترام وقبول مبادئ القانون الدولي والتسوية السلمية 

 ؛للنزاعات

 القانون الدولي في تدوين تطويردون كلل من أجل  الجماعية للعمل بهاإرادت تأكيدعيد توإذ 

 ؛القارة األفريقية

  

  :على ما يليتفق ت

  

  1دة الما

  التعريفات

  

   ،وما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلكفي هذا النظام األساسي 

  .مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي" المؤتمر"تعني كلمة 

  .لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي" اللجنة"تعني كلمة 

  .رئيس لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي" الرئيس"تعني كلمة 

  .رئيس مفوضية االتحاد األفريقي" رئيس المفوضية"ي عبارة تعن

  .مفوضية االتحاد األفريقي" المفوضية"تعني كلمة 

  .القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي" القانون التأسيسي"تعني عبارة 

  .األفريقي لوزراء االتحادالمجلس التنفيذي " المجلس التنفيذي"تعني عبارة 
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  .لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي عضو" لعضوا"تعني كلمة 

  .عضاء في االتحاد األفريقياألدول ال" ألعضاءالدول ا"تعني عبارة 

  .مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي" مجلس السلم واألمن"تعني عبارة 

  .هذا النظام األساسي للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي" النظام األساسي "عبارةتعني 

  .االتحاد األفريقي" االتحاد"ني كلمة تع

  

  2المادة 

  إنشاء لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي

  

 ا استشارياجهازباعتبارها  لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي تُنشأ، بموجب هذا، -1

   .من القانون التأسيسي) 2 (5وفقاً للمادة  لالتحاد األفريقي مستقال

  

   .في هذا النظام األساسي  لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليمهامداف و هيكل وأهحددُي -2

  

  3المادة 

  التشكيلة

  

عضوا من ذوي ) 11(تتكون لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي من أحد عشر  .1

الكفاءة المعترف بها في القانون الدولي على أن يكونوا من مواطني الدول 

 .الشخصية وأن يعملوا بصفتهم األعضاء

 .ال يكون عضوان من مواطني نفس الدولة .2
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 تعكس تشكيلة لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي وتحترم مبدأ التمثيل الجغرافي .3

 . المتكافئ. الجنسانيوالتمثيل العادل واألنظمة القانونية األساسية

  

  4المادة 

  األهداف

  

اسة االتحاد وعلى غرار أجهزته  وفقا لسي لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليعملت

 : األهداف المحددة التاليةاألخرى وتكون لها

تقوم باألنشطة المتعلقة بالتدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي مع إيالء عناية   )أ 

خاصة لقوانين االتحاد الواردة في معاهداته وفي مقررات أجهزة صنع السياسة 

 .عرفي المستمد من ممارسات الدول األعضاءلالتحاد والقانون الدولي األفريقي ال

تقترح مشاريع االتفاقات اإلطارية والنظم النموذجية والصيغ والتحليالت   )ب 

لالتجاهات الناشئة في ممارسات الدول لتسهيل التدوين والتطوير التدريجي للقانون 

 .الدولي

لتي المجاالت االمساعدة في تحديد مراجعة المعاهدات الحالية والمساعدة في   )ج 

 . وإعداد مشاريع هذه المعاهداتتتطلب معاهدات جديدة،

إجراء الدراسات حول المسائل القانونية ذات االهتمام بالنسبة لالتحاد والدول ) د

  . األعضاء فيه

شجيع تعليم ودراسة ونشر وتعميم أدبيات القانون الدولي وخاصة قوانين االتحاد ت) هـ

نون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات بغية تعزيز قبول واحترام مبادئ القا

  .واحترام االتحاد واللجوء إلى أجهزته عند االقتضاء
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 5المادة 

  التطوير التدريجي للقانون الدولي

  

 الصكوك والدراساتتحديد وإعداد مشاريع بلجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي تقوم  -1

أو أنها لم في القارة األفريقية ولي بعد في المجاالت التي لم يتم تنظيمها بالقانون الد

 .تطور بما فيه الكفاية في ممارسات الدول األفريقية

 إلى لجنة اًمحدد اقتراحاًأو أي جهاز آخر حيث يحيل المؤتمر أو المجلس التنفيذي  -2

نون الدولي إلجراء دراسة حوله بهدف تعزيز التطوير التدريجي ااالتحاد األفريقي للق

، تعتمد لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي عامة اإلجراء التالي للقيام للقانون الدولي

 :بعملها

 .تعيين أحد أعضائها مقررا  ) أ

 توزيع استبيان على الدول األعضاء داعية إياها إلى تزويدها في غضون   )ب

  ،هابالمعلومات ذات الصلة بعملمدة زمنية محددة 

  .راءالتشاور مع المؤسسات ذات الصلة والخب) ج

، حيث يعتبر مشروع ما مرضيا، بإصداره كوثيقة مفوضيةمطالبة رئيس ال) د

 هذه الوثيقة  بنشرةمفوضي التقوم. للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي

وتكون مرفقة بالتوضيحات والمواد المساندة التي تراها لجنة االتحاد 

لومات تقوم لجنة تتضمن الوثيقة أي مع. األفريقي للقانون الدولي مناسبة

االتحاد األفريقي للقانون الدولي بتزويدها في الرد على االستبيان المذكور 

  .من هذه الفقرة) ج(في الفقرة الفرعية 

إلى إبداء تعليقاتها وأجهزة أو مؤسسات االتحاد تدعو الدول األعضاء ) هـ

  .جدول زمني محددعلى هذه الوثيقة في غضون 
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عنيون بموجب هذه المادة بمراجعة المشروع آخذين في يقوم المقرر واألعضاء الم -3

ويعدون المشروع وأجهزة أو مؤسسات االتحاد االعتبار تعليقات الدول األعضاء 

النهائي مع تقرير تفسيري لتقديمهما إلى لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 

 .لالستكمال

المؤتمر لنهائي مع توصياتها إلى تقدم لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي المشروع ا -4

يمكن أن تقدم، باقتراح منها أو بطلب من جهاز أو و ،المجلس التنفيذيمن خالل 

مؤسسة من أجهزة ومؤسسات االتحاد األفريقي، تقريراً مؤقتاً إلى الجهاز أو المؤسسة 

 .التي قدمت االقتراح أو المشروع

ضا ببحث اقتراحات ومشاريع االتفاقيات تقوم لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي أي -5

تسهيل التطوير التدريجي تشجيع والدولية التي تقدمها الدول األعضاء وأجهزة االتحاد ل

 .للقانون الدولي وتدوينه

  

  6المادة 

  تدوين القانون الدولي

تكون لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي مسئولة عن تدوين القانون الدولي من  -1

اغة المنظمة والدقيقة لقواعد القانون الدولي في المجاالت التي توجد بها خالل الصي

 األفريقية وذلك بغية توفير  في القارةادئممارسات واسعة النطاق للدولة وسوابق ومب

 .نصوص للقانون الدولي تتمتع بالحجية القانونية
 

ص للقانون عندما ترى لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي أن تدوين مجال خا -2

المجال وتقدم توصياتها بشأنه إلى المؤتمر من خالل  الدولي ضروري، تدرس

 .المجلس التنفيذي
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يجوز للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي أن تقوم بمحض إرادتها، بدراسة مجال  -3

برمته بغية اختيار مجاالت التدوين في القارة األفريقية من مجاالت القانون الدولي 

 .ي الحسبان مشاريع المدوناتواضعة ف

 لطلبات التدوين التي يقدمها إليها ةتمنح لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي األولوي -4

 . أو أجهزة االتحاد األخرىالمؤتمر

تعتمد لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي خطة العمل التي تراها مناسبة في أي  -5

 .حالة

قانون الدولي، من خالل رئيس المفوضية، بتوجيه طلب تقوم لجنة االتحاد األفريقي لل -6

، لموافاتها بنصوص القوانين والنظم والمراسيم والقرارات دول األعضاءمفصل إلى ال

القضائية والمعاهدات والمراسالت الدبلوماسية وأي وثائق أخرى ذات صلة 

 .بالموضوع الذي تتم دراسته، عندما ترى ذلك ضروريا

ألفريقي للقانون الدولي مشاريعها في شكل مواد وتقدمها إلى تعد لجنة االتحاد ا -7

 :المؤتمر من خالل المجلس التنفيذي مع تعليق يضم ما يلي

تقديم كاف للسوابق والبيانات ذات الصلة األخرى بما في ذلك المعاهدات   ) أ

 .والقرارات القضائية والمبادئ

 :النتائج التي تحدد  ) ب

 مدى االتفاق على كل نقطة من ممارسة الدول والمبدأ، )1

 .حل التباينات واالختالفات القائمة وكذلك الحجج المبررة لكل حل )2
 

عندما تعتبر لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي مشروعا ما مرضيا، تطلب من  -8

 تنشر. ة إصداره كوثيقة للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدوليمفوضيرئيس ال

يجب أن .  التي تراها مناسبةالنصوص اإليضاحية لوثيقة بما في ذلكة امفوضيال

تقرر لجنة االتحاد األفريقي . يتضمن المنشور أي معلومات توفرها الدول األعضاء
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ريقي للقانون الدولي من الدول األعضاء إبداء تعليقاتها على تطلب لجنة االتحاد األف -9

 .يوما) 90( تسعين وثيقة اللجنة للبحث في غضون

مع األخذ في االعتبار تعليقات ومالحظات الدول األعضاء، تعد لجنة االتحاد األفريقي  - 10

 ىالمشروع النهائي للوثيقة مع توصياتها وتقرير تفسيري لتقديمها إلللقانون الدولي 

 . المجلس التنفيذيالمؤتمر من خالل

جلس المالمؤتمر، من خالل  ىيجوز للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي أن توص - 11

 : بما يليالتنفيذي

 عدم اتخاذ أي تدابير،  ) أ

  بالتقرير،اإلحاطة علماً  ) ب

  اعتماد التقرير،  )ج

  .ضاء بالمشروع بغية إبرام اتفاقيةتوصية الدول األع  )د
 

، بإحالة المشاريع إلى لجنة االتحاد األفريقي ، حيث يرى ذلك مناسباًرؤتمالميقوم  - 12

 .للقانون الدولي مرة أخرى للبحث أو إعادة الصياغة

تبحث لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي آليات جعل أدلة القانون الدولي العرفي  - 13

قرارات المحاكم  من خالل جمع ونشر الوثائق المتعلقة بممارسات الدولة وأكثر توفراً

الوطنية والدولية حول مسائل القانون الدولي وتقديم تقرير عن عملها في هذا الصدد 

 .إلى المؤتمر من خالل المجلس التنفيذي

  7المادة 

   التحاداالمساهمة في أهداف ومبادئ 

عند تأديتها لمهامها الخاصة بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ستساهم لجنة 

تحاد األفريقي للقانون الدولي في أهداف ومبادئ االتحاد المنصوص عليها في اال
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  8المادة 

  مراجعة المعاهدات

  

مراجعة معاهدات  اقتراح  ، عند الضرورة،لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولييحق ل

  :االتحاد األفريقي وذلك بغية ما يلي/منظمة الوحدة األفريقية

  

لي والتطورات  بين معاهدات االتحاد األفريقي للقانون الدومواءمةضمان ال  ) أ

 القانونية المستجدة،

ضمان مواصلة عملية المساهمة في تطوير القانون الدولي من خالل تشجيع الدول   ) ب

 األعضاء على تحديد المعايير،

  التأكد من أن تحديد المعايير داخل االتحاد يظل مناسبا وذا صلة،) ج

  .ات الدوليةلتزامتعزيز مواءمة اال) د

  

  9المادة 

  نشر القانون الدوليتعليم ودراسة و

  

 وقانون االتحاد األفريقي خاصة، تتعاون القانون الدوليبغية تشجيع تعليم ودراسة ونشر 

لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية 

  .األخرى وكذلك اتحادات المحاماة واالتحادات األخرى للمحامين
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  01المادة 

  الترشيحات

  

، يدعو رئيس المفوضية كل دولة عضو  حيز التنفيذ النظام األساسيدخول هذافور  -1

 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي كتابيا في النتخاباتإلى تقديم أسماء مرشحيها 

 .يوما مع سيرهم الذاتية) 90(غضون تسعين 

 مع األخذ في االعتبار على األكثر) 2(يجوز لكل دولة عضو تقديم مرشحين اثنين  -2

 .تمثيل الجنسين

يعد رئيس المفوضية قائمة بأسماء المرشحين بالترتيب األبجدي ويرسلها إلى الدول  -3

 ا ينتخب خاللهدورة المجلس التنفيذي التياألعضاء مع السير الذاتية لكل مرشح قبل 

 .يوما على األقل) 30(األعضاء بثالثين 

  

  11المادة 

  انتخاب األعضاء

  

النظام األساسي وقواعد هذا يحكم . خب المجلس التنفيذي األعضاء باالقتراع السريينت

 .إجراءات المجلس التنفيذي عملية انتخاب األعضاء

  12المادة 

  مدة والية األعضاء

غير . سنوات ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط) 5 (خمسينتخب األعضاء لمدة  -1

لذين انتخبوا أثناء االنتخابات األولى، تنتهي من األعضاء ا) 5(أن مدة والية خمسة 

 . مرة واحدة فقطسنوات ويجوز إعادة انتخابهم) 3 (ثالثبعد 
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 ثالثالاألعضاء الذين تنتهي مدة واليتهم في نهاية فترة المجلس التنفيذي يختار رئيس  -2

 . األولى بالقرعة فور انتهاء االنتخابات األولىسنوات) 3(

ينتخب ليحل محل عضو آخر لم تنته مدة واليته، من قرر أن من الميأتي العضو الذي  -3

 .نفس اإلقليم

 .يتولى العضو مهامه للمدة المتبقية من والية العضو السابق -4

  

  13المادة 

  العزل من المنصبالتعليق ووستقالة الا

  

يجوز ألي عضو االستقالة بتوجيه رسالة االستقالة إلى الرئيس الذي يقدم هذه الرسالة  -1

  .س المفوضيةإلى رئي

إذا ن ي األعضاء اآلخرثلثي على توصية ي عضو بناًءأيتم تعليق أو إيقاف عضوية  -2

المحددة في هذا النظام األساسي وفي قواعد يستوفي الشروط المطلوبة لم ُيعد 

 .الستمرار عضويتهإجراءات لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 

وية أي عضو لعناية المجلس التنفيذي من ينقل الرئيس التوصية بتعليق أو إيقاف عض -3

ويتم التعليق أو اإليقاف طبقا لقواعد إجراءات لجنة االتحاد . خالل رئيس المفوضية

 .األفريقي للقانون الدولي

 .هذه التوصية نهائية بعد اعتمادها من قبل المجلس التنفيذيتصبح  -4

  

  14المادة 

  شغورال

 :شاغرا تحت الظروف التاليةللقانون الدولي في لجنة االتحاد األفريقي يكون مقعد ما  .1

 الوفاة،  ) أ

  االستقالة،  ) ب
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 . أعاله13 طبقا للمادة اإلعفاء عن المنصب) ج

، يقوم الرئيس من خالل رئيس هن منصبم ئه أو إعفا عضو مافي حالة وفاة، استقالة. 2

ة  ثم يعلن رئيس المفوضي. باألمر كتابيا على الفوردول األعضاءالمفوضية بإبالغ ال

  .عن شغور المنصب

  .يتبع نفس اإلجراء في انتخاب األعضاء لشغل المقاعد الشاغرة. 3

  

  15المادة 

  الدورات

  

 .يقوم أعضاء لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي بمهامهم على أساس غير متفرغ -1

 .في السنة في دورات عادية) 2(تجتمع لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي مرتين  -2

 . بطلب من الرئيس أو من ثلثي األعضاءدورات استثنائيةن أن تجتمع في يمكو

 .تحدد قواعد إجراءات لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي مدة دوراتها -3

 غير .  لالتحادتعقد دورات لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي في المقر الرئيسي -4

ن آخر غير المقر الرئيسي، تتكفل أنه إذا تمت دعوة اللجنة إلى االجتماع في مكا

التي كانت ستنجم في حالة عقد االجتماع والنفقات الزائدة الدولة العضو بنفس النفقات 

 .في المقر الرئيسي

  

  16المادة 

  النصاب القانوني

  

 )6 ( ستةيتكون النصاب القانوني ألي اجتماع للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي من 

  .أعضاء
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  17المادة 

   االتحاد األفريقي للقانون الدولي لجنة ونائب رئيسرئيسانتخاب 

  

 رئيس الرئيس ونائب ال  أعضاء لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي من بينهمينتخب -1

مرة المنتخبين ويجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ) 2(ليعمال لفترة سنتين 

 .واحدة فقط

 ،دهااعتمسوف يتم اتحاد األفريقي للقانون الدولي التي تحدد قواعد إجراءات لجنة اال -2

 . طرق انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وكذلك مهامهما

  

  18لمادة ا

  األجور

  

 .ؤتمرها الم وبدالت يحدديتقاضى األعضاء أجوراً -1

 خضعباستثناء الخبراء االستشاريين الذين تحكم ظروف خدمتهم شروط عقودهم، ت -2

نظم ولوائح عاملي االتحاد لالتحاد األفريقي للقانون الدولي ظروف خدمة عاملي لجنة ا

 .األفريقي

  

  19المادة 

  قواعد اإلجراءات

  

من  قواعد اإلجراءات الخاصة بها لتمكينها وضعبتقوم لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 

  . وتقدمها إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليهاالقيام بمهامها
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  20المادة 

  اتاللغ

لغات الللجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي نفس لغات عمل اللغات الرسمية وتكون 

  .التحادا عملالرسمية ولغات 

  

  21المادة 

  الموارد البشرية والمادية

  

للجنة االتحاد األفريقي توفر المفوضية الوسائل الضرورية، والعدد الكافي من العاملين 

   .قيام بمهامها على نحو فعال لتمكينها من الللقانون الدولي

  

  22المادة 

  االمتيازات والحصانات

  

االمتيازات والحصانات التي نفس يتمتع األعضاء من تاريخ انتخابهم وطوال مدة واليتهم ب

  . كبار المسؤولين في االتحاديتمتع بها 

  

  23المادة 

  لميزانيةا

 . االتحادمن ميزانية تشكل ميزانية لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي جزءا  -1

تعد لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي وتقدم مشروع ميزانيتها إلى االتحاد للموافقة  -2

 .عليه وإدخاله في ميزانية االتحاد

 . تعد المفوضية الميزانية األولية للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي -3
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  24المادة 

  فريقيالتعاون مع األجهزة األخرى لالتحاد األ

  

يجوز للجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، إذا رأت ذلك ضروريا، أن تتشاور مع أي 

يتم توزيع جميع الوثائق . جهاز لالتحاد حول أي موضوع يندرج في اختصاص هذا الجهاز

 ذات الصلة وذلك لعلمها  االتحادالتي توزعها اللجنة على الدول األعضاء، على أجهزة

  .قتراحاتها أو التدابير التي تتخذها عند الضرورةوتعليقاتها وا

  

  25 لمادة ا

  التعاون مع المنظمات األخرى

  

بغية توسيع قاعدة مشاوراتها، يجوز للجنة، أن تتشاور مع أي منظمة حكومية  -1

مشتركة أو دولية أو وطنية تراها ذا صلة حول أي موضوع يسند إليها إذا رأت أن 

 .دها في القيام بمهامهاهذا اإلجراء من شأنه أن يساع

 المفوضية بعد فريقي للقانون الدولي، يعد رئيساالتحاد األلغرض توزيع وثائق لجنة  -2

التشاور مع لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، قائمة بأسماء المنظمات الوطنية 

 يسعى.والدولية المعنية بمسائل القانون الدولي مثل اللجان الوطنية إلصالح القانون

على األقل في  عضو ةلكل دول) 1(رئيس المفوضية إلى إدخال منظمة وطنية واحدة 

 .هذه القائمة

بغية تعزيز القانون الدولي في القارة األفريقية، يتعين على لجنة االتحاد األفريقي  -3

 .مع لجنة األمم المتحدة للقانون الدولي تعاون وثيقللقانون الدولي إقامة 
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  26المادة 

  تالتعديال

  

  :تعديل هذا النظام األساسي ؤتمرللمجوز ي  -1

لجنة االتحاد المجلس التنفيذي، بعد الحصول على رأي من من  بتوصية  )1

  .األفريقي للقانون الدولي

  .بتوصية من لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي  )2

  

  .ؤتمر اعتمادها من قبل المفور نافذة التعديالت تصبح  -2

  

  27المادة 

  ل حيز التنفيذالدخو

  

  .ؤتمر الم اعتماده من قبلفوريدخل هذا النظام األساسي حيز التنفيذ 

  ـ
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  :الديباجة

  

 اء في االتحاد األفريقي،نحن، الدول األعض

  

 القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي المعتمد في لومي، توجو فـي           إذ نأخذ في االعتبار   

  ؛2000 يوليو 11

  

 برؤية الدول األعضاء الموحدة حـول المعاهـدة المؤسـسة للجماعـة             وإذ نسترشد 

لتنميـة   بهـدف تعزيـز ا     1991االقتصادية األفريقية المعتمدة في أبوجا، نيجريا عام        

االقتصادية واالجتماعية والثقافية المستدامة ذاتيا إلى جانـب تكامـل االقتـصاديات            

  األفريقية؛ 

  

  عملية تنفيذ المعاهدة المذكورة أعاله؛ب بضرورة التعجيل واقتناعا منا

  

 مـن   لـه  التوجيهية الجديدة     السياسة  أن مقررات االتحاد األفريقي وخطوط     وإذ ندرك 

تكامل أفريقيا وأن االلتزامات بتنفيذ البرامج اإلنمائيـة ومكافحـة          عملية  بأجل التعجيل   

الفقر يجب أن تستند إلى براهين واضحة وبالتالي، فهي تتطلب نظاما قويـا للبيانـات      

  ؛تسقةها وشاملة ومباإلحصائية يوفر معلومات إحصائية حول القارة موثوق 

  

 لصنع القرار من قبـل كافـة         أن المعلومات اإلحصائية أساسية    وإذ نأخذ في االعتبار   

عناصر المجتمع وعلى وجه الخصوص صناع الـسياسة باإلضـافة إلـى الفـاعلين              

  االقتصاديين واالجتماعيين ومن ثم، فإنها ضرورية لتكامل القارة وتنميتها المستدامة؛
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   ضرورة تعزيز تنسيق األنشطة اإلحصائية في القارة؛وإذ ندرك

  

 المعلومات اإلحصائية الرسمية تُبنى، إلى حـد كبيـر،           أن الثقة العامة في    وإذ نالحظ 

  األساسية؛ الديمقراطية على احترام القيم والمبادئ 

  

 أن جودة المعلومات اإلحصائية الرسمية المتـوفرة لـدى اإلدارات   وإذ نالحظ أيـضا  

العامة ومجاالت النشاط األخرى تعتمد إلى حد كبير على التعاون الفعال بين مزودي             

  مستخدمي البيانات اإلحصائية؛ ومنتجي و

  

 أن المسؤولية المهنية واالجتماعية لخبراء اإلحـصاء األفـريقيين ال           وإذ نالحظ أيضا  

تتطلب مهارات وقدرات فنية فحـسب ولكـن أيـضا احتـرام المبـادئ األساسـية                

   الرسمية واألخالقيات المهنية وأفضل الممارسات؛إلحصائياتل

  

 في أفريقيا من قبل مؤتمر الوزراء       ءإلحصاحول تنمية ا   باعتماد خطة العمل     وإذ نذكَر 

األفريقيين المسؤولين عن التنمية االجتماعية واالقتصادية المنعقد فـي أديـس أبابـا،             

  ؛1990إثيوبيا في مايو 

  

 بقرار اللجنة اإلحصائية لألمم المتحـدة حـول المبـادئ األساسـية             وإذ نذكَر أيضا  

  ؛1994ريل  الرسمية المعتمد في أبإلحصائياتل

  

 خـالل   ءإلحصا مدونة السلوك المهني المعتمدة من قبل المعهد الدولي ل         وإذ نشير إلى  

  ؛1985دورته الخامسة واألربعين المنعقدة في أغسطس 
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 المقاييس والمعايير والمفاهيم الدولية ضروري للمقارنـة        تنفيذ بأن اعتماد و   وإذ نذكَر 

ات قابلة للمقارنـة علـى الـصعيد        ئيإحصابين البلدان وبالتالي، يعتبر شرطا إلنتاج       

  القاري؛

  

 إلى النظام العام لنشر البيانـات فـي     بوصول معظم البلدان األفريقيةوإذ نذكَر أيضا

صندوق النقد الدولي أو المعايير الخاصة لنشر البيانات والمعايير المرتبطـة بإطـار             

  تقييم جودة البيانات كما حددها صندوق النقد الدولي؛

  

 باإلعالن حول أفضل الممارسات في التعاون الفنـي فـي المـسائل             ذكَر أيضا وإذ ن 

اإلحصائية المعتمد من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة خالل دورتها المنعقدة في            

  ؛1999مارس 

  

  ؛2005 إعالن باريس حول فعالية المساعدة اإلنمائية المعتمد في مارس وإذ نشير إلى

  

للمبادرات التي اتخذتها مختلف المنظمات اإلحصائية المعنيـة         وإذ نعرب عن تقديرنا   

 وعلـى وجـه     ءإلحـصا على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل تنميـة ا         

الخصوص تعزيز التشريعات الوطنية، اعتماد وتنفيذ اسـتراتيجيات وطنيـة لتنميـة            

قتصادية اإلقليميـة   قيام المجموعات اال   من أجل القيام باألنشطة اإلحصائية،       ءإلحصاا

اعتماد مؤتمر وزراء الماليـة والتخطـيط والتنميـة         ،  تسقةوضع أدوات إحصائية م   ب

إطار مرجعي استراتيجي إقليمي لبناء القدرات اإلحصائية فـي         االقتصادية األفريقيين   

  ؛2007في ) ستاتكوم أفريكا( وإنشاء اللجنة اإلحصائية ألفريقيا 2007أفريقيا عام 
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 لتعزيز استقاللية ووضـع معاهـد       بها جهود المضطلع  لل تقديرنا أيضا وإذ نعرب عن    

 وضمان التمويل الكافي المستقر لألنشطة اإلحصائية طبقا للطبعـة الثالثـة            ءإلحصاا

  ؛2003لدليل األمم المتحدة للمنظمات اإلحصائية المعتمد عام 

  

ي كاب تاون فـي   المنعقدة فءإلحصا بقرارات الندوة األفريقية حول تنمية ا    وإذ نـذكَر  

   على التوالي؛2007 وكيجالي، يناير 2006يناير 

  

 بالمقرر الصادر عن المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي فـي أديـس أبابـا،              وإذ نذكَر 

  ؛ءإلحصا بشأن صياغة ميثاق أفريقي ل2007إثيوبيا، في يناير 

  

 القـدرات    بتعزيز صنع القرار المبني على المعلومات اإلحـصائية وبنـاء          وإذ نتعهد 

  اإلحصائية في القارة؛

  

 في القـارة    ءإلحصا وضع إطار قانوني مشترك لتنمية ا      وإذ نعرب عن تصميمنا على    

  .األفريقية

  

  : اتفقنا على ما يلي
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  الجـزء األول

  أحكـام عامـة
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  الباب األول

  تعريفات

  

  1المادة 

  تعريفات

  
  :ية ما يليألغراض هذا الميثاق،  الكلمات والعبارات التال

  .  مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي"المؤتمر"كلمة   )أ (

  .ءإلحصا الميثاق األفريقي ل"الميثاق"كلمة   )ب(

  . مفوضية االتحاد األفريقي"المفوضية"كلمة   )ج (

  . لالتحاد األفريقي وحقوق اإلنسان محكمة العدل"المحكمة"كلمة   )د (

  . الدول األعضاء في االتحاد األفريقي "الدول األعضاء"عبارة   )هـ(

  .  الدول األعضاء التي صدقت على هذا الميثاق"الدول األطراف"عبارة   )و (

 البيانات المطلوبة إلنتاج معلومـات إحـصائية منظمـة يـتم            "ءإلحصاا"كلمة    )ز (

الحصول عليها من التعداد والدراسات االستقصائية اإلحـصائية أو الـسجالت           

  .اإلدارية

ـ      "المعلومات اإلحصائية "عبارة    )ح ( ـ  / و ا أية معلومات منظمـة كم  يـتم   اأو نوع

الحصول عليها من البيانات اإلحصائية التي تسهل فهم التوجهات االقتـصادية           

والسياسية والديمغرافية واالجتماعية والبيئية والثقافيـة إلـى جانـب مـسائل            

  .الجنسين والمسائل المتعلقة بالحكم وغيرها

 سلسلة المعلومات التي تكون عموما نـصية والتـي          "البيانات الفوقية "عبارة    )ط (

تم فيه جمع البيانات اإلحصائية ومعالجتهـا وتحليلهـا         يتعزز فهم السياق الذي     
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 جميع المعلومات اإلحصائية المطلوبة لـصياغة       " األفريقية إلحصائياتا"عبارة    )ي (

ة الوطنيـة   ورصد وتقييم السياسات والبرامج اإلنمائية في أفريقيا على األصعد        

  .واإلقليمية والقارية

 الـسلطات    هي المعلومات اإلحصائية التي تقوم     " الرسمية إلحصائياتا"عبارة    )ك (

  .اإلحصائية بإنتاجها وإثبات صحتها وتجميعها ونشرها

أو المنظمـات   / و إلحـصائيات  المعاهد الوطنية ل   "السلطات اإلحصائية "عبارة    )م (

 الرسـمية علـى     إلحـصائيات اإلحصائية األخرى المسؤولة عن إنتاج ونشر ا      

  .األصعدة الوطنية واإلقليمية والقارية

 الشراكة المكونة من األنظمـة اإلحـصائية    "ي األفريقي النظام اإلحصائ "عبارة    )س (

مزودي ومنتجي ومستخدمي البيانات، معاهد البحث والتـدريب فـي          (الوطنية  

والوحدات اإلحصائية  .) ..لخا،  إلحصائيات، هيئات تنسيق ا   إلحصائياتمجال ا 

في المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات اإلحصائية اإلقليمية ومراكـز         

دريب اإلقليمية والوحدات اإلحصائية للمنظمات القارية وهيئات التنسيق على         الت

  .المستوى القاري

، المجموعات االقتـصادية اإلقليميـة والمنظمـات    "المنظمات اإلقليمية "عبارة    )ع (

  .اإلحصائية اإلقليمية ومراكز التدريب اإلقليمية

 إلحصائياتاحث في مجال ا    أي مهني أو ب    "الخبير اإلحصائي األفريقي  "عبارة    )ف (

ضمن النظام اإلحصائي   معني بتجميع وإنتاج وتحليل ونشر البيانات اإلحصائية        

  .األفريقي
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  الباب الثاني

  األهداف

  

  2المادة 

  األهداف

  

  :أهداف الميثاق هي كالتالي

 في أفريقيا وعلى وجه الخصوص إنتاج ءإلحصا بمثابة إطار لتنمية اكونتأن  -1

انات والمعلومات اإلحصائية على األصعدة الوطنية واإلقليمية وإدارة ونشر البي

 .والقارية
 في إلحصائيات بمثابة أداة ووسيلة لكسب التأييد من أجل تنمية اكونتأن  -2

 .القارة
 وقابلية مقارنتها لتقييم عملية التكامل إلحصائياتضمان تحسين جودة ال -3

 .االقتصادي واالجتماعي في القارة
مبادئ األساسية إلنتاج وتخزين وإدارة ونشر واستخدام تعزيز احترام الل -4

 .المعلومات اإلحصائية في القارة األفريقية

 في تعزيز تنسيق األنشطة اإلحصائية والمؤسسات اإلحصائية في ةساهمللم -5

أفريقيا بما في ذلك تنسيق مداخالت الشركاء على األصعدة الوطنية واإلقليمية 

 .والقارية

ضمان استقالليتها ثم سسية للسلطات اإلحصائية في أفريقيا وبناء القدرات المؤل -6

 .توفير الموارد البشرية والمادية والمالية الكافيةلمع إيالء اهتمام خاص 

 بمثابة إطار مرجعي لممارسة مهنة الخبير اإلحصائي األفريقي كونلت -7

 .وأخالقيات المهنة وأفضل الممارسات
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 .وتقييمها على أساس األدلة والبراهينتعزيز ثقافة صياغة السياسات ورصدها ل -8

  .ساهم في السير الحسن والفعال للنظام اإلحصائي األفريقي وتقاسم التجاربلت -9

  .تنفيذ البرامج المتعلقة باإلحصائياتلتأكد من عدم وجود ازدواج في ا - 10

  

  الباب الثالث

  مبادئ الميثاق

  

  3المادة 

  المبادئ

  

وخبراء اإلحصاء األفريقيين وكافة ة يجب أن تحترم منظمات األنظمة اإلحصائي

المبادئ القاري اإلقليمي وعلى الصعيد الوطني والعاملين في مجال اإلحصائيات 

 الرسمية المعتمد من إلحصائيات المبادئ األساسية لحولالمنصوص عليها في القرار 

كما ينبغي أن يقوموا أيضا . 1994قبل اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في أبريل 

  :بتطبيق أفضل الممارسات للمبادئ المحددة أدناه

  

  :االستقاللية المهنية: المبدأ األول

يجب أن تكون السلطات اإلحصائية قادرة على القيام : االستقاللية العلمية -

بأنشطتها طبقا لمبدأ االستقاللية العلمية، وعلى وجه الخصوص إزاء السلطات 

ذا يعني أنه يتعين اختيار الطرق وه. السياسية أو أصحاب المصالح اآلخرين

والمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في العملية اإلحصائية من قبل السلطات 

مدونة السلوك المهني اإلحصائية فقط من دون أي تدخل مهما كان نوعه طبق 

  .وأفضل الممارسات
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ينبغي أن تقوم السلطات اإلحصائية بإنتاج وتحليل ونشر اإلحصائيات : النزاهة -

فريقية والتعقيب عليها طبقا لمبدأ االستقاللية العلمية وعلى نحو موضوعي األ

 .ومهني وشفاف

 يجب أن تستخدم السلطات اإلحصائية والخبراء اإلحصائيون :المسؤولية -

األفريقيون طرقا واضحة وذات صلة بالموضوع في عملية جمع ومعالجة 

لسلطات اإلحصائية كما يجب أن تتمتع ا. وتحليل وعرض البيانات اإلحصائية

بحق وواجب إبداء المالحظات بشأن التفسير الخاطئ واالستخدام غير المناسب 

 . للمعلومات اإلحصائية التي تنشرها

 لتسهيل التفسير الصحيح للبيانات، يتعين على السلطات اإلحصائية :الشفافية -

ستخدمها طبقا تتوفير معلومات حول المصادر والطرق واإلجراءات التي 

عملية األنظمة حكم يي ذال داخليالقانون الكون ييجب أن . عايير العلميةللم

 .اإلحصائية في متناول الجماهير

  

  :الجودة: المبدأ الثاني

  . األفريقية الحتياجات المستخدمينإلحصائياتيجب أن تستجيب ا: األهمية -

نة،  األفريقية، بكل تفاصيلها الممكإلحصائياتيجب أن تُحفظ كافة ا: االستدامة -

في شكل يضمن استخدامها من قبل األجيال القادمة مع الحفاظ على مبدأي 

 .السرية وحماية مقدمي المعلومات

 يجب أن يتم جمع البيانات المستخدمة ألغراض إحصائية  :مصادر البيانات -

أو /من مصادر مختلفة مثل التعداد والدراسات االستقصائية اإلحصائية و

وينبغي أن تختار المنظمات اإلحصائية مصادرها مع األخذ . السجالت اإلدارية

في االعتبار جودة البيانات التي تقدمها مثل هذه المصادر ومسايرتها لألحداث 

ينبغي أن . وعلى وجه الخصوص التكاليف الناجمة عن مقدمي المعلومات
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 األفريقية الواقع بدقة إلحصائيات يجب أن تعكس ا:الدقة والموثوقية -

 .وموثوقية

 يتعين على السلطات اإلحصائية ضمان استمرارية المعلومات :االستمرارية -

 .اإلحصائية وقابلية مقارنتها عبر األزمنة

 األفريقية منسجمة إلحصائيات ينبغي أن تكون ا:قابلية المقارنةاالنسجام و -

ولهذا الغرض، . داخليا عبر األزمنة وأن تسمح بالمقارنة بين األقاليم والبلدان

ات من مختلف المصادر وتضمن استخدامها حصائياإلهذه يجب أن تجمع 

طرق كما ينبغي أن تستخدم المفاهيم والتصنيفات والمصطلحات وال. المتعدد

 .المعترف بها والمقبولة دوليا

 األفريقية في الوقت المناسب وفي إلحصائياتيتعين نشر ا: التوقيت المناسب -

 .أسرع وقت ممكن حسب الجدول الزمني المحدد مسبقا

 األفريقية األحداث والتوجهات إلحصائيات يجب أن تعكس ا:مسايرة األحداث -

 .الراهنة

لبيانات اإلحصائية وطرق تحليلها في  ينبغي أن يأخذ إنتاج ا:الخصوصيات -

 .االعتبار الخصائص المميزة ألفريقيا

 يتعين على الدول األعضاء القيام بتوعية الجماهير وعلى وجه :بناء التوعية -

  . إلحصائياتالخصوص مزودي البيانات اإلحصائية بشأن أهمية ا

  

  :صالحيات جمع البيانات وحشد الموارد: المبدأ الثالث

الصالحيات القانونية الوطنية  يجب أن تمتلك السلطات اإلحصائية :الصالحيات -

بطلب .  األفريقيةإلحصائياتالواضحة التي تمكَنها من جمع البيانات إلنتاج ا

من السلطات اإلحصائية، يتم إلزام اإلدارات العامة ومؤسسات األعمال 
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يجب أن تكون الموارد المتاحة للسلطات اإلحصائية متوفرة : الموارد الكافية -

ومستقرة بما فيه الكفاية بأكبر قدر ممكن حتى تتمكن من االستجابة لالحتياجات 

وتتحمل حكومات الدول . ية على األصعدة الوطنية واإلقليمية والقاريةاإلحصائ

 .توفير مثل هذه المواردعن األطراف المسؤولية األولية 

 يتعين على السلطات اإلحصائية استخدام الموارد المتوفرة :فعالية الكلفة -

ويستلزم ذلك على وجه الخصوص أن تتم برمجة العمليات، إذا . بفعالية وكفاءة

جيد الستخدام االنتاج واإلفيجب بذل كل الجهود لتحقيق . كن، على نحو أمثلأم

 من السجالت اإلدارية بغية تخفيض التكاليف الناجمة مستمدة الإلحصائياتل

عن مقدمي المعلومات وتفادي الدراسات االستقصائية اإلحصائية المباشرة 

 .الباهظة الكلفة بقدر اإلمكان

  

  النشر: المبدأ الرابع

.  األفريقية بأي شكل من األشكالإلحصائياتال يجب احتباس ا: وصولال -

فينبغي ضمان هذا الحق المالزم في وصول كافة المستخدمين إليها دون 

 ويمكن توفير البيانات الجزئية للمستخدمين . العرفياستثناء بموجب القانون

  .شريطة احترام القوانين واإلجراءات ذات الصلة والحفاظ على السرية

 يجب وضع آليات للمشاورات مع كافة مستخدمي :الحوار مع المستخدمين -

 المعلومات اإلحصائية تطابق األفريقية دون تمييز بغية ضمان إلحصائياتا

 .الممنوحة مع احتياجاتهم
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كما .  في شكل واضح وقابل للفهمإلحصائيات ينبغي تقديم ا:الوضوح والفهم -

أن تكون في متناول الجميع ى عليجب أن تُنشر على نحو عملي ومناسب 

 .ومرفقة بالبيانات الفوقية والتعقيبات التحليلية المطلوبة

 األفريقية في شكل يضمن قدرة كافة إلحصائيات يجب أن تُنشر ا:التزامن -

وعندما تُقدم معلومات مسبقة . المستخدمين على استخدامها في نفس الوقت

كي تجيب على األسئلة محتفظ بها لبعض السلطات من أجل منحها الوقت 

 مع اإلشارة إلى طبيعة مثل هذه جهازالمحتملة، يجب اإلعالن عن ذلك 

 .ل زمني قبل نشرهاجدوالمعلومات وتحديد هوية المتلقي ووضع 

 يجب أن تقوم السلطات اإلحصائية بتصحيح المنشورات التي :التصحيح -

موحدة أو تتضمن أخطاء فادحة عن طريق استخدام الممارسات اإلحصائية ال

 . في الحاالت الخطيرةإلحصائياتتعليق نشر مثل هذه ا
 

  :حماية مصادر البيانات والمعلومات: المبدأ الخامس

ن ي األفريقيءوخبراء اإلحصاالوطنية يتعين على السلطات اإلحصائية : السرية -

 في أفريقيا ضمان حماية الحياة إلحصائياتوجميع العاملين في مجال ا

األسر، الشركات، المؤسسات ( التجارية لمقدمي البيانات الشخصية واألسرار

إلى جانب سرية مثل هذه المعلومات ) العامة ومقدمي المعلومات اآلخرين

  .  بحتةواستخدامها المطلق ألغراض إحصائية

يجب إعالم األشخاص أو الكيانات التي يتم : تقديم الضمانات لمصادر البيانات -

الستقصائية اإلحصائية بالهدف من مثل هذا استجوابها في إطار الدراسات ا

 .تم اتخاذها لحماية البيانات المقدمةياالستجواب وباإلجراءات التي 

 ال ينبغي استخدام البيانات المتعلقة باألفراد أو الكيانات التي يتم جمعها :الهدف -

ألغراض إحصائية في المتابعات القضائية أو في التدابير التأديبية أو لغرض 

 . قرارات إدارية ضد هؤالء األفراد أو الكياناتاتخاذ
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 تقوم السلطات اإلحصائية بدراسات استقصائية ال ينبغي أ:األساس المنطقي -

إحصائية إال في حالة عدم توفر المعلومات ذات الصلة في السجالت اإلدارية 

متطلبات الجودة التي يجب أن من حيث  مثل هذه المعلومات كفايةأو عدم 

 . المعلومات اإلحصائيةتستجيب لها
 

  :التنسيق والتعاون: المبدأ السادس

يعتبر التنسيق والتعاون بين السلطات اإلحصائية في بلد ما ضروريا : التنسيق -

كما يعتبر التنسيق والحوار بين . مة المعلومات اإلحصائيةءلضمان جودة وموا

ام أعضاء النظام اإلحصائي األفريقي ضروريا لمواءمة وإنتاج واستخد

  . األفريقيةإلحصائياتا

يجب تشجيع التعاون الثنائي والمتعدد األطراف بغية رفع مستوى : التعاون -

 .إنتاج األنظمة اإلحصائية األفريقية
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  الباب الرابع

  األطرافالدول التزامات 

  

  4المادة 

  األطرافالدول التزامات 

  

 الميثاق هذا على األهداف والمبادئ المنصوص عليها فيالدول األطراف توافق 

باتخاذ التدابير المناسبة وعلى لتعزيز أنظمتها وسياستها اإلحصائية الوطنية وتتعهد 

وجه الخصوص التشريعية والتنظيمية واإلدارية منها لضمان مطابقة قوانينها 

  .وتشريعاتها لهذا الميثاق

  

  الباب الخامس

  آليات تنفيذ ورصد وتقييم الميثاق ومجال تطبيقه

  

  5المادة 

  على الصعيد الوطني

  .تضمن الدول األطراف تنفيذ هذا الميثاق في بلدانها

  

  6المادة 

  على الصعيد اإلقليمي

 على الصعيد إلحصائيات األهداف والمبادئ التي تحكم اتطابقتضمن الدول األعضاء 

ولهذا الغرض، يجب أن تقوم برصد أنشطة المنظمات . هذا الميثاقع اإلقليمي م

  .يميةاإلحصائية اإلقل
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  7المادة 

  على الصعيد القاري

  

يتعين على المفوضية، بالتعاون مع كافة األعضاء في النظام اإلحصائي  - 1

  .األفريقي، وضع آلية مناسبة لتنفيذ ورصد وتقييم هذا الميثاق

 أدناه 8تكون المفوضية جهاز التنسيق المركزي لتنفيذ هذا الميثاق طبقا للمادة  - 2

 :وتقوم باألنشطة التالية

  .ساعدة الدول األطراف على تنفيذ الميثاقم  ) أ

 . تنسيق التدابير المتخذة لتقييم تنفيذ هذا الميثاق  ) ب

 في أفريقيا إلحصائياتالقيام بعملية قوية لكسب التأييد من أجل تنمية ا  )ج

  .باعتبارها بنية تحتية رئيسية لنهضة أفريقيا

  .ياتإلحصائضمان قيام الدول األطراف بإنشاء صندوق لتنمية ا  )د

 بالتعاون مع كافة أعضاء النظام إلحصائياتالمساهمة في تعزيز ثقافة ا  )هـ

  .اإلحصائي األفريقي

  

  8المادة 

  العالقات بين أعضاء النظام اإلحصائي األفريقي

  

يعتبر النظام اإلحصائي األفريقي شراكة تعمل بمثابة شبكة طبقا لمبدأ  - 1

ابير الضرورية لعمل النظام ويتمثل هذا المبدأ في اتخاذ التد. الالمركزية

 في وعضكل ويتعين على . بمستويات تمكَنه من تحقيق أكبر قدر من الفعالية

  . ضمان التنسيق المناسب داخل النظاماختصاصهمجال 
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يجب أن يمكَن تنفيذ هذا الميثاق المنظمات اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والقارية  - 2

كما يجب أن . بقا لمبدأ الالمركزيةمن لعب دورها كامال في تنمية أفريقيا ط

ها لألفريقيين وللشركاء في بيؤدي أيضا إلى توفير بيانات إحصائية موثوق 

 . في القارةالسائد التنمية من أجل فهم أفضل للوضع 

  

  9المادة 

  األفريقي واألطراف األخرىالتعاون بين النظام اإلحصائي 

  

  . األخرىألطرافقيات مع ايمكن أن يبرم النظام اإلحصائي األفريقي اتفا - 1

هذا الميثاق، يقيم النظام اإلحصائي األفريقي عالقات تعاون مع عند تنفيذ  - 2

صة صختالنظام اإلحصائي العالمي وعلى وجه الخصوص مع المؤسسات الم

 .التابعة لألمم المتحدة ومع أية منظمة دولية أخرىذات الصلة 

إلى أجهزة ع األطراف األخرى ماالتفاقيات المبرمة المعلومات حول يتم تقديم  - 3

 .صنع السياسات في االتحاد األفريقي والدول األعضاء

  

  10المادة 

  تطبيقالمجال 

 بما في ذلك البيئة ءإلحصاطبق هذا الميثاق على كافة األنشطة المتعلقة بتنمية اني

طبق على وجه ينو.  والمنتجات اإلحصائيةإلحصائياتالمؤسسية وعملية إنتاج ا

  : األنشطة التاليةالخصوص على

 .التشريع اإلحصائي •

 .إلحصائياتعمليات كسب التأييد ل •

 .مواءمة طرق تجميع وإنتاج ونشر المعلومات اإلحصائية •
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حشد الموارد البشرية والمالية لتنمية األنشطة اإلحصائية ومن أجل السير  •

 .الفعال للنظام اإلحصائي األفريقي

 .صطلحات ومنهجيات حديثةوضع تعريفات ومفاهيم، مقاييس ومعايير، م •

 .تنسيق األنشطة اإلحصائية •

 .تجميع ومعالجة وإدارة وحفظ البيانات •

 .نشر المعلومات اإلحصائية واستخدامها •

 .التحليل والبحث اإلحصائي •

 .التدريب اإلحصائي وتنمية الموارد البشرية •

  

  11المادة 

  الترويج للميثاق

ورية لضمان نشر هذا الميثاق على يتعين على الدول األطراف اتخاذ التدابير الضر

  .نطاق واسع طبقا ألحكام دساتيرها وإجراءاتها ذات الصلة
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  الجزء الثاني

  أحكام ختامية
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  12المادة 

  الشرط الوقائي

  

المبادئ والقيم الواردة في االتفاقيات لإلخالل بأي بند من هذا الميثاق تفسير ال يمكن 

  . في أفريقياإلحصائياتمية ااألخرى ذات الصلة لتعزيز تن

  

  13المادة 

  تفسير الميثاق

  

. هذا الميثاقأو تنفيذ ة ناجمة عن تفسير أو تطبيق قضييجب إطالع المحكمة على أية 

  .لى المؤتمرع قضايا هذه العرضتوفي انتظار إنشاء المحكمة، 

  

  14المادة 

  التوقيع والتصديق واالنضمام

  

 والتصديق عليه واالنضمام إليه من قبل جميع يكون هذا الميثاق مفتوحا للتوقيع - 1

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي طبقا لإلجراءات الدستورية المتبعة في 

  .كل دولة

 .تودع وثائق التصديق أو االنضمام لدى رئيس المفوضية - 2

  

  15المادة 

  الدخول حيز التنفيذ

خمسة يه من قبل وثائق التصديق علدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد إيداع ي - 1
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 صبحبالنسبة لكل دولة عضو تنضم إلى الميثاق بعد دخوله حيز التنفيذ، ي - 2

االنضمام  تاريخ إيداع الدول المعنية وثائق  مناعتباراًالميثاق ساري المفعول 

 .لدى رئيس المفوضية

 .يثاق حيز التنفيذيبلغ رئيس المفوضية الدول األعضاء بدخول الم - 3

  

  16المادة 

  التعديل والمراجعة

  

  .يجوز ألية دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا الميثاق - 1

تقدم مقترحات التعديل أو المراجعة كتابيا إلى رئيس المفوضية الذي يقوم  - 2

يوما من ) 30(بدوره بإحالة نسخ منها إلى الدول األطراف في غضون ثالثين 

 .المهاتاريخ است

 على توصية من المجلس التنفيذي في يدرس المؤتمر هذه المقترحات بناًء - 3

 من هذه 2غضون سنة واحدة بعد إخطار الدول األطراف طبقا ألحكام الفقرة 

 . المادة

يعتمد المؤتمر التعديالت أو المراجعات ثم يعرضها على الدول األعضاء  - 4

تدخل مثل هذه . تبعة في كل دولة لإلجراءات الدستورية المللتصديق عليها وفقاً

 ةخمس من قبل التصديقائق وثالمراجعات حيز التنفيذ بعد إيداع  وأالتعديالت 

 .دولة طرفا) 15 (ةعشر

  

  71المادة 

  المودع لديه

نصوص أصلية باللغات العربية ) 4(يودع هذا الميثاق الذي حرر في أربعة 
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ربعة نفس الحجية القانونية، لدى واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية وللنصوص األ

 موثقة طبق األصل منه إلى كل دولة طرف ارئيس المفوضية الذي ينقل صور

يسجل رئيس . موقعة عليه ويخطرها بتاريخ إيداع وثائق التصديق أو االنضمام

 .ن العام لألمم المتحدةيالمفوضية هذا الميثاق، بعد دخوله حيز التنفيذ، لدى األم

  

ة العادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقدة الدورته اعتمد

  ........من .... اليوم ........ في
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