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 تقرير الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية

 . مقدمةأوال

 إثيوبيا، بابا،أ أديس في القانونية والشؤون للعدل المتخصصة الفنية للجنة الثالثة العادية الدورة عقدت .1

 (.الوزارية الدورة) 2017 نوفمبر 15و 14 ويومي( الخبراء دورة) 2017 نوفمبر 11 إلى 06 من

 لالتحاد تابعان وجهازان ،(44) عضوا دولة وأربعون أربع الثالثة العادية الوزارية الدورة حضرت .2

 فلللخبراء حول حقوق الط األفريقية واللجنة الدولي للقانون األفريقي االتحاد لجنة هما األفريقي،

 .ورفاهيته

 إلى تقديمها من مشاريع الوثائق القانونية قبل( 13) عشر استكمال ثالثة االجتماع من الغرض كان .3

 .واعتمادها السياسة أجهزة

 :التالية( 12) عشرة االثنتي االجتماع مشاريع الوثائق القانونية اعتمد لذلك، ونتيجة .4

 المرأة؛ وتمكين المتخصصة لمسائل الجنسين الفنية قواعد إجراءات اللجنة مشروع (1

 والتعدين؛ والصناعة المتخصصة للتجارة الفنية قواعد إجراءات اللجنة مشروع  (2

 والمياه الريفية والتنمية المتخصصة للزراعة الفنية قواعد إجراءات اللجنة مشروع (3

 والبيئة؛

 عبر القارية التحتية، للنقل، والبنية المتخصصة الفنية قواعد إجراءات اللجنة مشروع (4

 والسياحة؛ والطاقة واألقاليمية

 حبري؛ حسين جرائم لضحايا مانيتاالئ للصندوق األساسي النظام مشروع (5

واالجتماعي  االقتصادي إجراءات المجلس وقواعد األساسي النظام تعديل مشروع (6

 والثقافي؛

 المالية؛ للتحويالت األفريقي للمعهد األساسي النظام مشروع  (7

 ياموسوكرو لمقرر والتنظيمية المؤسسية النصوص مشروع (8

 نقلت بحرية األفريقية المتعلق االقتصادية للجماعة بروتوكول المعاهدة المؤسسة مشروع (9

 خارطة طريق تنفيذه؛ ومشروع وحق االستقرار اإلقامة وحقوق األشخاص

 حمايةل األفريقي االتحاد اتفاقية تنفيذ أجل من األفريقي لالتحاد النموذجي القانون مشروع (10

 أفريقيا؛ في داخليا النازحين ومساعدة

 حقوق بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق الملحق مشروع البروتوكول (11

 أفريقيا؛ المعوقين في

 .األفريقية الفضاء لوكالة األساسي النظام وعرمش (12

 (.12) ةعشر يتاالثن القانونيةمشاريع الوثائق  المؤتمر ذلك وبعد التنفيذي المجلس يبحث بأن يوصى .5

 الميثاق بروتوكول من( 1) 5 المادة تعديل بمشروع التنفيذي المجلس الثالثة العادية الدورة توص لم .6

 وقررت. والشعوب اإلنسان لحقوق أفريقية محكمة بإنشاء المتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي

 الفنية المتخصصة للعدل للجنة المقبلة الدورة إلى البروتوكول تعديل مشروع بحث إرجاء الدورة
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 لطفلا حقوقللخبراء حول  األفريقية لجنةال من الثالثة العادية الدورة وطلبت. القانونية والشؤون

 إلى لالوصو اللجنة طلبت لماذاو ، تواجهها التي والتحديات، واليتها عن شامل تقرير إعدادورفاهيته 

 على مترتبةال القانونية لآلثار مستقل تحليل إجراء الفنية المتخصصة لجنةال طلبت وأخيرا،. المحكمة

 .التعديل

الفنية  نةاللج اعتمدتها التي القانونيةيتضمن هذا التقرير التوصيات، وترفق به مشاريع الوثائق  .7

 كمالحق. القانونية والشؤونالمتخصصة للعدل 
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 تقرير الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية

 2017)االجتماع الوزاري( أديس أبابا، أثيوبيا، نوفمبر 

 

 مقدمةأوال: 
التشاور بالمفوضية لعدل والشؤون القانونية، عقدت للجنة الفنية المتخصصة قواعد إجراءات العمال ب .1

 ، الدورة العادية الثالثة لالجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونيةمكتبهيئة المع 

بق . وقد سمختلف مشاريع الصكوك القانونية، لبحث في أديس أبابا، إثيوبيا 2017وفمبر ن 15و 14يومي 

 وحّضر له.  2017نوفمبر  11إلى  6اجتماُع الخبراء الحكوميين االجتماَع الوزاري في الفترة من 

 

 ملياحلعدل والشؤون القانونية من وزراء العدل والمدعين العامين أو الفنية المتخصصة لتتألف اللجنة  .2

، وسيادة القانون، وغيرهم من الوزراء أو يةلدستورا، والوزراء المسؤولين عن حقوق اإلنسان، واألختام

 .السلطات المعتمدين حسب األصول من حكومات الدول األعضاء

 

 الحضورثانيا.  
 :التالية (44) األربعة واألربعون الدول األعضاء في االجتماع شارك .3

 ،كوت ديفوار، تشاد، الكونغو، الكاميرون ،بوروندي ،وسبوركينا فا ،نيبن ،بوتسوانا، والجأنالجزائر، 

 ،نياغي غانا، ،امبيا، إرتريا، الجابون، جإثيوبيا ،غينيا االستوائية ،مصر ،جمهورية الكونغو الديمقراطية

 المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، النيجر، ،موريتانيامالي، موريشيوس،  ،مالوي ،ليبيا ،ليسوتو ،كينيا

رواندا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السودان، 

 .مبابوييمبيا، ززا أوغندا، تونس،توجو، ند، تنزانيا، سوازيال

 

لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، والمحكمة األفريقية لحقوق االجتماع األجهزة التالية: كما حضر  .4

  اإلنسان والشعوب، واللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.

 

 

 

 افتتاح االجتماعثالثا. 

 لمفوضية االتحاد األفريقي ةالقانوني ةلمستشارلفتتاحية اال كلمةال

االتحاد  وضيةمفعن رئيس  ، نيابةفي كلمتها االفتتاحية ميرة نجمالدكتورة نة القانوني ةالمستشار ترحب .5

جميع أصحاب المعالي وزراء العدل، والمدعين العامين، والوزراء ب موسى فكي محمد، سعادة السيداألفريقي 

ل للجنة الفنية المتخصصة للعدفي الدورة العادية الثالثة المسؤولين عن حقوق اإلنسان، والوفود المشاركة 

أساسي في  دورتضطلع ب لعدل والشؤون القانونيةاللجنة الفنية المتخصصة لأن ب ذكرتو. والشؤون القانونية

 ن مواءمة القواعد والمبادئ التوجيهية والقيم المشتركة لالتحاد.ضما

 

بحثتا قد  صةالفنية المتخصاألولى والثانية للجنة  تينلعاديا تينإلى أن الدور ةالقانوني ةالمستشار تأشار .6

 من كبيرة مجموعةوااللتزامات القانونية بشأن ( صكا قانونيا تحدد المعايير 29تسعة وعشرين ) واعتمدتا

اللجنة الفنية وأشارت إلى أن . والصحة، وقيم ومبادئ الحكم المحلي ،م واألمنالمسائل، بما في ذلك السل
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المساعدة  صندوقل نظم األساسية المنشئةفي ذلك البما  النصوص المؤسسية وأقرتهاالمتخصصة بحثت كذلك 

والبحث  مللملكية الفكرية ومجلس العل يقيةالقانونية والمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والمنظمة األفر

ية اللجنة الفنوباإلضافة إلى ذلك، أقرت . وحقوق اإلنسان والشعوب المحكمة األفريقية للعدلواالبتكار و

 للجان فنية متخصصة وأجهزة أخرى تابعة لالتحاد.  ءاتتسع قواعد إجراالمتخصصة 

 

 توسلط .للدورة الوزارية تحضيرااء القانونيون الحكوميون وأبلغت االجتماع بالعمل الذي قام به الخبر .7

ى بإقرارها وصَ الضوء على الصكوك التي ناقشها الخبراء القانونيون الحكوميون والتي يُ  ةالقانوني ةالمستشار

أيضا طبيعة وهدف كل صك فضال عن توافق اآلراء الذي توصل إليه الخبراء شرحت و. في الدورة الوزارية

 .الحكوميون القانونيون

 

الحاجة إلى  وميين بشأن، توصية الخبراء القانونيين الحككلمتها، في ختام ةالقانوني ةالمستشار تأبرزو .8

 متخصصة.اللجنة الفنية المكتب المستشار القانوني حتى يتسنى له تقديم دعم فعال الجتماعات  اتتعزيز قدر

 .وناجحة جديةمداوالت مى مشاركتهم، متمنية لهم عللوفود ألصحاب المعالي الوزراء وا ثم أعربت عن شكرها

 

 الرئيس المنتهية واليتهكلمة 

جمهورية باألختام  امللعدل وحل، وزير الدولة معالي لوران إيسوالمنتهية واليته،  أشار الرئيس .9

قانونية منذ والشؤون ال الفنية المتخصصة للعدلاللجنة  بحثتهاالكبير من الصكوك التي  الكاميرون، إلى العدد

نه بالنظر إلى العدد الكبير من الصكوك التي تقدم إلى ، مبينا أ2014قدت في مايو دورتها االفتتاحية التي عُ 

ن أجل ضمان ماللجنة الفنية المتخصصة ، هناك حاجة إلى تحسين أساليب عمل اللجنة الفنية المتخصصة لبحثها

 ها.الصكوك التي يجري اعتمادجودة اتساق و

 سليما فضال عن تنفيذ الصكوك القانونية د الرئيس المنتهية واليته على ضرورة إعداد المندوبين إعداد  شدّ و

رق وقتا ستغتبعض الصكوك القانونية المعتمدة عملية التصديق على المعتمدة. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن 

 أن أحد هذه الصكوك هو بروتوكول محكمة ماالبو. مبينا ،طويال

 

ه ولهيئة للما قدموه من دعم  مفوضيةء والخبراء الحكوميين وإلى الاختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى الوزراو  .10

 .لمكتب خالل فترة واليتها

 

 انتخاب هيئة المكتبرابعا. 

 :لمكتب على النحو التاليهيئة اشكل االجتماع  بعد المشاورات، .11

 

 (جنوبال) ليسوتو   -   الرئيس

 (غربالامبيا )ج  - للرئيساألول  النائب

 ()الشمالليبيا   - النائب الثاني للرئيس

 (رواندا )الشرق  - النائب الثالث للرئيس

 (وسطالالكاميرون )  -   المقرر

 

 الجديدالرئيس  كلمة 
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العدل والخدمات اإلصالحية في مملكة  ةماهادي فاموتسي، وزير ةالدكتور الجديدة، ةالرئيسأعربت  .12

إلى أن  تأشارو .على الثقة التي منحتها لمملكة ليسوتوالفنية المتخصصة للجنة في كلمتها عن شكرها  ليسوتو،

يق من تحقاللجنة المتخصصة  من أجل تمكين مفوضيةعن كثب مع الدول األعضاء وال عملتالمكتب سهيئة 

 .واليتها

بها  تعلى الطريقة الممتازة التي أدار االمكتب بأكملههيئة شكرت كذلك الرئيس المنتهية واليته وكما   .13

 ميين الذينالخبراء الحكوعلى توصية  بناء  الفنية المتخصصة اللجنة  بحثهات عدد الصكوك التيذكرت و. اللجنة

 .دورة الوزراءحّضروا ل

 .ناجحةبمداوالت  لمشاركينها باإلعراب عن تمنياتها لواختتمت كلمت  .14
 

 الجزائر كلمة

دل لعالمتخصصة لعلى أهمية اللجنة كلمة شدّد فيها على طلبه،  الجزائري، بناء  ألقى وزير العدل  .15

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه لكي تحقق . لالتحاد معياريتعزيز اإلطار القانوني وال والشؤون القانونية في

الكافية  االستعداداتأهدافها، يجب أن يكون هناك احترام للقواعد وأن يكون لدى الوفود  الفنية المتخصصة اللجنة

 .االجتماعات انعقاد قبل

 

 مشروع جدول األعمال واعتمادهبحث . خامسا

 :االجتماع جدول األعمال على النحو التالي اعتمد .16

 االفتتاح مراسم  .1

 المكتب هيئةانتخاب  .2

 تنظيم العمل .3

 واعتماده تقرير اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميينمشروع بحث  .4

 :مشاريع الصكوك القانونية بحث .5

 وتمكين المرأة؛للمسائل الجنسانية المتخصصة  الفنيةللجنة ا قواعد إجراءاتشروع م (1

 لتجارة والصناعة والمعادن؛لالمتخصصة  الفنيةللجنة ا قواعد إجراءاتمشروع  (2

 لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة؛لالمتخصصة  الفنيةللجنة ا قواعد إجراءاتمشروع  (3

حتية عبر بنية التوالطاقة والالتحتية البنية للنقل و الفنية المتخصصةللجنة ا قواعد إجراءاتمشروع  (4

 والطاقة والسياحة؛القارية واألقاليمية 

 لضحايا جرائم حسين حبري؛ االئتمانيمشروع النظام األساسي للصندوق  (5

لميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الملحق بابروتوكول ال( من 1) 5مشروع تعديل المادة  (6

 فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛األمحكمة الالمتعلق بإنشاء 

 ؛والثقافي لمجلس االقتصادي واالجتماعيا قواعد إجراءاتلنظام األساسي ومشروع تعديل ا (7

 مشروع النظام األساسي للمعهد األفريقي للتحويالت المالية؛ (8

 ر ياموسوكرو؛مقرنظيمية لنصوص المؤسسية والتمشروع ال (9

 نقلتية األفريقية المتعلق بحرية لجماعة االقتصادالمنشئة للمعاهدة الملحق بابروتوكول المشروع  (10

 ؛هطة طريق تنفيذاروخواالستقرار اإلقامة في حق الاألشخاص و
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مساعدة و مشروع القانون النموذجي لالتحاد األفريقي من أجل تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية (11

 داخليا في أفريقيا؛ نازحينال

لميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق األشخاص ذوي الملحق بابروتوكول المشروع  (12

 اإلعاقة في أفريقيا؛

 مشروع النظام األساسي لوكالة الفضاء األفريقية (13

 ما يستجد من أعمال  .6

 الصكوك القانونية ومشروع التقرير اريعاعتماد مش .7

 اسم الختاممر  .8

 مشروع اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميينسادسا. بحث 

 11إلى  6قدم رئيس اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين تقرير االجتماع الذي عقد في الفترة من  .17

 بحثها.لط الضوء على االستنتاجات والتوصيات الرئيسية التي قدمت إلى الدورة الوزارية . وسلّ 2017نوفمبر 

مكتب المستشار القانوني حتى يتمكن من تقديم دعم فعال  اتتوصية بشأن الحاجة إلى تعزيز قدرال أكد علىو

 .اللجنة الفنية المتخصصةالجتماعات 

 

 :المالحظات التاليةإبداء التعليقات و تم تقديموعقب هذا العرض،  .18

 .ونيين الحكوميينتقرير الخبراء القانلصوص اللغوية المختلفة هناك حاجة إلى مواءمة الن (أ

 .الدورة الوزارية كل صك بحثمن الضروري أن ت (ب

 

 يين.خبراء الحكومالاعتمد االجتماع تقرير  .19

 

 مشاريع الصكوك القانونيةبحث سابعا. 

 وتمكين المرأة لمسائل الجنسينللجنة الفنية المتخصصة ا قواعد إجراءاتمشروع  (1

 .دون تعديلقواعد اإلجراءات اعتمد االجتماع مشروع  .20

 لتجارة والصناعة والمعادنلللجنة الفنية المتخصصة ا قواعد إجراءاتمشروع  (2

 .دون تعديلقواعد اإلجراءات اعتمد االجتماع مشروع  .21

 لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةلللجنة الفنية المتخصصة قواعد إجراءات امشروع  (3

 .دون تعديل قوانين اإلجراءاتاعتمد االجتماع مشروع  .22

بر ع ، والبنية التحتيةالتحتية لنقل والبنيةلللجنة الفنية المتخصصة ا قواعد اإلجراءاتمشروع  (4

 األقاليمية والطاقة والسياحةالقارية و

 .دون تعديل قواعد اإلجراءاتاعتمد االجتماع مشروع  .23

 لضحايا جرائم حسين حبري االئتمانيمشروع النظام األساسي للصندوق  (5
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 :لمالحظات التاليةأُبديت االمادة، أثناء بحث هذه  .24

ممثل من  ( )د( من مشروع النظام األساسي، لم تكن هناك حاجة إلى1) 6لمادة فيما يخص ا  (أ

لدى االتحاد األفريقي باعتبار أن جميع الضحايا تشاديون. وفي هذا  المجتمع المدني معتمد اتمنظم

 .لضحاياالمجتمع المدني بممثل عن ا اتممثل منظم استبدالقترح الصدد، اُ 

هناك حاجة إلى المشاركة التناوبية ألعضاء رابطات الضحايا على النحو المنصوص عليه يست ل  (ب

 ( من مشروع النظام األساسي؛2) 6في المادة 

 ( وليس باألغلبية البسيطة؛1زائد  50قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية المطلقة )يجب أن تكون  (ج

 ذات الصلة؛ مقررات المؤتمرالنظام األساسي مع ضرورة مواءمة أحكام مشروع  (د

 ؛بناء على األقاليم ممثلو المساهمين يكون بغي أنين (ه

 المستشار القانونيمكتب اعتمد االجتماع مشروع النظام األساسي رهنا بالتعديالت التي سيجريها  .25

 ذات الصلة. مقررات المؤتمربالتشاور مع وفد تشاد بعد مراعاة 

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الملحق ببروتوكول ال( من 1) 5مشروع تعديل المادة  (6

 المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 :المالحظات التالية أبديتمشروع التعديل، بحث  أثناء .26

ه يتاهحقوق الطفل ورفللخبراء حول ألفريقية اآلثار المترتبة على السماح للجنة ا بحثهناك حاجة إلى  (أ

الدول األطراف في الميثاق األفريقي لحقوق الطفل أن القضايا المعروضة على المحكمة، ال سيما  تقديمب

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ب الملحق بروتوكولالي أطرافا ف ليست جميعها هيتورفاه

 اإلنسان والشعوب؛فريقية لحقوق األمحكمة الالمتعلق بإنشاء 

 .ما إذا كانت أهلية اللجنة لتقديم القضايا المعروضة على المحكمة تدخل في نطاق واليتها (ب

ه يتفل ورفاهحقوق الطللخبراء حول  أن القصد من السماح للجنة األفريقيةبالمستشار القانوني  نائبة تأوضح .27

ورفاهيته  قوق الطفلحل الفعالة حمايةتي ستكفل الال ة اللجنةتنفيذ واليوالمحكمة هو تعزيز  إلىبتقديم القضايا 

 الشعوبو اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة فتوى مع تتماشى النصيحة هذه أن إلى وأشارت. في أفريقيا

 الجلسة توأبلغ. األفريقية المحكمة أمام ورفاهيته الطفل حقوق حول لخبراءل األفريقية لجنةال وضع بشأن

االضطالع  تسهيل شأنه من المحكمة إلى اللجنة وصول إمكانية أنعلى  الفتوى في أكدت المحكمة بأن

 األفريقية كمةالمح أنب أيضا وأوضحت. الطفل لحقوق الجسيمة باالنتهاكات يتعلق فيما بواليتها بشكل فعال

 لحقوق ياألفريق بالميثاق الملحق البروتوكول في األطراف الدولب فقط مختصة والشعوب اإلنسان لحقوق

 .ذلك غير وليس والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة إنشاءب والمتعلق والشعوب اإلنسان

 

 دلالفنية المتخصصة للع للجنة المقبلةدورة المشروع تعديل البروتوكول إلى بحث االجتماع إرجاء  قرر .28

 هيتورفاه الطفل حقوق حول لخبراءل األفريقية لجنةال من الثالثة العادية الدورة وطلبت ة.والشؤون القانوني

 إلى اوصولهب التي يمكن أن تضيفها والقيمة اتواجهه التي والتحديات ا،واليته عن شامل تقرير إعداد

 على مترتبةال القانونية لآلثار مستقل تحليل إجراء اللجنة الفنية المتخصصة طلبت ،في األخير. المحكمة

 .التعديل

 ءاتهوقواعد إجرا والثقافي لمجلس االقتصادي واالجتماعيلنظام األساسي مشروع تعديل ال  (7



EX.CL/1076 (XXXII) 

Page 8 

د قواعو والثقافي لمجلس االقتصادي واالجتماعيللنظام األساسي اعتمد االجتماع مشروع تعديل ا .29

 .دون تعديلإجراءاته 

 المالية للتحويالت األفريقي للمعهد األساسي النظام مشروع (8
 .تعديل دون األساسي النظام مشروع االجتماع اعتمد .30
 

 ياموسوكرو رمقرل والتنظيمية المؤسسية النصوص مشروع (9
 .تعديل دون ياموسوكرو قررمل والتنظيمية المؤسسية النصوص مشروع االجتماع اعتمد .31

 تنقل ةبحري تعلقوالم األفريقية االقتصادية لجماعةالمنشئة ل لمعاهدةالملحق با بروتوكولال مشروع (10

 بالتنفيذ الخاصة الطريق رطةاخ ومشروعاالستقرار و اإلقامة وحق األشخاص
 :التالية المالحظات أبديت البروتوكول، مشروعبحث  خالل .32

" طنالو إلى اإلعادة" و" الترحيل" و" الطرد" كلمات تعريف الوفود بعض اقترحت التعاريف، في (أ)

 اعتمدته الذي) األجانب بطرد المتعلقة المواد مشروع من 2 للمادة ووفقا. 21 المادة في إليها المشار

 الذي الهجرة،حول  مسردالو ،(2014 عام في والستين السادسة دورتها في الدولي القانون لجنة

 ت التعاريف التالية.مداعتُ  للهجرة، الدولية المنظمةحررته 

ي أراض مغادرة على األجنبي فيها يجبر دولة إلى عزىيُ  رسمي تصرف أو فعل" الطرد" تعني كلمة

 ألجنبيا قبول عدم أو ،دولية جنائية محكمة إلى تسليمه أو أخرى، دولة إلى تسليمه يشمل وال الدولة؛ تلك

 ما؛ دولةإلى 

 بعد معين مكان إلى أراضيها من أجنبي نقل في سيادتها بممارسة ما دولة قيام" الترحيل"تعني كلمة 

 .ء اإلذن ببقائهإنها أو قبوله رفض

 .أراضي دولته األصلية إلى أجنبي عودة الدولة بها تكفل التي العملية "الوطن إلى اإلعادة"تعني عبارة 

 غير أنها وأعلنت البروتوكول لمشروع المؤقت التطبيق بشأن القلق وأعربت عن تحفظا ليبيا أبدت (ب)

 وزيادة ودالحد على قوية رقابة وجود وعدم القانونية غير الهجرة ازدياد إلى بالنظر التنفيذ لهذا مستعدة

 والقاري؛ الوطني الصعيدين على اإلرهابية األنشطة
 المبدأ( أ: )التالي الترتيب االجتماع واعتمد. 33 لمادةل الفرعية الفقرات مواءمة بشأن مناقشات جرت  (ج)

 .المبدأ من االستثناء( ب) العام،
 وأعرب. 59 الفقرة في أيضا التقرير غيرت قد القانوني المستشار مكتب/ األمانة أن إلى كذلك أشير (د)

. القانوني المستشار مكتب/ األمانة جانب من 33 المادة في الفقرات تسلسل تغيير إزاء بالغ قلق عن

 نحو ىعل األعضاء الدول إليها توصلت التي االتفاقات األمانة تعكس أن على اتفق الصدد، هذا وفي

 للتحقيق ياألفريق االتحاد مفوضية رئيس إلى المسألة هذه إبالغ ينبغي أنه الوفود بعض ورأت. صحيح

 .االجتماعخالل  المسألة هذه حل وطلبت التحقيق على اعترضت أخرى وفودا أن غير. حدث فيما
 قيةاألفري المحكمة إلى إشارة أي حذف المندوبين بعض اقترح ،(المنازعات تسوية) 31 المادة بموجب (ه)

 المنازعات أن إلى أشارت أخرى وفودا أن بيد. بعد المحكمةلعدم إنشاء  والشعوب اإلنسان لحقوق

 يةالقانون الصكوك أن كذلك ولوحظ. متبادلة وبموافقة عملية تكون عندما إال المحكمة إلى تقدم لن

 المحكمة؛ إلى أشارت قد األفريقي لالتحاد األخرى
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 واحدا؛ محكما نانيعيّ  النزاع طرفي أن إلىبحيث تشير ' 1( 'ب( )2) 31 المادة صياغة إعادة ينبغي (و)
 ؛اللجوء إلى التقاضي قبل التحكيم يأتي بحيث( ب) و( أ) 2 الفرعيتين المادتين مبادلة (ز)
 نأ غير. تقديريا التنفيذية الطريق خارطة تطبيق لجعل( 2) 5 المادة في" يجوز" كلمة إدراج بحث  (ح)

 .تغييره ينبغي ال وأنه اآلراء في توافقا يشكل الحكم هذا أن إلى أشار االجتماع
ذلك على بتوصية من الخبراء الحكوميين على أالّ تكون خطة التنفيذ ُملزمة ولكن وافق االجتماع بعد  (ط)

 أن تعمل على توجيه الدول األعضاء.
 حةالصحي الكلمات واستخدام لنصوصل ةاللغوي وتنسيق القواعد الصحيحة، المراجع إدراج  (ي)

 .الفرنسية النسخة في وخاصة
 مشروع نص كامل في" األطراف الدول" و" العضو الدولة" مصطلحي استخدام من التحقق ينبغي  .33

 مناسب. بشكل امواستخدامه البروتوكول،
 .بالتعديالت رهنا البروتوكول مشروع االجتماع اعتمد .34

 

 

 

 في ينالمعوق حقوقب المتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي لميثاقالملحق با بروتوكولال مشروع( 11

 أفريقيا

 أي ،الصحيح النحو على التعاريف صياغة ضرورة على االجتماع اتفق البروتوكول، مشروع بحث خالل .35

بالنسبة  الحمالت تتم أن إلى اإلشارة ضرورة على االجتماع اتفق ذلك، لىع عالوة .المعوقين تعريف

 .الوطنية للتشريعات وفقا العامة للوظائف
 
 .تعديل دون البروتوكول مشروع االجتماع اعتمد .36

 اخليادالنازحين  لحماية األفريقي االتحاد اتفاقية تنفيذل األفريقي لالتحاد النموذجي القانون مشروع( 12

 أفريقيا فيتهم ومساعد
 .تعديل دون النموذجي القانون مشروع االجتماع اعتمد .37
 
 األفريقية الفضاء لوكالة األساسي النظام مشروع( 13
 .تعديل دون األساسي النظام مشروع االجتماع اعتمد .38

 التقرير ومشروع القانونية الصكوك مشاريع ثامنا: اعتماد

( 1)5 المادة تعديل مشروعلبحثها ما عدا  إليه المقدمة القانونية الصكوك مشاريع جميع االجتماع اعتمد .39
 اإلنسان قلحقو فريقيةاأل محكمةال بإنشاء المتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكول من

 .والشعوب



EX.CL/1076 (XXXII) 

Page 10 

 
 مانةاأل وأن االجتماعات خالل عليه االتفاق تم ما دائما تعكس أن لألمانة ينبغي أنه على االجتماع دشدّ  .40

 .األعضاء الدول من جانب اتفاق أي غير مخولة بتغيير
 

 تاسعا: ما يستجد من أعمال

 األفريقي الميثاق بروتوكول من( 6) 34 المادة بموجب الصادر إعالنها بسحب االجتماع رواندا أبلغت .41

 أنها واندار وذكرت. والشعوب اإلنسان لحقوق فريقيةاأل محكمةال بإنشاء المتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق

 المنظماتو األفراد يقدمها التي القضايا تلقيل المحكمة اختصاصبقبول  اإلعالنأصدر  الذي السادس البلد

 .والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أمام المراقب بمركز تتمتع التي الحكومية غير
 
 الوصول منح يتوخ لم فإنه نية، بحسن صدر قد اإلعالن هذا أن من الرغم على أنه جديد من رواندا أكدت .42

 هؤالء أحد بأن االجتماع رواندا أبلغت كما. العدالة من هاربينلو الجماعية إلبادةبا مدانينل المحكمة إلى

. 2015 عام استفتاء بإجراء مواطنيها حقوق انتهكت رواندا أن ادعوا الذين الملتمسين أحد كان الهاربين

أنه  روانداوهو ما اعتبرته  ،الطلب مقدم ضدصادرة  دولية اعتقال مذكرة من الرغم على هذا وكان

 اضطرت أعاله، المذكورة للحقائق نظرا أنه إلى رواندا وخلصت. المحكمة أماميتعارض مع حق مثولها 

 .2017 مارس 31 في نافذا االنسحاب وأصبح إعالنها سحب إلى
 

 هذا فإن وبالتالي االنسحاب، لها يحق البروتوكول من( 6) 34 للمادة وفقا أنه جديد من رواندا أكدت .43

 .شرعيّ  االنسحاب

 
 االختتام عاشرا: مراسم

على  نالحكوميي القانونيين والخبراء والوفود لوزراءها لشكرعن  الختامية،كلمتها  فية، الرئيس أعربت .44

 انتباه وجهت كما المعّمقة، فضال عن المفوضية على ما قدمته من توجيهات. المناقشاتوعلى  دعمهم

 5 مادةبال المتعلق التعديل مشروع تم إرجاء المقدمة، القانونية الصكوك جميع بين من أنه إلى االجتماع
 لىع األعضاء الدول توحث ،فقط والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية للمحكمة األساسي النظام من( 1)

 إمكانية إلى النظرب على هذه الحقوق لتعديلالمتوقع ل والتأثير هم،يتورفاه األطفال حقوق بشأن بعمق التفكير

 .المقترح التعديل إدخال
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 قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة

 وتمكين المرأة للمساواة بين الجنسين
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 ةم عاماحكأ

 :المجلس التنفيذيإن 

 ،16و  15و  14المواد وخاصة قانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وفقا لل

 

اللجان بشأن  Assembly/Dec. 227 (XII) and Assembly/Dec.365 (XVII)مؤتمر ال يرقرووفقا لم

 الفنية المتخصصة،

 

 :اعتمد قواعد اإلجراءات الحاليةقد 

 1مادة ال

 التعريفات

 :في هذه القواعد

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي؛مؤتمر  "مؤتمر"ال كلمة تعني

 لمرأة.ا" هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المكتب هيئةتعني كلمة " 

 ؛وتمكين المرأةللمساواة بين الجنسين متخصصة الفنية اللجنة ال" رئيس الرئيس"تعني كلمة 

 ؛االتحاد األفريقيمفوضية  "مفوضية"ال كلمة تعني

 ؛القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي "القانون التأسيسي"تعني عبارة 

 ؛فريقياأل االتحادالمجلس التنفيذي لوزراء  "المجلس التنفيذي" تعني عبارة

، زمنية القابلة للتغير في حدوداالختالفات التي تم بناؤها اجتماعيا وثقافيا  ين"مسائل الجنستعني عبارة "

والفتيان،  تايوالخصائص االجتماعية والفرص المرتبطة بالذكور واإلناث، والعالقات بين المرأة والرجل والفت

وأنثوية، وقدرات وتوقعات بشأن كيفية تصرف المرأة والرجل في المجتمع والتي  ذكوريةوهي عادة خصائص 

 .الحياة في غير متكافئةا قيمة وفرصهم تعطي

 ؛عضو في االتحاد األفريقيالدولة ال" عضوالدولة ال"تعني عبارة 

 الجنسين وتمكين المرأة رر اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بينمق "المقرر"تعني كلمة 

 ؛متخصصة لالتحاد األفريقيالفنية اللجنة ال "اللجنة الفنية المتخصصة"تعني عبارة 

عة جميع اللجان الفنية المتخصصة التابهيئات مكاتب  "اللجان الفنية المتخصصة تنسيق آلية تعني عبارة

 ؛لالتحاد األفريقي

 ؛التأسيسيبموجب القانون أنشئ االتحاد األفريقي الذي  االتحاد"" تعني كلمة

يتم ما لم  ،الجنسين وتمكين المرأةاللجنة الفنية المتخصصة لمسائل  نواب رئيس ب الرئيس"اون"تعني عبارة 

 ؛على خالف ذلك النص

من خالل  حياتهاالتحكم في لحصول على السلطة وعملية توليد وبناء قدرات المرأة لتمكين المرأة تعني عبارة 

تخاذ يها واتحكم فالموارد والالخيارات الموسعة والتوعية وبناء الثقة بالنفس وزيادة فرص الحصول على 

 .التمييز وعدم المساواة بين الجنسينتديم اإلجراءات الالزمة لتحويل الهياكل والمؤسسات التي تعزز و
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 2دة امال

 وضع القانونيال 

 

( )ز( 1) 5االتحاد وفقا للمادة أحد أجهزة الجنسين وتمكين المرأة  المتخصصة للمساواة بينتعتبر اللجنة الفنية 

 .المجلس التنفيذي أمام ةمسؤولهي و. من القانون التأسيسي

 

 3دة امال

 التشكيل

 

 ن بالمساواة عنييوزراء المالالجنسين وتمكين المرأة من اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين  تتكون  .1

أو الوزراء أو السلطات األخرى المعتمدة حسب األصول من قبل حكومات  وشؤون المرأة ينالجنسبين 

 الدول األعضاء. 

 ينمسؤوللاخبراء الدول األعضاء  الجنسين وتمكين المرأة اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين تضم .2

سين الجنخصصة للمساواة بين اللجنة الفنية المت عن القطاعات التي تقع ضمن مجاالت اختصاص

تم ي ما لم. وعلى المستوى الوزاريالتي تعقد  االجتماعات  هم تسبق اجتماعاتُ ذين وتمكين المرأة، وال

حكام ذات الصلة من هذه لأل، حسبما يقتضيه الحالعلى خالف ذلك، تخضع اجتماعات الخبراء، النص 

 .القواعد

 4دة امال

 المندوبين تعيين 

المرأة  الجنسين وتمكيناللجنة الفنية المتخصصة لمسائل  الدول األعضاء لحضور دورات مندوبويتم تعيين 

 .لدول األعضاءل كممثلين معتمدين رسميا

 5ادة مال

 الصالحيات والمهام 

لجنسين ا وم اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بينتقمن القانون التأسيسي لالتحاد،  15لمادة ل وفقا .1

 :بما يلي، ، من بين أمور أخرىوتمكين المرأة

 اد وتقديمها إلى المجلس التنفيذي؛مشاريع وبرامج االتحإعداد  .أ

 قرارات الصادرة عن أجهزة االتحاد؛اإلشراف والمتابعة والتقييم لتنفيذ الضمان  .ب

 ضمان تنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج االتحاد؛ .ج

و المجلس التنفيذي، إما بمبادرة منها أ تقديم تقارير وتوصيات بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى .د

 بناء على طلب من المجلس التنفيذي؛
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كسب التأييد لتصديق جميع الدول على سياسات ووثائق االتحاد االفريقي القائمة حول المساواة بين  .ه

 في التشريعات الوطنية وتنفيذها؛  الجنسين، وتمكين المرأة وحقوق المرأة، وإدماجها

ز وحماية جميع حقوق اإلنسان للمرأة وكذلك لتنفيذ ما أعلنته الدول من االلتزامات كسب التأييد لتعزي .و

والتعهدات بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بحقوق اإلنسان للمرأة، على األصعدة 

 الدولية والقارية واإلقليمية، وعلى صعيد الدول األعضاء؛

ئل الجنسين وكذلك الوفاء بااللتزامات المتعلقة بحقوق كسب التأييد لممارسات متجاوبة مع مسا .ز

 اإلنسان التي تم إعالنها على األصعدة الدولية والقارية واإلقليمية، وعلى صعيد الدول األعضاء؛

تشجيع الدول األعضاء على تقديم تقارير وفقا لجدول رفع التقارير المتفق عليه عن البروتوكول  .ح

الشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، وإعالن االتحاد األفريقي الملحق بميثاق حقوق اإلنسان و

 ؛2063الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا، وعقد المرأة األفريقية، وأجندة 

العمل على إدراج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع سياسات وبرامج أجهزة  .ط

ألعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، من أجل سد ومؤسسات االتحاد األفريقي والدول ا

 وتحقيق تمكين المرأة في أفريقيا؛ 2020الفجوة بين الجنسين بحلول عام 

 مرأةوتمكين ال وحقوق المرأة المساواة بين الجنسينتوافق في اآلراء حول و مشتركة بلورة مواقف .ي

 أفريقيا؛ في

 وتمكين المرأة؛ لمساواة بين الجنسينالمتعلقة با الصكوك والسياسات مةضمان مواء .ك

 المرأة األفريقية؛صندوق الموارد ل تعبئة .ل

 اد األفريقي؛لالتح الرفيعة المستوىان جالل جميع مناقشات في النساء الخبيرات إلدراجكسب التأييد  .م

 فريقي؛لالتحاد األ رفيعة المستوىال جميع عمليات رفع التقارير في شراك المرأةكسب التأييد إل .ن

 لدولية؛ا الخدمة المدنيةفي  لشغل مناصب المؤهالت النساء الدول األعضاء ترشح لكيكسب التأييد  .س

لقوائم مرشحيها  عند تقديمها المؤهالت النساء الدول األعضاء ترشح من أجل أنكسب التأييد  .ع

 تخابات؛االن فقا لقواعد إجراءاتووالمفوضين  التحاد االفريقيل رئيسنائب الورئيس ال بصالمن

 األفريقي االتحاد برامج جميع في المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعميم .ف

 .المؤتمر بها المجلس التنفيذي أو هاكلفيالقيام بأي مهام أخرى  .ص

عمل فرق ة أو فرعي اتشكل لجانأن  الجنسين وتمكين المرأة للجنة الفنية المتخصصة للمساواة بينيجوز  .2

 .وعملها وتشكيلتهاصة، حسبما تراه ضروريا وتحدد واليتها تمخ

 6دة امال

 دوراتمكان انعقاد ال
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رض عالجنسين وتمكين المرأة في مقر االتحاد، ما لم تاللجنة الفنية المتخصصة لمسائل  تعقد دورات .1

 .دورةتلك الإحدى الدول األعضاء استضافة 

جميع النفقات مسؤولة عن الدولة العضو المضيفة  تكونفي حال عقد الدورة خارج مقر االتحاد،   .2

 .نتيجة عقد الدورة خارج المقرالمفوضية تكبدها تاإلضافية التي 

استضافة  عرضالدول األعضاء التي تقواعد إجراءات المؤتمر، ال تكون ( من 3) 5وفقا ألحكام المادة  .3

 استيفاء ملعقوبات ويلزخاضعة لرأة وتمكين الماللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين  دورات

 .يمواتال اتسياسالومناخ  ةالكافي ةمحددة سلفا، بما في ذلك المرافق اللوجستيالمعايير ال

تقرر اللجنة الفنية المتخصصة ( أو أكثر من الدول األعضاء استضافة دورة، 2ين )تاثنفي حال عرض  .4

 .باألغلبية البسيطة انعقاد الدورة وتمكين المرأة بشأن مكانللمساواة بين الجنسين 

اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين  التي عرضت استضافة دورة والعض ةالدولفي حال عدم قدرة  .5

يحظى و تلق عرض جديديُ الجنسين وتمكين المرأة على القيام بذلك، تعقد الدورة في مقر االتحاد، ما لم 

 .الدول األعضاءبقبول 

 7دة ماال

 الدوراتعقد 

ين وتمكين الجنساللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين  اجتماعات كافةمسؤولة عن عقد وخدمة مفوضية تكون ال

 .المرأة

 

 

 

 

 

 8دة امال

 القانوني النصاب

وتمكين  الجنسينللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين وزارية الالنصاب القانوني للجلسة  يكتمل  .1

 .الدول األعضاء المؤهلة للتصويتأغلبية ثلثي ب المرأة

نة للج صةتمخمجموعات العمل ال النصاب القانوني الجتماعات الخبراء واللجان الفرعية أو تملكي .2

 .األغلبية البسيطةبالجنسين وتمكين المرأة الفنية المتخصصة للمساواة بين 

 

 9مادة ال

 الدورات العادية

 

 .سنةالجنسين وتمكين المرأة في دورة عادية مرة كل للمساواة بين  اللجنة الفنية المتخصصةتجتمع 
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 10ة مادال

 جدول أعمال الدورات العادية

اح كل عند افتت االجنسين وتمكين المرأة جدول أعمالهتعتمد اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين  .1

 .دورة

اللجنة الفنية  مكتبهيئة عادية بالتشاور مع اللدورة اأعمال ل جدومشروع  تقوم المفوضية بإعداد .2

. اقترحتها الدول األعضاء ا )بنودا(أن يشمل بند جوزالجنسين وتمكين المرأة ويالمتخصصة لمسائل 

 ( يوما30ثالثين )ب افتتاح الدورةقبل  لدول األعضاءإلى اوثائق العمل  إرسالها معبمفوضية تقوم الو

 على األقل.

 

 

 

 

 11المادة 

 في جدول األعمالالمدرجة  األخرىالبنود 

 اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين دورة إثارته خاللتود إحدى الدول األعضاء  أي بند إضافييتم بحث 

فقط م للعلتكون هذه البنود  فقط. و جدول األعمالمن بند "ما يستجد من أعمال"  تحتالجنسين وتمكين المرأة، 

 .قراراتخاذ ال نقاش أولل توليس

 

 12ادة مال

 ستثنائيةاالدورات ال

ة، الجنسين وتمكين المرأة في دورة استثنائي لمساواة بيناللجنة الفنية المتخصصة ل جتمعتيجوز أن  .1

 :رهنا بتوافر األموال، بناء على طلب من

 ؛أجهزة صنع السياسة لالتحاد أ.

 الجنسين وتمكين المرأة نفسها؛  للمساواة بيناللجنة الفنية المتخصصة  .ب

 .الدول األعضاء ، بناء على موافقة أغلبية ثلثيعضوأو أي دولة  .ج

 .أعاله 6ستثنائية وفقا ألحكام المادة االدورات التعقد     .2

 

 13المادة 

 جدول أعمال الدورات االستثنائية

قبل لدول األعضاء اإلى ستثنائية اال الدورةوثائق عمل و جدول أعمال مشروع ترسل المفوضية .1

 يوما  على األقل. (15) خمسة عشرة بافتتاح الدور

لفنية اللجنة ا عاجل منالهتمام االتطلب يي ذ( الالبنودستثنائية البند )الدورة اال جدول أعماليتضمن   .2

 .الجنسين وتمكين المرأة المتخصصة للمساواة بين
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 14دة امال

 الدورات المفتوحة والمغلقة

جنة الفنية يجوز للمغلقة. و الجنسين وتمكين المرأةاللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين  دوراتجميع تكون 

 ادوراته أي من جعلتقرر باألغلبية البسيطة أن الجنسين وتمكين المرأة، مع ذلك، المتخصصة للمساواة بين 

 .ةحمفتو

 

 15المادة 

 العمل لغات

 .اداالتحهي لغات عمل الجنسين وتمكين المرأة اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين لغات عمل تكون 

 

 16المادة 

 هيئة المكتب

 الجنسين وتمكين المرأة، على أساس التناوب والتوزيعتنتخب اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين  .1

الثة ث من، وهيالمكتب اآلخر أعضاءُ . ويعين الرئيَس ، بعد إجراء المشاورات الالزمةرئيساالجغرافي، 

وبعد  ،اس التوزيع الجغرافي المتفق عليهيتم انتخابهم على أسو مقرر،اللرئيس وكذلك ا( نواب 3)

 .إجراء المشاورات الالزمة

 .(2)سنتين المكتب هيئة أعضاء تكون مدة والية  .2

 .على األقل في السنة المكتب مرة واحدة هيئة جتمعت  .3

 

 17المادة 

 الرئيس مهام

 :الرئيس بما يلييقوم   .1

 االستثنائية؛ائع الجلسات العادية ووقجميع أ( يترأس 

 ويختتمها؛ جلساتيفتتح الب( 

 ؛للموافقة عليها الجلساتمحاضر  مقديج( 

 ت؛مداوالوجه اليد( 

  ؛ن نتائج التصويتعليللتصويت، و المسائل قيد المناقشة مقديه( 

 .نقاط النظاميبّت في و( 

 .الدوراتمداوالت أثناء داب النظام واآلمراعاة الرئيس يضمن   .2

 .ابهمانتخحسب ترتيب أو المقرر  هنوابيحل محله أحد ، غور منصبهشفي غياب الرئيس أو في حال   . 3
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دورات المجلس التنفيذي ويشارك في االجتماع السنوي آللية تنسيق اللجان الفنية  حضر الرئيسي  . 4

 .المتخصصة

 

 18 دةامال

 الحضور والمشاركة

شخصيا في  ونشاركويالجنسين والمرأة  زراء المعنيون بالمساواة بينالويحضر ، 4وفقا للمادة  .1

 .رسميان ومعتمديمثلهم مندوبون الحضور شخصيا، عدم تمكنهم من  في حال. ودوراتال

اللجنة الفنية  االتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لحضور دوراتأجهزة  ممثلويدعى   .2

 .الجنسين وتمكين المرأةالمتخصصة للمساواة بين 

 ،أي شخص أو مؤسسة ةالجنسين وتمكين المرأة دعو يجوز للجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين  .3

ة ولكن يهويجوز دعوة هؤالء المراقبين لتقديم مداخالت مكتوبة أو شف بصفة مراقب،لحضور جلساتها 

 .لتصويتيكون لهم حق اال 

 

 

 

 

 

 19دة امال

 األغلبية المطلوبة التخاذ القرارات

افق وإن تعذر بالتو هاالجنسين وتمكين المرأة جميع قراراتتتخذ اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين  .1

  ذلك فيكون على النحو التالي:

 ؛على المستوى الوزاري، بأغلبية ثلثي الدول األعضاء الحاضرة والتي يحق لها التصويت .أ

 ؛على مستوى الخبراء، بأغلبية بسيطة من الدول األعضاء الحاضرة والتي يحق لها التصويت .ب

 ؛تتخذ القرارات بشأن المسائل اإلجرائية باألغلبية البسيطة للدول األعضاء المؤهلة للتصويت .2

اء ضباألغلبية البسيطة للدول األعئية أم ال إجرات مسألة ما مسألة قرارات بشأن ما إذا كانتتخذ ال  .3

 ؛المؤهلة للتصويت

اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين  اعتماددون مؤهلة للتصويت دولة عضو امتناع ال يحول   .4

 .توافقالقرارات بالالجنسين وتمكين المرأة 

 20دة امال

 راتاقرتعديل ال

 .يتللتصو، قبل أن يتم تقديمه من قبل مقدمه في أي وقتعليه  قرار مقترح أو تعديليجوز سحب   .1
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 .يجوز ألي دولة عضو أخرى إعادة تقديم القرار المقترح أو التعديل الذي تم سحبه  . 2

 

 21المادة 

 نقطة نظام

 على الفور الرئيس. ويبت نقطة نظامإثارة أي مسألة، يجوز ألي دولة عضو حول خالل المداوالت  .1

 وفقا لهذه القواعد؛ النظامفي نقطة 

فيه  لبتويتم افورا للتصويت  الحكم . ويقدمطعن في قرار الرئيستلدولة العضو المعنية أن يجوز ل  .2

 .باألغلبية البسيطة

 .جوهر المسألة قيد المناقشة أن تتحدث عن لدولة العضو المعنيةال يجوز ل نظام،النقطة عند إثارة  .3

 

 22المادة 

 حدثين والحق في تناول الكلمةقائمة المت

 ترتيبحسب الالمناقشة، خالل ، تناول الكلمةحق  من القانون التأسيسي 23لمادة وفقا لرئيس يمنح ال .1

 .الذي أبدى به المتحدثون رغبتهم

 .دون موافقة الرئيسآخر التحدث لوفد أو مدعو ال يجوز   .2

 :ما يلي يجوز للرئيس، أثناء المناقشة .3

 ؛القائمةاقفال ن عالإقائمة المتحدثين و وةتال .أ

 ؛الموضوع قيد المناقشةتحيد كلمته عن  متحدثأي  تنبيه  .ب

 برر حق الرد؛ تقائمة إقفال البعد  ةصادريرى في نظره أن الكلمة الحق الرد ألي وفد إعطاء   .ج

فرعية ال المادةبد الوقت المسموح به لكل وفد بغض النظر عن المسألة قيد المناقشة، رهنا يحدت  .د

 .من هذه المادة 4

 .( دقائق3مدة أقصاها ثالث )مداخلة بالرئيس كل حددّ ي بشأن المسائل اإلجرائية، .4

 

 23المادة 

 باب المناقشةإقفال 

 .حسب تقديره باب المناقشةبإقفال رئيس ال، يقوم بما فيه الكفاية ة مسألةمناقش عند

 

 24المادة 

 تعليق أو رفع الجلسة
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ه وال يسمح بمناقشة هذ .تأجيل االجتماعلوقف أو تقديم اقتراح  أثناء مناقشة أي مسألة، يجوز ألي دولة عضو

 .فورا للتصويتهذا االقتراح رئيس الم ديق. واالقتراحات

 

 25المادة 

 ترتيب االقتراحات اإلجرائية

الترتيب حسب  لتالية األسبقيةالقتراحات ال كون، تقواعد اإلجراءات هذهمن  21مع مراعاة أحكام المادة 

 :أو االقتراحات األخرى المطروحة في الجلسةأدناه، على جميع المقترحات وارد ال

 تعليق الجلسة؛ (أ

 ؛تاجيل االجتماع  (ب

 ؛موضوع المطروح للمناقشةحول ال تأجيل المناقشة (ج

 .الموضوع المطروح للمناقشةحول باب المناقشة قفال إ (د

 

 26المادة 

 حقوق التصويت

 .مؤهلة صوت واحد عضوكل دولة يكون ل .1

لحق في امن القانون التأسيسي،  23المادة بموجب خاضعة للعقوبات ال لدول األعضاءل يكون ال .2

 .التصويت

 

 

 

 

 

 27المادة 

 والتصويت على القراراتالتوافق 

. تصويتفورا مع جميع التعديالت لل رئيس االقتراحقدم ال، يتوافقعدم التوصل إلى الباب المناقشة، وإقفال بعد 

 .ها التصويتب نظام تتعلق بالطريقة التي يجريال يجوز مقاطعة التصويت إال إلثارة نقطة و

 

 28مادة ال

 التصويت على التعديالت

 .رئيس جميع التعديالت للتصويتقدم ال، يتم التوصل فيها إلى توافقال يفي الحاالت التي  .1

 .حذف منهأو يشيئا  إليه النص إذا كان يضيففي بمثابة تعديل المقترح  يعتبر  .2
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 29المادة 

 طرق التصويت

 .االقتراع طرق الجنسين وتمكين المرأةللمساواة بين  الفنية المتخصصة اللجنةُ تحدد 

 

 30المادة 

 اتخاذ القرارات وتقديم التقارير 

قرارات بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها،  الفنية المتخصصةتتخذ الدورة الوزارية للجنة  .1

 Assembly/AU/Dec.582(XXV) وفقا للمقررلية وهيكلية مصاحبة إال إذا كانت هناك آثار ما

 .عمل مؤتمر قمة االتحاد األفريقيأساليب بشأن تبسيط 

 يأخذالضرورة، أن ، عند التنفيذيللمجلس  يجوزالمادة،  هذهمن  1 فرعيةرة المع عدم اإلخالل بالفق   .2

 .بناء علی طلب أي دولة عضو مقررات اللجنة الفنية المتخصصةر في االعتبا

 

 31دة ماال

 تقييم تنفيذ التوصيات

 .لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالفنية المتخصصة لتقريرا إلى اللجنة  المفوضيةتقدم 

 

 32المادة 

 التنفيذ

الجنسين وتمكين المرأة وضع مبادئ توجيهية وتدابير تكميلية للمساواة بين  لجنة الفنية المتخصصةيجوز ل

 .لتنفيذ هذه القواعد

 

 33المادة 

 التعديالت

هذه لى عتعديالت  إدخال قترحأن تالجنسين وتمكين المرأة للمساواة بين  للجنة الفنية المتخصصةيجوز 

 .ى المجلس التنفيذي للنظر فيهاعلالقواعد 

 

 34المادة 

 الدخول حيز التنفيذ

 .من المجلس التنفيذي اعتمادهاالقواعد حيز التنفيذ فور  هذهتدخل 

 

 أديس أبابا، أثيوبيافي المنعقدة  ........................ ااعتمدته

 .2016يناير في .............. 
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 األحكام العامة

 إن المجلس التنفيذي:

 ؛16إذ يضع في االعتبار القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وعلى وجه الخصوص المادة 

 اعتمد قواعد اإلجراءات التالية:

 1المادة 

 استعمال المصطلحات
 في هذه القواعد،

 األفريقي؛" مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد المؤتمرتعني كلمة " (أ)

 ؛للتجارة والصناعة والمعادن" رئيس اللجنة الفنية المتخصصة ئيسلراتعني كلمة " (ب)

 االتحاد األفريقي؛ مفوضية" المفوضيةتعني كلمة " (ج)

 " القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي القانون التأسيسيتعني عبارة " (د)

 ألفريقي؛" المجلس التنفيذي لوزراء االتحاد االمجلس التنفيذيتعني عبارة " (ه)

 " دولة عضوا في االتحاد األفريقي؛دولة عضوتعني عبارة " (و)

 اللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي؛ "اللجنة الفنية المتخصصة"تعني عبارة  (ز)

 ": االتحاد األفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي"االتحاد تعني كلمة (ح)

ما لم  ،للتجارة والصناعة والمعادنالمتخصصة " نواب رئيس اللجنة الفنية نواب الرئيستعني عبارة " (ط)

 ص على خالف ذلك.يتم الن

 2المادة 

 الوضع 

( )ز( من 1) 5جهاز تابع لالتحاد وفقا للمادة للتجارة والصناعة والمعادن إن اللجنة الفنية المتخصصة 

 مسؤولة أمام المجلس التنفيذي.هي القانون التأسيسي و

 3المادة 

 التشكيلة

ارة لتجامن الوزراء المسؤولين عن للتجارة والصناعة والمعادن تتكون اللجنة الفنية المتخصصة  .1

 الدول األعضاء. فيوالصناعة والمعادن 

خبراء الدول األعضاء اجتماعٌ لللتجارة والصناعة والمعادن سبق دورة اللجنة الفنية المتخصصة ي  .2

والصناعة  للتجارةالمسؤولين عن القطاعات التي تقع ضمن مجاالت اختصاص اللجنة الفنية المتخصصة 

ع مراعاة ما م، لألحكام ذات الصلة من هذه القواعد تخضع اجتماعات الخبراءلها.  ا  تحضيروالمعادن 

 .يقتضيه اختالف الحال

 4المادة 

 االعتماد

ناعة للتجارة والصدورات اللجنة الفنية المتخصصة  المشاركين فيلدول األعضاء يكون أعضاء وفود ا

 الدول األعضاء. قبل ممثلين معتمدين حسب األصول منوالمعادن 

 5 المادة

 الصالحيات والمهام

اللجنة الفنية  تقوممن القانون التأسيسي لالتحاد،  15باإلضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة  .1

 :التالية مهامبالللتجارة والصناعة والمعادن المتخصصة 
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 توفير التوجيه السياسي بشأن السياسات القارية للتجارة والصناعة والموارد المعدنية؛ (1

 جرد، واستعراض وتقييم التطورات الحاصلة في قطاعات التجارة والصناعة والموارد المعدنية الدولية؛ (2

 قارية التي تؤثر على التجارة والصناعة والموارد المعدنية؛صياغة السياسات ال (3

تطوير برامج ومشاريع تهدف إلى إنجاز أهداف تعزيز التجارة األفريقية البينية والتكامل كما هو متوخى  (4

 في اتفاقية أبوجا المؤسسة لإلتحاد األفريقي؛

 .ةفريقياألرؤية التعدين تهدف إلى تحقيق أهداف برامج ومشاريع ر يتطو  (5

ر برامج ومشاريع تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الصناعية في افريقيا الواردة في مشروع خطة يطوت (6

 ؛العمل للتعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقيا

ية مفاوضات التجارالافريقيا في  مشتركة بشأن تعاملر وجهات نظر ومواقف واستراتيجيات يطوت (7

 الدولية؛

 ضع استراتيجيات مشتركة للتواصل مع الشركاء؛توفير التوجيه بشأن و (8

ألهداف اسة مبسط لتحقيق اإطار سي نجازالسياسات القطاعية المعنية إل ضمان التنسيق الفعال لعمليات (9

القدرة التنافسية والقيمة المضافة، و ،عيوالتنو ،، والتصنيع السريعالبينية لتعزيز التجارة األفريقيةالعامة 

 ن؛يمستداموتنمية نمو اقتصادي من أجل 

 تقديم المشورة بشأن التنسيق الفعال لألنشطة بين المستويات القارية واإلقليمية والوطنية؛ (10

لتحقيق المهام واألنشطة المحددة في المجاالت  ،عند الضرورة، آليات محددة توفير التوجيه بشأن إنشاء (11

 نظر متعددة القطاعات.ال ةجهالقطاعية المعنية أو من و

، مؤقتةمل ع مجموعاتو فرعية لجانتشكيل للتجارة والصناعة والمعادن يجوز للجنة الفنية المتخصصة  .2

 .حسبما تراه ضروريا

عمل لامجموعات و فرعيةال لجانهذه النظام للتجارة والصناعة والمعادن  تحدد اللجنة الفنية المتخصصة .3

 . وتركيبها واليتهاو مؤقتةال

 6 المادة

 اد قمكان االنع

ا لم تعرض م االتحاد في مقرللتجارة والصناعة والمعادن للجنة الفنية المتخصصة الدورات العادية  عقدتُ  .1

 .دولة عضو استضافتها

 النفقات مسؤولة عن جميع الدولة العضو المضيفة، تكون االتحاد مقر خارج الدورة عقد ي حالف .2

 المقر. خارجعقد الدورة نتيجة  المفوضية اإلضافية التي تتكبدها

جوز للدول األعضاء التي تقدم عرضا الستضافة ي( من قواعد إجراءات المؤتمر، ال 3) 5وفقا للمادة  .3

اضعة خالعضاء األدول ضمن الأن تكون للتجارة والصناعة والمعادن دورات اللجنة الفنية المتخصصة 

ة وبيئة سياسية لوجستية كافي استيفاء معايير محددة مسبقا، بما في ذلك توافر مرافقوينبغي لها  للعقوبات

 مواتية.

اللجنة الفنية تخذ ( أو أكثر من الدول األعضاء عرضا الستضافة دورة، ت2تقدم دولتان ) عندما .4

 باألغلبية البسيطة. االنعقاد بشأن مكانقرارا للتجارة والصناعة والمعادن المتخصصة 

ناعة للتجارة والصاستضافة دورة للجنة الفنية المتخصصة ت تعجز دولة عضو كانت قد عرض عندما .5

عن القيام بذلك، تُعقد الدورة في مقر االتحاد، ما لم يرد عرض جديد ومقبول من الدول والمعادن 

  األعضاء.
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 7المادة 

 عقد الدورات

اعة نللتجارة والصتكون المفوضية مسؤولة عن عقد وخدمة جميع اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة 

 . والمعادن

 8ادة مال

 النصاب القانوني

 للتجارة والصناعة والمعادنيتكون النصاب القانوني ألية دورة من دورات اللجنة الفنية المتخصصة  .1

 من أغلبية ثلثي الدول األعضاء المؤهلة للتصويت.

صة العمل المؤقتة للجنة الفنية المتخصمجموعات يتكون النصاب القانوني الجتماعات اللجان الفرعية أو  .2

 من األغلبية البسيطة.للتجارة والصناعة والمعادن 

 9ادة مال

 الدورات العادية

 مرة كل سنتين.للتجارة والصناعة والمعادن تجتمع اللجنة الفنية المتخصصة 

 10ادة مال

 جدول أعمال الدورات العادية

 جدول أعمالها عند افتتاح كل دورة.اعة والمعادن للتجارة والصنتعتمد اللجنة الفنية المتخصصة  .1

دّ المفوضية  .2 دورة عادية بالتشاور مع هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة أي جدول أعمال مشروع تع 

 بنودا مقترحة من الدول األعضاء. ترسل المفوضية أو اأن يشمل بند ويجوزللتجارة والصناعة والمعادن 

( يوما على 30ثالثين )بجدول األعمال ووثائق العمل إلى الدول األعضاء قبل افتتاح الدورة  مشروع

 األقل.

 11 ادةمال

 جدول األعمال المدرجة في  البنود األخرى

دورة من دورات اللجنة الفنية طرحه خالل بند إضافي تود إحدى الدول األعضاء أي بحث  يتم

ود هذه البنوتكون فقط في إطار بند "ما يستجد من أعمال". ن للتجارة والصناعة والمعادالمتخصصة 

 .طروحة للنقاش أو التخاذ قراروال تكون مللعلم فقط 

 12ادة مال

  الدورات االستثنائية
ء على طلب بنا دورة استثنائية فيللتجارة والصناعة والمعادن اللجنة الفنية المتخصصة  جتمعيجوز أن ت .1

 مفوضيةالأو للتجارة والصناعة والمعادن اللجنة الفنية المتخصصة أو  لالتحاد أجهزة صنع السياسةمن 

 توفر األموالشريطة 

حاد ما لم في مقر االتللتجارة والصناعة والمعادن للجنة الفنية المتخصصة  عقد الدورات االستثنائيةتُ  .2

 .تعرض دولة عضو استضافتها

 العادية على الدورات االستثنائية.تنطبق المادة الخاصة بمكان انعقاد الدورات  .3

 13 ادةمال

 جدول أعمال الدورات االستثنائية

 تتاحقبل اف لدول األعضاءا إلىستثنائية االورة دال ووثائق عمل جدول أعمالمشروع  ترسل المفوضية .1

 .على األقل ( يوما15خمسة عشر )بالدورة 
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جنة الفنية الل اهتماما عاجال من التي تتطلب البنودالبند أو على  ستثنائيةاالدورة ال جدول أعمالقتصر ي .2

 . للتجارة والصناعة والمعادنالمتخصصة 

 14 ادةمال

 مغلقةمفتوحة والال الدورات

أن لها  يجوز غير أنه. مغلقةللتجارة والصناعة والمعادن اللجنة الفنية المتخصصة دورات  جميع تكون

 مفتوحة. دوراتها من اأيأن تكون  بسيطةالغلبية األب تقرر

 15ادة مال

 لغات العمل

 .االتحادلغات عمل للتجارة والصناعة والمعادن هي اللجنة الفنية المتخصصة  تكون لغات عمل

 16ادة مال

 هيئة المكتب

 لجغرافيوالتوزيع االتناوب  على أساس للتجارة والصناعة والمعادن،اللجنة الفنية المتخصصة نتخب تَ  .1

 نواب الرئيس ، وتحديدااآلخرين لهيئة المكتبعضاء رئيس واأل، الالالزمةإجراء المشاورات  بعدو

 مقرر.الو( 3) ثالثةال

 (.2)مدة سنتين ل مناصبهم أعضاء هيئة المكتب يشغل  .2

 .األقل علىفي السنة مرة واحدة  المكتبهيئة  تجتمع .3

 17ادة مال

 رئيس ال مهام

 قوم الرئيس بما يلي: ي .1

 .العادية واالستثنائية الدوراتمداوالت رئاسة جميع  (أ

 .الدورات واختتام افتتاح (ب

 .عليها لموافقةلالجلسات  محاضر تقديم (ج

 ؛مداوالتال توجيه (د

 ،التصويتإعالن نتائج وعليها  للتصويتالمطروحة للنقاش  المسائلعرض  (ه

 ؛في نقاط النظام البت (و

 ؛اللياقة خالل مداوالت الجلساتأصول الرئيس النظام ويكفل  .2

، يقوم نواب الرئيس أو المقرر، حسب ترتيب انتخابهم، بمهام المنصبفي حالة غياب الرئيس أو شغور  .3

 الرئيس.

ية اللجان الفن جميعاالجتماع السنوي لهيئات مكاتب المجلس التنفيذي و جلسات يحضر الرئيس .4

 المتخصصة؛

 18 ادةمال

 والمشاركة الحضور

. شاركون فيهايدورات والالتجارة والصناعة والمعادن زراء المسؤولون عن ، يحضر الو4 وفقا للمادة .1

  .معتمدون حسب األصول ممثلونتولى تمثيلهم ي، تعذر حضورهم في حالو

اللجنة الفنية  دورات اإلقليمية لحضورالمجموعات االقتصادية و االتحاد أجهزة يدَعى ممثلون عن .2

 . للتجارة والصناعة والمعادنالمتخصصة 
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 لحضور مؤسسة أي شخص أوللتجارة والصناعة والمعادن اللجنة الفنية المتخصصة  تدعويجوز أن  .3

 .دوراتها بصفة مراقب

 

 

 

 19 ادةمال

 مقرراتالمطلوبة التخاذ ال األغلبية

الدول  ثلثي بيةبأغلأو  توافقالب قرارتها جميعللتجارة والصناعة والمعادن اللجنة الفنية المتخصصة  تخذت .1

 ،ذلكتعذر إن المؤهَّلة للتصويت  األعضاء

 .للتصويت األعضاء المؤهلة البسيطة للدول اإلجرائية باألغلبية المسائلحول رات االقر تُتّخذ .2

 المؤهلة األعضاء للدول باألغلبية البسيطة ،أم ال ما إجرائية مسألة بشأن ما إذا كانت أيضا راتاقرال تحدَّد .3

 .للتصويت

ناعة للتجارة والصاللجنة الفنية المتخصصة دون اعتماد  دول أعضاء مؤهلة للتصويت امتناعال يحول  .4

 .توافقالرات باالقروالمعادن 

 20 ادةملا

 راتاقرال اعتماد

 .للتصويت طرحه عليه في أي وقت قبل أن يتم تعديلأي  أو المقترحالقرار  سحب يجوز .1

 تم سحبه. الذيالتعديل  أو القرار إعادة تقديم أخرى دولة عضو يجوز ألي .2

 21ادة مال

 نقطة نظام

نقطة  يف افور الرئيس. ويبت المداوالت مسألة خالل أي نقطة نظام بشأن عضو أن تثير دولة يجوز ألي .1

 القواعد. وفقا لهذه النظام،

البت فيه و للتصويت ر على الفوراويُطرح القر. قرار الرئيس أن تطعن في يجوز للدولة العضو المعنية .2

 .باألغلبية البسيطة

 .المسألة قيد المناقشة جوهر حول، أن تتحدث نقطة نظام عند إثارة ،المعنية لدولة العضويجوز لال  .3

 22ادة مال

 وتناول الكلمة قائمة المتحدثين

 أعلن الترتيب الذي حسب، من القانون التأسيسي 23 لمادةبا رهنا خالل المناقشة، يعطي الرئيس الكلمة، .1

 نيتهم في تناول الكلمة. به المتحدثون

 الرئيس. دون موافقة أن يتناول الكلمة مدعو أووفد ي ال يجوز أل .2

 :بما يلي القيام ،خالل المناقشةرئيس، يجوز لل .3

 ؛هاوإعالن إقفال قائمة المتحدثينقراءة  (أ

 متحدث انحرفت مداخلته عن الموضوع قيد النقاش. أي انتباه استرعاء (ب

 حق الرد؛ بررت المتحدثين بعد إقفال قائمةكلمة أُلقيت  رأى أن، إذا وفد الرد ألي حق إعطاء (ج

من  4 المادة الفرعيةمع مراعاة  المسألة قيد المناقشة بغض النظر عن وفد المسموح به لكل الوقت تحديد (د

 هذه المادة.

 دقائق.( 3) بمدة ال تتجاوز ثالث اإلجرائية بشأن المسائلتحديد المداخالت  يجوز للرئيس .4
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 23ادة مال

 إقفال باب المناقشة

 ، حسب تقديره، إذا تمت مناقشة مسألة ما بشكل واف.المداوالتيجوز للرئيس إقفال باب 

 24ادة مال

 تأجيل االجتماع تعليق أو

مناقشة ب وال يُسمح .هأو تأجيل االجتماع تعليقتقترح أن مسألة،  أية خالل مناقشة ،دولة عضو يجوز ألي

 للتصويت. قتراحاال هذا فورا يطرح الرئيس. ا المقترحهذ

 25ادة مال

 اإلجرائية ترتيب االقتراحات

جميع  على أدناه، حسب الترتيب الوارد ،األسبقيةكون للمقترحات التالية ، ت21 المادة مع مراعاة أحكام

 :األخرى المطروحة أمام الجلسة االقتراحات

 ؛االجتماعتعليق  (أ

 ؛جتماعاال تأجيل (ب

 البحث؛قيد الموضوع  تأجيل مناقشة (ج

 ؛قيد البحثالموضوع  إقفال باب مناقشة (د

 

 

 

 

 26ادة مال

 التصويت حقوق

 واحد صوتٌ  المؤهلة دولة من الدول األعضاء يكون لكل .1

 .التصويت الحق في من القانون التأسيسي 23 بموجب المادة لعقوبات الخاضعة لدول األعضاءل كوني ال .2

 

 27دة امال

 راتاالقرالتصويت على التوافق و

 ه، يقوم الرئيس فورا بطرح المقترح بجميع تعديالتتوافقالتوصل إلى  دون إقفال باب المناقشةبعد 

 بها التصويت. تميإثارة نقطة نظام متعلقة بالطريقة التي  في حالة صويت. وال يتم توقيف التصويت إالللت

 28ادة مال

 التعديالت التصويت على

 .ا منهأو حذف إليه كان يشكل إضافة إذا النص تعديل على بمثابة اقتراحأي  يعتبر .1

 للتصويت التعديالت، يطرح الرئيس جميع التوصل إلى توافقتعذر  وإذا .2

 29ادة مال

 التصويتطرق 

 .التصويت للتجارة والصناعة والمعادن طرقاللجنة الفنية المتخصصة  تحدد
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 30ادة مال

 التوصياتالتقارير و

توصيات الالتقارير و والصناعة والمعادن ، من خالل الرئيس،للتجارة اللجنة الفنية المتخصصة  تقدم

 لبحثها. إلى المجلس التنفيذي مداوالتهاالمنبثقة عن 

 

 

 

 

 31ادة مال

 تنفيذال

 كميليةت مبادئ توجيهية أو إجراءاتأن تضع للتجارة والصناعة والمعادن للجنة الفنية المتخصصة يجوز 

 القواعد. هذه لتنفيذ

 32ادة مال

 التعديالت

إدخال  التنفيذي مجلسال علىللتجارة والصناعة والمعادن اللجنة الفنية المتخصصة قترح ت يمكن أن

 القواعد. على هذه تعديالت

 33دة امال

 حيز التنفيذ دخولال

 المجلس التنفيذي. بلقاعتمادها من  حيز التنفيذ فور هذه القواعد تدخل

 

 الـ............. للمجلس التنفيذي المنعقدة في .............اعتمدتها الدورة العادية 
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 المتخصصة الفنية للجنةا

 والبيئة والمياه الريفية والتنمية للزراعة
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 أحكام عامة

 إن المجلس التنفيذي:

 ،16، 15، 14السيما المواد و حكام القانون التأسيسي لالتحاد األفريقيأل وفقا

بشأن اللجان الفنية  Assembly/Dec.365(XVII)و  Assembly/Dec. 227 (XII) مقرري المؤتمرلوفقا و

 المتخصصة، 

 قواعد اإلجراءات التالية: قد اعتمد

 1المادة 

 التعريفات 

 في هذه القواعد:

 ،"، مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقيالمؤتمرتعني كلمة "

 المياهو ة،الريفي التنميةو للزراعة المتخصصة نيةالف اللجنة مكتبهيئة  "هيئة المكتبتعني عبارة "

 والبيئة

 يئة،الريفية والمياه والبللزراعة والتنمية "، رئيس اللجنة الفنية المتخصصة الرئيستعني كلمة "

 ،االتحاد األفريقي مفوضية ،"المفوضيةتعني كلمة "

 ،"، القانون التأسيسي لالتحاد األفريقيالقانون التأسيسيتعني عبارة "

 ،"، المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقيالمجلس التنفيذيتعني عبارة "

 ،في االتحاد األفريقي ة عضو"، دولدولة عضو تعني عبارة "

 نةاللج دورة لحضور المدعو المدني المجتمع ذلك في بما مؤسسة أو شخص أي "المراقب"تعني كلمة 

 تصويت؛ال في الحق لهم يكون أن دون والبيئة؛ والمياه الريفية التنميةو لزراعة،ل المتخصصة الفنية

 التأسيسي؛ القانون من 30 و 23 المادتين بموجب االتحاد يفرضها التي العقوبات "تالعقوبا"تعني كلمة 

 ،"، لجنة فنية متخصصة لالتحاد األفريقياللجنة الفنية المتخصصةتعني عبارة "

خصصة لفنية المتاللجان اجميع " هيئات مكاتب آلية تنسيق اللجان الفنية المتخصصةتعني عبارة "

 ،لالتحاد األفريقي

 ،التأسيسيس وفقا للقانون "، االتحاد األفريقي المؤسَّ االتحادتعني كلمة "

نواب رئيس اللجنة الفنية المتخصصة  ما لم يتم النص على خالف ذلك، "،نواب الرئيستعني عبارة "

 للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة.
 

 2ادة الم

 ونيالوضع القان

( )ز( 1) 5لالتحاد وفقا للمادة  للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة جهازاللجنة الفنية المتخصصة 

 من القانون التأسيسي. وهي مسؤولة أمام المجلس التنفيذي.

 

 3المادة 

 التشكيل

المسؤولين  راءوزالمن للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة تتكون اللجنة الفنية المتخصصة  .1

والحد من مخاطر الكوارث والثروة الحيوانية والتنمية الريفية والمياه والبيئة عن الزراعة 
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ميا رس سلطات المعتمدةالوزراء آخرين أو  أو والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية

وكبار ممثلي أصحاب العمل األكثر تمثيال وعمال منظمات الدول  من قبل الدول األعضاء

 األعضاء . 

لدول ا من خبراء للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة اللجنة الفنية المتخصصة ضمت  .2

اختصاص اللجنة الفنية  مجاالتضمن  تندرجمسؤولين عن القطاعات التي  األعضاء

 جتماعاتاال. وتسبق اجتماعات الخبراء للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةالمتخصصة 

تخضع اجتماعات الخبراء، ، ما لم يتم النص على خالف ذلكو. الوزراءالتي تعقد على مستوى 

 هذه القواعد.ل، لألحكام ذات الصلة الحال اتقتضيممع مراعاة ما 

 

 4المادة 

 تعيين المندوبين

ريفية للزراعة والتنمية الفي دورات اللجنة الفنية المتخصصة ين دول األعضاء المشارككون مندوبو الي

 الدول األعضاء الذين تم تعيينهم واعتمادهم حسب األصول. ممثليوالمياه والبيئة 

 

 

 5المادة 

 والمهامالصالحيات 

من القانون التأسيسي لالتحاد، تقوم اللجنة  15إضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة  .1

 بما يلي: ،من بين جملة أمور أخرى، للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةالفنية المتخصصة 

 لمجلس التنفيذي.تقديمها إلى امشاريع وبرامج االتحاد وإعداد  .أ

تطوير الزراعة في  إلى اعتماد سياسات وأطر استراتيجية تهدفبحث مراجعة ودراسة و .ب

 أفريقيا، واالقتصاد الريفي والمياه والبيئة؛

متابعة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والسياسات واالستراتيجيات وخطط   .ج

توفير و ية والمياه والبيئةالزراعة والتنمية الريف ذات الصلة لالتحاد األفريقي حولالعمل 

 ؛التوجيه االستراتيجي الالزم

ة االستراتيجي والمواضيع المجاالت موحدة حولوتطوير وتعزيز مواقف أفريقية  تبني  .د

الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، والدعوة لتمثيل أفريقيا ب والمسائل ذات الصلة

 بصوت واحد في المفاوضات العالمية؛

طر سياسات القارية واألالمتابعة والدعوة لمواءمة وتنسيق السياسات واالستراتيجيات مع ال .ه

فية التنمية الريواالستراتيجيات المعتمدة من قبل االتحاد األفريقي في مجاالت الزراعة و

 ؛والمياه والبيئة

ا اهتبنيضمان مواءمة وتنسيق المبادرات والسياسات والبرامج واالستراتيجيات التي   .و

الفاعلة على المستويات القارية واإلقليمية في مجاالت الزراعة والتنمية العناصر  مختلف

ا من قبل مالسياسي العام والتنسيق يتم توفيره التوجه أن الريفية والمياه والبيئة؛ وضمان

 ؛االتحاد اإلفريقي

ة والمياه ستراتيجية في مجاالت الزراعة والتنمية الريفياالشراكات ال مراجعة ودراسة  .ز

 ؛والبيئة بهدف ضمان فعالية الشراكات والمساءلة المتبادلة
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 القيام بأية مهام أخرى يسندها إليها المجلس التنفيذي أو المؤتمر. .ح

ان فرعية وفرق تشكيل لج التنمية الريفية والمياه والبيئةللزراعة و يجوز للجنة الفنية المتخصصة .2

 ا وتشكيالتها ووظائفها. وتحدد صالحياته عند االقتضاء، مختصةعمل 

 

 6المادة 

 مكان االنعقاد

مقر االتحاد  فيللزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة المتخصصة للجنة الفنية ا د دوراتتُعقَ  .1

 ، ما لم تعرض دولة عضو استضافتها.األفريقي

ي جميع النفقات اإلضافية الت ةالمضيف الدولةتحمل تفي حالة انعقاد الدورة خارج مقر االتحاد،  .2

 المفوضية نتيجة انعقاد الدورة خارج مقر االتحاد.تكبدها ت

تكون الدول األعضاء التي تعرض  يتعين أال ،المؤتمر قواعد اجراءات ( من3) 5وفقا للمادة  .3

اضعة خ للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةاستضافة دورات اللجنة الفنية المتخصصة 

المناسبة  تيةاللوجس، بما في ذلك توفر المرافق بقاسمات، ويتعين أن تفي بمعايير محددة للعقوب

 المواتي. السياسي والجو

زراعة للأو أكثر استضافة دورة، تقرر اللجنة الفنية المتخصصة  عندما تعرض دولتان عضو .4

  مكان االنعقاد باألغلبية البسيطة. والتنمية الريفية والمياه والبيئة
زراعة لل عرضت استضافة دورة اللجنة الفنية المتخصصةالتي عضو الدولة الفي حالة عجز  .5

 وتقبل تلقتما لم  الدورة في مقر االتحاد تعقدعن القيام بذلك،  والتنمية الريفية والمياه والبيئة

  .اجديد االدول األعضاء عرض
 

 7المادة 

 عقد الدوراتالدعوة ل

عقد وخدمة جميع اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة ل الدعوة مسؤولية تتحمل المفوضية .1

 للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة.

تتم دعوة اللجان الفرعية لالنعقاد من قبل هيئات مكاتبها ويتم تحديد طرق اجتماعها من قبل  .2

 اللجنة الفنية المتخصصة مع األخذ باالعتبار خصوصية كل لجنة فرعية.

 

 

 8المادة 

 النصاب القانوني

فية للزراعة والتنمية الريللجنة الفنية المتخصصة الوزارية دورة لالنصاب القانوني ل يكتمل .1

 أغلبية ثلثي الدول األعضاء التي يحق لها التصويت.والمياه والبيئة ب

 تصةالمخأو فرق العمل الخبراء أو اللجان الفرعية  لكل من اجتماعات يكتمل النصاب القانوني .2

 .ة البسيطةغلبيحضور األب للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةللجنة الفنية المتخصصة 

 

 9المادة 

 الدورات العادية
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واحدة كل  في دورة عادية مرة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةتجتمع اللجنة الفنية المتخصصة 

  .سنتين

 10المادة 

 جدول أعمال الدورات العادية

ها عند افتتاح جدول أعمال للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة تعتمد اللجنة الفنية المتخصصة .1

 كل دورة.

كل دورة عادية بالتشاور مع هيئة مكتب اللجنة الفنية ل مؤقت تقوم المفوضية بوضع جدول أعمال .2

ن قبل بنودا مقترحة م ، وقد يشمل بندا أوللزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةالمتخصصة 

ئق وكذلك بوثا المؤقت بجدول األعمال وتقوم المفوضية بموافاة الدول األعضاء الدول األعضاء.

 ( يوما على األقل.30العمل قبل افتتاح الدورة بثالثين )

موعد  األعضاء قبلالدول لجميع  المفصلجدول األعمال بإرسال مشروع  المفوضيةتقوم  .3
 األقل على (60) بستين يوما االجتماع

( على األقل قبل 30ينبغي إرسال التعديالت على جدول األعمال إلى المفوضية ثالثين يوما ) .4

 بداية االجتماع.

ة للزراع طرحه، خالل دورة اللجنة الفنية المتخصصة دولة عضوود تيجوز بحث أي بند آخر  .5

نود عمال". وتكون مثل هذه الببند "ما يستجد من أتحت ، فقط  والتنمية الريفية والمياه والبيئة

  للنقاش أو التخاذ القرار.مطروحة من جدول األعمال للعلم فقط وال تكون 

 
 11المادة 

 البنود األخرى المدرجة في جدول األعمال

الفنية  اللجنة دورة فيطرحه  عضو دولة تود األعمال، جدول بنود من إضافي بند أي في ينظر ال

ما يستجد " المعنون األعمال جدول بند إطار في إال والبيئة، والمياه الريفية والتنمية لزراعةالمتخصصة ل

 .قرار التخاذ أو للمناقشة يخضع وال فقط للعلم األعمال جدول من البند هذا ويكون". أعمال من

 12المادة 

 الدورات االستثنائية

ي دورة ف أن تجتمع والبيئةللزراعة والتنمية الريفية والمياه يجوز للجنة الفنية المتخصصة  .1

 :طلب منبناء على  شريطة توفر الموارد استثنائية

  أجهزة صنع السياسة لالتحاد (أ

  نفسها للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةللجنة الفنية المتخصصة ا (ب

 .أغلبية ثلثي الدول األعضاءأي دولة عضو عند موافقة  (ت

 أعاله.  6وفقا للمادة تعقد الدورات االستثنائية  .2

 

 13المادة 

 جدول أعمال الدورات االستثنائية

 الدول األعضاء ووثائق عمل الدورة االستثنائية إلى المؤقت عمالاألالمفوضية جدول  رسلت .1

 يوما  على األقل. 15قبل افتتاح الدورة بـ 
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 من اجلالع هتماماال تتطلبيقتصر جدول أعمال الدورة االستثنائية على البند أو البنود التي  .2

 .لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةل لجنة الفنية المتخصصةال

 

 14المادة 

 المفتوحة والمغلقةجلسات ال

نه أ لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة مغلقة. غيرل تكون جميع جلسات اللجنة الفنية المتخصصة

كون  لبسيطةأن تقرر باألغلبية ا والتنمية الريفية والمياه والبيئةلزراعة ل يجوز للجنة الفنية المتخصصة

  ي من جلساتها مفتوحة.أ

 15المادة 

 لغات العمل

عمل ت هي لغا لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةلالمتخصصة لغات عمل اللجنة الفنية تكون 

 االتحاد.

  16المادة 

 هيئة المكتب

على أساس  سالرئيلزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، لتنتخب اللجنة الفنية المتخصصة  .1

. ويساعده أعضاء آخرون في هيئة بعد إجراء المشاورات الالزمة، والتناوب والتوزيع الجغرافي

والذين يتم انتخابهم على أساس التوزيع  المقرروكذلك ( للرئيس 3هم النواب الثالثة )والمكتب 

 الجغرافي المتفق عليه وبعد إجراء المشاورات الالزمة.

 (2أعضاء هيئة المكتب مناصبهم لمدة سنتين ) يشغل .2

 تجتمع هيئة المكتب مرة واحدة في السنة على األقل. .3

 17المادة 

 مهام الرئيس

 :بما يلييقوم الرئيس  .1

 ؛جميع مداوالت الدورات العادية واالستثنائية رئاسة (أ

 ؛الدورات افتتاح واختتام (ب

 ؛محاضر الجلسات للموافقة عليها تقديم (ج

 ؛ه المداوالتيوجت (د

 ؛ التصويت نتائجإعالن و عليها للنقاش للتصويت المطروحةعرض المسائل  (ه

 .النظامالبت في نقاط  (و

 الجلسات.اللياقة خالل مداوالت أصول النظام و الرئيسيكفل  .2

، يقوم نواب الرئيس أو المقرر، حسب ترتيب انتخابهم، المنصبفي حالة غياب الرئيس أو شغور  .3

 بمهام الرئيس.

اللجان ميع ج آللية تنسيقيحضر الرئيس دورات المجلس التنفيذي ويشارك في االجتماع السنوي  .4

 الفنية المتخصصة.

 

 18المادة 

 الحضور والمشاركة
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الزراعة والتنمية الريفية والمياه  عن لمسؤولونوزراء االيحضر الدورات  ،4 و 3تين وفقا للماد .1

من الدول األعضاء أو غيرهم من الوزراء والمسؤولين المعتمدين من قبل حكومات  والبيئة

 ممثلون معتمدون رسميا. يتولى تمثيلهمشخصيا،  همحضورتعذر وفي حالة الدول األعضاء. 
ورات داإلقليمية المعنية لحضور  األفريقي والمجموعات االقتصاديةممثلو أجهزة االتحاد  يُدعى .2

  .لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةلاللجنة الفنية المتخصصة 

بالتشاور مع  ،لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةللجنة الفنية المتخصصة للرئيس ايجوز  .3

ويجوز دعوة المراقب اقب لحضور دوراتها. دعوة أي شخص أو مؤسسة بصفة مر هيئة المكتب،

 لتقديم مداخالت كتابية أو شفوية ولكن ال يحق له التصويت.

 

 19المادة 

 اتاألغلبية المطلوبة التخاذ القرار

 وصياتهاتجميع  لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةلاللجنة الفنية المتخصصة  تُصدر .1

 :تعذر ذلكوإن  ،بالتوافق

  .التي يحق لها التصويت الحاضرة الدول األعضاءبأغلبية ثلثي  المستوى الوزاري:على  .أ

التي يحق لها  الحاضرةعلى مستوى الخبراء: باألغلبية البسيطة للدول األعضاء  .ب

 .التصويت

 يحق لها التي للدول األعضاءتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل اإلجرائية باألغلبية البسيطة تُ  .2

 لتصويت.ا

لدول لتخذ القرارات أيضا حول تصنيف مسألة ما كمسألة إجرائية أم ال، باألغلبية البسيطة تُ  .3

 لتصويت.ا التي يحق لهااألعضاء 

راعة لزلالمتخصصة التصويت دون اعتماد اللجنة الفنية  لهايحق عضو  دولةال يحول امتناع  .4

 .بالتوافق مقررات والتنمية الريفية والمياه والبيئة

 

 20المادة 

 القرارات التعديالت على

 يجوز لمقدم قرار أو تعديل سحبه في أي وقت قبل طرحه للتصويت. .1

 إعادة تقديم القرار أو التعديل الذي تم سحبه. دولة عضويجوز ألي  .2

 

 21المادة 

 نقطة النظام

أي مسألة. ويبت الرئيس فورا في  حولإثارة نقطة نظام خالل المداوالت  دولة عضويجوز ألي  .1

 .اإلجراءات هذه لقواعدطبقا نقطة النظام 

فورا  هعلي طعن في قرار الرئيس. ويطرح القرار للتصويتتأن  ةالمعني للدولة العضويجوز  .2

 قرار بشأنه باألغلبية البسيطة.ويتخذ 

المسألة قيد مضمون  أن تتحدث حولنقطة نظام، عند إثارة  ةالمعني للدولة العضوال يجوز  .3

 .البحث

 22المادة 
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 قائمة المتحدثين وتناول الكلمة

الذي لترتيب ا حسبلقانون التأسيسي، ا من 23يعطي الرئيس الكلمة خالل النقاش، وفقا للمادة   .1

 .نواياهمعن  المتحدثون به عربأ

 الكلمة دون موافقة الرئيس. تناول ي وفد أو مدعوأل يجوزال  .2

 :القيام بما يلييجوز للرئيس خالل النقاش  .3

 إقفالها. إعالنقائمة المتحدثين و قراءة (أ

 متحدث انحرفت مداخلته عن الموضوع قيد النقاش. أي انتباه استرعاء (ب

 حقلا برر هذاتإقفال قائمة المتحدثين  ألقيت بعدأن كلمة  رأىحق الرد ألي وفد، إذا  منح (ج

 الرد. في

رة ، مع مراعاة الفقالبحثالوقت المسموح به لكل وفد بغض النظر عن المسألة قيد  تحديد (د

 من هذه المادة. 4الفرعية 

 .كحد أقصي يجوز للرئيس تحديد التدخالت بشأن المسائل اإلجرائية بثالث دقائق .4

 

 23المادة 

 المداوالتإقفال باب 

 مناقشة مسألة ما بشكل واف.، حسب تقديره، إذا تمت المداوالتيجوز للرئيس إقفال باب 

 

 24المادة 

  االجتماع أو تأجيل تعليق

أي ب قترح تعليق االجتماع أو تأجيله. وال يسمحت، أثناء مناقشة أي مسألة، أن دولة عضويجوز ألي 

 هذا االقتراح. ويطرح الرئيس مثل هذا االقتراح للتصويت فورا . حول اتمناقش

 

 25المادة 

 اإلجرائيةترتيب االقتراحات 

 لىعتكون للمقترحات التالية االسبقية حسب الترتيب التالي،  ،من هذه القواعد 21مع مراعاة المادة 

 االقتراحات األخرى المطروحة على االجتماع: جميع 

  ؛االجتماعتعليق  (أ

 ؛االجتماعتأجيل  (ب

 ؛تأجيل مناقشة الموضوع قيد البحث (ج

 .إقفال باب مناقشة الموضوع قيد البحث (د

 

 26المادة 

 التصويت حقوق

 .واحد للتصويت صوتٌ  ةعضو مؤهل دولة يكون لكل .1

من القانون التأسيسي، الحق في  23لمادة ا بموجباألعضاء الخاضعة للعقوبات للدول  ال يكون .2

 التصويت.

 27المادة 
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 التصويت على القراراتالتوافق و

يالت فورا بطرح المقترح بجميع التعد ، يقوم الرئيسالتوافق التوصل إلى ، دونشابعد إقفال باب النق

بها تم يإثارة نقطة نظام متعلقة بالطريقة التي في حالة  عليه للتصويت. وال يتم وقف التصويت إال

 التصويت.

 28المادة 

 التصويت على التعديالت

 للتصويت. التعديالت، يطرح الرئيس جميع التوصل إلى توافقتعذر  إذا .1

 و حذفا منه.أضافة اليه إذا كان يشكل إعلى نص ما،  تعديلبمثابة ي اقتراح أيعتبر   .2

 29المادة 

 التصويت طريقة

  طرق التصويت. لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةل المتخصصةتحدد اللجنة الفنية 

 30 دةالما

 ورفع التقارير القراراتاتخاذ 

 نطاق يف تدخل التي المسائل بشأن قراراتالفنية المتخصصة ال للجنة الوزارية الدورة تتخذ  .1

 لمقرر وفقا مصاحبة وهيكلية مالية آثار هناك تكن لم ما اختصاصها،

Decision/Assembly/AU/Dec.582 (XXV) األفريقي االتحاد قمة عمل مؤتمر أساليب تبسيط بشأن. 

 في ينظر أن الضرورة، عند التنفيذي، للمجلس يجوز المادة، هذه من 1 بالفقرة اإلخالل عدم مع .2

 .عضو دولة أي طلب على بناء اللجنة قرارات

 31 دةالما

 وتنفيذها التوصيات تقييم

 تنفيذ عن البيئةو والمياه الريفية والتنمية لزراعةاللجنة الفنية المتخصصة ل إلى تقريرا المفوضية تقدم

 .السابقة توصياتها

 32المادة 

 التقارير والتوصيات

يات المنبثقة عن التقارير والتوص لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةلالمتخصصة ترفع اللجنة الفنية 

 مداوالتها إلى المجلس التنفيذي لبحثها.

 33المادة 

 التنفيذ

هية وضع الخطوط التوجي لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةلالمتخصصة يجوز للجنة الفنية 

  ضافية لتنفيذ هذه القواعد.إلوالتدابير ا

 34المادة 

 التعديالت

س التنفيذي أن تقترح على المجل لزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئةلالمتخصصة يجوز للجنة الفنية 

  .لبحثها هذه القواعد ت علىتعديالإدخال 

 35المادة 

 الدخول حيز التنفيذ

 تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ فور اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي.
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 أحكام عامة

 إن المجلس التنفيذي:

 16و 15، 14 إذ يضع في االعتبار القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وعلى وجه الخصوص المادة

 منه؛

بشأن  Assembly/Dec. 365 (XVII)و  Assembly/Dec.227 (XII)وإذ يضع في االعتبار مقرري المؤتمر 

 المتخصصة؛ اللجان الفنية

 

 اعتمد قواعد اإلجراءات التالية:

 1المادة 

 التعريفات
 في هذه القواعد،

 " مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي؛المؤتمرتعني كلمة " (أ)

ة التحتية عبر والبنيهيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للنقل  هيئة المكتب"تعني عبارة " (ب)

 والسياحةالقارية واألقاليمية والطاقة 

" رئيس اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية ئيستعني كلمة "الر (ج)

 واألقاليمية والطاقة والسياحة؛

 " مفوضية االتحاد األفريقي؛المفوضيةتعني كلمة " (د)

 " القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي القانون التأسيسيتعني عبارة " (ه)

 " المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي؛ذيالمجلس التنفيتعني عبارة " (و)

 عضو في االتحاد األفريقي؛الدولة ال" عضوالولة الدتعني عبارة " (ز)

 اللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي؛ "اللجنة الفنية المتخصصة"تعني عبارة  (ح)

 ": االتحاد األفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي؛"االتحاد تعني كلمة (ط)

" نواب رئيس اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية نواب الرئيستعني عبارة " (ي)

 نص على خالف ذلك.عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة، ما لم يُ 

 

 2المادة 

 القانوني الوضع 

بع اإن اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة جهاز ت

 ( )ز( من القانون التأسيسي وهي مسؤولة أمام المجلس التنفيذي.1) 5لالتحاد وفقا للمادة 

 3المادة 

 التشكيل

تتكون اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة  .1

و أ والسياحة في الدول األعضاءمن الوزراء المسؤولين عن النقل والبنية التحتية والطاقة 

 .السلطات المكلفة على النحو الواجب من قبل حكومات الدول األعضاء

دورة اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة تشمل   .2

الدول األعضاء المسؤولين عن القطاعات التي تقع ضمن مجاالت  من خبراء والسياحة
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صاص اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة اخت

 خضعوت ، والذين تسبق اجتماعاتهم االجتماعات المعقودة على المستوى الوزاري.والسياحة

 الخبراء لألحكام ذات الصلة من هذه القواعد، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال. اتاجتماع

 

 4المادة 

 تعيين المندوبين 
الدول األعضاء المشاركين في دورات اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر مندوبو  يكون

 معتمدين حسب األصول من قبل الدول األعضاء.معيّنين و القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة ممثلين

 5المادة 

 لصالحيات والمهاما

من القانون التأسيسي لالتحاد، تقوم اللجنة  15صوص عليها في المادة باإلضافة إلى المهام المن .1

الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة، من جملة أمور 

 أخرى، بالمهام التالية:

طاقة والحث كافة المسائل الهامة والتحديات المتعلقة بتطوير الشبكات القارية للنقل  (أ

والسياحة والخدمات ذات الصلة وتقدم التوجيه لمفوضية االتحاد األفريقي بشأن اإلجراءات 

 التصحيحية؛

 

بحث واعتماد السياسات القارية واالستراتيجيات اإلنمائية واللوائح والمعايير إلى جانب  (ب

قة ل والطاالخاصة بقطاعات النق بما فيها معايير السالمة واألمن برامج ومشاريع االتحاد

 والسياحة وتقديمها إلى المجلس التنفيذي؛

ضمان مراقبة ورصد وتقييم تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع القطاعية والقطاعية  ج( 

 الفرعية ومقررات أجهزة االتحاد؛

ضمان تنسيق البرامج والمشاريع التي يقوم بها مختلف الشركاء اإلقليميون والقاريون  د( 

 أجل تنمية الشبكات األفريقية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة؛والدوليون من 

رصد العالقات مع الشركاء الدوليين واعتماد استراتيجيات كسب التأييد لدعم مصالح  ( ـه

 في مجاالت النقل والطاقة والسياحة في االقتصاد العالمي؛ أفريقيا

يجوز للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة  .2

 حسبما تراه ضروريا.، مؤقتةعمل  ومجموعات فرعية لجانتشكيل 

للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة  تحدد اللجنة الفنية المتخصصة .3

 وتشكيلتها.  واليتهاو مؤقتةالعمل الومجموعات  رعيةفال هذه اللجاننظام 

 

 6المادة 

 مكان االنعقاد 

للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة ادورات  تُعقد .1

 االتحاد، ما لم تعرض إحدى الدول األعضاء استضافة مثل هذه الدورة. في مقروالسياحة 

 فقاتالن مسؤولة عن جميع الدولة العضو المضيفة، تكون االتحاد خارج مقر الدورة عقد في حال .2

 المقر. خارجعقد الدورة نتيجة  المفوضية اإلضافية التي تتكبدها
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( من قواعد إجراءات المؤتمر، ال يجوز للدول األعضاء التي تقدم عرضا 3) 5وفقا للمادة  .3

الطاقة قل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والستضافة دورات اللجنة الفنية المتخصصة للن

والسياحة أن تكون ضمن الدول األعضاء الخاضعة للعقوبات وينبغي لها استيفاء معايير محددة 

 مسبقا، بما في ذلك توافر مرافق لوجستية كافية وبيئة سياسية مواتية.

الستضافة دورة ما، تتخذ اللجنة ( أو أكثر من الدول األعضاء عرضا 2عندما تقدم دولتان ) .4

الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة قرارا بشأن 

 مكان االنعقاد باألغلبية البسيطة، على أساس التناوب والتوزيع الجغرافي العادل.

بنية لمتخصصة للنقل والعندما تعجز دولة عضو كانت قد عرضت استضافة دورة للجنة الفنية ا .5

التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة عن القيام بذلك، تُعقد الدورة في مقر االتحاد، 

  ما لم يرد عرض جديد ومقبول من الدول األعضاء.

 7المادة 

 عقد الدورات

ية التحتية قل والبنتكون المفوضية مسؤولة عن عقد وخدمة جميع اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للن

 عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة.

 8المادة 

 النصاب القانوني

يتكون النصاب القانوني ألية دورة من دورات اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية  .1

 .تعبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة من أغلبية ثلثي الدول األعضاء المؤهلة للتصوي

يتكون النصاب القانوني الجتماعات اللجان الفرعية أو مجموعات العمل المؤقتة للجنة الفنية  .2

 المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة من األغلبية البسيطة.

 9المادة 

 الدورات العادية
ة مرة كل عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياح تجتمع اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية

 (.2سنتين )

 

 10المادة 

 جدول أعمال الدورات العادية

تعتمد اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة  .1

 جدول أعمالها عند افتتاح كل دورة.

دّ المفوضية مشروع جدول أعمال أ .2 ي دورة عادية بالتشاور مع هيئة مكتب اللجنة الفنية تع 

المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة، ويجوز أن يشمل 

بنودا مقترحة من الدول األعضاء. ترسل المفوضية مشروع جدول األعمال ووثائق  بندا أو

 ( يوما على األقل.30بثالثين ) العمل إلى الدول األعضاء قبل افتتاح الدورة

 11المادة 

 البنود األخرى المدرجة في جدول األعمال 
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يتم بحث أي بند إضافي تود إحدى الدول األعضاء طرحه خالل دورة من دورات اللجنة الفنية 

د جالمتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة فقط في إطار بند "ما يست

 من أعمال". وتكون هذه البنود للعلم فقط وال تكون مطروحة للنقاش أو التخاذ قرار.

 

 12المادة 

  الدورات االستثنائية
اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة  جتمعيجوز أن ت .1

 الجهات التالية:بناء  على طلب رهنا بتوفر األموال،  دورة استثنائية فيوالسياحة 

 لالتحاد  أجهزة صنع السياسة (أ)

اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة  (ب)

 نفسها

شريطة أي دولة عضو، عند المصادقة على ذلك من قبل أغلبية ثلثي الدول األعضاء   (ج)

 توفر األموال.

 أعاله. 6وفقا ألحكام المادة  االستثنائيةتُعقد الدورات  .2

 

 

 
 13المادة 

 جدول أعمال الدورات االستثنائية

بل ق لدول األعضاءا إلىورة االستثنائية جدول أعمال ووثائق عمل الدمشروع  ترسل المفوضية .1

 .على األقل ( يوما15الدورة بخمسة عشر ) افتتاح

اللجنة  اهتماما عاجال من التي تتطلب البند أو البنوددورة االستثنائية على ال يقتصر جدول أعمال .2

 .الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة
 

 14 المادة

 مغلقةمفتوحة والال الدورات

دورات اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة  جميع تكون

للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية  . غير أنه يجوزمغلقةوالسياحة 

 مفتوحة. دوراتها من أيأن تكون  باألغلبية البسيطة أن تقرروالطاقة والسياحة 

 15مادة ال

 لغات العمل

اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة  تكون لغات عمل

 .االتحادهي لغات عمل 

 16المادة 

 هيئة المكتب

 اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة،تَنتخب  .1

 . ويساعده/إجراء المشاورات الالزمة بعدوالتوزيع الجغرافي والتناوب  على أساس ،رئيسال
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، المقرركذلك و( 3) ثالثة، وتحديدا نواب الرئيس الهيئة المكتبفي ن وآخرأعضاء يساعدها 

 والذين يُنتخبون بناء على التوزيع الجغرافي المتفق عليه وبعد إجراء المشاورات الالزمة.

 (.2)مدة سنتين مناصبهم ل ضاء هيئة المكتبأعيشغل   .2

 مرة واحدة في السنة. المكتبهيئة  تجتمع .3

 

 17المادة 

 رئيس ال مهام

 يقوم الرئيس بما يلي:  .1

 .العادية واالستثنائية الدوراترئاسة جميع مداوالت  (أ

 الدورات. واختتام افتتاح (ب

 .عليها الجلسات للموافقة محاضر تقديم (ج

 المداوالت؛ توجيه (د

  التصويت،إعالن نتائج وعليها  للتصويتالمطروحة للنقاش  المسائلعرض  (ه

 ؛في نقاط النظام البت (و

 يكفل الرئيس النظام وأصول اللياقة خالل مداوالت الجلسات؛ .2

في حالة غياب الرئيس أو شغور المنصب، يقوم نواب الرئيس أو المقرر، حسب ترتيب انتخابهم، بمهام  .3

 الرئيس.

ية اللجان الفن جميعاالجتماع السنوي لهيئات مكاتب المجلس التنفيذي و جلسات يحضر الرئيس .4

 ويشارك في االجتماع السنوي آللية تنسيق اللجان الفنية المتخصصة. المتخصصة

 

 18 المادة

 والمشاركة الحضور

ورات دزراء المسؤولون عن النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة ال، يحضر الو4 وفقا للمادة .1

 معتمدون حسب يتولى تمثيلهم ممثلون، تعذر حضورهم شخصيا في حال. وويشاركون فيها

 . األصول

اللجنة  دورات لحضور والمجموعات االقتصادية اإلقليمية االتحاد أجهزة يدَعى ممثلون عن .2

 الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة.

اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة  وتدعيجوز أن  .3

 .لحضور دوراتها بصفة مراقب مؤسسة أي شخص أووالسياحة 

 

 

 

 

 19 المادة

 القرارات المطلوبة التخاذ  األغلبية

اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة  تتخذ .1

 ، فقد:ذلكإن تعذر بالتوافق أو  قرارتها جميع

 على المستوى الوزاري، من خالل أغلبية ثلثي الدول األعضاء المؤهلة للتصويت؛  .أ
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 المؤهلة للتصويت على مستوى الخبراء، من خالل أغلبية بسيطة للدول األعضاء .ب

 .ويتللتص األعضاء المؤهلة البسيطة للدول اإلجرائية باألغلبية القرارات حول المسائل تُتّخذ .2

عضاء األ للدول باألغلبية البسيطة أم ال، ما إجرائية مسألة بشأن ما إذا كانت أيضا القرارات تحدَّد .3

 .للتصويت المؤهلة

للتصويت دون اعتماد اللجنة الفنية المتخصصة للنقل ال يحول امتناع الدول األعضاء المؤهلة  .4

 .بالتوافق والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة القرارات

 

 20 لمادةا

 قراراتالتعديل 

 .للتصويت طرحه عليه في أي وقت قبل أن يتم تعديلأي  أو يجوز سحب القرار المقترح .1

 تم سحبه. التعديل الذي أو القرار تقديمإعادة  أخرى دولة عضو يجوز ألي .2

 21المادة 

 نقطة النظام

را الرئيس فو. ويبت المداوالت مسألة خالل أي نقطة نظام بشأن عضو أن تثير دولة يجوز ألي .1

 القواعد. وفقا لهذه نقطة النظام، في

 ويتللتص ويُطرح القرار على الفور. قرار الرئيس أن تطعن في يجوز للدولة العضو المعنية .2

 .باألغلبية البسيطةالبت فيه و

المسألة قيد  جوهر نقطة نظام، أن تتحدث حول المعنية، عند إثارة لدولة العضوال يجوز ل .3

 .المناقشة

 

 22المادة 

 وتناول الكلمة قائمة المتحدثين
 

الترتيب  حسب، من القانون التأسيسي 23 بالمادة رهنا خالل المناقشة، يعطي الرئيس الكلمة، .1

 أعلن به المتحدثون نيتهم في تناول الكلمة. الذي

 الرئيس. دون موافقة أن يتناول الكلمة مدعو آخر أووفد ال يجوز ألي  .2

 :خالل المناقشة، القيام بما يليرئيس، يجوز لل .3

 ؛وإعالن إقفالها قراءة قائمة المتحدثين (أ

 استرعاء انتباه أي متحدث انحرفت مداخلته عن الموضوع قيد النقاش. (ب

حق الرد ألي وفد، إذا رأى أن كلمة أُلقيت بعد إقفال قائمة المتحدثين تبرر حق إعطاء  (ج

 الرد؛

تحديد الوقت المسموح به لكل وفد بغض النظر عن المسألة قيد المناقشة مع مراعاة المادة  (د

 من هذه المادة. 4الفرعية 

 دقائق.( 3) ثبمدة ال تتجاوز ثال اإلجرائية يجوز للرئيس تحديد المداخالت بشأن المسائل .4

 23المادة 

 إقفال باب النقاش

 يجوز للرئيس إقفال باب النقاش، حسب تقديره، إذا تمت مناقشة مسألة ما بشكل واف.
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 24المادة 

 تأجيل االجتماع تعليق أو

مناقشة ب وال يُسمح .تعليق االجتماع أو تأجيلهمسألة، أن تقترح  أية خالل مناقشة دولة عضو، يجوز ألي

 للتصويت. االقتراح هذا فورا يطرح الرئيس. هذا المقترح

 

 25المادة 

 اإلجرائية ترتيب االقتراحات

 دناه،أ األسبقية، حسب الترتيب الوارد، تكون للمقترحات التالية لهذه القواعد 21 المادة مع مراعاة أحكام

 :األخرى المطروحة أمام الجلسة على جميع االقتراحات

 تعليق االجتماع؛ (أ

 االجتماع؛تأجيل  (ب

  الموضوع قيد البحث؛ تأجيل مناقشة (ج

 ؛الموضوع قيد البحث إقفال باب مناقشة (د

 26المادة 

 التصويت حقوق

 صوٌت واحد. المؤهلة دولة من الدول األعضاء يكون لكل .1

 الحق في من القانون التأسيسي 23 بموجب المادة لعقوبات الخاضعة لدول األعضاءال يكون ل .2

 .التصويت

 27المادة 

 القراراتالتصويت على توافق اآلراء و

بعد إقفال باب النقاش، يقوم الرئيس فورا بطرح المقترح بجميع تعديالته للتصويت. وال يتم توقيف 

 التصويت إال في حالة إثارة نقطة نظام متعلقة بالطريقة التي يتم بها التصويت.

 28المادة 

 التعديالت التصويت على

 إذا تعذر التوصل إلى توافق. ت للتصويتيطرح الرئيس جميع التعديال .1

 .أو حذفا منه إذا كان يشكل إضافة إليه النص تعديل على بمثابة اقتراحأي  يعتبر .2

 29المادة 

 طرق التصويت

اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة طرق  تحدد

 التصويت.

 30المادة 
  القرارات وتقديم التقاريراتخاذ  

قرارات بشأن المسائل التي تدخل في نطاق الفنية المتخصصة  تتخذ الدورة الوزارية للجنة .1

المؤتمر  اختصاصها، ما لم تكن هناك آثار مالية وهيكلية مصاحبة وفقا لمقرر

Assembly/AU/Dec.582 (XXV) مؤتمر قمة االتحاد األفريقي. بشأن تبسيط أساليب عمل 

من هذه المادة، يجوز للمجلس التنفيذي، عند الضرورة، أن ينظر في  1عدم اإلخالل بالفقرة مع  .2

 .بناء على طلب أي دولة عضو الفنية المتخصصة قرارات اللجنة
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 31المادة 

 تقييم التوصيات وتنفيذها

واألقاليمية لقارية عبر ابشأن النقل والبنية التحتية اللجنة الفنية المتخصصة  تقريرا إلى مفوضيةتقدم ال

 .والطاقة والسياحة بشأن تنفيذ توصياتها السابقة

 32المادة 

 التنفيذ

بادئ توجيهية مللجنة الفنية للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة أن تضع يجوز 

 القواعد. هذه لتنفيذ تكميلية أو إجراءات

 33المادة 

 التعديالت

اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واألقاليمية والطاقة والسياحة قترح ت يمكن أن

 .للنظر فيها  القواعد على هذه التنفيذي إدخال تعديالت مجلسال على

 34المادة 

 حيز التنفيذ الدخول

 المجلس التنفيذي. اعتمادها من قبل حيز التنفيذ فور هذه القواعد تدخل
 
 

 اعتمدتها الدورة العادية الـ............. للمجلس التنفيذي المنعقدة في 
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 ( من البروتوكول الملحق1) 5التعديل المقترح على المادة 

بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة األفريقية 

 لحقوق اإلنسان والشعوب
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( من البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 1) 5التعديل المقترح على المادة 

 بشأن إنشاء المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 خلفيةال

، 2016يو يول رواندا في -اليجالمنعقدة في كي ونالتاسعة والعشرإعتمد المجلس التنفيذي خالل دورته العادية 

لمحكمة . وتود ايتهحقوق الطفل ورفاهحول  لخبراءة لاألفريقيلجنة البشأن تقرير  EX.CL/923 (XXIX) المقرر

ي تر المذكور أعاله والقرممن ال 8لعدل والشؤون القانونية إلى الفقرة لأن تلفت انتباه اللجنة الفنية المتخصصة 

 :نص على ما يليت

بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء ق ح( من البروتوكول المل1) 5يوصي المؤتمر بتعديل المادة  -8 "

حقوق الطفل حول  لخبراءة للجنة األفريقيال المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )البروتوكول( إلدراج
قوق ححول  لخبراءة للجنة األفريقيال ضمن الكيانات التي يحق لها رفع القضايا إلى المحكمة، ويطلب من يتهورفاه

القانونية  لعدل والشؤونل بالتشاور مع المفوضية، إعداد التعديل وتقديمه إلى اللجنة الفنية المتخصصة يتهطفل ورفاهال
 ." للنظر فيه خالل دورتها المقرر عقدها في أكتوبر

 

 التعديل المقترح من المحكمة

البروتوكول حسبما تراه  ( من البروتوكول، يحق للمحكمة أن تقترح تعديالت على هذا2) 35عمال  بالمادة 

ضروريا ، عن طريق األمين العام لمنظمة الوحدة األفريقية. ومن ثم، فإن هذا التعديل المقترح مقدم لكي تنظر 

 .لروح ونص المادة المذكورة أعاله لعدل والشؤون القانونية وفقا  لفيه اللجنة الفنية المتخصصة 

ة لجنل( من البروتوكول فقرة فرعية جديدة )و( تمنح إمكانية الوصول 1) 5وقد أدرج في مشروع تعديل المادة 

 .رفع القضايا إلي المحكمة األفريقيةيته لحقوق الطفل ورفاهحول لخبراء ل ةاألفريقي

 

 5المادة "

 من يحق له الوصول للمحكمة

 :محكمةيحق للمذكورين أدناه تقديم القضايا إلى ال  .1

 ؛اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب .أ

 ؛الدولة الطرف التي رفعت شكوى إلى اللجنة .ب

 ؛الدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى إلى اللجنة .ج

 ؛الدولة الطرف التي يكون أحد مواطنيها ضحية انتهاك حقوق اإلنسان .د

 ؛المنظمات اإلفريقية الحكومية .ه

 يته.الطفل ورفاه حقوقة للخبراء حول األفريقيلجنة ال .و

 

 نفيذحيز التالتعديل  دخول

لحقوق اإلنسان والشعوب الميثاق األفريقي ( من بروتوكول 3) 35وفقا ألحكام المادة يدخل التعديل حيز التنفيذ 

 .بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
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 مشروع تعديل النظام األساسي للمجلس
 االقتصادي واالجتماعي والثقافي )اإليكوسوك(

 وقواعد اإلجراءات 2004لالتحاد األفريقي، يوليو 
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 األفريقي )اإليكوسوك(مشروع تعديل النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد 

 
 10المادة 

 اللجنة الدائمة
 .( قابلة للتجديد مرة واحدة فقط2األعضاء في اللجنة الدائمة سنتين ) واليةتكون مدة   . 4

 
 14المادة 

 المجلس االقتصادي واالجتماعيمقر 
 .لالتحاد األفريقي وأمانته في جمهورية زامبيا التابع يقع مقر المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  .1
أي دولة عضو بدعوة من تلك الدولة أراضي في  جتمعصادي واالجتماعي والثقافي أن ييجوز للمجلس االقت  .2

 .العضو
 

 

 )اإليكوسوك( مشروع تعديل قواعد المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي
 

 37المادة 
 والثقافي االقتصادي واالجتماعيالمجلس مقر 

 .لالتحاد األفريقي وأمانته في جمهورية زامبيا التابع االقتصادي واالجتماعي والثقافي يقع مقر المجلس  .1
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 النظام األساسيمشروع 

 للمعهد األفريقي للتحويالت
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 الديباجة:

 نحن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي؛

، والذي 2012يناير الصادر في  EX.CL/ DEC.683(XX)مقرر المجلس التنفيذي إذ نضع في االعتبار 

القتصادية ايقر بأن إنشاء معهد أفريقي للتحويالت من شأنه أن يسهل تعزيز التحويالت من أجل تحقيق التنمية 

 واالجتماعية في أفريقيا؛

الصادر عن االجتماع السنوي الخامس  (RESOLUTION 892(XLV))القرار رقم  وإذ نأخذ في الحسبان 

المشترك بين االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية 

عقد في مارس ، المناالفارقة ريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألف

، والذي اعترف بأن التحويالت يمكن أن تساهم في النمو والتنمية في أفريقيا ، إذا تم تسخيرها وصياغتها 2012

 جيدا ؛

 25 انسبيرج، جنوب أفريقيا، فيبإعالن القمة العالمية للمهجر األفريقي، المنعقدة في ساندتون، جوه وإذ نقر

والتي اعتمدت المعهدَ األفريقي  (DIASPORA/ASSEMBLY/AU/ /DECL (I))، 2012مايو 

 للتحويالت باعتباره أحد مشاريع اإلرث الخمسة لالتحاد األفريقي؛

الصادر عن الدورة العادية التاسعة عشرة  (ASSEMBLY/AU/DEC.440(XIX))مقررنا  وإذ نستحضر

 ، والتي أجازت إنشاء المعهد األفريقي للتحويالت؛2012المنعقدة في يوليو 

، 2014يناير الصادر في  EX.CL/ DEC. 808(XXIV)مقرر المجلس التنفيذي  وإذ نأخذ في االعتبار

 ؛والذي قب ل عرض جمهورية كينيا استضافة المعهد األفريقي للتحويالت

 اتفقنا على ما يلي:

 1المادة 

 التعريفات
 :في هذا النظام األساسي

 المالية األفريقي للتحويالتالمعهد " المعهد األفريقييعني مختصر "

 " مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي.مؤتمرتعني كلمة "

ي الذي أنشئ بموجب القانون الـتأسيساالتحاد األفريقي  "االتحادكلمة " أو "االتحاد األفريقييعني مختصر "  

 ؛2000المعتمد من قبل رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية في لومي، توجو، في يوليو 

 " مجلس إدارة المعهد؛ المجلستعني كلمة "

 كوماتمن قبل رؤساء دول وح " القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، المعتمدالتأسيسي القانونتعني عبارة "

 ؛2000منظمة الوحدة األفريقية في لومي، توجو، في يوليو 

 " مفوضية االتحاد األفريقي؛المفوضيةتعني كلمة "

" المؤسسات المتعددة األطراف، والوكاالت اإلنمائية، والمانحين والمؤسسات اإلنمائيون الشركاءتعني عبارة "

 اصل دعمه؛وغيرها والتي ساهمت ماليا  أو غير ذلك في إنشاء المعهد وتو

 " مجلس وزراء االتحاد األفريقيالمجلس التنفيذي تعني عبارة " 

 للمعهد األفريقي للتحويالت المالية؛ المنتدى التشاوري "المنتدىتعني كلمة " 
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 " حكومة جمهورية كينيا؛المضيف البلدتعني عبارة "

 " المعهد األفريقي للتحويالت؛المعهدتعني كلمة "

 أي دولة عضو في االتحاد األفريقي؛ "عضو دولةتعني عبارة "

 " المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين لالتحاد األفريقي؛أجهزة صنع السياسةتعني عبارة " 

" مقدمي خدمات التحويالت المالية، أي البنوك وهيئات االتصاالت السلكية الخاص القطاعتعني عبارة "

، والمؤسسات المالية غير المصرفية من قبيل مؤسسات التمويل البالغ والالسلكية، ومشغلي تحويل النقود

 الصغر، وتعاونيات االدخار واالئتمان ومكاتب البريد؛

" المعامالت التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين والتي تتضمن بنودا مالية "التحويالت الماليةتعني عبارة 

 ي اقتصاد من أسر أو كيانات في اقتصاد آخر؛وغير مالية تمثل دخل أجنبي لألسر المعيشية ف

 " أمانة المعهد األفريقي للتحويالت المالية؛األمانةتعني كلمة "

المنظمات واألفراد أو أي شخص له مصلحة في التحويالت المالية األفريقية  "أصحاب المصلحة"تعني عبارة 

 أو على المعهد األفريقي للتحويالت المالية

 هذا النظام األساسي للمعهد األفريقي للتحويالت المالية؛ "األساسي النظامتعني عبارة "

" لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة للمالية والشؤون النقدية اللجنة الفنية المتخصصةتعني عبارة "

 والتخطيط االقتصادي والتكامل؛

 في هذا النظام األساسي، يشمل المفرد صيغة الجمع.

 

 

 2المادة 

 المعهد األفريقي للتحويالتإنشاء 

 أنشئ المعهد باعتباره مكتبا  فنيا  متخصصا  للمفوضية .1

 يتم تحديد أهداف المعهد وهيكله وصالحياته ومهامه في هذا النظام األساسي. .2

 

 3المادة 

 لتحويالت الماليةللمعهد األفريقي لالوضع القانوني 

 :اعتبارية كاملة، وبصفة خاصة القدرة الكاملة علىيكون للمعهد األفريقي للتحويالت المالية شخصية 

 .الدخول في اتفاقات مع األعضاء وغير األعضاء والمنظمات الدولية األخرى (أ

 التعاقد؛  (ب

 حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها؛   (ج

 .إقامة اإلجراءات القانونية واالستجابة لها (د

 4المادة 

 األهداف

 د فيما يلي: تتمثل أهداف المعه

 تحسين القياس اإلحصائي، وقدرات الدول األعضاء على جميع البيانات المتعلقة بالتحويالت وتقديم التقارير؛ (أ

تعزيز التغييرات المناسبة لألطر القانونية والتنظيمية للتحويالت، ونظم الدفع والتسديد وكذلك استخدام تكنولوجيا  (ب

 أكبر، مما يؤدي إلى الحد من تكاليف التحويل؛خالقة من أجل تعزيز منافسة وكفاءة 

تعزيز األثر المحتمل للتحويالت على التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول األعضاء وكذلك تعزيز الشمولية  (ج

 المالية.

 

 5المادة 
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 مهام وأنشطة المعهد

 النظام األساسي؛ من أجل تحقيق األهداف الواردة أعاله، يعمل المعهد وفقا لألحكام الواردة في هذا .1

 يضطلع المعهد بالمهام واألنشطة التالية: .2

مساعدة الدول األعضاء، ومرسلي التحويالت والمتلقين لها وغيرهم من أصحاب المصلحة في إعداد وتنفيذ  (أ

 استراتيجيات ملموسة وصكوك تشغيلية لتعزيز التحويالت باعتبارها أدوات تنمية للحد من الفقر؛

ة للمؤسسات الحكومية )البنوك المركزية، الوزارات، المؤسسات المالية وغير المالية( حول تقديم المساعدة الفني (ب

إنشاء وتفعيل األطر التنظيمية الالزمة للتحويالت، وكذلك التباحث مع أصحاب المصلحة اآلخرين؛ ودعم الدول 

 األعضاء في تنفيذ أطر السياسات القانونية والتنظيمية المالئمة للتحويالت؛

يز اعتماد وتنفيذ المبادئ العامة لخدمات التحويالت المالية الدولية من قبل الدول األعضاء، بما في ذلك تعز (ج

الشفافية وحماية المستهلكين، البنية التحتية لنظم الدفع الميسورة، والبيئة القانونية والتنظيمية المواتية، وهيكل 

 أسواق متوازن ومنافسة وإدارة جيدة وإدارة للمخاطر؛

إجراء بحث تجريبي حول أسواق التحويالت، لمعالجة أوجه الضعف الرئيسية لألسواق واستكشاف أفضل  (د

 الممارسات في مجال التحويالت ونشرها؛

 حويالت.أفريقيا للتبما في ذلك جمع ونشر البيانات حول التحويالت وإدارة قاعدة بيانات تكلفة التحويالت،  (ه

طاع الخاص لمعالجة فشل السوق، والسيما العمل كعامل حافز لتعزيز التباحث مع العناصر الفاعلة من الق (و

االستثمار في التحويالت المالية، واالبتكار في توفير الخدمات وتعزيز استخدام التكنولوجيا من قبل المؤسسات 

 المالية غير المصرفية؛

مناطق التحويالت في ال تحسين قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز قدرتها على توفير خدمات (ز

 الريفية؛

تعزيز السبل الفعالة للربط الشبكي، والتنسيق والتعاون فيما بين الدول األعضاء وأصحاب المصلحة لمعالجة  (ح

 مسائل التحويالت المالية بطريقة أكثر استراتيجية وبرمجية؛

 ديد التحويالت؛التمكين من إعداد مناهج المحتوى والتكنولوجيا للدفع على أساس قطري ونظم تس (ط

 تعزيز سياسات تحسن من أثر التنمية للتحويالت. (ي

 إنشاء مركز للمعلومات حول التحويالت في أفريقيا. (ك

إقامة شراكات مع البلدان المرسلة للتحويالت المالية لتسهيل نقل الحواالت وإدارتها، والتصدي للتحديات القائمة  (ل

 ددة األطراف.ومواءمة السياسات واالتفاقات الثنائية أو المتع

 

 6المادة 

 األفريقي للتحويالت المالية هيكل إدارة المعهد

 يتكون هيكل إدارة المعهد مما يلي:

 مجلس اإلدارة؛ (أ

 المنتدى التشاوري؛ (ب

 األمانة (ج

 7المادة 

 مجلس اإلدارة )المجلس(
 يشرف المجلس على إدارة المعهد. .1

 يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية  .2

 ى طلب من:بناء عل، بناء على توافر المبالغ ووفقا لقواعد إجراءاتهيمكن للمجلس االجتماع في دورة استثنائية  .3

 نصف أعضائه (أ

 أجهزة صنع السياسة لالتحاد. (ب
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 األمانة، في حالة تتطلب عقد اجتماع المجلس. (ج

 

 8المادة 

 تشكيلة هيئة المجلس ومدة والية مكتبه

 ( عضوا، على النحو التالي:11) المجلس من أحد عشرهيئة تكون ت .1

خمسة من وزراء المالية والتخطيط االقتصادي يمثلون أقاليم االتحاد األفريقي الخمسة؛ وترشحهم أقاليمهم، وإال  (أ

 ؛الفنية المتخصصة  لجنةالفيتم ترشيحهم من قبل 

 ممثل عن المفوضية؛ (ب

 ممثل عن البلد المضيف؛ (ج

 من محافظي البنوك المركزية األفريقية يمثالن اتحاد البنوك المركزية األفريقية؛ (2ممثالن اثنان ) (د

 ممثل عن الشركاء اإلنمائيين؛ (ه

 رئيس المنتدى االستشاري؛ (و

 يحضر المستشار القانوني للمفوضية أو ممثل له اجتماعات المجلس لتقديم المشورة القانونية حسب االقتضاء. .2

 فنية يرى حضورها أمرا ضروريا.يجوز للمجلس أن يدعو أية خبرة  .3

 يتصرف المدير التنفيذي للمعهد االفريقي للتحويالت كأمينا  للمجلس. .4

 ( سنوات غير قابلة للتجديد.3عند االقتضاء، تستغرق فترة والية أعضاء المجلس ثالث ) .5

يشغل ليمي، والوزراء الخمسة ليكون رئيسا له، على أساس التناوب اإلق ينتخب المجلس من بين أعضائه، أحد .6

 .ثالث سنوات  3 منصبه لفترة

في حالة شغور منصب الرئيس قبل انتهاء فترة واليته الي سبب كان يحل محله وزيرا  يعين من االقليم الذي  .7

 ينتمي اليه .

 9المادة 

 مهام المجلس
 تتمثل مهام المجلس فيما يلي:

 دراسة وبحث خطة عمل وأنشطة المعهد؛  (أ

 االستراتيجي لألمانة ؛تقديم التوجيه  (ب

 اإلشراف على إدارة المعهد (ج

 اعتماد قواعد إجراءاته وقواعد إجراءات المنتدى؛ (د

 لتعديالت على هذا النظام األساسي؛التوصية با (ه

ضمان إدماج برنامج التحويالت في االستراتيجية اإلنمائية القارية وفي القواعد واإلجراءات األخرى ذات  (و

 الصلة للدول األعضاء؛

 مساعدة األمانة في حشد الموارد (ز

 تقديم تقارير سنوية إلى أجهزة صنع السياسة عن األنشطة المنفذة وإنجازات المعهد؛ (ح

 

 10المادة 

 النصاب القانوني وإجراءات اتخاذ القرارات
 ؛النصاب القانوني الجتماعات المجلس هو ثلثي مجموع األعضاء في المجلس .1

 يعتمد المجلس قواعد إجراءاته؛  .2

 

 11لمادة ا

 (المنتدىالمنتدى االستشاري )
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 يعمل المنتدى كجهاز استشاري وفني للمعهد.

 

 

 

 ا12المادة 

 تشكيلة هيئة المنتدى ومدة واليته
 ( عضوا على النحو التالي:23)ثالثة وعشرون يتألف المنتدى من  .1

 عن المفوضية؛( 2ممثالن اثنان ) (أ

 يمثل كل واحد منهم أحد أقاليم االتحاد األفريقي الخمسة؛( ممثلين عن المهجر/منظمات المهاجرين 5خمسة ) (ب

 ( ممثلين عن الشركاء اإلنمائيين؛5خمسة ) (ج

 ( عن منظمات القطاع الخاص )البنوك، وكاالت التحويالت المالية، وغيرهما(؛5ممثلين ) خمسة (د

 ( عن اتحاد البنوك المركزية األفريقية؛5) خمسة (ه

 ممثل عن البلد المضيف؛ (و

 التنفيذي للمعهد أمينا للمنتدىيعمل المدير  .2

 الصلة عند االقتضاءذات يجوز للمنتدى أن يدعو أية خبرة فنية من أصحاب المصلحة  .3

 .( سنوات3يشغل أعضاء المنتدى مناصبهم لفترة والية غير قابلة للتجديد تستغرق ثالث ) .4

( سنوات غير قابلة 3منصب الرئيس لفترة ثالث )ينتخب المنتدى رئيسه ونائبا له بأغلبية بسيطة، ويشغل  .5

 ( غير قابلة للتجديد.2)للتجديد، ويشغل نائبه لفترة سنتين 

 

 13المادة 

 مهام المنتدى
 تتمثل مهام المنتدى فيما يلي:

 توصية المجلس واألمانة بخطط استراتيجية/ خطط أنشطة؛ (أ

 والمسائل ذات الصلة األخرى المتعلقة بالتحويالت؛إسداء المشورة للمجلس واألمانة حول المسائل المستجدة  (ب

 إسداء المشورة للمجلس واألمانة حول تنفيذ قرارات أجهزة صنع السياسة؛ (ج

 

 14المادة 

 االجتماعات، النصاب القانوني، إجراءات اتخاذ القرارات في المنتدى االستشاري
 .المنتدىيكون النصاب القانوني الجتماعات المنتدى ثلثي مجموع أعضاء  .1

 .قواعد إجراءاته يعتمد المنتدى  .2

 

  15المادة 

 األمانة

 .مدير تنفيذي يتم تسيير وإدارة المعهد األفريقي التحويالت المالية من قبل  .1
 ( سنوات؛4بموافقة المجلس ويعمل لمدة أربع )من قبل المفوضية تعين المدير التنفيذي يتم  .2
 تزيد عن فترتين؛ال يجوز أن يعمل المدير التنفيذي لفترة   .3
 :، مسؤوال عما يليلمفوضيةمدير الشؤون االجتماعية في ايكون المدير التنفيذي، تحت إشراف   .4
 ؛المعهد لالتحاد ومجلس إدارة السياسةصنع نفيذ قرارات أجهزة ت (أ

 ؛المعهد، فضال عن االتفاقيات والقرارات األخرى الصادرة عن مجلس إدارة للمعهدتنفيذ النظام األساسي   (ب
 ؛لمعهدإعداد الميزانية السنوية ل  (ج
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استثناء ، بنظام اإلداري للموظفين وقواعد إجراءات المفوضيةلموظفين، عمال بالاإلشراف على عملية تعيين ا  (د

 تعيين المدير التنفيذي على النحو المنصوص عليه في هذا النظام األساسي؛
 

 16المادة 

 مهام المدير التنفيذي
 فيما يلي ، من بين جملة أمور أخرى: التنفيذيمهام المدير تكون 

 ؛ توجيه اإلدارة العامة للمعهد واإلشراف عليه (أ

 يكون اآلمر بالصرف للمعهد؛ (ب

 يكون ممثال  رسميا  للمعهد؛ (ج

 االقتضاء؛ لمفوضية حسبا و تنفيذ توجيهات المجلس (د

المجلس  وتقديمها إلى التشغيلية للمعهدإعداد برامج األنشطة السنوية والميزانية والبيانات المالية والتقارير  (ه

 والمفوضية؛

اقتراح تحالفات وشراكات استراتيجية على المجلس للتنفيذ المشترك للبرامج واألنشطة مع الشركاء اإلنمائيين  (و

 وكذلك تعبئة الموارد؛

 تنظيم عملية جمع البحوث المتعلقة بالتحويالت ونشرها؛ (ز

 هد؛دورية للمعات ضمان إعداد وإصدار منشور (ح

 مراقبة تنفيذ الدولة المضيفة لالتفاقية  (ط

 يعمل أمينا  للمجلس؛ (ي

 إليه وفقا  ألهداف المعهد. ايقوم بأي مهام أخرى يمكن إسناده (ك

 

 17المادة 

 ميزانيةال
 .ضمن ميزانية االتحاد المعهدتكون ميزانية  .1

 المعهد:ن تشمل المصادر األخرى لتمويل باإلضافة إلى الميزانية العادية لالتحاد، يمكن أ  .2

 المساهمات الطوعية المقدمة من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء؛ (أ

 ؛لالتحاد والمفوضيةشركاء التنمية المساهمات المقدمة من  (ب

 مساهمات القطاع الخاص؛ (ج

 المؤسسات المالية الوطنية واإلقليمية وآليات التمويل األخرى؛ (د

 اد األفريقي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار عند إنشائه؛صندوق االتح (ه

 .أي مصدر آخر للتمويل وفقا لقواعد االتحاد األفريقي (و

 .االتحادميزانية هو جدول المعهد يكون جدول ميزانية   .3

 

 18المادة 

 مقر المعهد

 .في نيروبي بجمهورية كينيا لمعهدليقع المقر الرئيسي 

 .والبلد المضيف المعهدينظم اتفاق البلد المضيف العالقات بين   .1

 .أي دولة عضو بدعوة من تلك الدولة العضو أراضيماعات ومؤتمرات في يجوز لألمانة أن تأذن بعقد اجت  .2

 

 19مادة ال
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 مدونة قواعد السلوك
مة المعهد التعليمات من أي حكوثناء قيامه بأداء مهامه، ال يقبل أو يتلقى المدير التنفيذي وأي موظف آخر في أ .1

 أو أي سلطة أخرى سوى المعهد.

يجب على كل دولة عضو احترام الطابع الحصري لمسؤوليات المدير التنفيذي وأي موظف آخر في المعهد،  .2

 ويجب أال تؤثر أو تسعى إلى التأثير عليهم في قيامهم بمهامهم.

ناء قيامهم بمهامهم ، االنخراط في أي نشاط أو إجراء لمدير التنفيذي وغيره من موظفي المعهد، أثال يجوز ل .3

يتعارض مع أدائهم مهامهم على أكمل وجه . وهم مطالبون بتجنب التناقض بين المصالح الشخصية والمهنية 

 التي قد تؤثر على الحياد في قيامهم بمهامهم الرسمية أو مسؤولياتهم.

اماته، تقوم لجنة مختصة يُوافق عليها مجلس اإلدارة بتقديم المدير التنفيذي للمعهد اللتز عدم امتثال في حالة .4

 تقرير وتوصيات مناسبة ليبحثها هذا األخير ويبت فيها.

لتزاماته، تطبق اإلجراءات الداخلية المشار إليها في النظام األساسي ونظم الأي موظف عدم امتثال  في حالة .5

 االستئناف وفقا لنظم ولوائح عاملي االتحاد االفريقي.ولوائح عاملي االتحاد االفريقي. ويحق للموظف المعني 

هبات الهدايا والوصايا وال المفوضيةأن يقبلوا بالنيابة عن المعهد  من موظفي يذي وغيرهيجوز للمدير التنف .6

وأن تظل ملكا  المعهد األخرى المقدمة إلى االتحاد، شريطة أن تكون هذه التبرعات متسقة مع أهداف ومبادئ

 .للمعهد
 20المادة 

 اآلخرين أصحاب المصلحةلشركاء اإلنمائيين والعالقة مع الدول األعضاء وا

 يخصص المعهد، في أدائه مهامه، الموارد الالزمة إلقامة الشراكات الرامية إلى تحسين فعالية عملياته؛ .1

 المصلحة، والسيما معيحتفظ المعهد، داخل القارة األفريقية بعالقات عمل مع الشركاء اإلنمائيين وأصحاب  .2

المؤسسات المالية الدولية، ومنظمات المهجر والمجتمع المدني، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، والعناصر 

 الفاعلة من القطاع الخاص واألجهزة األخرى لالتحاد تحقيقا  ألهدافه؛

ضا  مع المؤسسات اإلقليمية يقيم المعهد الشراكات مع البنوك المركزية للدول األعضاء وينسق عملياته أي  .3

 والقارية التي تمول المشاريع اإلنمائية في أنحاء أفريقيا؛

وتحقيقا  ألهدافه يتعاون المعهد على نحو وثيق مع المؤسسات المالية الدولية ويسعى هذا التعاون إلى ضمان  .4

 التآزر والشراكة.

ية وغيرها من أجهزة االتحاد، والمنظمات يجوز للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمفوض .5

 الدولية، أن تطلب من المعهد تقديم المساعدة العلمية أو الفنية في أي مجال ضمن اختصاصها.

 

 21المادة 

 االمتيازات والحصانات
في أراضي البلد المضيف باالمتيازات والحصانات المحددة في االتفاقية العامة لالمتيازات معهد اليتمتع 

 .1965أكتوبر  25انات التي اعتمدتها منظمة الوحدة األفريقية في أكرا بغانا في والحص

 

  22المادة 

 تالتعديال

 ؛اللجنة الفنية المتخصصةيتم تعديل هذا النظام األساسي من قبل المؤتمر بناء على توصية  .1

 تدخل التعديالت حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل المؤتمر. .2

 

 23 المادة

 لغات العمل 
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 االتحاد األفريقي. تكون لغات عمل المعهد األفريقي للتحويالت هي نفس لغات عمل

 

 24المادة 

 الدخول حيز التنفيذ

 يدخل هذا النظام األساسي حيز التنفيذ بعد اعتماده من قبل المؤتمر.

 

 2017..........،  للمؤتمر المنعقدة في ...............اعتمدته الدورة 
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 2012: مقرر المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي، يناير 1الملحق 
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بين االتحاد األفريقي والجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن المعهد  : قرار المجلس الوزاري المشترك2الملحق 

 األفريقي للتحويالت المالية.
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 2012 ، مايولالفارقة في المهجر إعالن القمة العالمية  :3الملحق 
Diaspora/Assembly/AU/ /Decl (I) 

 
DECLARATION OF THE AFRICAN DIASPORA SUMMIT 

SANDTON, JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA 
25 MAY 2012 

 
  
LEGACY PROJECTS 
  

We further agree to adopt five legacy projects as a way of giving practical meaning 
to the Diaspora programme and in order to facilitate the post-Summit implementation 
programme. These are: a) the production of a Skills Database of African Professionals in 
the Diaspora; b) the establishment of the African Diaspora Volunteers Corps; c) the 
African Diaspora Investment Fund; d) a programme on the Development Marketplace for 
the Diaspora, as a framework for facilitating innovation and entrepreneurship among 
African and Diaspora; and e) The African Remittances Institute. 
 

 

  
Done at Johannesburg, South Africa 25 May 2012 
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 2012: مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي، يوليو 4الملحق 
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 2014، يناير  ,(EX.CL/Dec.808(XXIV)): مقرر المجلس التنفيذي 5الملحق 
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قرار االجتماع الوزاري المشترك التاسع بين االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا، أبريل  :6الملحق 

2016 
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 التنظيمية والمؤسسية لتنفيذ مقرر وإطار ياموسوكروالنصوص 

 نحو إنشاء سوق أفريقية موحدة للنقل الجوي
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 ياموسوكروالتنظيمية والمؤسسية لتنفيذ مقرر وإطار النصوص 

 نحو إنشاء سوق أفريقية موحدة للنقل الجوي

 

 المقدمة:

، اعتمد وزراء الطيران األفريقيون مقرر ياموسوكرو بشأن تحرير أسواق النقل الجوي 1999في نوفمبر 

في أفريقيا. وعقب ذلك، أجاز رؤساء الدول والحكومات األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية المقرر في 

أي  – 2002امل في عام . وقد تم صياغة هذا المقرر على أساس أن ينفذ بالك2000لومي، توجو، في يوليو 

بعد عامين من إجازته من قبل رؤساء الدول والحكومات. ولكن حتى يومنا هذا، لم ينفذ مقرر ياموسوكرو 

 بالكامل والبلدان األفريقية مستمرة في منح بعضها البعض حقوقا  قي مجال النقل الجوي على أساس ثنائي. 

، استكملت 2011نة األفريقية للطيران المدني. وفي ، عهد بوظائف الوكالة المنفذة إلى اللج2007في  

اللجنة األفريقية للطيران المدني الدراسة حول التقييم القاري لتنفيذ مقرر ياموسوكرو. وقد أوضح التقييم، 

من بين جملة أمور أخرى، أن تنفيذ المقرر سار بخطى متباطئة. ونتيجة لذلك، لم يطرأ على الربط الجوي 

ر. وأشارت الدراسة إلى أن مقرر ياموسوكرو في حد ذاته افتقر إلى طابع التحرر حيث للقاري تحسن كبي

استلزم التفاوض بشأن االتفاقيات الثنائية لخدمات النقل الجوي. وقد وضعت الدراسة معايير يتم استخدامها 

 من قبل أصحاب المصلحة األفريقيين المعنيين.

ة م القاري لتنفيذ مقرر ياموسوكرو، أعطيت األولوية لتكملفي إطار تنفيذ نتائج الدراسة حول التقيي 

واعتماد النصوص التنظيمية والسلطات القانونية والتنظيمية للوكالة المنفذة من أجل تمكينها من االضطالع 

، ةبوظائفها. بيد، أنه خالل الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء النقل األفريقيين المنعقدة في ماالبو، غينيا االستوائي

، لوحظ أن عملية اعتماد هذه النصوص لم تستكمل على نحو سليم. وبناء  عليه، قرر وزراء 2014في أبريل 

النقل أن يطلبوا من مفوضية االتحاد األفريقي الدعوة لعقد اجتماع قاري لخبراء النقل الجوي إلتمام عملية 

 مؤتمر. االعتماد وعرض النتائج على مكتب المؤتمر العتمادها نيابة عن ال

، اعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2014عالوة على ذلك، خالل مؤتمر القمة األفريقية في يونيو  

EX.CL/Dec.821(XXV)  والذي طلب من مفوضية االتحاد األفريقي  2063بشأن اآلجندة األفريقية

استكشاف اإلجراءات الالزمة إلنشاء سوق أفريقية موحدة للطيران من خالل تنفيذ مقرر ياموسوكرو بشأن 

تحرير أسواق النقل الجوي في أفريقيا. وقد أدرج هذا النشاط ضمن أولويات التقارير المطلوب عرضها 

 . 2015يناير  على قمة

من  2063وبالموافقة على مقترحات ونتائج االجتماع األول للجنة الوزارية حول اآلجندة األفريقية  

، طلب المجلس التنفيذي من المفوضية، من بين جملة أمور  EX.CL/Dec.821(XXV)خالل المقرر 

يد قرر ياموسوكرو بشأن توحأخرى، االستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الطيران والناشئة عن تنفيذ م

 الفضاء الجوي األفريقي.

ولقد أظهرت دراسة حديثة أعدت بتكليف من االتحاد الدولي للنقل الجوي أن تأثير تحرير أسواق  

النقل الجوي يتجاوز الفوائد المرتبطة بالركاب وشركات الشحن. كما أوضحت أن الزيادة في أنشطة الطيران 

مار واإلنتاجية والمنافع االقتصادية األخرى سوف تولد مردودا  ضخما  على والسياحة والتجارة واالستث

دولة منتقاة هي: أنجوال،  12مستوى فرص العمل والنتائج االقتصادية )إجمالي الناتج المحلي( بالنسبة لـ 

تقديرات فأن لالجزائر، تونس، مصر، السنغال، إثيوبيا، غانا، أوغندا، كينيا، ناميبيا وجنوب أفريقيا. ووفقا  ل

فرصة عمل في مجال الطيران والسياحة واالقتصاد ككل كما أنها ستساهم  1555100هذه الزيادة سوف تولد 

من إجمالي الناتج المحلي  %0,07بليون دوالر أمريكي في إجمالي الناتج المحلي السنوي )حوالي  1,3بمبلغ 

  (.12للدول الـ 
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 القواعد والخطوط التوجيهية للمنافسة
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 المختصرات قائمة
AFCAC اللجنة األفريقية للطيران المدني 

AFRAA االتحاد الخطوط الجوية األفريقية 

ANSP المالحة الجوية موردو خدمات 

AU االتحاد األفريقي 

AUC مفوضية االتحاد األفريقي 

BASAs االتفاقيات الثنائية لخدمات النقل الجوي 

BSc بكالوريوس العلوم 

CA سلطة التعاقد 

CAA 
CIS 

 هيئة الطيران المدني

 المحيط الهندي-خطة التفتيش التعاوني ألفريقيا

CEN-SAD الصحراء )سينصاد(-مجموعة دول الساحل 

COMESA  أفريقيا والجنوب األفريقيالسوق المشتركة لشرق 

DG 
EA 

 المديرية العامة

 الوكالة المنفذة

EAC مجموعة شرق أفريقيا 

EC المفوضية األوروبية 

ECA اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة بشأن أفريقيا 

ECCAS المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 

EUD وفد االتحاد األوروبي 

ECOWAS  االقتصادية لدول غرب أفريقياالمجموعة 

EU االتحاد األوروبي 

FR التقرير النهائي 

GACA الهيئة العامة للطيران المدني 

GDP إجمالي الناتج المحلي 

IATA االتحاد الدولي للنقل الجوي 

ICAO المنظمة الدولية للطيران المدني 

ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

IGAD  الحكومية للتنميةالهيئة 

IMF صندوق النقد الدولي 

IR األوليتقرير ال 

MoT وزارة النقل 

NEPAD الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 

PR تقرير مرحلي 

RECs المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

RSOO 
 
RYA 
 
SAA 

 الجوية المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة

 لمقرر ياموسوكرو الهيئة اإلقليمية

 فريقياأ خطوط طيران جنوب

SADC مجموعة تنمية الجنوب األفريقي 

SC لجنة التوجيه 

TA المساعدة الفنية 
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TL رئيس الفريق 

ToR الصالحيات 

UEMOA االتحاد النقدي واالقتصادي لغرب أفريقيا  

UMA اتحاد المغرب العربي 

YD مقرر ياموسوكرو 
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 التنفيذيالموجز  .1

هذه الوثيقة هي عبارة عن التقرير الذي أعد حول الدراسة المكونة من أربعة أجزاء صدر تكليف بإعدادها  .1

 كجزء من الدراسة القارية حول دعم تشغيل الوكالة المنفذة لمقرر ياموسوكرو.

تتمثل النتائج المتوقعة في مختلف النصوص التشريعية التي تهدف جميعها إلى تمكين الوكالة المنفذة من أداء  .2

 . 1999من مقرر ياموسوكرو،  9المهام المنوطة بها وفقا  للمادة 

تتلخص النتائج الرئيسية لهذا التحليل في ضرورة تحديد إطار تفصيلي ينص على سلطات ووظائف الوكالة  .3

فذة. وهذا المقتضى ينشأ عن أنه على الرغم من أن اللجنة األفريقية للطيران المدني قد اضطلعت المن

بالمسؤولية وكان لديها سلطات شاملة نص عليها دستورها المعدل، تظل هناك حاجة إلى إطار تنظيمي أكثر 

 تعزيزا .

 ووظائف عمليات الوكالة المنفذة لهذا التقرير، يتناول تحديدا  تنظيم سلطات 2يوجد صك مضمن في الملحق  .4

 لمقرر ياموسوكرو. 

أثار التعريف الوارد في الصك المشار إليه في البند السابق قضية استلزمت التعامل معها ومعالجتها. وتمثلت  .5

هذه القضية في تحديد النهج الذي يجب أن تتبعه الوكالة المنفذة في إصدار القرارات. وقد تم معالجة هذه 

نظام  3شكل صك قانوني يحدد إجراءات التشاور ووضع القواعد. مرفق بهذا الصك في ملحق  المسألة في

اإلجراءات الذي ينبغي على الوكالة المنفذة تطبيقه وهي بصدد إصدار آراء وقرارات ومواد توجيهية 

  )إجراءات وضع القواعد(.

ومراجعة مثل هذه الوثائق الموجودة تمثلت المهام الرئيسية لهذه الدراسة في تحديد آلية لفض النزاعات  .6

بالفعل. واستنادا  إلى تحليلنا لسلطات الوكالة المنفذة، خلصت هذه الدراسة إلى أن التحكيم ال يعد الوسيلة 

 الوقت فعاال  في تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ مقرر ياموسوكرو. مرورالوحيدة بل وقد ال يكون مع 

إضافية من آليات فض النزاعات، هي تحديدا  اللجوء إلى مجلس االستئناف  بناء  عليه، تم إدراج مجموعة .7

)الطعون( والمحاكم الوطنية والمحاكم والدوائر اإلقليمية والقارية. ويمتزج هذا الهيكل مع أداة االتحاد 

وكرو. ساألفريقي بشأن آلية النزاعات في النظام الخاص بآليات تسوية النزاعات المتعلقة بتنفيذ مقرر يامو

. هناك العديد من األحكام في مختلف مجموعات 3مشروع هذا الصك مرفق بهذه الدراسة في الملحق 

التشريعات التي تم صياغتها تشير إلى األقسام المالئمة في هذه اللوائح الخاصة بتسوية النزاعات باعتبارها 

 أحد التدابير لتسوية القضايا.
وهناك جزء آخر من الدراسة يتناول مسألة مواءمة النصوص الموجودة الخاصة بقانون المنافسة واقتراح  .8

 اللوائح المنظمة للمنافسة في –خطوط توجيهية للتنفيذ العملي. وهو ما تضمنته مجموعتان من الصكوك 

وي لخاصة بخدمات النقل الجمجال النقل الجوي داخل أفريقيا والخطوط التوجيهية وإجراءات تنفيذ اللوائح ا

 .5و 4في أفريقيا. الصكان مرفقان بهذا التقرير في الملحقين 
وأخيرا ، فأن مسألة حماية المستهلك التي ورد تحليل بشأنها في التقرير قد تم أيضا  معالجتها في شكل صك  .9

 قل الجوي للركاب.نظام حماية المستهلك والمسؤولية القانونية لمقدمي خدمات الن – 6مرفق في الملحق 
تناول التقرير الموضوع الذي أضيف إلى الدراسة خالل إعدادها، وهو تحديدا  العالقة بين الوكالة  .10

المنفذة والمنظمات األفريقية، مثل وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد والبنك األفريقي للتنمية. وهو يترجم أحكاما  

 ائف الوكالة المنفذة.بديلة مقترحة في الالئحة المنظمة لسلطات ووظ
حيث أن مسائل تنسيق العقد تجعل من المستحيل تنظيمه، فأنه من المهم إنشاء اللجنة القانونية للجنة  .11

 األفريقية للطيران المدني لمراجعة الصكوك المقترحة بشيء من التفصيل.
لزم تستبطبيعة األحوال، سوف تملي مجموعة الصكوك المقترحة نهج تشغيل الوكالة المنفذة. و .12

مثابرة والتفاني في العمل ولديهم خبرة قانونية وفي مجال النقل الجوي الالوظائف المحددة موظفين يتميزون ب

بما يضمن أداء هذه الوظائف. ولكن لألسف، فأن اللجنة األفريقية للطيران المدني بتشكيلها الحالي تفتقر إلى 

المنظمة بالموارد البشرية لتمكينها من العمل بصفتها القوى العاملة الالزمة؛ ومن ثم، من الضروري تزويد 

 جهة منفذة. 
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 اللوائح المنظمة للمنافسة في مجال خدمات النقل الجوي في أفريقيا 1.1
 
 
 
 

 المحتويات

 الفصل األول: تنويهات، تعريفات، الموضوع ونطاق التطبيق

 : تنويهات.1المادة 

 : تعريفات.2المادة 

 الموضوع ونطاق التطبيق: 3المادة 

 الفصل الثاني: الممارسات واالتفاقات والقرارات المحظورة

 واالتفاقات والقرارات المضادة للتنافسية. : الممارسات4المادة 

 : سوء استخدام الوضع المهيمن.5المادة 

 : عدم التمييز في التشريعات الوطنية والتدابير اإلدارية.6المادة 

 وتدابير السالمة.: اإلعفاءات 7المادة 

 الفصل الثالث: اإلنفاذ، التحقيق، التفاوض، التحكيم والمراجعة القضائية

 : الهيئة المشتركة للمنافسة.8المادة 

 : الشكاوى.9المادة 

 اإلجرائي. واإلنصاف: التحقيق 10المادة 

 : االستماع إلى أقوال األطراف المعنية.11المادة 

 : نتائج الشكوى.12المادة 

 : تدابير مؤقتة.13 المادة

 : التعاون مع سلطات الدولة الطرف والوصول إلى المعلومات.14المادة 

 : الجزاءات.15المادة 

 المراجعة القضائية بواسطة محكمة العدل.: 16المادة 

 : تسوية المنازعات.17المادة 

 : السرية المهنية.18المادة 

 : نشر القرارات.19المادة 

 ذ.: أحكام التنفي20المادة 

 : التعديالت.21المادة 

 : الدخول حيز التنفيذ.22المادة 

 

 الديباجة

أعضاء مكتب مؤتمر وزراء النقل األفريقيين، المجتمعون في ماالبو، جمهورية غينيا االستوائية، نحن، 

، بمناسبة االجتماع الرابع لمكتب مؤتمر وزراء النقل األفريقيين المكرس 2014ديسمبر  19و 18يومي 

الثالثة لمؤتمر الذي أجاز تقرير الدورة  EX.CL/Dec.826(XXV)أساسا  لتنفيذ مقرر المجلس التنفيذي 

 ؛وزراء النقل األفريقيين

، وتحديدا  2000يوليو  11أن القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي قد اعتمد في لومي في أخذاً في االعتبار 

 ؛20و 16و 15و 14و 13و 9ز 6و 5و 3مواده 

 3أن المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية قد تم التوقيع عليها في أبوجا في  وأخذاً في االعتبار

 ؛27إلى  25و 13و 10و 8، وتحديدا  المواد 1991يونيو 

أن القرار بشأن تنفيذ إعالن ياموسكرو حول تحرير أسواق النقل الجوي قد صادق عليه  وأخذاً في االعتبار

ت األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية وتم توقيعه من الرئيس الحالي في مؤتمر رؤساء الدول والحكوما

 ؛2000يوليو  12لومي في 

 مقرر ياموسوكرول 5الملحق 

 اللوائح المنظمة للمنافسة في مجال خدمات النقل الجوي في أفريقيا

 

 خدمات النقل الجوي في أفريقيا اللوائح المنظمة للمنافسة في مجال 1

 

ANNEX 5 TO THE YAMOUSSOUKRO DECISION:  

Regulations on Competition in Air Transport Services within Africa 
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أن األنظمة األساسية لمفوضية االتحاد األفريقي قد اعتمدها مؤتمر االتحاد األفريقي في  وأخذاً في االعتبار

 ؛2002يوليو  10دربان، جنوب افريقيا، في 

قد  2007مايو  11الحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي المعتمد في وحيث أن مقرر رؤساء الدول و

 أنشأ وكالة تنفيذ مقرر ياموسوكرو؛

أن اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكية، في  وأخذاً في االعتبار

وي الدولي، جاري تطبيقها على الدول ومالحقها وكذلك الصكوك القانونية للقانون الج 1944ديسمبر  7

  األطراف؛

قد اعتمد  1999أنه عالوة على ذلك فأن القرار بشأن متابعة تنفيذ مقرر ياموسوكرو لسنة وأخذاً في االعتبار 

من الوزراء المسؤولين عن النقل الجوي في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في صن سيتي، جنوب 

 ؛ 2005مايو  19افريقيا، في 

أيضا  أنه قد تم اعتماد القرار بشأن السالمة الجوية في أفريقيا من قبل الوزراء المسؤولين  وأخذاً في االعتبار

 ؛2006مايو  19عن النقل الجوي في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في ليبرفيل، الجابون، في 

قرر ياموسوكرو بغرض إعطاء دفعة قوية ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ الكامل لم وأخذاً بعين االعتبار

 لعمليات الخطوط الجوية األفريقية ولمواجهة تحديات عولمة النقل الجوي الدولي؛

في ضمان فرصة عادلة على أساس غير تمييزي في تحديد شركة الخوط الجوية األفريقية بغية ورغبة 

 ضمان منافسة فعالة في توفير خدمات النقل الجوي داخل أراضيها؛

 

 فأنه بموجبه تم صياغة اللوائح التالية:

 

 الفصل األول

 الغرض، التعريفات، األهداف ونطاق التطبيق

 : التعريفات1المادة 

 في هذه اللوائح، إن لم يتطلب السياق غير ذلك:

المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية المعتمدة في أبوجا، نيجيريا، في الثالث "معاهدة أبوجا": 

 .1994مايو  12وقد دخلت حيز التنفيذ في  1991ن يونيو م

 من مقرر ياموسوكرو. 9الوكالة المنفذة التي تنص عليها المادة "الوكالة المنفذة األفريقية للنقل الجوي": 

شركات النقل الجوي الحاصلة على شهادة معتمدة للنقل الجوي وتقدم خدمات النقل "الخطوط الجوية": 

 ي الدولة الطرف.الجوي داخل أراض

كل هيئة حكومية، شركة أو جهاز حاصل على تصريح حسب األصول الواجبة يجيز الطيران":  "هيئة

 أداء أي وظيفة تتعلق بهذه اللوائح.

عدد المقاعد ومساحة الشحن المتاحة للجمهور في مجال الخدمات الجوية خالل فترة معينة وفي "القدرة": 

 قطاع بعينه.

": يقصد بها التنسيق بين الخطوط الجوية التي، بدون أن تكون قد بلغت مرحلة إبرام التشاوريةالممارسات "

 اتفاق بالمعني الدقيق للكلمة، تجيد استبدال التعاون العملي باالستبعاد من المنافسة. 

بمعنى كل جهاز أنشئ في أي دولة طرف يختص بتنظيم المنافسة في قطاع النقل  "الهيئة المختصة":

 الجوي، أو في ظل غياب مثل هذه المؤسسة يقصد بها "هيئة الطيران المدني".

من شركات الخطوط الجوية يمكنها من الحيلولة دون وجود  أكثريعني وضع واحدة أو "الوضع المهيمن": 

في جزء منها، وذلك بمنحها القوة التي تمكنها من التصرف بشكل ملموس على  منافسة فعالة داخل السوق أو

 نحو مستقل عن منافسيها أو مورديها أو عمالئها أو المستخدمين النهائيين.

 يقصد بها القدرة الزائدة عن الحد المعقول المطلوب على خط جوي أو في قطاع معين. "القدرة المفرطة":

يعني سعر خدمة ال يتناسب إطالقا  مع القيمة االقتصادية لهذه الخدمة وال مع السعر المفرط االرتفاع": 

 هامش الربح المعقول.

 يعني سعر خدمة ال يتناسب إطالقا  مع القيمة االقتصادية لهذه الخدمة.السعر المفرط االنخفاض": 
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جوي مناسبة  يقصد بها مجال جغرافي ذو صلة، يشمل الطرق أو قطاعات الطرق وخدمة نقل"السوق": 

 تقدمها شركة خطوط جوية.

 يقصد بها دولة عضو في االتحاد األفريقي."دولة العضو": 

يقصد بها هيئة تنشئها مجموعة اقتصادية إقليمية تفوضها تنظيم تنفيذ هذه "الهيئة اإلقليمية للمنافسة": 

 اللوائح واإلشراف عليها.
ادية إقليمية معترف بصفتها هذه من االتحاد يقصد بها مجموعة اقتص"مجموعة اقتصادية إقليمية": 

 األفريقي.

همة مهيئة تنشئها مجموعة اقتصادية إقليمية وتفوضها  يقصد بها "الهيئة اإلقليمية لمقرر ياموسوكرو":

 التنظيم واإلشراف على تنفيذ مقرر ياموسوكرو داخل أراضي المجموعة االقتصادية اإلقليمية المعنية.

يقصد به كل دولة أفريقية موقعة على معاهدة أبوجا والدول األفريقية األخرى التي وإن "دولة طرف": 

 كانت غير طرف في المعاهدة المذكورة إال أنها أعلنت كتابة نيتها في التقيد بمقرر ياموسوكرو وهذه اللوائح. 

 فاقية شيكاغو لسنةيحمل نفس المعنى المقترن بها في ات "الخدمات الجوية المجدولة وغير المجدولة":

 وفي قرارات مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني. 1994

 رابطة للخطوط الجوية هدفها تعزيز أنشطة التعاون ألعضائها. "رابطة التجارة":

 

 : األهداف ونطاق التطبيق3المادة 

خل أفريقيا الغرض من هذه اللوائح تعزيز وضمان منافسة حرة ونزيهة في مجال خدمات النقل الجوي دا .1

 بغية تطوير وتنمية صناعة النقل الجوي واإلسهام في رفاهية مواطني الدول األطراف.

يطبق المقرر على خدمات النقل الجوي المجدولة وغير المجدولة داخل أراضي الدول األطراف، بما في  .2

تركة لمنفصلة والمشذلك كل ممارسة أو اتفاق أو سلوك قد يكون له أثر سلبي على المنافسة داخل األراضي ا

 للمجموعات االقتصادية اإلقليمية وداخل القارة األفريقية ككل.

 

 الفصل الثاني

 والقرارات المحظورة واالتفاقاتالممارسات 

 : الممارسات واالتفاقات والقرارات المضادة للمنافسة4المادة 

 

كل ممارسة أو اتفاق أو قرار يؤثر سلبا  على هدف المنافسة الحرة النزيهة في مجال الخدمات الجوية يجب  .1

حظره. وتحقيقا  لهذا الغرض، يجب على الدول األطراف العمل على ضمان حظر كل اتفاق مبرم بين 

 ية لها تأثير سيءشركات للخطوط الجوية وكل قرار اتخذته اتحادات الخطوط الجوية وكل ممارسة تشاور

على تحرير خدمات النقل الجوي داخل قارة أفريقيا ويكون هدفها أو أثرها هو منع أو تقييد أو إفساد المنافسة 

 القارة.داخل 
من هذه اللوائح، تعتبر الممارسات واالتفاقات المضادة  8)أ( من هذه المادة والمادة 3مع مراعاة الفقرة  .2

هذه الممارسات، على سبيل المثال ال الحصر، كل اتفاقية مبرمة بين شركات للمنافسة غير قانونية. وتشمل 

 طيران وكل قرار صادر عن اتحاد الخطوط الجوية وكل ممارسة تشاورية:
رض ف تحدد، بشكل مباشر أو غير مباشر، شروط الشراء والبيع أو أي عمليات تجارية أخرى، بما في ذلك (أ

رسوم على الطرق وفقا  لنهج الشرائح أو المستويات بينما تكون هذه األسعار غير كافية لتغطية تكاليف 

 التشغيل المباشرة لتوفير الخدمات المطلوبة منها. 
 تقيد أو تسيطر على السوق أو التنمية التقنية أو االستثمار. (ب

 ج( تشمل إضافة القدرة المفرطة أو تواتر الخدمات. 

 تؤدي إلى تقسيم األسواق أو مصادر التوريد بتخصيص ركاب أو أراضي أو أنواع محددة من الخدمات. د(  

 ه( تطبق شروط مختلفة على عمليات مماثلة مع شركات طيران أخرى، وبذلك تضعها في موقف تنافسي سيء. 

ديمة تها أو وفقا  لالستخدام التجاري، عو( ترهن إبرام العقود بقبول األطراف األخرى اللتزامات إضافية تكون، بحكم طبيع 

 على مصلحة المستهلكين.  السلبيالصلة بموضوع العقد فضال  عن أثرها 
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)أ( كل ممارسة أو اتفاق أو قرار محظور أو يعتبر غير قانوني وفقا  لهذه المادة يكون باطال ، فيما عدا إذا أثبت أحد  .3 

 اسب تنافسية أخرى تفوق األثر المزعوم المضاد للمنافسة.األطراف أن الفعالية التكنولوجية أو أي مك

 )ب( دون اإلخالل بعموم الفقرة )أ(، ال تعتبر الممارسة أو االتفاق أو القرار مضاد للمنافسة فيما عدا إذا ثبت: 

 . أنه دائم وليس مؤقتا .1 

 . أن له أثر اقتصادي معاكس أو يتسبب في خسائر اقتصادية ألي منافس.2 

 نه يعكس نية واضحة أو له أثر محتمل يؤدي إلى تعطيل السوق أو استبعاد أو إقصاء أي منافس منها.. أ3 

 . أنه يحد من حقوق أو مصالح المستهلكين.4 

 

 : سوء استعمال الوضع المهيمن5المادة 

تحظر، فورا ، كل ممارسة من جانب واحدة أو أكثر من شركات الطيران تنطوي على سوء استعمال 

للوضع المهيمن داخل الدول األطراف، بما أنها قد تؤثر سلبا  على خدمات النقل الجوي على المستوى 

  اإلقليمي أو القاري. قد يشمل سوء االستعمال:

 أ( إقحام شروط تجارية غير منصفة تسبب ضررا  للمنافسين، من ذلك على سبيل المثال: 

 قد يكون لها تأثير عكسي على أي شركة طيران منافسة. . إدخال على خط سير أو قطاع منه قدرة مفرطة1 

. تطبيق على خط سير أو قطاع منه سعر مفرط االنخفاض من شأنه أن يفرز تأثيرا  معاكسا  على أي شركة طيران 2 

 منافسة كما قد ينظر إليه على أنه صمم بهدف استبعاد شركة طيران جديدة أو إقصاء شركة طيران آخرى.

 بسبب غياب سعر تنافسي أو تواطؤ.طيران بتطبيق سعر مفرط االرتفاع على خط سير أو قطاع منه  . قيام شركة3 

 . الحد من القدرات أو األسواق لإلضرار بالمستهلكين، بما في ذلك:4 

 . فرض أسعار باهظة على حساب المستهلكين.1 

 بتحديد قدرة لخط سير أو قطاع منه تصمم وتستهد وتسعى إلى إقصاء شركة طيران أخرى.  . قيام شركة طيران2 

 . تعارض نية توريد القدرات ألي شركة طيران مع مجموعة أهداف المنافسة الصحية والمستدامة.3 

ستخدام ا. تخصيص قدرة لخط سير بواسطة شركة طيران على نحو تمييزي، بما في ذلك مطالبة المستهلكين بعدم 4 

 خدمات شركة منافسة.

ج( تطبيق شروط مختلفة ومتبانية على صفقات ومعامالت متماثلة مع أطراف تجارية أخرى، بما يضعها أو ينتج عنه  

أن تجد هذه الشركات نفسها في وضع تنافسي سيء، بما في ذلك التمييز بين مختلف المستهلكين والمتنافسين 

  تقديم خدمات بنفس الدرجة من الجودة، ويكون التمييز في:في عمليات متعادلة تنطوي على 

 . السعر المفروض.1 

 . منح أو إتاحة أي خصم أو تنزيل في األسعار أو مجاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمات.2 

 . توفير الخدمات.3 

 . دفع مقابل للخدمات.4 

ضافية والتي بحكم طبيعتها أو وفقا لالستخدام د( جعل إبرام العقد مرهونا  بقبول األطراف األخرى اللتزامات إ 

 التجاري ال يكون لها أي صلة بموضوع مثل هذه العقود.

 

 : عدم التمييز في التشريعات والتدابير اإلدارية الوطنية واإلقليمية6المادة 

ة على ييجب أال تنطوي التشريعات أو التدابير اإلدارية في أراضي دولة طرف أو مجموعة اقتصادية إقليم 

معاملة تمييزية مقابل تقديم الخدمات من جانب شركات الطيران أو اتحادات شركات الطيران في الدول 

 األطراف.

( يجوز لكل دولة طرف أو مجموعة اقتصادية إقليمية قبل سن التشريعات أو اعتماد تدابير أو إجراءات إدارية 1

كات الطيران التابعة لدول أطراف أخرى، أن تدعو قد تنجم عنها، من وجهة نظرها، آثار تمييزية تجاه شر

الوكالة المنفذة إلى مراجعة التشريع المعني والتوصية بالتعديل المناسب ألي من أحكامه التي قد تؤدي، 

 بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى إتاحة أو تعزيز سلوك يتعارض مع المنافسة الحرة النزيهة.

 : اإلعانات7المادة 

اللوائح على حظر منح أي دعم من دولة طرف أو مجموعة اقتصادية إقليمية يفسد أو يهدد بإفساد ( تنص هذه 1

 المنافسة.
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( يجب على الوكالة المنفذة أن تقترح مبادئ توجيهية وقواعد تنفيذية تشير إلى الظروف التي يجوز فيها تقديم 2

 إعانات.

 : اإلعفاءات وتدابير الحماية8المادة 

ة المنفذة، بموجب هذه اللوائح، اإلعفاء من أي ممارسات أو اتفاقات أو قرارات بذاتها قد تراها ( يجوز للوكال1

 أعاله. 4غير قانونية أو محظورة وفقا  للمادة 

( يجوز للوكالة المنفذة، بناء على طلب من شركة طيران تابعة لدولة طرف، اعتماد تدابير تهدف إلى معالجة 2

 ا الدولة بسبب تنفيذ األحكام الواردة في الفصلين األول والثاني من هذه اللوائح.أي آثار معاكسة قد تواجهه

من هذه المادة إلى جميع الهيئات اإلقليمية  1( ترسل نسخ من جميع طلبات اإلعفاء المشار إليها في الفقر 3

 المختصة بالمنافسة وكذلك إلى الوكالة المنفذة.

ادة، فأنه في حالة ما إذا استجدت عوامل اقتصادية سلبية في دولة طرف من هذه الم 1 على الرغم من الفقرة( 4

على إثر تطبيق أحكام هذه اللوائح، يجوز للدولة الطرف المعنية، بعد إبالغ الهيئة اإلقليمية المختصة 

لهيئة ابالمنافسة والوكالة المنفذة، أن تتخذ التدابير الوقائية الالزمة إلى حين حصولها على موافقة خطية من 

  اإلقليمية المختصة بالمنافسة و/أو الوكالة المنفذة.

 ( تظل هذه التدابير الوقائية سارية لمدة عام على األكثر شريطة أال تفسد أو تهدد بإفساد المنافسة.5

ة ي( تبحث الهيئة اإلقليمية المختصة بالمنافسة و/أو والوكالة المنفذة أسلوب وطريقة تطبيق هذه التدابير الوقائ6

وما ينجم عنها من آثار طوال فترة سريانها، ويجوز لهما في جميع األحوال تحديد ما إذا كان أي تدبير قد 

 ( أعاله يفسد أو يهدد بإفساد المنافسة أو يفرز أثرا  يؤدي إلى إفسادها. 3)8اتخذ بموجب المادة 

ر بإلغاء أو إنهاء أو تعليق مثل هذا التدبي( توصي الهيئة اإلقليمية المختصة بالمنافسة و/أو والوكالة المنفذة 7

 الوقائي في حالة ما إذا نتج عنه أثر سلبي وفقا  للمشار إليه أعاله.

( يجب أن تتضمن كل توصية باإللغاء أو اإلنهاء أو التعليق تحديدا  واضحا  لألسباب التي استندت إليها مثل هذه 8

التعليق وأسانيد المناشدة باألخذ بها. ومثل هذه التوصية  التوصية والموعد النهائي لإللغاء أو اإلنهاء أو

من هذه الالئحة بشأن سلطات ووظائف وعمليات الوكالة المنفذة  7تصنف باعتبارها قرارا  بموجب المادة 

 لمقرر ياموسوكرو.

اها مناسبة عندما ة تر( يجوز للهيئة اإلقليمية المختصة بالمنافسة و/أو والوكالة المنفذة أن تقرر اتخاذ تدابير مؤقت9

يثبت لها أن الدولة الطرف المعنية قد أخفقت في اتخاذ أي إجراء لتنفيذ التوصية الموجهة إليها وفقا  للمادة 

 ( أعاله.5)8

 ( يوما .90( يجوز تطبيق مثل هذه التدابير المؤقتة لفترة ال تتجاوز تسعين )10

( يوما  في حالة ما إذا استجد 30المؤقتة لمدة ال تزيد على ثالثين )( يجوز للسلطة المختصة تمديد فترة التدابير 11

 تقييم موضوعي للظروف يستوجب مثل هذا التمديد.
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 الفصل الثالث

 إنفاذ القوانين، التحقيق، التحكيم والمراجعة القضائية

 : الوكالة المنفذة والهيئات اإلقليمية المختصة بالمنافس9المادة 

 النفذة مسؤولة عن اإلشراف على هذه اللوائح وتنفيذها، وتشمل هذه المسؤولية:تكون الوكالة 

 أ( تنفيذ تدابير لزيادة الشفافية في قطاع النقل الجوي. 

 ب( تنفيذ تدابير لتنمية الوعي العام بأحكام هذه اللوائح.

 ج( التحقيق والتقييم في شأن المدعى به من انتهاكات للفصل الثاني. 

 .8فض أو إلغاء اإلعفاءات بموجب المادة د( منح أو ر

 .6ه( مراجعة التشريعات أو التدابير اإلدارية للدول األعضاء بموجب المادة 

 و( تقديم تقرير إلى مؤتمر وزراء النقل األفريقيين بشأن أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه اللوائح.

 ز( أداء أي وظائف أخرى تسند إليها بموجب هذه اللوائح.

 

 10 المادة

 الشكاوى

. يجوز ألي دولة طرف أو مشروع أو هيئة إقليمية مختصة بالمنافسة أو أي طرف معني أن يتقدم بشكوى إلى 1

 هيئة الشكاوى المشتركة تتعلق بخرق مزعوم ألحكام هذه اللوائح من جانب هذا المشروع أو هذه الشركة.

إجراء تحقيق في مخالفة محل اشتباه لهذه اللوائح من . يجوز للوكالة المنفذة، من تلقاء نفسها، أن تشرع في 2

 قبل المشروع أو الشركة المدعى عليها.

، أن ترسل 1يوما  من تاريخ تلقيها الشكوى المقدمة بموجب الفقرة  30. يجوز للوكالة المنفذة، في غضون 3

 نسخة من هذه الشكوى إلى السلطات المختصة في الدول األعضاء.

 السلطات المختصة االستماع إلى األطراف أمام الوكالة المنفذة.. يحق لهذه 4

 

 11المادة 

 التحقيق واإلنصاف اإلجرائي

. في سياق تنفيذها لواجباتها بموجب هذه اللوائح، يجوز للوكالة المنفذة أو الهيئة اإلقليمية المختصة بالمنافسة 1

لطات المعنية بالمنافسة، إجراء كل التحقيقات أو السلطات المختصة للدول األطراف وفقا  لما تقتضيه الس

 الالزمة داخل المشاريع واتحادات المشاريع.

. يجب على الوكالة المنفذة، في غضون فترة زمنية معقولة، وقبل التحقيق المتوخى، إبالغ السلطات المختصة 2

مختصة على السلطات ال للدول األطراف بالتحقيق المقترح وهوية المسؤولين المصرح لهم بإجرائه. ويتعين

 في الدول األطراف مساعدة مسؤولي الوكالة المنفذة، إذا طلب منها ذلك.

  . في إطار تنفيذها لمهامها، تلتزم الوكالة المنفذة بأن تأخذ بعين االعتبار قواعد العدالة الطبيعية.3

 

 12المادة 

 االستماع إلى األطراف المعنية

وائح يؤثر على المشاريع أو اتحادات المشاريع، يجب على الوكالة المنفذة قبل اتخاذ أي قرار بموجب هذه الل

أن تمنح المشاريع أو اتحادات المشاريع الفرصة لالستماع إليها. ويعد محضر خطي لفعاليات جلسة 

 االستماع.

 13المادة 

 نتائج الشكوى

من هذه اللوائح، يجب عليها توجيه  . حيثما يثبت للوكالة المنفذة وجود مخالفة الي من أحكام الفصل الثاني1

 المشروع أو اتحاد المشاريع المعنية نحو وضع نهاية لهذه المخالفة.

. إذا خلصت الوكالة المنفذة، بعد بحثها الشكوى، إلى أنه استنادا  إلى األدلة المتوافرة لديها ال توجد أسانيد تبرر 2

 ورية، فأنها في هذه الحالة ترفض الشكوى.التدخل فيما يتعلق بأي اتفاق أو قرار أو ممارسة تشا
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. يجب على الوكالة المنفذة أن ترسل، على الفور، نسخة من قرارها إلى السلطات المختصة في الدول األعضاء 3

 التي يوجد على أراضيها المقر الرئيس للمشروع أو اتحاد المشاريع.

 
 14المادة 

 التدابير المؤقتة

 أمام الوكالة المنفذة على أن بعض الممارسات تتعارض مع أحكام هذه اللوائح . حيثما يكون هناك دليل قاطع1

وأن هدف أو اثر هذه الممارسات يشكل تهديدا  مباشرا  لوجود أحد المشاريع، فأنها قد تقرر اتخاذ تدابير 

 مؤقتة تعتبرها مالئمة لضمان أن هذه الممارسات لم تنفذ أو إذا كانت قد نفذت فقد تم وقفها.

 ( يوما .90تطبق مثل هذه التدابير المؤقتة لفترة ال تتجاوز تسعين ) .2

 ( يوما .30. يجوز للوكالة المنفذة تمدديد تطبيق التدابير المؤقتة لفترة ال تزيد على ثالثين )3

 15المادة 

 التعاون مع سلطات الدول األعضاء والوصول إلى المعلومات

وإجراءاتها بالتعاون مع السلطات اإلقليمية المختصة بالمنافسة  يجب على الوكالة المنفذة تفعيل سلطاتها

 والسلطات المختصة للدول األعضاء. 

. يجوز للوكالة المنفذة وهي بصدد االضطالع بالمهام التي اسندت إليها بموجب هذه اللوائح، أن تطلب من 1

 بكافة المعلومات الالزمة. السلطات المختصة في الدول األعضاء ومن مشروع أو اتحاد مشاريع تزويدها

. كما يجب إرسال نسخة من الطلب الموجه إلى مشروع أو اتحاد مشاريع إلى السلطات المحتصة في الدول 2

 األعضاء التي تستضيف على أراضيها المقر العام للمشروع أو اتحاد المشروع المعني.

 وني والغرض من الطلب وأيضا  الجزاءات التي. تقوم الوكالة المنفذة، من تلقاء نفسها، بتوضيح األساس القان3

 سوف تفرض حالة تقديم معلومات غير صحيحة أو االمتناع عن تقديم معلومات خالل فترة زمنية محددة.

 16المادة 

 الجزاءات

. يجوز للوكالة المنفذة أن تقرر، وفقا  لخطورة ومدة المخالفة، فرض جزاءات على مشروع أو اتحاد 1

 ارتكاب عن قصد أو عن إهمال:مشاريع حالة 

 )أ( مخالفة ألي حكم من أحكام هذه اللوائح. 

 )ب( تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة تتصل بالتطبيق. 

)ج( تقديم معلومات غير صحيحة ردا  على طلب في هذا الشأن أو االمتناع عن تقديم معلومات خالل المهلة الزمنية  

 المحددة بموجب قرار.

 الوكالة المنفذة من حين آلخر بمراجعة هذه الجزاءات.. تقوم 2

 . في حالة ارتكاب مخالفة ثانية أو الحقة، قد تلجأ الوكالة المنفذة إلى فرض عقوبة أشد.3

 17المادة 

 مراجعة قرارات الوكالة المنفذة

لجوء نفذة، يجوز له ال. أي طرف تأثرت حقوقه أو مصالحه أو توقعاته المشروعة نتيجة قرارا اتخذته الوكالة الم1

 إلى أحكام الجزء األول من الئحة تسوية المنازعات.

 18المادة 

 تسوية المنازعات فيما بين الدول األطراف

إذا نشأ أي خالف بين الدول األطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح، يجوز للدول األطراف اللجوء  .1

 إلى أحكام الجزء الثاني تسوية المنازعات.

 19ادة الم

 السرية المهنية

 . المعلومات المطلوبة نتيجة تطبيق هذه اللوائح يتم استخدامها فقط في الغرض المتصل بالطلب أو التحقيق.1

. يجب على الوكالة المنفذة والسلطات المختصة في الدول األطراف ومسؤوليها والموظفين اآلخرين عدم 2

بالسرية المهنية والتي تكون قد طلبت من جانبهم نتيجة تطبيق اإلفصاح عن المعلومات التي يشملها االلتزام 

 هذه اللوائح.
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 20المادة 

 نشر القرارات

 . يجب على الوكالة المنفذة نشر القرارات التي تتخذها بموجب هذه اللوائح.1

ذلك، وب. لدى نشرها أي قرار، تذكر الوكالة المنفذة أسماء األطراف وعناصر المحتوى الرئيسية للقرار. 2

 تأخذ الوكالة المنفذة بعين االعتبار مصلحة المشروع أو اتحاد المشاريع في حماية أسرار أعماله وأنشطته.

 21المادة 

 أحكام التنفيذ

تصيغ الوكالة المنفذة أحكام التنفيذ توطئة العتمادها من المؤسسات ذات الصلة، وهي تشمل، من بين جملة 

 أمور أخرى:

 .8ن المعونات والدعم وفقا  للمادة أ( خطوط توجيهية بشأ 

 .8ب( قواعد اإلجراءات بشأن اإلعفاءات التي تمنح وفقا  للمادة  

 ج( الشكل القياسي والمضمون والتفاصيل األخرى المتعلق بـ: 

 .13ونتائج الشكاوى وفقا  للمادة  10( الطلبات التي قدمت بموجب المادة 1) 

 .13ونتائج الشكاوى وفقا  للمادة  10( الشكاوى المقدمة بموجب المادة 2) 

 .12د( قواعد االستماع إلى األطراف المنصوص عليها في المادة  

 .16ه( العقوبات المفروضة وفقا  للمادة  

 و( الخطوط التوجيهية وقواعد اإلجراءات لتنفيذ هذه اللوائح. 

 ز( المخطوط التوجيهية للتعامل مع الشكاوى التافهة. 

 22المادة 

 يالتالتعد

 . يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديالت على هذا القرار.1

( يوما  من تاريخ 30. يسلم أي اقتراح بتعديل لهذه اللوائح كتابة إلى الوكالة المنفذة التي تقوم خالل ثالثين )2

 استالمه بإحالته إلى الدول األطراف.

من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات األعضاء  . تدخل التعديالت على هذا القرار حيز التنفيذ بعد إقرارها3

 في االتحاد األفريقي.

 23المادة 

 الدخول حيز التنفيذ

 تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ فور إجازتها من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
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قل الن: الخطوط التوجيهية واإلجراءات لتنفيذ اللوائح الخاصة بالمنافسة في مجال خدمات 3الملحق  1.1

 الجوي في أفريقيا

ياموسوكرو: لمقرر 6 الملحق  

الخاصة بالمنافسة اللوائحالخطوط التوجيهية واإلجراءات لتنفيذ   

في مجال خدمات النقل الجوي في أفريقيا   

 

 مسمىب أدناه إليها )يشار أفريقيا داخل الجوي النقل خدمات مجال في بالمنافسة الخاصة اللوائح أن حين في

 بواسطة حاللوائ لتطبيق إجراءات وقواعد التنفيذ وأحكام التوجيهية الخطوط من عدد إلى تدعو المنافسة( لوائح

 المنفذة. والوكالة بالمنافسة المختصة اإلقليمية السلطات

 

 التالية: واإلجراءات التوجيهية المبادئ تطبيق حاليا   يتم فأنه

 1 المادة

 بأنها ويسلم المنافسة لوائح من 4 للمادة انتهاك بمثابة الحال بطبيعة عتبرت ال الطيران لصناعة التالية المعايير 

 المنافسة. لوائح من )ب( )أ( (3)4 المادة بموجب مستثناة

 أو تقنية تحسينات تحقيق هو الوحيد وأثرها هدفها أن درجة إلى المتسقة والممارسات التقنية االتفاقيات بعض (أ)

 ومعداتها، غيارها وقطع للطائرات بها الموصي أو اإللزامية التقنية للمعايير الموحد التطبيق أو اإلدخال تعاون:

 أو ئرةللطا المصنعة الشركة طريق عن أو دولي باعتراف تحظى منظمة أرسلتها قد المعايير هذه تكون حيثما

 قد المعايير ذهه تكون حيث للطائرات الثابتة للتركيبات التقنية للمعايير الموحد التطبيق أو اإلدخال المعدات؛

 أو اغياره قطع أو الطائرات صيانة أو تجميع أو تأجير أو تبادل دوليا ؛ بها معترف منظمة بواسطة وضعت

 شريطة ،الطائرات غيار لقطع المشترك والشراء الجوية الخدمات تفعيل لغرض الثابتة تركيباتها أو معداتها

 لتقنيةا االتصاالت شبكات وصيانة وتشغيل إدخال تمييزي؛ غير أساس على الترتيبات هذه إجراء يتم أن

 تقنية غراضأل العاملين تدريب أو جميعت أو تبادل تمييزي؛ غير أساس على الترتيبات هذه مثل تتم أن شريطة

 تشغيلية. أو
ة أن تردد وجدولة التعاون، شريطتعلق بالقدرة والفيما يمنسقة بين شركات الطيران  تاتفاقيات أو ممارسا (ب)

يكون التخطيط المشترك والتنسيق بين القدرات والترددات ومواعيد الرحالت التي تقدم على الخطوط الجوية 

على االتفاقيات والممارسات التي تساعد في ضمان انتشار الخدمات في األوقات األقل  المنتظمة مقتصرا  

إشغاال  على مدار أسبوع أو يوم أو على الطرق األقل إشغاال  و/أو تحسين الربط بين المناطق شريطة أن 

أشهر  ثةبإرسال إشعار قبل ثال يتاح ألي شريك االنسحاب من االتفاقيات أو الممارسات دون شرط جزائي

على األكثر يفيد بعزمه عدم المشاركة في مثل هذا التخطيط والتنسيق المشترك من أجل المواسم المستقبلية 

 )الصيف أو الشتاء(.
مشاورات واتفاقيات حول تنسيق الربط بين المسارات الجوية والرسوم بغرض تعزيز إرساء نظام الربط  )ج( 

بناء على الشروط التالية: أن تكون المشاورات بين الشركات الناقلة  الكامل ألسعار ورسوم السفر جوا ، وذلك

)داخل وخارج إطار منظمات شركات الطيران العالمية واإلقليمية( حول تحديد رسوم بينية للمسارات الجوية 

)أسعار سفر الركاب ورسوم الشحن( شفافة ومفتوحة لجميع شركات تشغيل خدمات مباشرة أو غير مباشرة 

طرق الجوية المعنية، وأال تكون المشاورات ملزمة أو مقيدة للمشاركين حيث أنه بعد إجراء على ال

المشاورات تحتفظ شركات الطيران المشاركة بحقها التصرف بشكل مستقل فيما يتعلق برسوم سفر الركاب 

 والشحن. 

 ؤتمرات االتحاد الدولي للنقل)د( توفير قواعد مشتركة لتعيين وكالء شركات الطيران، سواء أعدت داخل نطاق م 

الجوي أو خارجها، مادامت تلك القواعد تقتصر على اللياقة المهنية والمالية للوكالء )االعتماد( وال تحد من 

عدد منشآت الوكالة في أي من الدول األعضاء، وال تثبت أيضا  أسعار عموالت الوكاالت. وال ينبغي اعتبار 

 لطيران أو بين شركات الطيران والوكاالت غير تنافسية.نظم تصفية الحسابات بين شركات ا

)ه( التحالفات والترتيبات األخرى بين شركات الطيران شريطة أال تتجاوز هذه الترتيبات تقاسم الرموز أو تعوق  

اتفاقيات الفضاء. وفي حالة عرقلة اتفاقيات الفضاء، فأن شركة الطيران المشترية تقوم ببيع المقاعد لصالحها 

باسعارها الخاصة وعلى مسؤوليتها. وحيثما تتجاوز الترتيبات تقاسم الرموز وتعوق اتفاقيات الفضاء و
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وتشمل أسعارا  موحدة بل وتنص على قدرة موحدة وجدولة موحدة و/أو تجميع التكاليف )مشاريع مشتركة(، 

 عدا حالة الحصول على إعفاء من اللوائح ، فيما 4فأنه عادة ال يكون سموحا  بهذه الترتيبات بموجب المادة 

 من اللوائح. 8من السلطة المختصة بموجب المادة 

)و( اتفاقيات وممارسات تعاون في نطاق ضيق بين شركات الطيران في المطارات، شريطة أن يكون متاحا  لجميع  

المتعددة نية وشركات النقل الجوي االنضمام إلى مثل هذه االتفاقيات والترتيبات، وأن تكون اإلجراءات الوط

األطراف )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، جدولة مؤتمرات االتحاد الدولي للنقل الجوي( الخاصة 

بمثل هذه االتفاقيات والترتيبات مستوفية شرط الشفافية وتأخذ بعين االعتبار أي قيود وقواعد للتوزيع تحددها 

 شركات النقل الجوي قد اكتسبتها تاريخيا . السلطات الوطنية والدولية وكذلك أي حقوق تكون 

)ز( اتفاقيات وترتيبات بشأن الملكية المشتركة والتشغيل أو االشتراك في النظم العالمية للتوزيع، شريطة أن يكون  

لجميع شركات الطيران للدول األعضاء الحق في الوصول إلى هذه النظم على قدم المساواة، وأن تكون 

شركات النقل الجوي المشاركة قائمة على أساس غير تمييزي، وأن يكون لكل مشارك  الخدمات المقدمة من

الحق في االنسحاب من النظام مع تقديم إشعار معقول وأن يكون تشغيل النظام متوافق مع السياسات واإلطار 

 التنظيمي للمنظمة الدولية للطيران المدني.

 2المادة 

 من لوائح المنافسة: 7ونات المقدمة من الدولة بموجب أحكام المادة تطبق المبادئ التالية على تنفيذ المع

في سياق منح أو حظر المعونات، يجب على الدول األطراف عدم التمييز بين شركات القطاع العام  (أ

 والشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص.

شريطة أن يكون ذلك بغرض إعادة هيكلة ب( يجوز للدولة الطرف منح دعم إلحدى شركات الطيران في أي وقت،  

 الشركة أو نتيجة ظروف استثنائية خارج سيطرة شركة الطيران، بما في ذلك أعمال الحرب...إلى أخره.
ج( حظر المعونات أو الدعم ال يحول دون قيام الدولة الطرف بتشغيل برنامج أساسي للخدمات الجوية أو تفعيل  

 ثما يتعذر تشغيل بعض الخدمات بشكل مربح. التزامات عامة بشأن الخدمات، حي

د( إذا تبين للسلطة المختصة أن دعما  قد منح بطريقة غير مشروعة من قبل دولة طرف أو أن هذه الدولة على وشك  

 تقديمه، فأنه يجوز لها أن تصدر أمرا  ضد الدولة الطرف المعنية بالتوقف واإلقالع عن تقديم هذا الدعم.

طة المختصة أن الدعم الذي تقرر منحه بطريقة غير مشروعة من دولة طرف قد تم دفعه ه( إذا ثبت للسل 

 بالفعل، فأنه يجوز لها إصدار أمر بإعادة هذا المبلغ، بالكامل أو جزء منه، إلى الدولة الطرف المعنية.

 3المادة 

تصة بالمنافسة أو إذا رغبت دولة طرف في الحصول على حكم أو قرار متحيز من الهيئة اإلقليمية المخ

الوكالة المنفذة )يشار إليها أدناه بمسمى السلطات المعنية( بشأن عدم التمييز في تشريعاتها الوطنية وتدابيرها 

 من لوائح المنافسة، فأنه:  6اإلدارية بموجب المادة 

 القنوات الدبلوماسية معأ( يجب هلى هذه الدولة أن تتقدم بطلب مكتوب في هذا الصدد إلى السلطة المعنية من خالل  

 إبداء أسباب هذا الطلب.

 ( يوما  من تاريخ تسلمه في شكل إشعار.90ب( يجب على السلطة المختصة الرد على هذا الطلب خالل تسعين ) 

ج( حيثما يكون من رأي السلطة المختصة أن التشريع أو التدبير اإلداري الوطني المقترح، قيد التناول، يستلزم إدخال  

 الت عليه، ينبغي عليها بيان أسباب ذلك من خالل إشعار.تعدي

 د( ترسل السلطة المعنية نسخا  من ردها إلى جميع السلطات المختصة في الدول األطراف. 

 4المادة 

( 1)8الطلبات المقدمة من أي مشروع أو اتحاد مشاريع إلى الوكالة المنفذة بشأن اإلعفاءات بموجب المادة 

صياغتها باستخدام النموذج أ المبين في جدول هذه الخطوط التوجيهية واألحكام من اللوائح، يجب 

 واإلجراءات.

 5المادة 

، فأن 6باإلضافة إلى المعلومات واإلجراءات المضمنة في النموذج أ من الجدول المشار إليه في المادة 

 السلطة المعنية:

من اللوائح خالل تسعين يوما  من تاريخ  8ادة يجب عليها أن تصدر قرارات بشأن طلبات اإلعفاء بموجب الم (أ

 استالمها.
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ب( يجب عليها عدم اتخاذ إجراء قانوني بموجب اللوائح ضد مقدم طلب بشأن اإلعفاء، قبل اتخاذ قرار بشأن هذا  

 الطلب.

 هي خمسج( يجوز لها إلغاء إعفاء ممنوح قبل انتهاء مدته، مع اعتبار أيضا  أن المدة القصوى لسريان اإلعفاء  

سنوات، حالة ما إذا استجد أي تغيير مادي في الوقائع التي منح اإلعفاء على أساسها أو إذا خرق األطراف 

أي شرط من شروط اإلعفاء أو إذا كان اإلعفاء قد منح بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة أو إذا 

 من اللوائح. 5 ما اساء األطراف استخدام اإلعفاء وفقا  للمنصوص عليه في المادة

 

 6المادة 

إذا رغبت دولة طرف في تقديم طلب إلى السلطة المعنية للموافقة على تدابير الحماية المنصوص عليها في 

 ( من اللوائح، فأنه:2)8المادة 

 يجب تقديم الطلب خطيا  من خالل القنوات الدبلوماسية مع بيان أسبابه.  (أ

ترسل السلطة المعنية نسخا  من مثل هذه الطلبات بشأن اعتماد تدابير الحماية إلى السلطات المختصة في   (ب

 الدول األطراف.

ج( تتخذ السلطة المختصة قرار بشأن طلبات الموافقة على تدابير الحماية خالل تسعين يوما من تاريخ تسلمها مع  

 توضيح األسباب التي استند إليها قرارها.

 بشروط.  عليهيجوز للسلطة المختصة الموافقة أو عدم الموافقة على الطلب، او الموافقة  د( 

ه( يجوز سريان الموافقة على طلب بشأن تدابير الحماية لمدة سنة. ويجوز للدولة الطرف طلب تمديد هذه المدة شريطة  

ا أوجه الخلل التي طبقت من أجله إثباتها أنها قد اتخذت الخطوات الالزمة والمعقولة نحو التغلب أو تصحيح

 تدابير الحماية وأن هذه التدابير تطبق على أساس غير تمييزي.

 قواعد اإلجراءات

 7المادة 

)أ( يجب أن تصاغ الطلبات المودعة لدى السلطة المختصة من قبل مشروع أو اتحاد مشاريع وفقا  للنموذج ب 

 ت.التوجيهية واإلجراءا المبادئالمبين في جدول هذه 

)ب( تبلغ السلطة المختصة مقدم الشكوى بقرارها خالل فترة تسعين يوما من تاريخ تسلمها لها. وحيثما يتعذر 

من هذه  12و 11و 10و 9و 8عليها عمل ذلك، تبلغ مقدم الشكوى باإلجراء الواجب اتباعه بموجب المواد 

 الخطوط التوجيهية واألحكام واإلجراءات. 

 8المادة 

ألحكام الواردة في النموذج ب من جدول هذه الخطوط التوجيهية واألحكام واإلجراءات، فأن باإلضافة إلى ا

 من لوائح المنافسة، يجب عليها: 9السلطة المعنية وهي بصدد إجراءات تحقيقات بموجب المادة 

تعيين وتمكين المسؤولين لفحص الدفاتر والسجالت التجارية األخرى وأخذ نسخ أو مقتطفات من هذه   (أ

الوثائق وطلب تفسيرات شفهية أو خطية والسماح لهم بدخول أي مقار أو أراضي أو مركبات تم استخدامها 

رح هؤالء المسؤولين المصبواسطة المشاريع أو اتحادات المشاريع، شريطة أنهم في أدائهم لواجباتهم يلتزم 

 لهم باحترام القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالمعلومات السرية عن المشاريع.

التأكد من أن مسؤوليها المصرح لهم سوف يمارسون سلطاتهم بناء تصريح كتابي يحدد فيه موضوع التحقيق  (ب

التي تكون فيها الدفاتر  الحاالتمن اللوائح في  14والغرض منه والجزاءات المنصوص عليها في المادة 

، شريطة أن تقوم السلطة المعنية بإبالغ السلطة المختصة في الدولة المطلوبة غير كاملةالتجارية والسجالت 

 الطرف، التي ينبغي عمل الشيء نفسه في أراضيها، بالتحقيق وهوية المسؤولين المصرح لهم.
 14التحقيق والجزاءات كما هو منصوص عليه في المادة  ج( تحديد موضوع التحقيق والغرض منه وتاريخ بدء

وأي جزاءات معدلة  11من لوائح المنافسة والحق في الحصول على قرار الوكالة المنفذة بموجب المادة 

 من اللوائح. 17بموجب المادة 

 عالوة على ذلك:

ريح الوكالة المنفذة. ويحدد التص للتحقيقات التي صرحت بإجرائها د( يجب أن تخضع المشاريع واتحادات المشاريع 

من لوائح  16موضع التحقيق والغرض منه وتاريخ بدء التحقيق وكذلك الجزاءات المنصوص عليها في 
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وأي جزاءات معدلة  13المنافسة وينوه بالحق في الحصوص على قرار الوكالة المنفذة بموجب المادة 

 من لوائح المنافسة. 17بموجب المادة 

سؤولي السلطات المختصة في الدولة الطرف التي يجرى التحقيق على أراضيها مساعدة مسؤولي ه( يجب على م 

السلطة المعنية في االضطالع بواجباتها، بناء على طلب هذه السلطة، مع مراعاة خاصية وسرية المعلومات 

 )ب( من هذه الخطوط التوجيهية واإلجراءات.10وفقا  لما تنص عليه المادة 

تراض مشروع أو اتحاد مشاريع على التحقيق المصرح به وفقا  لهذه اإلجراءات، يكون على الدولة الطرف و( حالة اع 

المعنية تقديم المساعدة الالزمة للمسؤولين الحاصلين على تصريح من الوكالة المنفذة لتمكينهم من إجراء 

 التحقيق.

 9المادة 

بغي على الوكالة المنفذة االستماع إلى المشروع أو عندما يقتضي األمر ذلك، وبموجب لوائح المنافسة، ين

 اتحاد المشاريع، وتطبق في هذا الصدد قواعد اإلجراءات التالية:

اد هذا المشروع أو اتحلأ( قبل اتخاذ قرار يؤثر سلبا  على المشروع أو اتحاد المشاريع، تمنح الوكالة المنفذة  

المسائل محل اعتراض الوكالة المنفذة. وينبغي، إذن المشاريع الفرصة لسماع حججه بخصوص المسألة أو 

 إخطار المشروع أو اتحاد المشاريع المتضرر بذللك خطيا .

 ب( يسمح لمسؤولي الدولة الطرف بحضور جلسات االستماع. 

ج( إذا تراءى للوكالة، من تلقاء نفسها أو بناء على توصية الدولة الطرف المعنية، أن األمر يقتضي ذلك، يجوز  

لها االستماع أيضا  أشخاص طبيعيين أو اعتباريين آخرين. الطلبات المقدمة إلى الوكالة المنفذة من قبل هؤالء 

 ماما  كافيا .األشخاص لالستماع إليهم يتم تلبيتها عندما يظهرون اهت

د( قبل عقد جلسة االستماع، يجوز للمشروع أو اتحاد المشروع المتضرر تقديم وجهات نظره بشأن االعتراضات  

المثارة خطيا . ويجوز له في تعليقه الخطي ذكر جميع المسائل المتعلقة بدفاعه. كما يحق له أن يرفق أي 

ائع. ويجوز له كذلك اقتراح أن تستمع الوكالة المنفذة وثائق ذات صلة باعتبارها دليال  على ما ذكره من وق

 إثبات هذه الوقائع.  ألقوال أشخاص في استطاعتهم

ه( تتناول الوكالة المنفذة في قرارها فقط االعتراضات المثارة ضد المشاريع أو اتحاد المشاريع والتي بخصوصها 

 منحوا فرصة التعريف بوجهات نظرهم.

و( تستدعي الوكالة المنفذة األشخاص الذين سوف يستمع إلى اقوالهم للحضور في التاريخ الذي تحدده. ويتم  

 إرسال نسخة من خطاب االستدعاء إلى مسؤولي الدول األطراف المهتمة.

 ز( يتولى إدارة جلسات االستماع أشخاص يتم تعيينهم لهذا الغرض بواسطة الوكالة. 

تم استدعاؤهم للحضور إما يمثلون بشخصهم أو من خالل ممثل قانوني مصرح له بذلك ح( األشخاص الذين ي 

حسب األصول الواجبة، ويجوز أن يساعده محامون متمرسون على ممارسة القانون في دولهم مقر إقامتهم 

 الرئيسي.

شخاص آخرين تم ط( جلسات االستماع ال تكون عامة. يستم االستماع إلى األشخاص إما على حدة أو في وجود ا

استدعاؤهم للحضور. في الحالة األخيرة، تراعى المصالح المشروعة للمشاريع فيما يتعلق بحماية أسرار 

 أنشطتها.

ي( يتم تسجيل المضمون األساسي ألقوال كل شخص تم سماعه في محاضر، يتم قراءتها واعتمادها من هذا 

 ذلك بما يفيد أنه قد اطلع على المحضر. الشخص. في حالة رفض االعتماد، يوقع الشخص المعني مع

 10المادة 

 من اللوائح، بقواعد اإلجراءات التالية: 13تلتزم الوكالة المنفذة، في اتخاذ قراراتها وفقا  للمادة 

( من اللوائح، فأنه يجوز لها إصدار 1)13إذا تراءى للوكالة المنفذة أن هناك مخالفة قد ارتكبت وفقا  للمادة   (أ

 أمرا  بالتوقف والكف عن مثل هذه الممارسات. قرار يتضمن

 يكون القرار مكتوبا  ومصحوبا  بحيثيات وأسباب المحكم.  (ب

 من اللوائح.  16ج( يجوز أن يكون القرار مصحوبا  بفرض جزاءات وفقا  للمادة 

لتوقف من اللوائح، يحق للوكالة المنفذة، باإلضافة إلى أمر ا 7د( في حالة دعم محظور بموجب المادة  

والكف، أن تصدر أمرا  بأن تعاد األموال التي منحت باعتبارها معونة محظورة إلى الدولة الطرف المعنية، 

 بالكامل أو جزء منها.
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من اللوائح، يجوز للوكالة المنفذة إلغاء مثل هذا  8ه( في حالة سوء استخدام إعفاء ممنوح بموجب المادة 

 اإلعفاء.

( من لوائح المنافسة، 2)13ة أن الشكوى ال تستند إلى قانون و/أو وقائع بمفهوم المادة و( إذا تبين للوكالة المنفذ

 فأنها ترفض الشكوى بقرار مكتوب مصحوبا  بحيثيات المحكم.

)ز( من اللوائح، يجوز لها صرف النظر عنها 21ز( إذا تراءى للوكالة المنفذة أن الشكوى تافهة وفقا  للمادة 

 فورا .

 ة المنفذة التكاليف على األطراف المشاركة في اإلجراءات.ز( تقسم الوكال

 ( من اللوائح.3)13ح( في جميع األحوال، تلتزم الوكالة المنفذة بقواعد المادة 

 

 11المادة 

من اللوائح، فأنه  14إذا كان من رأي الوكالة المنفذة أنه يجب إصدار أمر بتطبيق تدابير مؤقتة وفقا  للمادة 

 اإلجراءات التالية: يتم تطبيق قواعد

عندما يكون هناك دليل على وجود سلوك يتنافى مع المنافسة من جانب أحد المشاريع أو اتحادات المشاريع  (أ

يشكل تهديدا  جادا  لوجود مشروع آخر، يجوز للوكالة المنفذة عندئذ تعليق ممارسات أو اتفاقيات أو قرارات 

على تسعين يوما ، شريطة أن يكون هذا التعليق قابل للتجديد  هذا المشروع أو اتحاد المشاريع لمدة ال تزيد

لمرة واحدة فقط ولمدة ثالثين يوما . مثل هذا القرار من جانب الوكالة المنفذة يتم اتخاذه خالل فترة ثالثين 

 يوما  من تاريخ استالم الشكوى.

المفرطة في االرتفاع أو  بدون الحد من عمومية ما سبق، فأن مثل هذا التعليق قد يشمل سحب األسعار (ب

المفرطة في االنخفاض التي يتعامل بها المشروع أو اتحاد المشاريع المتورط، وفي حالة وجود ترددات 

مفرطة االرتفاع أو االنخفاض يكون قد انتهجها المشروع أو اتحاد المشاريع المتورط، فأنه يتم وفقا  لذلك إما 

 خفضها أو زيادتها. 

 12المادة 

من اللوائح، أنه من الضروري التواصل مع دول أطراف أو  15للوكالة المنفذة، وفقا  ألحكام المادة إذا تبين 

 مشاريع أو اتحادات مشاريع، فأنها تتخذ الخطوات التالية:

 تجري مثل هذه االتصاالت ويفضل أن يكون ذلك من خالل القنوات الدبلوماسية.  (أ

 مشاريع بواسطة البريد المسجل أو أي من الوسائل األخرى المناسبة.ب( تجري االتصاالت مع مشاريع أو اتحادات  

 

 13المادة 

من اللوائح، تطبق الوكالة المنفذة قواعد اإلجراءات وجدول  16عند فرضها جزاءات بموجب المادة 

 الجزاءات والغرامات على النحو التالي:

ال تقل على مائة حقوق سحب خاصة  يجوز للوكالة المنفذة فرض غرامات على مشروع أو اتحاد مشاريع، (أ

وال تزيد على خمسة آالف حقوق سحب خاصة عن كل مخالفة، سواء كانت عن عمد أو عن إهمال، تتمثل 

في تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بتطبيق إعفاء أو إلغاء إعفاء، تقديم مشكوى تافهة، تقديم 

، االمتناع عن تقديم معلومات خالل المهلة الزمنية معلومات غير صحيحة ردا  على طلب بهذا الخصوص

عدم استكمال الدفاتر أو السجالت التجارية في إطار تحقيق  المحددة من قبل الوكالة المنفذة، عدم إعداد أو

 جار أو رفض المثول أمام جهات التحقيق.

ال تقل عن ألف حقوق سحب خاصة  ب( يجوز للوكالة المنفذة أن تفرض غرامات على المشاريع أو اتحادات المشاريع 

من حصيلة  %10وال تزيد على مائة الف حقوق سحب خاصة، او مبلغ يزيد على ذلك ولكن ال يتجاوز 

إيرادات سنة للمشروع أو اتحاد المشاريع المشارك في المخالفة حالة ما إذا خرق، عمدا  أو إهماال ، المادتين 

 من اللوائح. 13والكف بموجب المادة  من اللوائح أو لم يمتثل ألمر التوقف 5و 4

 ج( عند تحديد مبلغ الغرامة، تؤخذ في االعتبار خطورة المخالفة ومدتها. 

د( في حالة ارتكاب مخالفة ثانية أو الحقة من نفس الطبيعة وبواسطة نفس المشروع أو اتحاد المشاريع المتعدي،  

ة أمثال الغرامة التي سبق فرضها، على أال تتجاوز يجوز للوكالة المنفذة أن تضاعف بمقدار مثلين أو ثالث

 المبالغ القصوي المشار إليها في الفقرتين )أ( و)ب( أعاله.
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 ه( تراجع الوكالة المنفذة بصفة دورية جدول الجزاءات والغرامات. 
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 الجدول

 

 النموذج أ

 طلب للحصول على إعفاء

 

 مقدم من الوكالة المنفذة 

 ( من لوائح المنافسة في مجال خدمات النقل الجوي.1)8بموجب المادة 

 

 هوية األطراف

 . هوية مقدم الطلب1

 اإلسم بالكامل والعنون، أرقام الهاتف والتلكس والفاكس، وصف موجز للمشروع أو اتحاد المشاريع مقدم الطلب.

 

 . هوية األطراف األخرى2

 مىبمسمل ووصف موجز ألي أطراف أخرى في االتفاقية، القرارات أو الممارسات )يشار إليها أدناه اإلسم بالكا

 ."ترتيبات"(

 

 الغرض من الطلب:

 يوضح مقدم الطلب المدة المطلوبة لألعفاء، المدى القصوى هي خمس سنوات.

 

 الوصف الكامل للترتيبات:

موجب ي ذلك التفاصيل المالية )التي تحظى بالسرية المهنية بيجب على مقدم الطلب ذكر الترتيبات تفصيال ، بما ف

 من اللوائح( )يجوز، إذا اقتضى األمر ذلك، استخدام مالحق ترفق بالطلب(. 19المادة 

 

 أسباب طلب إعفاء

 يجوز،)على مقدم الطلب األسباب التي تجعله مستحقا  لإلعفاء الذي يسعي إلى الحصول عليه، فعليا  أو قانونا   يجب

إذا اقتضى األمر ذلك، استخدام مالحق ترفق بالطلب(. ويجب، بوجه خاص، أن يشرح مقدم الطلب آثار اإلعفاء 

المطلوب على المنافسة في األسواق الجغرافية ذات الصلة )الطرق الجوية( وأسواق المنتجات )النقل الجوي 

 مقابل وسائل نقل أخرى(.

 إشعار إلى مقدم الطلب

( من لوائح 3)8هذا الطلب الموقع ومرفقاته إلى السلطات المختصة في الدول الطراف وفقا  للمادة )أ( ترسل نسخة من  

 المنافسة.

)ب( يتلقى صاحب الطلب إشعارا  يفيد باستالم الشكوى ويكون مصحوبا  بنص اللوائح وأي أحكام تنفيذية وقواعد 

 إجراءات.

الشكوى أي معلومات إضافية )تحاط بالسرية المهنية بموجب  )ج( يجوز لهيئة المنافسة المشتركة أن تطلب من مقدم

 من اللوائح( كما يحق لها تحديد موعد نهائي لتقديم مثل هذه المعلومات. 19المادة 

)د( يجب على مقدم الشكوى إدراك أن تقديم أي معلومات متأخرة أو غير صحيحة أو مضللة قد يؤدي إلى فرض  

 من اللوائح. 16عقوبة ضده بموجب المادة 

)ه( عندما يتراءى لهيئة المنافسة المشتركة، على أساس دليل خطي، أنه يجب منح اإلعفاء المطلوب، فأنه يجوز لها 

 ة ال تزيد على خمس سنوات، إما بصورة مطلقة أو وفق شروط.عمل ذلك كتابة لفتر

)و( عندما تتجه هيئة المنافسة المشتركة إلى رفض الطلب، يكون عليها إبالغ مقدم الطلب الذي يظل له الحق في جلسة 

 من اللوائح. 12استماع بموجب المادة 

 ح األسباب كتابة.)ز( عندما ترفض هيئة المنافسة المشتركة الطلب، يجب عليها أن تشر

 )ح( يجوز إلغاء استثناء تم منحه ألسباب مذكورة فى أحكام التنفيذ ومشار إليها في البند )ب( أعاله.
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 المكان والتاريخ:

 

 

 التوقيع:
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 النموذج ب

 

 الشكوى

 

 مقدمة إلى الوكالة المنفذة

 النقل الجوي. من لوائح المنافسة في مجال 10بموجب المادة 

 

 هوية مقدم الشكوى

 اإلسم بالكامل والعنوان، أرقام الهاتف والتلكس والفاكس الخاص بمقدم أو مقدمي الشكوى.

 

 موضوع الشكوى

يذكر مقدم الشكوى ما هي الممارسات أو االتفاقيات أو القرارات التي تنطوي على سوء استخدام للوضع المهيمن 

 أو لإلعفاء المطعون فيه. 

 

 جهة الموجهة ضدها الشكوى:ال

 يوضح مقدم الشكوى المشروع أو اتحاد المشاريع الموجهة ضده الشكوى.

 

 العالجات المنشودة:

)أوامر التوقف واإلقالع عن( و/أو  13يذكر مقدم الشكوى ما هو العالج أو العالجات المطلوبة بموجب المادة 

 )الجزاءات(. 16المادة 

 

 وصف كامل للوقائع:

ب الشكوى وصفا  للواقعة أو الوقائع التي أدت إلى تقديم الشكوى، بما في ذلك التفاصيل المالية )التي يقدم صاح

 من اللوائح( )يجوز استخدام مرفقات بالشكوى، إذا لزم األمر(. 19تحظى بالسرية المهنية بموجب المادة 

 

  أسباب الشكوى:
يمكن استخدام مرفقات بالشكوى، إذا لزم األمر(. يجب أن يذكر مقدم الشكوى مبررات الشكوى، فعليا  وقانونيا  )

تعلق الشكوى، بوجه خاص، على آثار الممارسات أو االتاقية أو القرار أو سوء استخدام الوضع المهيمن أو سوء 

استعمال اإلعفاء على المنافسة في األسواق الجغرافية ذات الصلة )الطرق الجوية( وأسواق المنتجات )النقل 

 مقابل طرق النقل األخرى(.الجوي 

 

 إبالغ مقدم الشكوى

( من 3)10ترسل نسخة من هذه الشكوى الموقعة ومرفقاتها إلى السلطات المختصة للدول األعضاء وفقا  للمادة  (أ

 اللوائح.
يتلقى صاحب الشكوى إخطارا  باستالمها مصحوبا  بنصوص هذه اللوائح واي أحكام تنفيذية وقواعد  ب(

تبلغ الوكالة المنفذة مقدم الشكوى بقرارها خالل تسعين يوما أو تخطره باإلجراءات اإلضافية اإلجراءات. كما 

 التي ينبغي عليه إتباعها.
 19ج( يجوز للوكالة المنفذة أن تطلب من صاحب الشكوى أي معلومات إضافية )تحاط بالسرية المهنية بموجب المادة 

 تقديم مثل هذه المعلومات.من اللوائح( كما يحق لها تحديد موعد نهائي ل

د( يجب على مقدم الشكوى إدراك أن تقديم أي معلومات متأخرة أو غير صحيحة أو مضللة قد يؤدي إلى فرض عقوبة 

 من اللوائح. 16ضده بموجب المادة 
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ها له( عندما يتراءى لهيئة المنافسة المشتركة، على اساس دليل خطي، أنه يجب منح اإلعفاء المطلوب، فأنه يجوز 

 عمل ذلك كتابة لفترة ال تزيد على خمس سنوات، دون قيد أو شرط أو وفق شروط.

من اللوائح )أوامر التوقف  13يجب على الوكالة الكنفذة أن تسعى إلى إصدار قرار بشأن الشكوى بكوجب المادة و( 

 يخ استالم الشكوى.اللوائح )الجزاءات( خالل فترة ثالثين يوما  من تار 16أو اإلقالع عن( و/أو المادة 

ز( يتم تذكير المشتكي بأن الشكاوى التافهة ممنوعة وأنها قد تعرض صاحبها لغرامات بموجب هذه اللوائح واألحكام 

 التنفيذية.

 

 المكان والتاريخ:

 

 التوقيع:
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لمقرر ياموسوكرو 7الملحق   

 الئحة بشأن حماية المستهلكين

 المحتويات

 

 الديباجة

 سرد. – 1المادة 

 التعاريف. – 2المادة 

 نطاق تطبيق هذه الالئحة. – 3المادة 

 األهداف والمبادئ. – 4المادة 

 

 خسائر المستهلك –الجزء األول 

 انقطاع الخدمة – 5المادة 

 

 المحظورات –الجزء الثاني 

 المحظورات: الممارسات الجائرة والخادعة. – 6المادة 

 التزامات مقدمي الخدمة. – 7المادة 

 

 التزامات مقدمي الخدمة –الثالث  الجزء

 

 الحفاظ على غطاء تأميني للطرف الثالث.  – 8المادة 

 عدم التمييز. – 9المادة 

 اتصاالت الهاتف والبريد اإلليكتروني. – 10المادة 

 معلومات للمستهلك. – 11المادة 

 إجراءات الشكاوى. – 12المادة 

 تقديم معلومات مسبقة عن الرحلة والمسافرين. – 13المادة 

 االمتثال لنظم وارسو بشأن المسؤولية. – 14المادة 

 المنع من الصعود إلى الطائرة. – 15المادة 

 التأخير. – 16المادة 

 إلغاء الرحالت الجوية. – 17المادة 

 خفض الدرجة. – 18المادة 

 وكالء السفر ومنظمو الرحالت الشاملة. – 19المادة 

 مشغلو المطارات. - 20المادة 

 

 حقوق المستهلك –الجزء الرابع 

 حق االسترداد. – 21المادة 

 الحق في إعادة تحديد خط السير – 22المادة 

 الحق في التعويض. – 23المادة 

 

 اإلدارة –الجزء الخامس 

 اإلجراءات اإلدارية. – 24المادة 
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 التحقيق.  – 25المادة 

 إجراءات الشكوى. – 26المادة 

 الجزاءات. – 27المادة 

 

 متنوعات –الجزء السادس 

 واجب العناية. – 28المادة 

 حق مقدمي الخدمة في الجبر.– 29المادة 

 مراجعة الوكالة المنفذة - 30المادة 

 الدخول حيز التنفيذ.  – 31المادة 
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 الئحة حماية المستهلكين

 الديباجة

أعضاء مكتب مؤتمر وزراء النقل األفريقيين ، المجتمعين في ماالبو، جمهورية غينيا االستوائية، يومي نحن، 

، بمناسبة االجتماع الرابع لهيئة مكتب مؤتمر وزراء النقل األفرقيين المكرس أساسا  2014ديسمبر  19و 18

الذي يجيز تقرير الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء النقل  EX.CL/Dec.826(XXV)قرر المجلس التنفيذي لتنفيذ م

 األفريقيين؛ 

من مقرر المجلس المتعلقة بتنفيذ إعالن باموسوكرو بشأن تحرير الوصول إلى أسواق  6.9في المادة  إذ ننظر

 CM/2178النقل الجوي في أفريقيا )إعالن ياموسوكرو( المعتمد من المجلس في )...( بموجب المقرر 
(LXX11) أجازه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بموجب المقرر  كماAHG/OAU/AEC/Dec.1(IV) 

 .2000أغسطس  12ودخل حيز التنفيذ في 

من جديد بأن الوزراء األفريقيين المسؤولين عن النقل الجوي المجتمعين في صن سيتي، جنوب أفريقيا،  وإذ نذّكر

وقد أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء التأخير المفرط في تنفيذ المقرر، وأنهم أحيطوا  2005مايو  19و 18يومي 

ذي أحرزته بعض الدول في هذا الصدد، دعوا إلى اتخاذ تدابير تضمن التنفيذ الفعال، بما في ذلك علما  بالتقدم ال

إنشاء الوكالة المنفذة األفريقية للنقل الجوى )الوكالة المنفذة( المنصوص عليها في مقرر ياموسوكرو تحت رعاية 

 االتحاد األفريقي.

شركات الطيران في العمل بفعالية في إطار سوق متحررة أن هناك حاجة إلى تحقيق توازن بين حق وإذ نالحظ 

 ومتزايدة التنافسية، من ناحية، وحق المستهلك في أن تكفل له المعلومات والحماية الكافية لحقوقه.

بضرورة مساعدة جمهور المسافرين من خالل الوقت الذي يوفره الراكب الشرعي )غير المستهدف( وإذ نعترف 

 الوصول العادية وبذلك تعزز جودة الرحلة؛بينما تحرر استمارات 

إلى أن الركاب يعانون من التأخير المبالغ فيه وتأكيدات الحجز المبالغ فيها وإلغاء الرحالت الجوية  وإذ نشير

 بحيث يظلون غير متأكدين من قيامها؛ 

 األفريقية؛أن البيئة المتحررة على نحو متزايد تستلزم حماية المستهلكين في القارة  وإذ يشغلنا

 فأننا اعتمدنا هذه الالئحة:

 سرد – 1المادة 

الئحة حماية المستهلكين، إنشاء صندوق النقل الجوي األفريقي، يشار إلى هذه القواعد التنظيمية باسم "
 . ومسئولية مقدمي الخدمة في خدمات النقل الجوي للمسافرين"

 تعاريف – 2المادة 
 التالية تعني:ألغراض هذه الالئحة، التعبيرات 

: أي مساحة من األرض مهيأة خصيصا لهبوط وإقالع ومناورة الطائرات بما في ذلك التجهيزات  "مطار"

الملحقة التي قد تتضمنها هذه العمليات لمتطلبات حركة الطائرات والخدمات بما فيها التجهيزات المطلوبة 

 لمساعدة خدمات النقل الجوي التجاري.

الطيران  وشركاتالطيران المؤهلةـ  شركات –ما لم يتطلب السياق غير ذلك  –ل تشمالطيران" :  شركة"

 الطيران غير األفريقية حسب تعريفها في هذه الالئحة. وشركاتاألفريقية غير المؤهلة، 

الشخص الذي يأخذ الطرد أو يوافق على أخذ الطرد )"المقاول األصلي"( أو أي شخص يوافق  "المستهلك" :

لي على شراء الطرد بالنيابة عنه )"المستفيدون اآلخرون"( أو أي شخص يحول إليه المقاول المقاول األص

 األصلي أو أي من المستفيدين اآلخرين الطرد )"المحول إليه"(.

المؤسسة أو المنظمة المرخص لها وفق هذه الالئحة بتنظيم حماية المستهلك بموجب  "هيئة حماية المستهلك" :

 سطة الجماعات االقتصادية اإلقليمية أو الدول األطراف.مقرر ياموسوكرو بوا

أي شركة طيران مرخصة قانونا بواسطة دولة طرف ومجازة كشركة طيران مؤهلة  "شركة طيران مؤهلة" : 

 للعمل بموجب أحكام مقرر ياموسوكرو وتقوم فعال بتشغيل رحالت الطيران المعنية بموجب هذه الالئحة.

 التي تقدم لخطوط الطيران في المطارات وتشمل الخدمات الفرعية التالية: الخدمات"خدمة أرضية" : 

وتشمل أي نوع من المعلومات والمساعدة بما فيها تلك التي تقدم للمسافرين القادمين أو المغادرين  خدمة الركاب

 نطقة الفرز؛إلى م أو المتحولين أو العابرين وتشمل مراجعة بطاقات السفر ووثائق السفر وتسجيل األمتعة وحملها
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وتشمل تداول األمتعة في منطقة الفرز، وفرزها، وإعدادها للمغادرة، وتحميلها على وتفريغها من  خدمة األمتعة

الوسائل المصممة لنقلها من الطائرة إلى منطقة الفرز والعكس بالعكس وكذلك نقل األمتعة من منطقة الفرز إلى 

 منطقة االستالم؛

اول المادي للواردات، والتحويل والصادرات، وتداول الوثائق ذات الصلة، وإجراءات تشمل التد خدمة الشحن

 الجمارك، وتنفيذ أي إجراء أمني متفق عليه بين األطراف أو يكون مطلوبا حسب الظروف؛

يشمل التداول المادي لبريد الصادر والوارد، وتداول الوثائق ذات الصلة، وإجراءات الجمارك،  تداول البريد

 نفيذ أي إجراء أمني متفق عليه بين األطراف أو يكون مطلوبا حسب الظروف؛وت

يشمل توجيه الطائرة على األرض عند الوصول والمغادرة، والمساعدة  ramp تداول ساحة وقوف الطائرات

في تعبئة الطائرة وتزويدها بالوسائل المناسبة، واالتصاالت بين الطائرة ومورد الخدمات الجوية، وتحميل وتفريغ 

المحطة والطائرة ويشمل توفير وتشعل الوسائل المناسبة، وكذلك نقل طاقم الطائرة والمسافرين بين الطائرة 

النهائية، ونقل األمتعة بين الطائرة والمحطة النهائية، وتوفير وتشغيل الوحدات المناسبة لبدء تشغيل المحرك، 

الطعام  غوتحريك الطائرة عند الوصول والمغادرة، وكذلك توفير وتشغيل الوسائل المناسبة ونقل وتعبئة وتفري

 والمشروبات من الطائرة؛

 تزويدوخدمة المياه، وإعادة  ودورات المياهيف الطائرة من الداخل ومن الخارج، وتشمل تنظ خدمات الطائرة

 حجرة المالحين بالتجهيزات المناسبة، وتخزين هذه التجهيزات؛

تشمل تنظيم وتنفيذ عمليات التموين وإعادة التموين الطائرة بالوقود بما في ذلك تخزين  خدمة الوقود والزيت

ة الوقود الذي يتم تسليمه إذا كانت الخدمة متاخمة للمطار، واستكمال الزيت والسوائل الوقود، ومراقبة جودة وكمي

 األخرى؛

تشمل الخدمات الروتينية التي تجرى قبل الرحلة، والخدمات غير الروتينية التي تتطلبها شركة  صيانة الطائرة

 وقوف و/أو مكان في الحظيرة؛الخطوط، وتوفير وتدبير قطع الغيار والمعدات المناسبة، وطلب حجز مكان ال

تشمل التجهيز للرحلة في مطار المغادرة و عند أي نقطة أخرى، والمساعدة أثناء  عمليات الرحلة وإدارة الطاقم

 الرحلة، بما في ذلك إعادة اإلرسال عند اللزوم، وأنشطة ما بعد الرحلة، وإدارة الطاقم.

ئية سافرين واألمتعة والشحن والبريد بين مختلف المحطات النهايشمل تنظيم وتنفيذ نقل الطاقم والم النقل السطحي

في نفس المطار لكن باستثناء نفس النقل بين الطائرة وأي نقطة أخرى في محيط نفس المطار وأي نقل خاص 

 تطلبه شركة الخطوط الجوية.

ن رة لها بموجب القواني" : يعني الترخيص الساري الممنوح من هيئة الطيران المدني أو الجهة المناظ"الترخيص

 السارية في الدول األطراف لشركة الخطوط الجوية، أو وكالة السفر أو منظم الرحلة.

أي شركة خطوط طيران مرخصة قانونا بواسطة دولة طرف  "شركة خطوط طيران أفريقية غير مؤهلة" :

بموجب أحكام مقرر  ومجازة لتشغيل رحالت دولية لكنها ليست مجازة كشركة خطوط طيران مؤهلة للعمل

 ياموسوكرو وتقوم فعال بتشغيل رحالت الطيران المعنية بموجب هذه الالئحة.

شركة خطوط طيران مرخصة بواسطة طرف ثالث ومجازة بواسطة  "شركة خطوط طيران غير أفريقية" :

عال وتقوم فطرف ثالث لتحميل وتنزيل الركاب والشحن والبريد في إقليم واحدة أو أكثر من الدول األطراف 

 بتشغيل رحالت الطيران المعنية بموجب هذه الالئحة.

تشمل كل دولة أفريقية موقعة على معاهدة أبوجا وأي دولة أفريقية أخرى، حتى ولو لم تكن  "دولة طرف" :

 طرفا في هذه المعاهدة، أعلنت كتابة عن عزمها االلتزام بمقرر ياموسوكرو.

 

 ةمجال تطبيق هذه الالئح – 3المادة 

 من مقرر ياموسوكرو. 6.9تطبق هذه الالئحة على تنفيذ المادة  (1)

تحدد هذه الالئحة حقوق الركاب المسافرين من أو المتجهين إلى إقليم دولة طرف وتحدد مسئوليات شركات  (2)

 خطوط الطيران ومقدمي الخدمة اآلخرين.

ال تطبق هذه الالئحة على الركاب المسافرين بجون مقابل أو بأجرة مخفضة غير متاحة للجمهور بطريقة مباشرة  (3)

سفر صادرة حسب برنامج المسافر  تذاكرأو غير مباشرة. ومع ذلك فإنها تطبق على الركاب الحاصلين على 

 ت.الدائم أو غيره من البرامج التجارية لشركات الطيران أو مشغلي الرحال
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 األهداف والمبادئ – 4المادة 
الهدف من هذه الالئحة هو حماية مستهلك خدمات الطيران التي تقدم في أقاليم الدول األطراف في مقرر 

ياموسوكرو من التعرض لمعاملة جائرة في توفير الخدمات ونقص أو عدم كفاية المعلومات عن الخدمات المقدمة 

 المؤدي إلى سوء المعاملة.

 

 األولالجزء 

 خسائر المستهلك

 

 انقطاع الخدمات – 5المادة 

ال يجوز ألي شركة طيران أو وكالة سفر أو مدمج لألفواج السياحية أو مقدم للبرامج السياحية الشاملة قبول مبالغ  (1)

مقابل نقل الركاب والبريد والشحن من إقليم أي دولة طرف إلى دولة طرف أخرى أو إقليم دولة ليست طرفا في 

 عاهدة أبوجا ما لم تكن لديها تغطية تأمينية إلنجاز العقد مع المستهلكين في حالة توقف الخدمات.م

تضع الوكالة المنفذة إطارا لتقليل الخسائر التي تلحق بالمستهلكين نتيجة لتوقف الخدمات من شركات طيران أو  (2)

 احية الشاملة.وكاالت سفر أو مدمجين لألفواج السياحية أو مقدمين للبرامج السي

ال يجوز السماح ألي شركة طيران أو وكالة سفر أو مدمج لألفواج السياحية أو مقدم للبرامج السياحية الشاملة  (3)

أو ألي فرد أو أي منظمة أخرى بقبول أي مبالغ عن أي خدمة للنقل الجوي أو السفريات أو مكونات السفريات 

 من مقرر ياموسوكرو. 6.7لمفعول حسب المادة من المستهلك ما لم تكن لديها تأمين ساري ا

 

 الجزء الثاني

 محظورات

 ممارسات جائرة وخادعة – 6المادة 

بموجب مبادرة من الوكالة المنفذة أو من سلطة إقليمية لمقرر ياموسوكرو أو دولة طرف )تسمى فيما بعد هيئة  (1)

ين، أو شركة خطوط طيران مؤهلة، أو شركة حماية المستهلك( أو شكوى مستهلك أو جمعية أو جمعيات للمستهلك

رت وإذا اعتب -خطوط طيران أفريقية غير مؤهلة، أو شركة خطوط طيران غير أفريقية، أو وكالة بطاقات سفر 

حقيق يجوز لها الت -السلطة اإلقليمية لمقرر ياموسوكرو أو الدولة الطرف أنه من الصالح العام  الوكالة المنفذة أو

إذا كانت شركة خطوط طيران مؤهلة، أو شركة خطوط طيران أفريقية غير مؤهلة، أو شركة في وأن تقرر ما 

خطوط طيران غير أفريقية، أو وكالة تذاكر سفر شاركت أو تشارك في ممارسة جائرة أو خادعة في النقل 

 الجوي أو في بيع النقل الجوي.

وفرصة لالستماع، أن شركة طيران أو وكالة تذاكر  إذا وجدت هيئة حماية المستهلك المعنية، بعد تقديم إشعار (2)

سفر تشارك في ممارسات جائرة أو خادعة يجب أن تأمر شركة الخطوط المؤهلة أو وكالة التذاكر بالتوقف عن 

 هذه الممارسة أو الطريقة.

 التنافس. ( من الئحة1) 4يجوز لهيئة حماية المستهلك في إنفاذ هذه المادة باختيارها أن تطبق المادة  (3)

الفة وبالمخ بمقتضى سلطة هيئة حماية المستهلك في المراجعة، تعد الممارسات التالية ممارسات جائرة أصال   (4)

 من هذه األحكام: 1للمادة 

 اإلعالنات المضللة أ( 

أي تسويق ظالم أو ممارسة جائرة ألي بائع مدرج للنقل الجوي داخل أو من أو إلى أي دولة في أفريقيا  مضلال   . يٌعتبر إعالنا  1 

أو ألي جولة سياحية )أي ربط بين النقل الجوي واإلقامة برا أو بحرا( أو مكونات الجوالت السياحية )مثل اإلقامة 

ة عضو بقصد زيادة سعر النقل الجوي المعني أو في الفنادق( تشمل نقال جويا مدرجا داخل أو إلى أو من أي دول

الجولة السياحية أو مكونات الجولة السياحية الذي يدفعه المستهلك بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الزيادة 

في سعر المقعد، أو الزيادة في سعر حمل أمتعة الراكب أو الزيادة في الرسم اإلضافي ألسعار الوقود المطبقة، 

يشتري المستهلك تذكرة النقل الجوي باستثناء حالة الزيادة في ضريبة أو رسوم تفرضها الدولة. يعتبر  بعد أن

 الشراء قد حدث عندما يدفع المستهلك المبلغ المتفق عليه بالكامل.



EX.CL/1076 (XXXII) Annex.9 

Page.30 

 

 الت. ال يجوز ألي شركة خطوط أو وكالة سفر أن تطلب أو تحصل من الركاب أجرة إضافية )سواء كانت ضرائب أو عمو 2

أو أتعاب سمسرة أو أي أتعاب أخرى( لم يتم اإلعالن عنها صراحة أو لم يتم عرضها في مواد التسويق أو لم يتم 

 تبليغ المستهلك بها صراحة عند االستفسار األولي.

 شرط إفصاح بائعي تذاكر الطيران. )ب(

مؤهلة، أو شركة خطوط طيران عندما تخفق شركة خطوط طيران مؤهلة، أو شركة خطوط طيران أفريقية غير  (5)

غير أفريقية، أو وكالة تذاكر سفر في اإلفصاح شفاهة في رسالة شفهية أو كتابة في رسالة مكتوبة أو إليكترونية 

 قبل شراء تذكرة عن:

 )أ( اسم الشركة الجوية الناقلة المقدمة للنقل الجوي، و   

كة الناقلة المقدمة للنقل الجوي في كل مقطع طيران من مقاطع ( إذا كانت الرحلة تتكون من أكثر من مقطع: اسم الشرب) 

 الرحلة.

 عروض االنترنيت: )ج( 

( على )ويب سايت( شبكة االنترنيت يجب وضع 1في حالة عرض بيع التذاكر الموصوفة في الجزء الفرعي ) (6)

المطلوب بصورة ( على أول شاشة ويب سايت تلي البحث عن خط السير 1اإلفصاح المطلوب حسب الفقرة )

 تكون مرئية بسهولة للمشاهد.

من الممارسات الجائرة والمضللة أن تصر شركة خطوط طيران على منع مسافرين من الصعود إلى الطائرة  (7)

كرها دون طلب متطوعين أو عندما يتم طلب متطوعين دون إعطاء المسافرين الوقت المعقول للتطوع، أو أن 

 يض المتفق عليه.تصر على عدم دفع مبلغ التعو

من ممارسات التسويق الجائرة والمضللة أن تصر شركة خطوط طيران على إنكار حق المسافرين المسجلين  (8)

checked-in  في الجلوس في درجات مقاعدهم التي دفعوا ثمنها و/أو تم تخصيصها لهم عند التسجيل بسبب

 فرض سياسة الجلوس الحر.

أحكام وشروط ومدى التزام شركات الطيران بالتزاماتها بموجب معاهدة وارسو في تراقب هيئة حماية المستهلك  (9)

أي دولة طرف. عندما ياُلحظ إصرار شركة طيران على اتباع أي ممارسة أو تصرف أو سياسة أو إجراء ال 

تحقونه، سيفي بااللتزامات لمطلوبة بما فيها، دون تحديد، إجبار المستهلكين على قبول أنظمة تعويض تقل عما ي

أو فرض أعباء إضافية محسوبة من شأنها أن تحبط جهودهم للحصول على التعويض، أو أن يكون التعويض 

حتى ولو تم دفعه حسب شروط تبطل االستفادة من مثل هذا التعويض، فإن مثل هذه الممارسات تعتبر من 

 الممارسات الجائرة والمضللة.

لحصول على، واالحتفاظ في األوقات العادية، بغطاء تأميني من يعتبر إخفاق شركة طيران مؤهلة في ا (10)

الممارسات الجائرة والمضللة. يجوز لهيئة حماية المستهلك طلب تقديم تفاصيل جدول التأمين وأية تعديالت تدخل 

 عليه لتسجيلها.

ي عتبر التأخير مزمنا فيعتبر التأخير المزمن في مواعيد رحالت الطيران من الممارسات الجائرة والمعيبة. ي (11)

مرة على األقل كل ربع سنة أو  30دقيقة في خط يعمل  15شركة طيران إذا بلغ التأخير في الوصول أكثر من 

 من الوقت أثناء ذلك الربع من السنة. %70بلغت حاالت اإللغاء أكثر من 

 

 التزامات مقدمي الخدمة – 7المادة 

محددة، في جميع األوقات المعتادة، على مقدمي الخدمات الذين يقدمون  هذا القسم التزامات عامة والتزاماتحدد ي

الخدمات للمسافر مباشرة مثل شركات الطيران ووكاالت السفر ومدمجي األفواج السياحية ومقدمي البرامج 

ة يالسياحية الشاملة ومشغلي المطارات وخدمات المالحة الجوية ومتعهدي تقديم الطعام ووكاالت الخدمات األرض

 سواء كانوا يعملون كوكالء لمقدم خدمة واحد أم ال.
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 الجزء الثالث

 التزامات مقدمي الخدمات

 الحفاظ على غطاء تأميني للطرف الثالث – 8المادة 
يحتفظ كل مقدم خدمة، في جميع األوقات المعتادة، بالغطاء التأميني المطلوب وفق قوانين الدولة الطرف التي  (1)

ي ذلك، دون حصر، مسئولية الطرف الثالث وأن يعرض جدول التأمين أو شهادة التأمين بطريقة يعمل فيها بما ف

 مرئي في مكان استقبال يزوره الركاب أو يصل إليه الركاب الذين يزورون المبنى.

يذي من الئحة المجلس التنف 19بناء على طلب الموظفين العموميين الذين يفتشون شركة الطيران بموجب المادة  (2)

بشأن سلطات ووظائف الهيئة المنفذة يجب على مقدم الخدمة بيان االلتزام بهذه المادة وأن يقدم للمسئولين إيداع 

 شهادة التأمين أو أي دليل آخر على وجود تأمين ساري من شركة تأمين طرف ثالث معترف بها.

 –د من مجلس وزراء النقل الجوي في أفريقيا بناء على اقتراح الوكالة المنفذة المعتم -يجوز للمجلس التنفيذي  (3)

 تبني قواعد للتأمين مصممة لفائدة المستخدم األخير.

 

 عدم التمييز – 9المادة 

في مجال تطبيق هذه الالئحة، ودون المساس بأي أحكام خاصة تحتويها، يُمنع أي تمييز على أساس الجنسية أو  (1)

 دة أو القدرة الجسمانية أو الحالة الجسمانية.الجنس أو النوع أو السن أو اللون أو العقي

 نة( مؤتمر )اللجبناء على اقتراح الوكالة المنفذة المعتمد من  -يجوز للمجلس التنفيذي  (2)

تبني قواعد  –وزراء النقل للجنة الفرعية للوزراء المسئولين عن الطيران المدني وبعد التشاور مع البرلمان األفريقي  

 التمييز.تحظر مثل هذا 

 

 وسائل االتصال – 10المادة 

تلتزم شركات الطيران ووكاالت السفر ومدمجي األفواج السياحية في جميع األوقات العادية بالحصول على ( 1)

واالحتفاظ برقم هاتف أو عنوان بريد إليكتروني للمسافر أو الشخص المسئول عن ترتيب الحجز أو دفع ثمن 

ة شخص المعني على أفضل وسيلالتذكرة المحجوزة، وعند تقديم أكثر من وسيلة لالتصال يجب الحصول من ال

 لالتصال في حاالت الطوارئ. 

بناء على قواعد حماية البيانات المطبقة في أقاليم الدول األطراف يجب أال تٌستخدم بيانات االتصال التي يتم   (2)

تيب رالحصول عليها بما فيها رقم الهاتف ورقم الفاكس أو البريد اإلليكتروني إال لالتصال بالمسافر إلعادة ت

الرحلة أو إبالغه بأي تأخير ممكن، أو ترتيب وسيلة نقل بديلة أو لتوصيل أية معلومات ضرورية تتعلق برحلة 

 الطيران المعنية.

عندما يكون المسافر غير قادر على إعطاء رقم هاتف أو عنوان بريد إليكتروني عند أي محطة نهائية يجب أن  (3)

للمسافر استخدامه لالتصال بالمكتب المحلي في محطة الوصول المعنية، تبلغه شركة الطيران برقم هاتف يمكن 

واللغة التي يمكن استخدامها لالتصال بالمكتب المحلي ومواعيد فتح المكتب. حيث تكون هذه المعلومات متاحة 

ي مكتب ف على الموقع اإلليكتروني لشركة الطيران تكفي اإلشارة إلى ذلك إما على التذكرة أو الموقع اليكتروني

التسجيل في المطار عند كل رحلة أو عند مطار الوصول أو في كتيب يتاح لكل مسافر. تولي شركة الطيران، 

عند تطبيق هذا الحكم، عناية خاصة بالحواجز اللغوية في الدول األطراف وبأي صعوبة قد تواجه أي مسافر في 

 القراءة بلغة معينة.

هم يستخدمون الطريقة المفضلة لالتصال بكل مسافر في الحاالت التي تنطوي يتأكد مقدمو الخدمة المعنيين أن (4)

ساعة من موعد مغادرة  12على احتماالت اإللغاء أو الحجز الزائد أو التأخير باستثناء ما إذا كان اإلشعار أقل من 

وعندئذ  سطة جهاز جوالالرحلة المعنية ما لم يكن الراكب قد أكد أنه يستطيع الوصول إلى بريده اإلليكتروني بوا

 يُرسل اإلشعار بواسطة الهاتف الجوال أو برسالة قصيرة. 

يقع على مقدم الخدمة المعني عبء إثبات ما إذا كانت تفاصيل االتصال المفضلة قد تم استالمها من الراكب ومتي  (5)

 روف القائمة.تم استخدامها لالتصال به وما إذا كانت هناك وسائل بديلة متوفرة لالتصال تحت الظ
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 معلومات للمستهلك – 11المادة 

يلتزم وكيل السفريات وشركة الطيران ومشغل الرحالت ووكيل الخدمة األرضية وقت شراء التذكرة وعند  (1)

 تسجيل المسافر بإبالغ المسافر بلغة مفهومة للمسافر بحقوقه في المواقف التالية:

 التصال في الطوارئ؛تعريفه بلغته هو التزامه بتوفير وسيلة ل أ. 

 ساعة على األقل بأي إلغاءات أو حاالت تأخير متوقعة لمدة طويلة؛ 12تعريفه قبل موعد الرحلة بـ  ب.

تعريفه بالتزامات شركة الطيران في حالة عدم الصعود أو إلغاء الرحلة أو تأخير الرحلة وخاصة فيما يتعلق  ج.

 بالحلول البديلة والتعويض؛

 اءات سياسة التأمين والتعويض والمساعدة وإجراءات الشكاوى اتساقا مع هذه الالئحة؛طلب وثائق وإجر د.

 بالنسبة لألمي و/أو ذي اإلعاقة البصرية و/أو ذو اإلعاقة البدنية: طلب وسيلة اتصاالت بديلة مناسبة. ه.

 ألحكام.أي معلومات أخرى قد تطلب هيئة حماية المستهلك عرضها للمسافر بموجب هذه الشروط وا و.

في مقراتها  تعرض شركات الطيران ومشغلو الرحالت والمطارات ووكالء الشحن معلومات ترى بوضوح (2)

ومواقعها اإلليكترونية ومواد التسويق وكتيباتها األرضية تبين حقوق المستهلك فيما يتعلق بالخدمات المحددة التي 

 يقومون بأدائها للمستهلك.

من هذه المادة تشمل )أ( مهمة المؤسسة فيما يتعلق بالتحديد بخدمة  2الفقرة الفرعية المعلومات المعروضة وفق  (3)

المستهلك، )ب( حق العميل في معلومات محددة بشأن الخدمات التي تقدمها المؤسسة، )ج( حق الشكوى ضد 

ير إجراءات المؤسسة في حالة إخفاق مقدم الخدمة المعني في تحقيق الحد األدنى من معيار الخدمة، )د( تش

الشكاوى إلى الجهة التي قد يقدم إليها المسافر شكواه، )ه( الحق في إنصاف معين يشمل، دون حصر، التعويض 

 كما هو مبين في هذه الالئحة ومالحقها.

 

 إجراءات الشكوى – 12المادة 
 إلدارة المكتب لعالقات المستهلك وخاصة في كل مطار يعمل فيه، ويعين موظفا   ينشئ كل مقدم خدمة مكتبا  

لغرض استقبال الشكاوى وحسمها وتوجيهها إلى المكتب الرئيسي وكذلك االتصال مع هيئة الطيران المدني في 

 الدولة الطرف عند اللزوم.

 

 تسجيل معلومات مسبقة عن الرحلة والمسافرين – 13المادة 

مات عن كل رحلة طيران وعن كل راكب ترسل شركة الطيران مقدما قبل الوصول إلى إقليم الدولة الطرف معلو (1)

 متجه لدخول مطار الدولة الطرف سواء أكان الراكب المعني سيدخل هذه الدولة أم ال.

 التي يجب تسجيلها طبقا للتشريع الوطني في كل دولة طرف -( يتم نقل المعلومات المسبقة عن الرحلة والمسافرين 2)

لالئحة، ويجب أال تحتوي على اقل من المعلومات القياسية المحددة إلى المتلقي المرخص المعلن في جدول هذه ا –

. يجب على الدول األطراف التي تتطلب مزبدا من المعلومات المذكورة في 1من الجدول رقم  2و  1في رقم 

 أن تقدم لشركة الطيران طلب معلومات معينة. 1من الجدول  3رقم 

قترح تدابير أكثر على اللجنة الفرعية للنقل التابعة للجنة الفنية تتصل الوكالة المنفذة بالدول األطراف وت (3)

بشأن النقل، والبنية التحتية بين القارية وبين اإلقليمية والطاقة والنقل. يجوز للدول األطراف  4المتخصصة رقم 

 تقديم شكاوى رسمية للهيئة المنفذة ضد شركة طيران تخفق باستمرار في توفير المعلومات مقدما.

سنوات من سريان هذه الالئمة  5من هذه المادة، تجري الهيئة المنفذة مراجعة شاملة خالل  3دون المساس بالفقرة  (4)

 تشمل، دون حصر، الحاجة إلى إدارة قارية أو إقليمية للبيانات.

 

  مسؤولية القانونيةلا بشأن نظمة وارسوأل متثالاال – 14المادة 

التعويض بموجب اتفاقية تعويضات وارسو حسبما تطبق على كل مسافر،  تلتزم شركات الطيران بشدة بشروط

وأال تفرض أي شروط أو أحكام أحادية الجانب على المسافر وال تطبق سياسات وإجراءات أو مطالبات من 

 المستهلكين تُحسب أو يمكن أن تُفسر على أنها تحد أو تؤدي إلى الحد من مسئولياتها في التعويض.

 

 رفض الصعود  – 15المادة 
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على شركة الطيران، في حالة الحجز الزائد عن الحد، أن تستخدم أدوات تحليل السوق الذكية لمساعدتها على  (1)

تحليل أنماط التحميل المعتادة التي قد تؤدي في بعض الحاالت إلى إفراط في بيع التذاكر، وأن تتخذ جميع التدابير 

 ئل قصيرة أو تيسيرات فورية للركوب )أون الين(.الالزمة بما فيها إعطاء المسافرين رسا

إذا حدث عند استخدام شركة الطيران للتسهيالت السابقة على صعود الطائرة أن توقعت عدم تمكن البعض من  (2)

ساعات فإنها تتصل هاتفيا أو ترسل رسائل قصيرة  6قبل موعد الرحلة بأكثر من  صعود الطائرة )إذا تبين ذلك

يد اإلليكتروني إلى المسافرين إذا كان المسافرون قد وافقوا على رسائل البريد اإلليكتروني كوسيلة أو رسائل بالبر

لالتصال في الطوارئ( يجب على الشركة أن تبدأ أوال بطلب متطوعين للتنازل عن حجوزاتهم مقابل الحصول 

 يجب أال تقل بأي حال عن نظامعلى مزايا حسب شروط يتم االتفاق عليها بين الراكب المعني وشركة الطيران 

من هذه الالئحة. على شركات الطيران في مثل هذه الحالة االهتمام بصفة خاصة  23المادة التعويض المطبق في 

بالمسافرين إلى أبعد مسافة من مطار المغادرة كإجراء لمنع حدوث مشقة ال داعي لها ولذا يجب عليها جمع 

 المحتمل أن يتجه منها المسافرون.معلومات عن أجزاء اإلقليم التي من 

في حالة اضطرار شركة الطيران إلى المنع من الصعود يوم قيام الرحلة يجب السماح لشركة الطيران بعمل  (3)

( أعاله حسب 4) 6طلبات منفصلة لمتطوعين مع تعريف المتطوعين المطلوبين بحقوقهم المحددة بموجب المادة )

 الحق في المعلومات(.

تقدم عدد غير كاف من المتطوعين يجوز لشركة الطيران منع مسافرين من الصعود إلى الطائرة ضد إرادتهم إذا  (4)

 حسب الشروط التالية:

أن يٌمنع من صعود الطائرة أقل عدد ممكن من األشخاص الحاصلين على حجز مؤكد على هذه الرحلة رغم  أ(

 إرادتهم.

عويض الذي يجب أال يقل بأي حال عن نظام التعويض المطبق في أن يُعوض أولئك المسافرون وفق نظام الت ب(

 من هذه الالئحة. 23المادة 

 التأخير - 16المادة 

 عندما تتوقع شركة طيران بطريقة معقولة تأخير رحلة عن الوقت المحدد للمغادرة:

 من ساعتين إلى أربع ساعات: تقوم شركة الطيران بما يلي: أ. 

قل ، وبالنسبة للرحلة التي من المتوقع أن تستمر ألالتأخير بالضبطدقيقة بأول موعد متوقع للمغادرة، وأسباب  45. إبالغ المسافرين كل 1 

ساعات يتم إبالغ المسافرين بحقهم في إعادة جدولة رحلتهم بدون تحمل أي جزاءات والسفر خالل مدة  3من 

 تشغلها نفس شركة الطيران، متفق عليها على نفس خط السير على رحلة

 . مرطبات تشمل الماء والمشروبات المرطبة والحلوى أو وجبة خفيفة،2 

 رسالة قصيرة أو بالبريد اإلليكتروني، و 2مكالمة هاتفية دولية أو  2. عدد 3 

 . يتم اإلعالن في مطار الوصول عن الموعد المتوقع لوصولهم.4 

 يران بما يلي:أربع ساعات فأكثر: تقوم شركة الط ب. 

دقيقة بأول موعد متوقع للمغادرة، وأسباب التأخير بالضبط، وبالنسبة للرحلة التي من المتوقع أن تستمر  45. إبالغ المسافرين كل 1 

ألقل من ساعتين يتم إبالغ المسافرين بحقهم في إعادة جدولة رحلتهم بدون تحمل أي جزاءات والسفر خالل مدة 

 السير على رحلة تشغلها نفس شركة الطيران، متفق عليها على نفس خط

 . مرطبات تشمل الماء والمشروبات المرطبة والحلوى أو وجبة خفيفة،2 

 . وجبة،3 

 . تسكين بفندق،4

 رسالة قصيرة أو بالبريد اإلليكتروني،  2مكالمة هاتفية دولية أو  2. عدد 5

 خر(، و. النقل بين المطار ومكان اإلقامة )الفندق أو أي مكان آ6

 . يتم اإلعالن في مطار الوصول عن الموعد المتوقع لوصولهم.7

ساعات على األقل بعد وقت المغادرة الذي سبق اإلعالن  6ج. عندما تتوقع شركة طيران بطريقة معقولة أن يكون وقت المغادرة  

 عنه تقوم شركة الطيران بما يلي:
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التذاكر التي اشتروها بالكامل وعلى الفور بسعر الشراء لجميع أجزاء الرحلة التي لم . إبالغ المسافرين بحقهم في استرداد قيمة 1 

تتم، وبالنسبة للجزء أو األجزاء التي لم تتم إذا كانت الرحلة لم تعد تخدم أي غرض يتعلق بخطة سفر المسافر 

 إلى أول نقطة مغادرة في أقرب فرصة ممكنة، األصلية مع رحلة العودة )عندما تنطبق(

 . إعادة ترتيب خط السير، حسب شروط النقل المشابهة، إلى المحطة النهائية في أقرب فرصة ممكنة، أو2 

 . إعادة ترتيب خط السير، حسب شروط النقل المشابهة، إلى المحطة النهائية في تاريخ الحق مناسب للمسافر شرط توفر المقاعد.3 

 أعاله: 3إلى  1عند عمل الترتيبات حسب الفقرات من د. عند تطبيق هذا النص تطبق األحكام التالية  

( أعاله، يجب على شركة الطيران أن تتأكد من وجود مقاعد 1( و ب )1. إذا اختار المسافر إعادة جدولة الرحلة حسب الفقرة أ )1 

 على الرحلة التي يطلبها المسافر.

المطار الذي سبق الحجز عليه تتحمل الشركة الناقلة تكلفة  . عندما تعرض شركة طيران على المسافر رحلة إلى مطار بديل عن2 

نقل المسافر من ذلك المطار البديل إما إلى المطار الذي سبق الحجز عليه أو إلى مطار آخر قريب من المقصد 

 النهائي يتفق عليه مع المسافر.

ياجات الخاصة وأي أشخاص يرافقونهم . تقوم الشركة في جميع األوقات العادية بترتيب أولويات األشخاص ذوي االحت3 

 وكذلك احتياجات القصر غير المصحوبين
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 إلغاء الرحلة – 17المادة 

 عند إلغاء رحلة: (1)

ساعة وتم إبالغ المسافرين في  24أ( إذا كان قرار إلغاء الرحلة قد اتخذ قبل الموعد المحدد لمغادرة الرحلة المعنية بأقل من  

المسافر على رحلة طيران مكملة قد بدأ الجزء األول من ساعات طيرانه قبل قرار إلغاء المطار، أو عندما يكون 

 الرحلة ومن المحتمل أال يعرف عن اإللغاء إال عندما يصل إلى المطار تقوم شركة الطيران بما يلي:

  الحصر:ل المثال ال( إبالغ المسافرين بأسباب اإللغاء وإبالغهم بحقهم بموجب هذه األحكام بما في ذلك على سبي1 

 أ( الحق في إلغاء حجزهم، 

 ب( الحق في إعادة ترتيب خط السير أو عرض وسيلة نقل مناسبة للمسافر المعني حسبما يكون مناسبا،  

 ج( الحق في التعويض، 

 د( مرطبات تشمل الماء والمشروبات المرطبة والحلوى أو وجبة خفيفة، 

 ،رسالة قصيرة أو بالبريد اإلليكتروني 2مكالمة هاتفية دولية أو  2ه( عدد  

ساعة تتصل الشركة  24إذا كان قرار إلغاء الرحلة قد اتخذ قبل الموعد المحدد لمغادرة الرحلة المعنية بأقل من  ب( 

فورا بالمسافرين المتأثرين بالقرار وتعرض عليهم عدم الذهاب إلى المطار إذا لم يكونوا في طريقهم بالفعل إلى 

 عريفهم بحقوقهم بموجب هذه الالئحة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرالمطار، وت

 أ( الحق في إلغاء حجزهم،

 ب( الحق في إعادة ترتيب خط السير أو عرض وسيلة نقل مناسبة للمسافر المعني حسبما يكون مناسبا،  

 ج( الحق في التعويض، 

بدائل النقل الممكنة التي قد تشمل على سبيل المثال ال الحصر عند إبالغ المسافرين باإللغاء يجب أن تُشرح لهم  (2)

السفر على نفس شركة الطيران لكن في تاريخ أو وقت مختلف سواء من نفس المطار أو من غيره، أو السفر 

على شركة طيران أخرى من نفس المطار في تاريخ أو وقت مختلف سواء من نفس المطار أو من غيره، أو 

 سفر أخرى تكون معقولة ومناسبة للمسافر. السفر على وسيلة

 للمسافرين الحق في التعويض من شركة الطيران عن الرحلة الملغاة ما لم: (2)

 يتم إبالغهم باإللغاء قبل الموعد المحدد للمغادرة بأسبوعين على األقل، أو أ(

خط  مغادرة ويعرض عليهم إعادة ترتيبيتم إبالغهم باإللغاء فيما بين أسبوعين وسبعة أيام قبل الموعد المحدد لل ب(

السير وتمكينهم من المغادرة قبل الموعد المحدد للمغادرة بساعتين على األكثر والوصول إلى محطتهم النهائية 

 بعد الموعد المحدد للوصول بأربع ساعات، أو

 يتم إبالغهم باإللغاء قبل الموعد المحدد للمغادرة بأسبوعين على األقل، أو ج(

إبالغهم باإللغاء قبل الموعد المحدد للمغادرة بسبعة أيام ويعرض عليهم إعادة ترتيب خط السير وتمكينهم من  يتم ب(

المغادرة قبل الموعد المحدد للمغادرة بساعة على األكثر والوصول إلى محطتهم النهائية بعد الموعد المحدد 

 للوصول بساعتين على األقل.

، إذا تمكنت من إثبات أن اإللغاء ناتج عن ظروف  22بدفع تعويض، طبقا للمادة  لن تكون شركة الطيران ملزمة (3)

 استثنائية تعذر تجنبها حتى بعد اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

يقع على شركة الطيران عبء إثبات مسألة ما إذا كان المسافر قد أُبلغ ومتى أُبلغ بإلغاء الرحلة أو بالظروف  (4)

 مة.االستثنائية المزعو
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 خفض الدرجة – 18المادة 

إذا وضعت شركة الطيران المسافر في درجة أقل من الدرجة التي اشترى تذكرتها بما في ذلك، دون الحصر،  (1) 

 أيام: 7تطبيق سياسة الجلوس الحر فإنها ترد إليه خالل 

 ، أوساعات أو أقل 3من ثمن التذكرة بالنسبة لجميع الرحالت التي تبلغ مدتها  % 25)أ( 

 ساعات. 3من ثمن التذكرة بالنسبة لجميع الرحالت التي تبلغ مدتها أكثر من  % 50)ب( 

إذا وضعت شركة الطيران المسافر في درجة أعلى من الدرجة التي اشترى تذكرتها ليس من حقها طلب أي  (2)

 مبالغ إضافية.

 

 وكالء السفر ومنظمو الرحالت الشاملة – 19المادة 

زامات العامة في هذا الجزء من الالئحة، يجب على وكيل السفر أو منظم الرحلة الشاملة )حيثما مع مراعاة االلت

ينطبق( الذي يدخل في عقد يتضمن السفر جوا مقدم من شركة طيران وكذلك خدمات أخرى تشمل على سبيل 

 المثال اإلقامة وخدمات سياحية أخرى أن:

مناسبة أخرى قبل إبرام العقد معلومات عامة حول متطلبات الجوازات وتأشيرات أ( يقدم للمستهلك كتابة أو بأي طريقة  

 الدخول المطبقة على مواطني الدولة الطرف المعنية وخاصة فيما يتعلق بالمدد الالزمة للحصول عليها، كما يقدم

 لهم معلومات عن الشهادات الصحية المطلوبة للسفر واإلقامة.

 بأي طريقة مناسبة أخرى المعلومات التالية قبل بداية الرحلة بوقت كاف:ب( يقدم للمستهلك كتابة أو  

 . مواعيد وأماكن التوقف أثناء الرحلة ووسائل االنتقال وتفاصيل المكان الذي سيشغله المستهلك؛1 

االت . اسم وعنوان ورقم هاتف المنظم و/أو ممثل الوكيل المحلي، أو إذا تعذر ذلك، اسم وعنوان ورقم هاتف الوك2

 المحلية التي سيتصل بها المستهلك طلبا للمساعدة عندما يواجه صعوبة؛

في حالة عدم وجود مثل هؤالء الممثلين أو الوكالء ال بد من تزويد المستهلك بأي حال برقم هاتف الطوارئ أو أي  .3

 معلومات أخرى تمكنه من االتصال بالوكيل؛

ت تمكن من االتصال المباشر مع الطفل أو الشخص المسئول عن مكان . في حالة سفر أو إقامة أطفال قصر: معلوما4

 إقامة الطفل؛

. معلومات عن اإلبرام االختياري لوثيقة تأمين لتغطية تكلفة اإللغاء بواسطة المستهلك أو تكلفة المساعدة، بما في ذلك 5

 اإلعادة إلى الوطن عند وقوع حادث أو حدوث مرض؛

بعد تقديم إشعار إلى المنظم أو وكيل التجزئة قبل  -كمال الحزمة، يجوز له تحويل حجزه . حيث يُمنع المستهلك من إ6

إلى شخص آخر تتوفر فيه جميع الشروط المطبقة على الحزمة. سيكون  –مغادرته بوقت معقول عن عزمه 

د الرصيد المحول والمحول إليه مسئولين معا وكل على حده أمام المنظم أو وكيل التجزئة عن العقد وتسدي

 المستحق نتيجة أو مقابل أي تكاليف أضافية تنشأ عن مثل هذا التحويل.

 

 مشغلو المطار – 20المادة 
مع مراعاة االلتزامات العامة في هذا الجزء من الالئحة، المسافرون وجميع األشخاص اآلخرين الحاضرين في 

خضوعا  –استقبال المسافرين أو الترحيب هم فيما عدا المودعين أو الذين يقومون بتوصيل و –المطار بأي صفة 

 للوائح األمن والسالمة الوطنية لهم الحق في وجود:

 أ( الفتات مرئية تبين حقوق المسافرين.

 ب( دورات مياه صحية والئقة. 

 رة.والمغادأماكن معقولة للجلوس قبل التسجيل وبعد إجراءات األمن والجوازات وأثناء انتظار الطائرات القادمة  ج(

 د( بيئة نظيفة وآمنة بدرجة معقولة.

 

 الجزء الرابع

 حقوق المستهلك

 

 حق االسترداد – 21المادة 
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عند اإلشارة في هذه الالئحة إلى حق المسافر في االسترداد يتم خالل سبعة أيام استرداد كل تكلفة التذكرة بسعر  (1)

تستخدم، و لجزء أو أجزاء الرحلة التي استٌخدمت بالفعل إذا كانت شرائها بالنسبة لجزء أو أجزاء الرحلة التي لم 

رحلة العودة )إذا كانت متصلة( إلى أول  الرحلة لم تعد تخدم أي غرض يتعلق بخطة سفر المسافر األصلية مع

 نقطة مغادرة في أقرب فرصة ممكنة.

 –افر عند موافقة المس –مر مصرفية أو يتم دفع المبلغ المسترد نقدا أو بتحويل مصرفي إليكتروني، أو بأوا (2)

 بشيكات رحالت و/أو بخدمات أخرى. 

 

 الحق في إعادة تحديد خط السير – 22المادة 
 عندما يُعرض على المسافرين إعادة تحديد خط السير يكون للمسافرين الحق في اختيار :

م، ولجزء أو أجزاء الرحلة التي لم تستخد االسترداد خالل سبعة أيام لكل تكلفة التذكرة بسعر شرائها بالنسبة لجزء -

أو أجزاء الرحلة التي استٌخدمت بالفعل إذا كانت الرحلة لم تعد تخدم أي غرض يتعلق بخطة سفر المسافر األصلية 

 مع )إذا كانت متصلة(

 رحلة العودة إلى أول نقطة مغادرة في أقرب فرصة ممكنة مع اإلقامة، -

ظروف السفر المقارنة، إلى مقاصدهم األخيرة في أقرب فرصة ممكنة مع إعادة تحديد خط سير الرحلة، تحت  -

 اإلقامة، أو:

)أ( إعادة تحديد خط سير الرحلة، تحت ظروف السفر المقارنة، إلى مقاصدهم األخيرة في أقرب فرصة ممكنة مع  

 اإلقامة، شريطة توافر المقاعد.

 في وجود - بديل عن المطار األصلي الذي تم الحجز إليهلة إلى مطار ح)ب( عندما تعرض شركة طيران على راكب ر 

تتحمل شركة الطيران تكاليف نقل المسافر من المطار البديل إما إلى  - منطقةالمدينة أو العدة مطارات تخدم 

 المطار األصلي الذي تم الحجز إليه أو إلى محطة نهائية أخرى باالتفاق مع المسافر. 

 

 يضالحق في التعو – 23المادة 

حيثما ترد اإلشارة في هذه الالئحة إلى حق المسافر في التعويض، فيما عدا التعويض بموجب معاهدة وارسو  (1)

 كما هو مطبق في الدولة الطرف، يحصل المسافر على تعويض يبلغ: 

 دوالر أمريكي لجميع الرحالت التي تقدر مدتها بثالث ساعات فأقل للرحلة كلها. 250)أ(  

 ساعات للرحلة كلها. 6دوالر أمريكي لجميع الرحالت التي تقدر مدتها بين ثالث ساعات و  400)ب(  

 دوالر أمريكي لجميع الرحالت التي تقدر مدتها بأكثر من ست ساعات للرحلة كلها. 600)ج(  

ر وصول لتحديد مدة الرحلة يكون األساس هو آخر محطة حدث فيها منع الصعود أو اإللغاء المؤدي إلى تأخي (2)

 المسافر إلى ما بعد الوقت المحدد وتشمل جميع مرات التوقف المجدولة أو الترانزيت أو أي انقطاع مجدول آخر.

 22عندما يُعرض على المسافرين إعادة ترتيب خطة سفرهم إلى المحطة النهائية على رحلة بديلة طبقا للمادة   (3)

 المحجوز عليها: ال يزيد وقت وصولها عن وقت وصول الرحلة األصلية

 ساعات فأقل، أو 3أ( بساعتين: بالنسبة لجميع الرحالت التي تصل مدتها إلى  

 ساعات، أو 6و  3ب( بثالث ساعات: بالنسبة لجميع الرحالت التي تتراوح مدتها بين  

 ساعات. 6ج( بأربع ساعات: بالنسبة لجميع الرحالت التي تزيد مدتها عن  

 . %50بنسبة  1فيض التعويض المبين في الفقرة يجوز لشركة الطيران تخ (4)

ة من بعد موافقة موقع –يتم دفع مبلغ التعويض نقدا أو بتحويل مصرفي إليكتروني، أو بأوامر مصرفية أو  (5)

 بشيكات رحالت و/أو بخدمات أخرى. –المسافر 

 

 الجزء الخامس

 اإلدارة

 إجراءات إدارية – 24المادة 

 مدني موظفا لعالقات المستهلك في كل مطار يجوز أن تقدم إليه الشكاوى أيضا.تعين كل هيئة طيران  (1)
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تنشئ الهيئة المنفذة والهيئة اإلقليمية لمقرر ياموسوكرو وحدات لحماية المستهلك واإلعالن عن تفاصيلها بما في  (2)

 الئحة.تنفيذ هذه الذلك، على سبيل المثال، تفاصيل االتصال بها وإجراءاتها على موقع إليكتروني مخصص ل

 -عند عدم الحصول على حل مرض   -يمكن للشاكي تقديم شكواه إلى هيئة الطيران المدني ضد مقدم الخدمة أو  (3)

إلى الهيئة اإلقليمية لمقرر ياموسوكرو أو الهيئة المنفذة فيما يتعلق بمخالفة هذه الالئحة بتعبئة نموذج الشكوى 

 د أبلغ مقدم الخدمة المعني بمثل هذه المخالفة وظلت الشكوى بدون حسم.وتقديمه بعد أن يكون المستهلك ق

 يجوز تقديم الشكوى كتابة كما هو مبين في النموذج وإرسالها إلى هيئة الطيران المدني. (4)

 تكون كل شكوى مصحوبة بما يلي: (5)

 صورة من تذكرة الطائرة أ( 

 ة المعني يبين الدعوى بمخالفة الالئحة.صورة من الخطاب المرسل إلى مقدم الخدمة الجوي ب(

 أي رد أو ردود أو مراسالت أخرى. ج(

 أي وثائق أخرى ذات عالقة بالشكوى.  د(

حيثما تقدم شكوى بواسطة ممثل الشاكي يجب على الممثل تقديم التفويض المكتوب الذي يخوله العمل بالنيابة  (6)

 عن الشاكي أو الشاكية.

ى قضائية أمام هيئة الطيران المدني وخاصة فيما يتعلق بمقدم خدمة لم يقم بواجب الرعاية يجوز للشاكي رفع دعو (7)

 ، لكن ال بد أن يعين من يمثله في هذه القضية.25بموجب المادة 

 

  التحقيق – 25المادة 
وع تحقيق في موض تطلب الهيئة المنفذة أو الهيئة اإلقليمية لمقرر ياموسوكرو أو هيئة الطيران المدني إجراء (1)

 الشكوى ورد مقدم الخدمة خالل فترة معقولة بعد استالم هذه الوثائق.

عند القيام بأي تقدير بموجب هذه الالئحة يكون للمسئول الذي تحدده الهيئة كل سلطات التحقيق بموجب القانون  (2)

مذكرات من أي من األشخاص الوطني أو حسب أحكام الئحة حسم النزاعات، وله أن يطلب إضافة إلى ذلك تقديم 

 المعنيين تتعلق بالشكوى.

 تقوم الهيئة ضمن أشياء أخرى بما يلي: (3)

 إبالغ المدعى عليه برفع الدعوى ضده بموجب هذه القواعد؛ أ( 

 أيام؛ 7مطالبة المدعى عليه بالرد على الشكوى خالل  ب( 

 ضوع.مطالبة المدعى عليه ببيان اإلجراء الذي اتبعه لحسم المو  ج( 

 

 تكييف الشكوى – 26المادة 
 يعد المحقق، بعد كل تقييم، تقريرا عن التقييم يتضمن توصياته. (1)

بعد دراسة تقرير التقييم، وطبيعة التصرف المزعوم ضد المدعى عليه، ومدى دعوى الشاكي، والصالح العام  (2)

 ه التالية:وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، تكيف الهيئة هذه الشكوى حسب األوج

 الشكوى تفتقر إلى األهلية الالزمة وسيتم شطبها؛  أ( 

 طبيعة الشكوى تستدعي نصح األطراف بحسم الموضوع عن طريق الوساطة؛ ب(

 طبيعة الشكوى تستحق تقديمها إلى الهيئة لتطبيق إجراءات جلسات االستماع اإلدارية طبقا للقانون الوطني. ج(

 المعنية بقرارها.تبلغ الهيئة األطراف  (3)

 

 الجزاءات – 27المادة 
أي مقدم خدمة يخالف أي حكم من أحكام هذه الالئحة يكون، وفقا للقانون الوطني، عرضة للجزاءات التي تفرضها  (1)

 الهيئة.

رادعة ومتناسبة مع خطورة الحالة والقدرة االقتصادية  تكون الجزاءات التي تفرضها الهيئة بموجب القسم رقم (2)

 قدم الخدمة المعني. سيؤخذ سجل التزام الجهة المقصرة بعين االعتبار. لم

يكون مقدم الخدمة أو أي من موظفيه أو وكالئه مخالفا للقانون إذا تسبب في إعاقة أو منع الهيئة أو من تعينه من  (3)

 ئحة.لفة هذه الالموظفين من إجراء التحقيق أو رفض تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة فيما يتعلق بمخا
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يجوز للمجلس التنفيذي، بناء على اقتراح من الهيئة المنفذة واعتماد مجلس وزراء النقل الجوي وبعد التشاور مع  (4)

 البرلمان األفريقي، اعتماد وتنفيذ جدول للجزاءات التي توقع على من يخالف أحكام هذه الالئحة.

 

 الفصل السادس

 أحكام متنوعة

 

 ب العنايةواج – 28المادة 
ليست للمستهلكين أية دعاوى ضد مقدمي خدمة المالحة أو المطارات أو شركات الخدمات األرضية أو وكالء  (5)

السفر أو مدمجي الرحالت السياحية أو شركات الشحن أو مشغلي الرحالت أو أي مقدمي خدمة آخرين عن أي 

شركة الطيران في نقل الشحن و/أو البريد الخاص  تأخير أو إلغاء أو حجز زائد عن الحد على رحالتهم أو إخفاق

بهم إذا كان التأخير أو اإللغاء أو الحجز الزائد عن الحد أو اإلخفاق في حمل الشحن أو البريد خارج إرادة شركة 

 الطيران.

تمام ، يجب على مقدمي الخدمة المتعاقدين مع شركة الطيران االه7من المادة  1دون المساس بعمومية الفقرة  (6)

بالمستهلك فال يتهاونوا وال يقدموا الخدمات بطريقة طائشة أو غير آمنة قد تلحق الضرر بشركة الطيران أو 

خطرة تهدد أرواح الركاب على متن الطائرة أو تلحق الضرر  -إذا لم تتخذ تدابير استثنائية  –تجعل عملياتها 

 بحمولة الطائرة من الشحن والبريد.

من هذه المادة، يكون المستهلك مطالبا بإثبات الضرر أو اإلهمال أو التصرف الطائش  2دون المساس بالفقرة   (7)

 من مقدم خدمة طرف ثالث والعالقة السببية بين الخدمة المعيبة التي تقدم لشركة الطيران والضرر الذي تتحمله.

و إلغاء رحالتهم أو إخفاق مقدم الخدمة في حمل أو ليس للمستهلكين أية دعاوى ضد أي مقدم خدمة عن تأخير أ (8)

العمل على حمل شحناتهم أو بريدهم إذا كان التأخير أو اإللغاء أو اإلخفاق في تحميل الشحن أو البريد نتيجة 

 مباشرة لكارثة طبيعية خارج نطاق سيطرة أي مقدم خدمة. 

ونوا يك –حسب أحكام هذه الالئحة  –نفس الضرر  عندما يشترك اثنان أو أكثر من مقدمي الخدمة مسئولين في (9)

 مسئولين منفردين ومجتمعين دوت المساس بأحكام القانون الوطني المتعلق بالحق في المشاركة أو الرجوع.

يجوز للمجلس التنفيذي، بناء على اقتراح من الهيئة المنفذة واعتماد الهيئة الوزارية المعنية في االتحاد األفريقي  (10)

التشاور مع البرلمان األفريقي، اعتماد قواعد مناسبة تنظم مسئوليات مقدمي الخدمة فيما يتعلق بالخدمات  وبعد

 غير اآلمنة.

 الجبر حق مقدمي الخدمات في – 29المادة 
في حاالت قيام شركات الطيران بدفع تعويضات أو أداء االلتزامات األخرى المكلفة بها بموجب هذه الالئحة، ال 

هذه الالئحة أحكام يمكن تفسيرها على أنها تقيد حقها في طلب التعويض من أي مقدم خدمة بما فيهم  توجد في

األطراف الثالثة وفقا للقانون المطبق في الدولة الطرف. هذه الالئحة بصفة خاصة ال تقيد بأي حال حق شركة 

و مشغل مطار، أو مقدمة خدمة الطيران في طلب االسترداد من أي وكالة سفريات أو شركة خدمات أرضية، أ

ـ ال توجد في هذه الالئحة  مالحة جوية، أو مشغل رحالت أو أي شخص آخر يرتبط بعقد مع الشركة الناقلة. وبالمثل

رتبط ي -فيما عدا المسافر -أحكام يمكن تفسيرها على أنها تقيد حق وكالة سفر أو مشغل رحالت أو طرف ثالث 

 ل على تعويض أو استرداد مبالغ من شركة الطيران وفقا للقوانين السارية.بعقد مع شركة الطيران في الحصو

 مراجعة الهيئة المنفذة – 30المادة 

 –خالل سنتين من دخول هذه الالئحة دور التنفيذ  –تقدم الهيئة المنفذة إلى الهيئة الوزارية المعنية في االتحاد

 مقترحات تشريعية. –عند اللزوم  –قرير تقريرا عن تنفيذ الالئحة ونتائج تنفيذها. ترفق بالت

 التنفيذ حيزدخول الالئحة  – 31المادة 

 عقب إقرارها من ق بل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. تدخل هذه الالئحة دور التنفيذ فورا  

 
 1الجدول 

 كل شركة خطوط جوية توفرهافيما يلي البيانات التي  13 لمادةفيما يتعلق با
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بالرحلةبيانات تتعلق   

التسل

 سل

 بيان وصفي للبيانات البيانات المطلوبة

 نات الرحلةابي 1

 

كود )رمز( شركة الخطوط الجوية عضو االتحاد الدولي 

 سللنقل الجوي ورقم الرحلة.

تاريخ المغادرة المجدول للطائرة وفق التوقيت المحلي  تاريخ المغادرة المجدول 2

 لمكان المغادرة

توقيت المغادرة المجدول للطائرة وفق التوقيت المحلي  المجدولتوقيت المغادرة  3

 لمكان المغادرة

تاريخ الوصول المجدول للطائرة وفق التوقيت المحلي  تاريخ الوصول المجدول 4

 لمكان الوصول

توقيت الوصول المجدول للطائرة وفق التوقيت المحلي  توقيت الوصول المجدول 5

 لمكان الوصول

مغادرة الطائرة من أخر موقع أجنبي/ميناء النداء للتوجه  األخير/ميناء النداء على الطائرةالمكان  6

 إلى مكان الطائرة/ميناء الوصول األول للطائرة. 

 المكان/ميناء الوصول األولي للطائرة  7

 

مكان/ميناء دولة المقصد التي تصل إليها الطائرة قادمة من 

 أخر مكان/ميناء النداء على الطائرة. 

  .المكان التالي/ميناء النداء داخل البلد المكان التالي/ميناء النداء داخل البلد 8

 .متن الطائرة العدد اإلجمالي للركاب على عدد الركاب 9

 

 الركاببيانات تتعلق بكل فرد من 

 لى الجهاز المقروء لمنطقة وثيقة السفر الرسمية عالبيانات الرئيسية التي يمكن العثور عليها   (أ)

 رقم جواز السفر أو أي وثيقة سفر رسمية أخرى رقم وثيقة السفر الرسمية 1

الدولة أو المنظمة جهة إصدار وثيقة  2

 السفر الرسمية

وثيقة السفر  إسم الدولة أو المنظمة المسؤولة عن إصدار

 الرسمية

 إصدار وثيقة السفر الرسمية

 مؤشر تحديد نوع وثيقة السفر الرسمية نوع وثيقة السفر الرسمية 3

 tتاريخ انتهاء صالحية وثيقة السفر الرسمية تهاء وثيقة السفر الرسميةنتاريخ ا 4

 لقب واسم حامل وثيقة السفر الرسمية كما هو مبين. اللقب/اإلسم 5

 جنسية حامل وثيقة السفر الرسمية الجنسية 6

 تاريخ ميالد حامل وثيقة السفر الرسمية تاريخ الميالد 7

 نوع حامل وثيقة السفر الرسمية النوع 8

 )ب( عناصر بيانات إضافية

 

 رقم التأشيرة الممنوحة رقم التأشيرة 9

 تاريخ صدور التأشيرة تاريخ الحصول على التأشيرة 10

 اسم مكان صدور التأشيرة إصدار التأشيرةجهة  11

رقمم الوثائق األخرى المستخدمة للسفر حالة كون وثيقة  رقم وثيقة سفر أخرى مستخدمة 12

 السفر الرسمية غير مطلوبة
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نوع وثيقة سفر أخرى مستخدمة في  13

 السفر

 مؤشر لتحديد نوع وثيقة السفر المستخدمة

 

41  بلد اإلقامة األساسي 

 البلد الذي يقيم فيه المسافر معظم أوقات السنة. بلد اإلقامة األساسي  أ

 بيانات تحديد المكان مثل اسم ورقم الشارع. العنوان ب

 المدينة ج

 

 المدينة

 اسم الدولة/اإلقليم/القطر، حيثما يكون ذلك مالئما   الدولة/اإلقليم/القطر د
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 الرمز البريدي الرمز البريدي ه

 المقصدعنوان  15

 بينات تحديد المكان مثل اسم ورقم الشارع العنوان أ

 المدينة  المدينة ب

 اسم الدولة/اإلقليم/القطر، حيثما يكون ذلك مالئما   الدولة/اإلقليم/القطر ج

 الرمز البريدي الرمز البريدي د

 مكان الميالد مثل المدينة أو القطر مكان الميالد 16

 الركاب، طاقم الطائرة، مكان العبور)الترنزيت( وضع المسافرين 17

المكان/الميناء الذي يبدأ منه المسافر  18

يرجى الرجوع  –رحلته إلى الخارج 

  6.1.8إلى المادة 

 –المكان/الميناء الذي يبدأ منه المسافر رحلته إلى الخارج 

  6.1.8يرجى الرجوع إلى المادة 

)هيئات مكان/ميناء إجراءات الجوازات  19

 مراقبة الحدود(

 مكان/ميناء إجراءات الجوازات )هيئات مراقبة الحدود

مكان/ميناء العبور )الترانزيت( إلى  20

يرجى الرجوع إلى  –دولة المقصد 

7.1.8 

جى ير –مكان/ميناء العبور )الترانزيت( إلى دولة المقصد 

 7.1.8الرجوع إلى 

رقم سجل اسماء الركاب في نظام  21

شركة الناقلة)النظام المحدد الحجز لل

 الوحيد(

رقم سجل اسماء الركاب في نظام الحجز للشركة 

 الناقلة)النظام المحدد الوحيد(
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 2الجدول 

  ونظام االتصاالت المطلوب APIتفاصيل بشأن متلقي بيانات 

 البلد

نقطة االتصال 

 الرئيسية

السلطة 

 العنوان المتلقية

نظام 

 االتصاالت

 جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
        

         جمهورية أنجوال
         جمهورية بنين

         جمهورية بوتسوانا
         بوركينا فاسو

         جمهورية بوروندي
         جمهورية الكاميرون

         رأس األخضرلجمهورية ا
         جمهورية أفريقيا الوسطى

         جمهورية تشاد
         اتحاد جزر القمر
         جمهورية الكونغو

         جمهورية كوت ديفوار
         جمهورية الكونغو الديمقراطية

         جمهورية جيبوتي
         جمهورية مصر العربية

         جمهورية غينيا االستوائية
         دولة اريتريا

 جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية
        

         جمهورية الجابون
         جمهورية جامبيا
         جمهورية غانا

         جمهورية غينيا
         جمهورية غينيا بيساو

         جمهورية كينيا
         مملكة ليسوتو

         جمهورية ليبريا
         ليبيا

         جمهورية مدغشقر
         جمهورية مالوي
         جمهورية مالي

         جمهورية موريتاني
         جمهورية موريشيوس

         المملكة المغربية
         جمهورية موزمبيق
         جمهورية ناميبيا
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         جمهورية النيجر
         جمهورية نيجيريا االتحادية

         جمهورية رواندا
         الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
 جمهورية ساو تومي وبرانسيب الديمقراطية

        
         جمهورية السنغال
         جمهورية سيشيل

         جمهورية سيراليون
         جمهورية الصومال

         جمهورية جنوب أفريقيا
         جنوب السودان جمهورية

         جمهورية السودان
         مملكة سوازيالند

         جمهورية تنزانيا االتحادية
         جمهورية توجو
         جمهورية تونس
         جمهورية أوغندا
         جمهورية زامبيا

         جمهورية زيمبابوي
     جمهورية الصحراء الغربية
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 لمقرر ياموسوكرو 2الملحق 

 الالئحة الخاصة بآليات تسوية النزاعات المتعلقة بتنفيذ مقرر ياموسوكرو 

 

أعضاء هيئة مكتب مؤتمر وزراء النقل األفريقيين، المجتمعون في ماالبو، جمهورية غينيا نحن، 

، بمناسبة االجتماع الرابع لهيئة مكتب مؤتمر وزراء النقل 2014ديسمبر  19و 18االستوائية، يومي 

ر الذي يجيز تقري EX.CL/Dec.826(XXV)األفرقيين المكرس أساسا  لتنفيذ مقرر المجلس التنفيذي 

 الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء النقل األفريقيين؛ 

 

، 2000يوليو  11القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي المعتمد في لومي في  إذ نضع في االعتبار

 .20و 16و 15و 14و 13و 9و 6و 5و 3وتحديداً الموااد 

، 1991يونيو  3الموقعة في المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية  وإذ نضع في االعتبار

 ؛27إلى  25و 13و 11و 10و 8وتحديداً المواد 

المقرر بشأن تنفيذ إعالن ياموسوكرو حول تحرير الوصول إلى أسواق النقل  وإذ نضع في االعتبار

، واعتمده مؤتمر رؤساء الدول والحكومات األعضاء 1999نوفمبر  14الجوي في أفريقيا الصادر في 

 ؛ 2000يوليو  12د األفريقي وتم توقيعه بواسطة الرئيس الحالي في لومي في في منظمة االتحا

األنظمة األساسية لمفوضية االتحاد األفريقي المعتمدة من مؤتمر االتحاد  وإذ نضع في االعتبار

 ؛2002يوليو  10األفريقي في دربان، جنوب افريقيا، في 

الصادر عن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات  EX. Cl/Dec.369 (XI)المقرر وإذ نضع في االعتبار

، المسماة أدناه 1999األعضاء في االتحاد األفريقي والمنشئ للوكالة المنفذة لمقرر ياموسوكرو لعام 

  ؛2007يوليو  27الوكالة المنفذة األفريقية 

مؤتمر المعتمد من ال 1999القرار بشأن متابعة تنفيذ مقرر ياموسوكرو لعام  وإذ نضع في االعتبار

األول لوزراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن النقل الجوي المنعقد في صن سيتي، جنوب أفريقيا، في 

 ؛2005مايو 

القرار بشأن سالمة النقل الجوي في أفريقيا المعتمد من المؤتمر الثاني لوزراء  وإذ نضع في االعتبار

 ؛ 2006ي ليبرفيل، الجابون، في مايو االتحاد األفريقيين المسؤولين عن النقل الجوي المنعقد ف

  

من مقرر ياموسوكرو التي تحث على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ  8المادة  وإذ نضع في االعتبار

الكامل لمقرر ياموسوكرو بهدف إعطاء دفعة قوية لعمليات شركات الخطوط الجوية األفريقية والتصدي 

 الجوي الدولي؛بفعالية لتحديات العولمة التي يواجهها النقل 

في تسوية المنازعات بطريقة سريعة تتصف بفعالية التكلفة وتستخدم تدابير تسوية  وإذ نرغب

 المنازعات؛

بحق الدول األطراف وشركات الخطوط الجوية في اللجوء إلى التفاوض والوساطة  وإذ نعترف

 نفذة؛والتحكيم لتسوية النزاعات والحق أيضاً في استخدام آلية مكتب الوكالة ال

في الواقع إلى استخدام قواعد لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كأساس للتحكيم  وإذ نتطلع

 بشأن أي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ أو تتعلق بمقرر ياموسوكرو أو بخرق أو إنهاء أو بطالن.

 

 فإننا نقرر

 

 1المادة 

 التعريفات

 التالية اآلتي:ألغراض هذا القرار، يقصد بالتعبيرات 

 للقرار. 2يقصد بها محكمة التحكيم التي يتناولها الملحق محكمة الطيران األفريقية، 

 للقرار. 2يقصد به مجلس االستئناف الذي أنشئ بموجب الملحق مجلس االستئناف، 
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ً للمنصوص عليه في القانون جهاز االتحاد األفريقي،  يشار به إلى أجهزة االتحاد األفريقي وفقا

 تأسيسي.ال

، يشمل الوكالة المنفذة وجهاز الرصد )المتابعة( اللجنة الفرعية للنقل الجوي جهاز اتخاذ القرار

 المنبثقة عن لجنة النقل واالتصاالت.

تعني الهيئة أو الوكالة التي أنشئت أو تأسست بواسطة مجموعة  السلطة اإلقليمية لمقرر ياموسوكرو

تحاد األفريقي بموجب معاهدة أبوجا وعهد إليها بسلطات لإلشراف اقتصادية إقليمية معترف بها من اال

 على تنفيذ مقرر ياموسوكرو داخل اإلقليم وإدارته.

يقصد بها كل دولة أفريقية موقعة على معاهدة أبوجا وأيضاً الدول األخرى التي وإن الدولة الطرف، 

 ا االلتزام بمقرر ياموسوكرو. لم تكن طرفاً في المعاهدة المذكورة إال أنها أعلنت كتابة عزمه

 2المادة 

 .إنشاء المحكمة األفريقية للطيران ومجلس االستئناف

. أنشئت محكمة الطيران األفريقية بموجب هذه الوثيقة لنظر المسائل ترتبط بتفسير مقرر 1

ر رياموسوكرو والنزاعات الناشئة عن تنفيذه وكذلك بعض نزاعات الطيرات األخرى المتصلة بتنفيذ مق

 ياموسوكرو.

. أنشئ مجلس االستئناف الخاص بمقرر ياموسوكرو للنظر في الشكاوى المثارة ضد قرارات الوكالة 2

 المنفذة.

. يتم تشكيل محكمة الطيران األفريقية ومجلس االستئناف بموجب قواعد اإلجراءات المنصوص 3

 عليها في هذه الالئحة.

 ومجلس االستئناف على نحو مستقل.. يعمل كل من محكمة الطيران األفريقية 4

. يتم انتخاب أعضاء محكمة الطيران األفريقية ومجلس االستئناف بواسطة المجلس التنفيذي لالتحاد 5

 األفريقي.

لمرة واحدة  للتجديدسنوات قابلة  3. مدة والية أعضاء محكمة الطيران األفريقية ومجلس االستئناف 6

 هما هو بمثابة كيان خاص.م على أساس أن كل منويمارسون عمله

 . تطبق محكمة الطيران األفريقية قواعد لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في البت في النزاعات.7

. يوجد مقر محكمة الطيران األفريقية ومجلس االستئناف في دكار، السنغال، أو في أي مكان آخر حيثما 8

 مقرها.يكون للوكالة التنفيذية من حين آلخر 

 

 3المادة 

 قائمة الخبراء الوسطاء وأعضاء مجلس االستئناف ومحكمة الطيران

. يعين جهاز االتحاد األفريقي ذو الصلة أعضاء ورئيسي محكمة الطيران األفريقية ومجلس االستئناف من 1

 قائمة الخبراء األكفاء المقدمة من الوكالة المنفذة.

عن كل إقليم من أقاليم االتحاد األفريقي للخدمة إما في محكمة الطيران من الخبراء المؤهلين  2. يتم تعيين 2

 األفريقية أو في مجلس االستئناف أو خبير في الوساطة، شريطة أال يعمل خبير واحد في أكثر من جهاز.

أشهر من تاريخ إعمال هذه الالئحة، وبعد تعيين الخبراء بواسطة  3. تقوم الوكالة المنفذة، في غضون 3

دول األطراف، بإعداد وتقديم إلى رئيس االتحاد األفريقي قائمتين منفصلتين بأسماء الخبراء المؤهلين ال

 للغعمل في محكمة الطيران األفريقية ومجلس االستئناف.

. يحدد جهاز الرصد المواصفات والخبرات المطلوبة في تعيين أعضاء محكمة الطيران األفريقية ومجلس 4

 .االستئناف أو كوسطاء

. فور اعتمادهم، يمارس أعضاء ورئيسي محكمة الطيران األفريقية ومجلس االستئناف عملهم لمدة والية 5

كاملة، فيما عدا وجود أسباب قوية يتم على أساسها استبعادهم بواسطة الرئيس استنادا  إلى ممارسات 

 خطيرة تنطوي على سوء سلوك وإفالس وجرم جنائي خطير.
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ى تعيين أو الموافقة على تعيين وسيط أو حكم معتمد معين من قبل رئيس االتحاد . يتم حث األطراف عل6

أألفريقي. عندما يتخذ أحد األطراف قرارا  بشأن وسيط أو حكم من خارج قائمة الخبراء المعتمدة، عليه 

 أخذ إذن من رئيس االتحاد األفريقي.

 

 4المادة 

 التفاوض والوساطة

من مقرر ياموسوكرو، تسعى األطراف المعنية إلى تسوية النزاعات من خالل التفاوض  8مع مراعاة المادة  .1

 والوساطة أو التحكيم.

. تشجع الوكالة المنفذة األطراف على تسوية خالفاتهم من خالل التفاوض أو، عند االقتضاء، التحقيق 2

 والفصل على وجه السرعة.

ى توصية بالتفاوض، فأنه يتعين عليها أن تقدم إلى الوكالة المنفذة تقريرا  عن .عندما توافق األطراف عل3

يوما  من تاريخ التوصية أو في أي تاريخ الحق قد تتفق عليه، على أال يتجاوز  21النتائج في غضون 

 ثالثة أشهر.

تصيغ قرارها فاوض و. بناء على تلقيها التقرير من عدمه، تستعرض الوكالة المنفذة نتائج واستنتاجات الت4

 بشأن تعيين وسيط أو تحقق وتصدر حكمها. ويوافق كل من األطراف على الوسيط المعين.

 

 6المادة 

 الشكاوى المقدمة إلى الوكالة المنفذة

. تقدم األطراف إلى الوكالة المنفذة شكاوى ضد أطراف أخرى تتعلق بخرق أحكام المقرر والالئحة الخاصة 1

 الوكالة المنفذة والقواعد واللوائح التنفيذية األخرى.بسلطات ووظائف 

. في حالة ما إذا سقطت الشكوى داخل أراضي مجموعة اقتصادية إقليمية معينة، يجوز للوكالة المنفذة أن 2

الخالف وفقا  لإلجراءات  تحيل الخالف إلى آلية إقليمية لفض النزاعات، إن وجدت، أو تسوي مثل هذا

 هذه الالئحة.المنصوص عليها في 

. يتم إخطار الوكالة المنفذة في غضون ثالثة أيام بجميع الشكاوى المقدمة إلى الوكالة اإلقليمية لمقرر 3

ياموسوكرو. وترسل جميع الوثائق المتعلقة بالشكوى إلى الوكالة المنفذة التي تتولى معالجة الخالف كما 

 لو كان قد عرض مباشرة على الوكالة.

 بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بجميع الشكاوى ونتائجها. . تقوم الوكالة4

. يكون للوكالة المنفذة الحق في التحقيق والصل في الشكاوى . وفي إطار التحقيق والفصل في النزاعات 5

 يكون لمقرر ياموسوكرو والوكالة الحق في:

 أ. طلب وضع نهاية للخرق أو المخالفة. 

الجوية ومقدمي الخدمة اآلخرين، بما في ذلك الغرامات والجزاءات ب. فرض عقوبات على شركات الخطوط  

 النقدية.

 ج. األمر باتخاذ تدابير مؤقتة. 

د. قبول التزامات االمتثال التي تتعهد بها الدول األطراف وأجهزة االتحاد األإلريقي وشركات الخطوط الجوية  

 المؤهلة ومقدمي الخدمة اآلخرين.

 لذي خضع لتحقيق وحكم الوكالة أن يستأنفوا هذا المحكم أمام مجلس االستئناف.. يكون ألطراف النزاع ا6
 

 6المادة 

 محكمة الطيران األفريقية

أشهر أو  3. عندما يفشل التحكيم، سواء بسبب عجز الوكالة أو الطرفين عن تعيين وسيط خالل خالل 1

العتراض األطراف على تنائج الوساطة، يجوز للوكالة المنفذة أو ألحد األطراف عرض النزاع على 

 محكمة الطيران األفريقية. 

 لطيران األفريقية.. يجوز للدول األطراف إحالة النزاع مباشرة إلى محكمة ا2
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 . تكون قرارات محكمة الطيران األفريقية نهائية وتلزم جميع األطراف المعنية.3

  7المادة  

 التشكيل ومدة العمل

 . ال يجوز حرمان شخص من ممارسة التحكيم بسبب جنسيته، فيما عدا إذا اتفق األطراف على ذلك.1

 الث.بتعيين المحكم الث المحكمين، وهكذا يقوم المحكمان. يعين كل من الطرفين المحكم الخاص به من قائمة 2

يوما  من تاريخ استالمه طلب باتخاذ هذا اإلجراء من  30. إذا فشل أحد الطرفين في تعيين حكما  له خالل 3

يوما  من تعيينهما، يتم  30الطرف اآلخر، أو إذا فشل المحكمان في االتفاق على المحكم الثالث خالل 

 على طلب أحد الطرفين، بواسطة رئيس االتحاد األفريقي.التعيين بناء 
 

8المادة   

 طعون ضد قرارات الوكالة المنفذة

يكون مجلس االستئناف مسؤوال  عن اتخاذ القرارات بشأن الطعون المقدمة ضد أحكام وقرارات صدرت 

الوكالة المنفذة لمقرر ياموسوكرو )اللالئحة الخاصة بوظائف  3من الملحق  16و 7و 6بموجب المواد 

 وصالحياتها القانونية(

 يدعى مجلس االستئناف لالجتماع، عند االقتضاء. .1

 يحدد مجلس االستئناف بنفسه العمل والمهام المنوطة به. .2

 . يكون ألطراف الطعن الحق في رفع دعوى استئناف أمام محكمة الطيران.3

 يران طعنا  في قرار اتخذته الوكالة المنفذة.يجوز للدول األطراف أن تقدم مباشرة إلى محكمة الط .4

يضع المجلس قواعد إجراءاته ويحدد األعمال المكلف بها. يتم اعتماد اإلجراءت بواسطة رئيس  .5

 مفوضية االتحاد األفريقي.

 

 9المادة 

 الدخول حيز التنفيذ

 تدخل هذه الالئحة حيز التنفيذ عقب إجازتها من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
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لمقرر ياموسوكرو: 3الملحق   

 الئحة بشأن سلطات ووظائف وعمليات الوكالة المنفذة لمقرر ياموسوكرو

 

أعضاء هيئة مكتب مؤتمر وزراء النقل األفريقيين، المجتمعون في ماالبو، جمهورية غينيا نحن، 

، بمناسبة االجتماع الرابع لهيئة مكتب مؤتمر وزراء النقل 2014ديسمبر  19و 18االستوائية، يومي 

ر الذي يجيز تقري EX.CL/Dec.826(XXV)األفرقيين المكرس أساسا  لتنفيذ مقرر المجلس التنفيذي 

 الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء النقل األفريقيين؛ 

، وتحديدا  2000يوليو  11القانون التأسياسي لالتحاد األفريقي المعتمد في لومي في  إذ نضع في االعتبار

 .20و 16و 15و 14و 13و 9و 6و 5و 3الموااد 

، 1991يونيو  3قعة في المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية المو وإذ نضع في االعتبار

 ؛27إلى  25و 13و 11و 10و 8وتحديدا  المواد 

المقرر بشأن تنفيذ إعالن ياموسوكرو حول تحرير الوصول إلى اسواق النمقل  وإذ نضع في االعتبار

، واعتمده مؤتمر رؤساء الدول والحكومات األعضاء 1999نوفمبر  14الجوي في أفريقيا الصادر في 

 ؛ 2000يوليو  12ألفريقي وتم توقيعه بواسطة الرئيس الحالي في لومي في في منظمة االتحاد ا

األنظمة األساسية لمفوضية االتحاد األفريقي المعتمدة من مؤتمر االتحاد األفريقي  وإذ نضع في االعتبار

 ؛2002يوليو  10في دربان، جنوب افريقيا، في 

الصادر عن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات  EX. Cl/Dec.369 (XI)المقرر وإذ نضع في االعتبار

، المسماة أدناه 1999األعضاء في االتحاد األفريقي والمنشئ للوكالة المنفذة لمقرر ياموسوكرو لعام 

  الوكالة المنفذة األفريقية؛

المعتمد من المؤتمر األول  1999القرار بشأن متابعة تنفيذ مقرر ياموسوكرو لعام  وإذ نضع في االعتبار

زراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن النقل الجوي المنعقد في صن سيتي، جنوب أفريقيا، في مايو لو

 ؛2005

القرار بشأن سالمة النقل الجوي في أفريقيا المعتمد من المؤتمر الثاني لوزراء  وإذ نضع في االعتبار

  ؛2006ابون، في مايو االتحاد األفريقيين المسؤولين عن النقل الجوي المنعقد في ليبرفيل، الج

ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ الكامل لمقرر ياموسوكرو بهدف إعطاء دفعة قوية  وإذ نضع في االعتبار

لعمليات شركات الخطوط الجوية األفريقية والتصدي بفعالية لتحديات العولمة التي يواجهها النقل الجوي 

 الدولي.

 

 فإننا نقرر

 1المادة 

 التعريفات

 

 القرار، يقصد بالتعبيرات التالية اآلتي: ألغراض هذا

 للقرار. 2يقصد بها محكمة التحكيم التي يتناولها الملحق محكمة الطيران األفريقية، 

 للقرار. 2يقصد به مجلس االستئناف الذي أنشئ بموجب الملحق مجلس االستئناف، 

 يسي.لمنصوص عليه في القانون التأسيشار به إلى أجهزة االتحاد األفريقي وفقا  لجهاز االتحاد األفريقي، 

، يشمل الوكالة المنفذة وجهاز الرصد )المتابعة( واللجنة الفرعية للنقل الجوي المنبثقة جهاز اتخاذ القرار

 عن لجنة النقل واالتصاالت.

تعني الهيئة أو الوكالة التي أنشئت أو تأسست بواسطة مجموعة  السلطة اإلقليمية لمقرر ياموسوكرو

ة إقليمية معترف بها من االتحاد األفريقي بموجب معاهدة أبوجا وعهد إليها بسلطات لإلشراف اقتصادي

 على تنفيذ مقرر ياموسوكرو داخل اإلقليم وإدارته.
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يقصد بها كل دولة أفريقية موقعة على معاهدة أبوجا وأيضا  الدول األخرى التي وإن لم الدولة الطرف، 

 إال أنها أعلنت كتابة عزمها االلتزام بمقرر ياموسوكرو.  تكن طرفا  في المعاهدة المذكورة

 

 2المادة 

 نطاق التطبيقات

 . تطبق هذه الالئحة على تنفيذ مقرر ياموسوكرو وتحرير أسواق النقل الجوي عبر أراضي الدول األطراف.1

والمجموعات . وهي تحدد الحقوق وااللتزامات وتكون ملزمة ألجهزة االتحاد األفريقي ذات الصلة 2

 االقتصادية اإلقليمية والدول األطراف في القرار وأجهزة اتخاذ القرار وشركات الطيران.

 

 3المادة 

 األهداف والمبادئ األساسية

. الهدف الرئيسي لهذه الالئحة هو منح اللجنة األفريقية للطيران المدني سلطات باعتبارها وكالة منفذة 1

)يشار إليها فيما بعد بمسمى الوكالة المنفذة( وتمكينها من اإلشراف وإدارة تحرير النقل الجوي في أفريقيا 

 والتنفيذ الفعال لمقرر ياموسوكرو وقواعده ولوائحه. 

لهذا الغرض، تسترشد الوكالة المنفذة والدول األطراف وأجهزة االتحاد األفريقي وأجهزة صنع  . تحقيقا  2

 القرار والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وشركات الخطوط الجوية بالمبادئ األساسية التالية: 

قارة داخل ال ا( يجب أن تهدف جميع أنشطة النقل الجوي التي تتم ممارستها في القارة إلى تحقيق السفر

 األفريقية على نحو سلس وآمن ومريح وفعال.

ب( تنفيذ جميع أنشطة النقل الجوي بما يحقق صالح المستهلك مع اعتبار مصالحه محمية بواسطة جميع 

 أصحاب المصلحة.

ج( تشجيع شركات الطيران على أن يكون تشغيلها مربح وبأقل تكلفة ممكنة مع تفضيل استخدام جميع الطرق 

س المنطقية الحرة، ومساعدتها على تحديد طرق جاذبة محتملة تستند على التركيز طويل األجل الخم

 على األنشطة االقتصادية في مختلف المحليات األفريقية.

د( االستخدام األقصى لفتحات المطارات وبنيتها التحتية وخدماتها على مدار اليوم، وبالتالي تشجيع األنشطة 

 ارات األفريقية وفي محيطها.االقتصادية داخل المط

ه( التعاون النشط بين شركات الطيران المؤهلة والعديد من المنشآت في مختلف المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية.

 و( اعتبار الطرق المحررة بمثابة سلعة عامة مسخرة لالستخدام لصالح القارة األفريقية. 

 

 4المادة 

 معايير األهلية

من مقرر ياموسوكرو، يجوز للوكالة أن تضع قواعد ولوائح تتعلق بشركات الخطوط  6.9إعماال  للمادة 

 الجوية المؤهلة توطئة لعرضها على أجهزة االتحاد األفريقي للنظر فيها واعتمادها.

 

 : السلطات والوظائف1الفصل 

 5المادة 

 وظائف الوكالة المنفذة

من هذا القرار، عهد إلى اللجنة  9من المادة  4ة تحقيقا  لغرض تنفيذ مقرر ياموسوكرو وبوجه خاص الفقر .1

األفريقية للطيران المدني بمسؤولية الوكالة المنفذة وتم تكليفها باإلشراف على تحرير النقل الجوي 

 األفريقي وإدارته وإنفاذه.
 وتتولى الوكالة المنفذة، تحديدا ، تنفيذ المهام التالية: .2
من  2.3لها يجوز للدول أن تحد من التزاماتها بموجب المادة  تحديد وإعالن وإنفاذ الشروط التي وفقا   .أ

 مقرر ياموسوكرو.
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ب( المراجعة والتوصية بصفة مستمرة وإنفاذ، حيثما يكون ذلك ممكنا ، تدابير حديثة وفعالة لإلعالن عن 

هلة وتعيين شركات الخطوط الجوية المؤ 1.5، ترددات وقدرات بموجب المادة 4الرسوم إعماال  للمادة 

 من مقرر ياموسوكرو.  3.6و 2.6و 1.6والترخيص لها بموجب المواد 
من مقرر ياموسوكرو وسالمة عمليات شركات  9.6ج( وضع وإنفاذ معايير األهلية بموجب المادة 

 الخطوط الجوية.

 د( إعداد دراسات ورصد وإنفاذ قواعد المنافسة وحماية المستهلك.

 نظمة الدولية للطيران المدني.ه( ضمان معايير السالمة واألمن للم

و( تنفيذ أعمال وإجراءات، بمبادرة منها، أو بناء على طلب جهاز الرصد أو أي من أجهزة االتحاد 

األفريقي، تهدف إلى تقديم المساعدة والمشورة إلى جهاز الرصد فيما يتعلق بأدائه لوظائفه المنصوص 

 الملحق أ لمقرر ياموسوكرو.وي وك من  عليها في األقسام أ وب ود وز وح وط

 6المادة 

 سلطات الوكالة

 . يكون للوكالة السلطات التي تمكنها من إنجاز ما يلي:1

 أ( التأكد من أنه جاري تطبيق مقرر ياموسوكرو بصفة مستمرة عبر جميع أنحاء القارة األفريقية. 

الصادرة عن أجهزة االتحاد األفريقي وجهاز ب( إنفاذ القرارات والمقررات واللوائح والتوجيهات ذات الصلة  

 الرصد.

ج( صياغة آراء واتخاذ قرارات وإعداد خطوط توجيهية ومواد إرشادية، بما في ذلك توضيحات ألحكام القرارات  

 ووسائل االمتثال المقبولة. 

األطراف ممن هم  د( التأكد من أن الهيئات العليا إلدارة الطيران المدني والمسؤولين الرئيسيين في الدول 

 منخرطين مباشرة في تنفيذ القرار، قد تلقوا تدريبا  معقوال  على فهم مسؤولياتهم العالمية فيما يتعلق بالقرار.

ه( المطالبة بإجراءات محددة من قبل الدول األطراف أو أصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك، على سبيل  

 المثال ال الحصر، البيانات والتقارير.

( بيان حالة االمتثال للقرار وللقواعد واللوائح التنفيذية ذات الصلة واتخاذ اإلجراءات العالجية المناسبة أو و 

 التوصية بها.

ز( تقديم توصيات إلى جهاز الرصد أو أجهزة االتحاد األفريقي بشأن فرض عقوبات على الدول األطراف، حيثما  

 يكون ذلك مالئما .

 ات الخطوط الجوية، بما في ذلك الغرامات والجزاءات النقدية.ح( فرض عقوبات على شرك 

 ط( المطالبة بوضع نهاية للخرق أو المخالفة. 

 ي( األمر باتخاذ تدابير مؤقتة. 

 ك( قبول التزامات االمتثال من الدول األطراف وشركات الخطوطط الجوية المؤهلة. 

  وقت آلخر، عن حالة تنفيذ القرار.ل( تقديم تقارير بصفة سنوية أو حسبما يتحدد ذلك من  

م( إجراء تحقيقات في أراضي الدول األطراف واتخاذ كافة التدابير الالزمة في إطار السلطات المخولة لها في  

 هذه الالئحة أو في تشريعات أخرى.

تحاد م( ممارسة أي سلطات أو مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي أو أحد األجهزة األخرى لال 

 األفريقي أو بموجب مقرر ياموسوكرو.

. في سياق ممارستها للوظائف المبينة أعاله، تأخذ الوكالة المنفذة بعين االعتبار سيادة حقوق الدول األطراف 2

والمصالح التجارية لشركات الخطوط الجوية ذات األهلية، شريطة أال تعطي هيئة للطيران المدني لنفسها 

 ط عمليات الوكالة. سلطة إمالء بنود وشرو

 

 7المادة 

 أعمال الوكالة

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والفقرتين  21و 20و 18و 17و 15و 13مع مراعاة أحكام المواد  .1

 من القرار، تقوم الوكالة بأداء األعمال التالية، حيثما يكون ذلك مالئما : 9من المادة  3و 1



EX.CL/1076 (XXXII) Annex.9 

Page.52 

 

 ترفعها إلى أجهزة االتحاد األفريقي وأجهزة القرار للنظر فيها. توصياتأ( صياغة  
 إما بمبادرة منها وإما بناء على طلب جهاز الرصد وأجهزة االتحاد األفريقي المعنية. آراء،ب( تقديم  

 من هذه الالئحة.  5المناسبة لتطبيق المادة القرارات ج( اتخاذ  

 ل األطراف وشركات الخطوط الجوية ومقدمي الخدمة اآلخرين.إلى الدو خطوط توجيهية وتوصياتد( إصدار  

 

 : عمليات الوكالة2الفصل 

 8المادة 

 تنفيذ تدابير على الصعيدين الوطني واإلقليمي

توصي الوكالة بأن تنشئ المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األطراف مجموعات رصد إقليمية  .1

 ووطنية لتنفيذ القرار.

 9المادة 

 كبار موظفي اإلدارةتدريب 

من هذه الالئحة، يينبغي على الوكالة تشجيع أو إدارة  6بالنظر إلى وظائفها بموجب الفقرة ه من المادة  .1

أو تسهيل التدريب لطوادر اإلدارة العليا المنخرطين الذين يشاركون مباشرة في الهيئات الةطنية لتنفيذ 

من  13و 12وعمليات تفتيش يتم تنفيذها بموجب المادتين القرار ومن الوارد مشاركتهم في اي تحقيقات 

 هذه الالئحة.

يجوز تنفيذ التدريب على المستوى اإلقليمي أو القاري وفي حالة التدريب اإلقليمي تتولى إدارته وتسيسيره  .2

 المجموعة االقتصادية اإلقليمية المعنية.

 ليا.يتعين على الوكالة اعتماد قواعد تدريب ورعاية الكوادر الع .3

 

 10المادة 

 الرصد والتقاييم وإعداد التقارير

بالنظر إلى هدف هذه الالئحة، تقوم الوكالة، بالتعاون الوثيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، برصد  .1

 تطبيق القرار بواسطة سلطات الطيران المدني وشركات الخطوط الجوية ومقدمي الخدمة اآلخرين.

إلى جهاز الرصد ومؤتمر وزراء النقل األفريقيين أو إلى جهاز آخر لالتحاد  تقدم الوكالة تقارير سنوية .2

 األفريقي، حيثما يكون ذلك مالئما .

 تقوم الوكالة في إطار أدائها لوظيفة إعداد التقارير المنوصوص عليها في هذه المادة، بما يلي: .3

 إجراء تحقيقات بصفة منتظمة. .أ

 ب. إجراء عمليات تقييم. 

الع على لوائح الطيران المدنية ومراجعتها، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، اللوائح ج. طلب االط 

االقتصادية واتفاقيات خدمات الطيران واإلحصاءات التشغيلية للنقل الجوي التي تندرج في نطاق 

 صالحياتها. 

وأي  الية تطبيق القرارد. تنشر الوكالة تقرير دولة عن كل دولة طرف كل خمس سنوات يوضح مستوى وفع 

 قواعد أو لوائح ذات صلة.

 . تقدم الوكالة التقارير السنوية اإلضافية التالية إلى أجهزة االتحاد األفريقي المعنية:4 

أ. تقرير أنشطتها ويشمل موجزا  ألنشطة كل مجموعة اقتصادية إقليمية وأيضا ، بوجه خاص، حالة تنفيذ  

 الجوية.شركات الخطوط الجوية للطرق 

 ب. تقرير حول تنفيذ لوائح المنافسة. 

 ج. تقرير حول لوائح حماية المستهلك. 

 د. تقرير حول العقوبات المفروضة أو الموصى بها. 

 ه. تقرير حول الشكاوى وتسوية المنازعات.  

 دميالخطوط الجوية ومق و. طلب تقارير من المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األطراف وشركات 

 الخدمة اآلخرين. 
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 11المادة 

 البحوث والتنمية

 يجب على الوكالة تشجيع البحوث في المجاالت التي تقع ضمن نطاق صالحياتها. .1

يتعين على الوكالة تشجيع الجامعات األفريقية والمؤسسات التعليمية األخرى والمعاهد البحثية على إعداد  .2

 تعزيز تحرير النقل الجوي في أفريقيا.مثل هذه البحوث، وكذلك تعزيز الفهم وزيادة 

تحتفظ الوكالة بقاعدة بيانات متاحة للجمهور عن البحوث التي أعدتها بنفسها وتلك التي هي من إعداد  .3

الدول األطراف والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وأجهزة االتحاد األفريقي وغيرها من المنظمات 

 ية.واألكاديميات والمؤسسات البحثية اإلقليم

يجوز للوكالة إعداد وتمويل بحوث إذا كان من شأنها أن تفضي إلى تحسين أنشطتها في مجال اختصاصها  .4

 وخاصة وفقا  للشروط التالية:

تقوم بتنسيق أنشطتها البحثية مع تلك التي تنفذ بواسطة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية  .أ

سرية، وذلك لضمان اتساق السياسيات واإلجراءات يشكل  اإلقليمية والدول األطراف، إذا لم تكن مصنفة

 متبادل وتفادي اإلزواجية في الجهود. 

تنشر نتائج البحوث التي تم تمويلها وتسهيلها وتنسيقها بواسطة الوكالة أو تخضع بشكل ما لملكيتها وفقا   .ب

فيذي لى األقل الموجز التنللنهج الذي تراه الوكالة. وفي حالة نشرها باعتبارها مطبوعات تجارية، يكون ع

 لمثل هذه التقارير متاحا  بسهولة لألطراف المعنية على الموقع اإلليكتروني للوكالة.

 

 12المادة 

 التخطيط السنوي

أشهر من تاريخ دخول هذه الالئحة حيز التنفيذ، خطة عمل  6يتعين على الوكالة أن تقدم، في غضون  .1

 المعنية العتمادها.سنوية إلى أجهزة االتحاد األفريقية 

أشهر من تاريخ من دخول هذه الالئحة حيز التنفيذ، تقديم قائمة سنوية  6ينبغي على الوكالة ، في غضون  .2

من هذه الالئحة إلى أجهزة االتحاد األفريقي  16باألنشطة النظامية المقترحة لتنفيذها بموجب المادة 

 المعنية العتمادها.

 2و 1األنشطة النظامية في ذكرى تاريخ تسلمها اتساقا  مع الفقرتين  تقدم خطة العمل السنوية وقائمة .3

 أعاله.

 13المادة 

 قاعدة البيانات، الخصوصية والنشر

. يجب تشجيع الوكالة وهيئات الطيران المدني والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وشركات الخطوط الجوية 1

المعلومات فيما بينها مع استخدام وسائل االتصال ومفوضية االتحاد األفريقي وهيئة الرصد على تبادل 

 األكثر أمنا  وسرعة وفعالية فضال  عن اقترانها بفعالية التكلفة. في هذا الصدد، يكون على الوكالة اآلتي: 

 أ.تشجيع استخدام الوسائل الحديثة والمتطورة لتكنولوجيا المعلومات في مزازلة أعمالها.

وطنية وأعضاء مجموعات التنفيذ اإلقليمية متاح لها الوصول المباشر إلى شبكة ب. التأكد من أن السلطات ال 

معلوماتها وقاعدة بياناتها وأن في استطاعاتها التواصل بسالسة وأمان باستخدام تكنولوجيا المعلومات 

 هذه.

عها ة للتواصل مج. تسهيل استخدام شركات الخطوط الجوية ومقدمي الخدمة اآلخرين للموقع اإلليكتروني للوكال 

 ومع الدول األطراف والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات األخرى.

 د. يجب على الوكالة أن تنشئ منبرا  لإلنترنت مع توفير الظروف المالئمة للتبليغ باألخطار.  

 ه. تقوم الوكالة بتجميع قاعدة بيانات مركزية للنقل الجوي تشمل جميع أوجه صالحياتها. 

في إنفاذ هذه الالئحة، ينبغي أن تسترشد الوكالة بمبادئ االنفتاح والشفافية والرغبة الصادقة لنشر هذه الوثائق  و. 

  لصالح جميع األطراف المعنية، بما في ذلك جمهور العامة.

اف األطر من هذه المادة، تتخذ، إذا لزم األمر، التدابير التالية لنشر المعلومات على 3. دون اإلخالل بالفقرة 2

 المعنية:
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 أ. تزويد األشخاص والمنظمات بالمعلومات التي تحتاجها لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بموجب مقرر ياموسوكرو. 

ب. قصر نشر المعلومات على تلك المطلوبة تحديدا  ألغراض مستخدميها، وذلك بغية ضمان السرية المناسبة لهذه  

 المعلومات.

المدني والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وأجهزة االتحاد األفريقي وشركات  . تتخذ سلطات الطيران3

 الخطوط الجوية التدابير الالزمة لضمان السرية المناسبة لهذه المعلومات التي تلقتها تطبيقا  لهذه الالئحة.

 . يكون للوكالة مطبوعتها الرسمية.4 

 

 14المادة 

 التحقيقات

لنقل الجوي في أفريقيا وتنفيذه، ينبغي على الوكالة أن تعمل على نحو في إطار اإلشراف على تحرير ا

وثيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وأن ترصد تطبيق هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية من خالل 

إجراء تحقيقات مع سلطات الطيران المدني للدول األطراف. وتجرى هذه التحقيقات باالمتثال إلى األحكام 

 انونية للدول األطراف التي أجريت فيها التحقيقات.الق

 ال يحق للوكالة أن تجري تحقيقات في دولة طرف إال بعد استنفاد ما يلي:

 اتخاذ قرار بعدم االمتثال أو بوجود انتهاكات مستمرة ألحكام القرار وتسليم نسخة منه لجهاز الرصد. .أ

 ة محددة.إعطاء الدول الطرف الفرصة لالمتثال خالل مهلة زمني .ب

 ج. اتخاذ قرار بعدم االمتثال لقرارها المشار إليه في الفقرة أ الفرعية وإبالغه إلى جهاز الرصد. 

. يكون مصرحا  لمسؤولي الوكالة أو المجموعات االقتصادية اإلقليمية أو الدول األطراف القيام بمثل هذه 2 

المهام للوكالة وبالنيابة عنها، ولذا يتم منحهم سلطات امتثاال  لألحكام القانونية للدول األطراف المعنية 

 تمكنهم من:

ة األساسية والقواعد والسياسات والبيانات والخطوط أ. أخذ صور أو مقتطفات من هذه المحاضر واألنظم 

 التوجيهية والمحاضر ذات الصلة والبيانات واإلجراءات وغيرها من المواد ذات الصلة.

 ب. طلب إجراء مقابالت شفهية وتوضيحات. 

 ج. الدخول في أي مقار ذات صلة. 

ل األطراف، المعتمدون إلجراء هذه . يمارس مسؤولو الوكالة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدو3

التحقيقات، سلطاتهم بناء على صدور تصريح كتابي يحدد موضوع التحقيق والغرض منه والتاريخ الذي 

سيبدأ فيه. وينبغي على الوكالة، قبل بدء التحقيق بمهلة معقولة، أن تخطر الدولة الطرف المعنية بالتحقيق 

 ه المهمة.بهوية المسؤولين المعتمدين للقيام بهذ

 . يتعين على الدولة الطرف المعنية مساعدة الوكالة في إجراء تحقيقاتها.4

 . يجب أن تكون التقارير المعدة بالتطبيق لهذه المادة متاحة باللغة الرسمية للدولة المعنية.5

 

 15المادة 

 عمليات التفتيش على مقدمي الخدمة
المجموعة االقتصادية اإلقليمية أو سلطات الطيران المدني يجوز للوكالة أن تتولى بنفسها أو أن تعهد إلى  .1

أو إلى هيئات مؤهلة إجراء كافة التحقيقات الالزمة على شركات الخطوط الجوية المؤهلة ومقدمي الخدمة 

اآلخرين. وتتم عمليات التفتيش باالمتثال إلى األحكام القانونية للدول األطراف التي تجرى التحقيقات 

وتحقيقا  لهذا الغرض، يتم تمكين األشخاص المصرح لهم بإجراء التحقيقات بموجب هذه على أراضيها. 

 الالئحة من أداء ما يلي:
 أ. فحص السجالت والبيانات واإلجراءات وأي مواد أخرى ذات صلة. 

 ب. أخذ نسخ من هذه السجالت والبيانات واإلجراءات وأي مواد أخرى ذات صلة. 

 قديم توضيحات.تشفهية وج. طلب إجراء مقابالت  

 د. الدخول في أي مقار ذات صلة. 
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. يجب على األشخاص المعتمدين لغرض هذه التحقيقات أن يمارسوا سلطاتهم بناء على استصدار تصريح 2 

 كتابي يحدد موضوع التحقيق والغرض منه.

 لمعنية، المطلوب إجراء. ينبغي على الوكالة، قبل بدء التحقيق بمهلة معقولة، أن تخطر الدولة الطرف ا3 

التحقيق في أراضيها، بأمر التحقيق وهوية المسؤولين المعتمدين للقيام به. ويجب على مسؤولي الدول 

األطراف، بناء على طلب الوكالة أو المجموعة االقتصادية اإلقليمية، مساعدة األشخاص المفوضين 

 بإجراء التحقيق في إنجاز مهمتهم.

 16المادة 

 فرض العقوبات

. يجوز للوكالة أن تحدد العقوبات المناسبة التي ينبغي فرضها على خرق مقرر ياموسوكرو وقواعده 1

 ولوائحه التنفيذية.

. يكون على الوكالة تقديم الئحة بشأن العقوبات الواجب فرضها بموجب مقرر ياموسوكرو ولوائحه التنفيذية 2

 إلى أجهزة االتحاد األفريقي ذات الصلة.

 الالئحة بوضوح على ما يلي:. تنص 3

 أ. الشروط التفصيلية التي تحكم تنفيذ الئحة الجزاءات. 

 ب. طريقة إنفاذ العقوبات المفروضة. 

 ج. شروط اإلبالغ المسبق بأي عقوبة يعتزم فرضها 

 د. السرية الواجب االلتزام بها خالل الفترة التي تسبق فرض أي عقوبات معتزمة. 

 معتزم فرضها.ه. نشر أي عقوبة  

 و. حق المفروض عليه أي عقوبة في السماح له بتصحيح سبب هذه العقوبة. 

 ز. مسؤولية الوكالة المنفذة عن فرض عقوبة غير قانونية تنطوي على ظلم. 

 

 17المادة 

 إجراءات صياغة اآلراء واإلجراءات والخطط والمواصفات

ات الخاصة بشركات الخطوط الجوية المؤهلة وهي بصدد صياغة اآلراء واإلجراءات والخطط والمواصف

وأيضا  المواد اإلرشادية التي يتعين تطبيقها بواسطة الدول األطراف، تضع الوكالة إجراء  يتعلق باستشارة 

الدول األطراف والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وشركات الخطوط الجوية المؤهلة ومقدمي الخدمة 

 وجميع األطراف المعنية.

مد الوكالة قواعد من خالل اإلجراء الخاص باإلخطار بعملية وضع القواعد المقترحة بشأن مقرر . تعت1

 ياموسوكرو.

اشهر من تاريخ دخول هذه الالئحة حيز التنفيذ، إجراءات تفصيلية تحكم  6. تعتمد الوكالة، في غضون 2

 ة والمواد اإلرشادية.إبداء الرأي واتخاذ القرارات وصياغة التوصيات وإعداد الخطوط التوجيهي

 . تسلم الوكالة هذه اإلجراءات إلى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي لالعتماد.3

 . يراعى في وضع اإلجراءات ما يلي:4

أ. االعتماد على الخبرات المتاحة لدى كل من اللجان الدائمة واللجان التخصصية للجنة األفريقية للطيران المدني  

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وشركات الخطوط الجوية.وهيئات الطيران المدني 

ب. إشراك الخبراء المناسبين من األطراف المعنية ذات الصلة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،  

 الجامعات األفريقية والمؤسسات البحثية.

 قا  لجدول زمني وإجراء يشمل التزاما  ج. ضمان قيام الوكالة بنشر وثائق على نطاق واسع مع األطراف المعنية وف 

 على الوكالة بتقديم ردود مكتوبة على عملية التشاور. 

 

 18المادة 

 إجراءات اتخاذ قرارات اإلنفاذ
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تضع الوكالة إجراءات شفافة التخاذ القرارات المؤثرة على الدول األطراف وشركات الخطوط الجوية 

 المؤهلة ومقدمي الخدمة اآلخرين.

 في هذه اإلجراءات:. يراعي 1

أ. إذا كان من شأنها التأثير على الدول األطراف، يتم التأكد من أن الدول األطراف قد أعطيت مهلة زمنية كافية  

 لكي تعالج سبب القرار المحتمل وأن إنفاذ القرار يستند إلى توجيه صادر عن المجلس التنفيذي.

جوية مؤهلة أو مقدمي خدمة، يجب ضمان النص في القرار ب. إذا كان المقصود التأثير على شركات خطوط  

 على إتاحة جلسة استماع لشركة الخطوط الجوية أو أي طرف آخر له مصلحة مباشرة وفردية.

 ج. النص على إخطار شركة الخطوط الجوية أو مقدم الخدمة بالقرار والعمل على نشره. 

الخدمة المتخذ بشأنهما قرار، وأي طرف آخر في اإلجراءات، د. توفير المعلومات لشركة الخطوط الجوية أو مقدم  

بخصوص وسائل االنتصاف القانونية المتاحة لشركة الخطوط الجوية أو مقدم الخدمة بموجب هذه 

 الالئحة.

  على أسباب كافية تبرره. يحتويه. ضمان أن القرار  

 

 الفصل الثالث: الترتيبات المؤسسية

 19المادة 

 منفذة إدارة الوكالة ال

. وفقا  للقسم الثاني من األنظمة األساسية للجنة األفريقية للطيران المدني، تتولى الجمعية العمومية للجنة 1

 التي تمارس عملها باعتبارها الجهاز األعلى للوكالة المنفذة أداء المهام التالية: 

 اإلجراءات.والحث على اتخاذ المزيد من  8أ. اعتماد تقارير الوكالة وفقا  للمادة  

 .10ب. اعتماد البرنامج السنوي للوكالة وفقا  للمادة  

 ج. وضع إجراءات تحكم اتخاذ القرارات بواسطة األمين العام. 

 من هذه الالئحة. 4د. االضطالع بوظائفها المتعلقة بميزانية الوكالة إعماال  للفصل  

المرفق  3ومجلس االستئناف والوسطاء وفقا  للملحق كمة الطيران األفريقية حه. التوصية بإعداد قائمة بأعضاء م 

 بالقرار العتمادها من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي.

 و. تقديم توصيات بشأن فرض عقوبات ضد دولة طرف. 

 ز. اعتماد العقوبات المفروضة من األمين العام على شركات خطوط جوية مؤهلة ومقدمي الخدمة.  

 من هذه الالئحة. 17وضع القواعد المقترحة بشأن مقرر ياموسوكرو وفقا  للمادة ح. إقرار اإلبالغ بعملية  

. يجوز للجمعية العمومية أن تسدي النصح لألمين العام بشأن أي مسألة تكون وثيقة الصلة بالتطوير 2 

 .10لتحرير النقل الجوي، بما في ذلك البحوث وفقا  لما تنص عليه المادة  االستراتيجي

لجمعية العمومية، بالتنسيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، إنشاء مجموعات وطنية لتنفيذ . تشجع اا3

 مقرر ياموسوكرو.

 20المادة 

 األمين العام

. تدار الوكالة بواسطة األمين العام للجنة األفريقية للطيران المدني الذي يكون مستقال  تماما  في أدائه لوظائفه. 1

ات االجمعية العمومية، فأن األمين العام ال يسعى إلى وال يتلقى تعليمات من أي ودون اإلخالل بصالحي

 حكومة أو هيئة أخرى.

. يجوز ألجهزة االتحاد األفريقي ذات الصلة دعوة األمين العام للوكالة إلى تقديم تقرير عن اضطالعه 2

  بمهامه.

 21المادة 

 وظائف وسلطات األمين العام

من النظام األساسي للجنة األفريقية  11ئف والسلطات المنصوص عليها في المادة . باإلضافة إلى الوظا1

 للطيران المدني، يكون لألمين العام الوظائف والسلطات التالية:
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من هذه الالئحة وفي قواعدها التنفيذية وكل قانون  5أ. اعتماد التدابير التي تتخذها الوكالة كما هو محدد في المادة  

 جاري تطبيقه.

ب. االضطالع بدور همزة الوصل مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية واألجهزة األخرى لالتحاد األفريقي  

 لضمان تنفيذ القواعد المتسقة الالزمة لتحقيق تحرير النقل الجوي.

 .15و 14ج. اتخاذ قرارات بشأن عمليات التحقيق والتفتيش وفقا  لما تنص عليه المادتان  

 الهيئة اإلقليمية لقرار ياموسكرو.د. تحديد مهام  

ه. اتخاذ كافة الخطوات الالزمة، بما في ذلك اعتماد التعليمات اإلدارية الداخلية وإصدار اإلشعارات لضمان  

 تشغيل الوكالة باالتساق مع أحكام هذه الالئحة.

ها على الجمعية العمومية وعرض 9ز. إعداد تقرير عام سنوي وكافة التقارير األخرى المنصوص عليها في المادة  

 واألجهزة المعنية لالتحاد األفريقي.

 .23 وتنفيذ الميزانية وفقا  للمادة 22ح. إعداد ميزانية مؤقتة للوكالة إعماال  للمادة  

 ط. تفويض سلطاته إلى أعضاء آخرين من موظفي الوكالة. 

 

 : الترتيبات المالية4الفصل 

 22المادة 

 الميزانية

 ات الميزانية من:. تتكون إيراد1

 أ. مساهمات االتحاد األفريقي وأي دولة طرف. 

 ب. المنح المقدمة من أصحاب المصلحة والشركاء اإلنمائيين. 

ج. التبرعات والغرامات ورسوم المطبوعات والتجريب وأي خدمات أخرى توفرها الوكالة يجوز الموافقة عليها  

 من وقت لآلخر.

 مصروفات العاملين والبنية التحتية والمصروفات اإلدارية والتشغيلية.. تشمل نفقات الوكالة 2

أشهر على األكثر من تاريخ سريان هذه الالئحة، باعتماد التقديرات، بما في  6. تقوم الوكالة، في غضون 3

 ذلك خطة العمل المعتمدة أو األولية، وإرسالها إلى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي.

  من هذه المادة. 3تعديالت على الميزانية اإلجراءات المشار إليها في الفقرة  . تتبع في إدخال4

 

 23المادة 

 تنفيذ الميزانية ومراقبتها

 ؤول عن تنفيذ الميزانية.س. يكون المين العام هو الم1

سدادها و. يعهد إلى المراقب المالي لمفوضية االتحاد األفريقي بمهمة مراقبة االلتزام بجميع المصروفات 2

 ومراقبة وجود واسترداد جميع إيرادات الوكالة.

ديسمبر من كل سنة، على أقصى تقدير، يقدم األمين العام إلى مفوضية االتحاد األفريقي  31. بحلول 3

والجمعية العمومية ومدققي حسابات االتحاد األفريقي الحسابات التفصيلية لجميع اإليرادات 

 السابقة.والمصروفات عن السنة المالية 

 . يعفي الجهاز المعني لالتحاد األفريقي األمين العام للوكالة من المسؤولية فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية.4

 

 

 

 

 24المادة 

 الرسوم
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يوما  من تاريخ دخول هذه الالئحة حيز التنفيذ، الئحة بشأن الرسوم  90. تقدم الوكالة، في غضون 1

ة مبعين االعتبار سياسات المنظ االتحاد األفريقي ذات الصلة ومع األخذوالضرائب العتمادها من أجهزة 

 الدولية للطيران المدني.

. تحدد الئحة الرسوم والضرائب، بوجه خاص، المسائل التي تستوجب فرض رسوم وضرائب ومبلغ 2

 ألمريكي.االرسوم والضرائب وطريقة سدادها. يتم التعبير عن جميع الرسوم والضرائب ودفعها بالدوالر 

 

 24المادة 

 أحكام ختامية

 

 25المادة 

 الدخول حيز التنفيذ

 تدخل هذه الالئحة حيز التنفيذ عقب إجازتها من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
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لالئحة الخاصة بسلطات ووظائف وعمليات الوكالة المنفذة لمقرر ياموسوكرو: 1الملحق   

الواجب تطبيقها بواسطة الوكالة المنفذة في إبداء الرأي وإصدار التوصيات والقرارات ومواد اإلجراءات 

 التوجيه )"إجراءات وضع القواعد"(

 

 المبادئ األساسية وقابلية التطبيقات – 1القسم 

 1المادة 

 النطاق

التوجيهية والمواد اإلرشادية يحدد هذا القرار إجراءات إعداد وإصدار التوصيات واآلراء والقرارات والخطوط 

 بواسطة الوكالة.

 2المادة 

 التعريفات

 ألغراض هذا القرار: 

 "وضع القواعد" معناه إعداد وإصدار قواعد لتنفيذ مقرر ياموسوكرو.

 تشمل القواعد ما يلي:

 قرارات الوكالة. -

 التنفيذية.اآلراء المتعلقة بالنطاق والتنفيذ واالمتثال ومضمون مقرر ياموسوكرو وقواعده  -

توصيات الوكالة إلى جهاز الرصد أو مؤتمر وزراء النقل األفريقيين أو أي من أجهزة االتحاد األفريقي بحيث  -

 تنعكس في تطبيق عقوبة ضد دولة طرف.

 الخطوط التوجيهية. -

اعدة قوالعمليات والمواد في تنفيذ  المنطقيةمواد إرشادية، وهي مواد غير ملزمة تساعد في إبراز اإلجراءات  -

 وال تنص على شرط االمتثال.

 إجراءات وضع القواعد – 2القسم 

 3المادة 

 وضع البرامج 

 يضع األمين العام برنامجا  سنويا  لوضع القواعد بالتشاور مع جهاز الرصد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. -

 . يأخذ برنامج وضع القواعد بعين االعتبار ما يلي:1

 .من الئحة سلطات ووظائف الوكالة المنفذة 3ساسية المنصوص عليها في المادة الهدف والمبادئ األ. 1 

 . هدف تنفيذ سوق محررة للنقل الجوي في أفريقيا. 2 

 . الحماية الفعالة لمصلحة المستهلك األفريقي في مجال النقل الجوي.3 

 لالستمرار اقتصاديا  وفعال وصحي.. الحاجة إلى ضمان قطاع طيران أفريقي نابض بالحياة ولكنه أمن وقابل 4 

 . هدف إنشاء نظام تنظيمي قاري يتميز بالكفاءة والشفافية والقدرة على االستجابة.5 

. يجوز ألي شخص أو منظمة اقتراح وضع قاعدة جديدة أو إدخال تعديل على هذه الالئحة. وينظر األمين العام 2

 عد.في هذه الطلبات في سياق مراجعة برنامج وضع القوا

. ترسل المقترحات، مح تحديد هوية مقدم االقتراح والنص المقترح ومبررات االقتراح، إلى الوكالة العتماده على 3

 نحو منفرد.

 يستند إليها قرارة بشأن ما إذا كان سيتم األخذ باقتراحه. يالذات. يبلغ األمين العام مقدم االقتراح بالمبررات 4

ليل لألولوية التي تمنح لكل مهمة مع األخذ بعين االعتبار الموارد المتاحة للوكالة . يدعم برنامج وضع القواعد بتح5

 القاري المحتمل لالقتراح. والتأثير
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. يقوم األمين العام بتكييف برنامج وضع القواعد، حيثما يكون ذلك مالئما ، في ضوء طلبات وضع القواعد غير 6

 يير من هذا القبيل.المتوقعة والعاجلة. ويبلغ جهاز الرصد بأي تغ

 . ينشر برنامج وضع القواعد المعتمد في المطبوعة الرسمية للوكالة.7

 . يجري األمين العام مراجعات منتظمة لتأثير القواعد الصادرة بموجب هذه الالئحة على إجراءات وضع القواعد.8

  4المادة 

 االستهالل

 القواعد المنصوص عليها في البرنامج السنوي لوضع القواعد.. تستهل أنشطة وضع القواعد وفقا  ألولويات وضع 1

. يحدد األمين العام صالحيات كل مهمة تتعلق بوضع القواعد بعد التشاور مع جهاز الرصد. تشمل الصالحيات، 2

 التي يتم نشرها في المطبوعة الرسمية للوكالة، ما يلي:

 . تعريف واضح للمهمة.1 

 .. جدول زمني إلنجاز المهمة2 

 . نموذج لكيفية أداء المهمة.3 

حيثما يتم تشكيل مجموعة صياغة، سواء باالستعانة باللجنة الدائمة للنقل الجوي أو لجنتها المخصصة المعنية 

بالمسائل القانونية أو أي مجموعة مخصصة أخرى، يراعى أن تشمل الصالحيات أيضا  تفاصيل تشكيل 

 إعداد التقارير.المجموعة وأساليب وطرق عملها ومتطلبات 

. يختار األمين العام بين استخدام مجموعة صياغة أو خبراء استشاريين أو موارد الوكالة إلنجاز كل مهمة خاصة 4

بوضع القواعد، أخذا بعين االعتبار درجة التعقيد التي تتصف بها المهمة، من ناحية، والحاجة إلى االستفادة 

المتوخاة، من ناحية أخرى. ويتخذ هذا القرار بعد التشاور مع  بخبرات أشخاص منخرطين في تنفيذ القواعد

 جهاز الرصد.

. عندما تجتمع مجموعة الصياغة، يحدد األمين العام تشكيلها الفعلي اعتمادا  على الخبرات الفنية المتاحة فيما بين 5

بل وتلك المتوفرة الهيئات الوطنية وأيضا ، عند االقتضاء، شركات الخطوط الجوية وأطراف أخرى معنية، 

 داخل الوكالة نفسها. 

. توفر الوكالة لمجموعات الصياغة الدعم اإلداري واللوجستي الالزم إلنجاز مهامها، بما في ذلك توفير إجراءات 6

 تشغيل قياسية يتم تكييفها، حسب الضرورة، بواسطة المجموعات نفسها وفقا  للظروف الخاصة لكل منها.

 د أساليب عمل موحدة لمجموعات الصياغة، وعلى األخص فيما يتعلق باآلتي:. تقوم الوكالة باعتما7

 . انتخابات الرئيس/األمين.1 

 . الحصول على توافقات وتسوية النزاعات.2 

 . إعداد المحاضر.3 

ي عملية ف. الوصول إلى الموقع اإلليكتروني للجنة األفريقية للطيران المدني أو لمرافق الشبكة العنكبوتية للمساعدة 4 

 الصياغة.

 5المادة 

 الصياغة

من هذه  4. تتم صياغة القواعد الجديدة أو التعديالت على الالئحة وفقا  للصالحيات المنصوص عليها في المادة 1

 الالئحة بشأن إجراءات وضع القواعد.

 ي مهمة وضع القواعد.. يجوز لألمين العام تعديل الصالحيات، حيثما يكون ذلك مالئما ، في ضوء التقدم المحرز ف2

 . يبلغ األمين العام جهاز الرصد بأي تغييرات من هذا القبيل.3

 . يجب أن تأخذ عملية الصياغة بعين االعتبار ما يلي: 4

 . معاهدة أبوجا والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي.1 

 ية.نية، بما في ذلك القواعد واللوائح الفرع. مقرر ياموسوكرو، الالئحة بشأن وظائف الوكالة المنفذة وصالحياتها القانو2 

 . قواعد المنافسة.3 
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 . قوانين حماية المستهلك.4 

 بها. ي. معايير المنظمة الدولية للطيران المدني والممارسات الموص5 

 . التنفيذ في الوقت المناسب للقواعد المقترحة، مع األخذ في الحسبان التأخير المرتبط بأعمال الترجمة.6 

  التوافق مع القواعد القائمة وكذلك، بوجه خاص، القواعد المعتمدة من المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمحاكم. .7 

. عند االنتهاء من صياغة القواعد المقترحة، يتحرى األمين العام عن اتساق القواعد مع الصالحيات المحددة لمهمة 5

 كد المقترحة في المطبوعة الرسمية للوكالة، بما في ذلوضع القواعد وينشر إشعارا  بعملية وضع القواع

 المعلومات التالية:

 *القواعد المقترحة. 

 *مذكرة تفسيرية تتضمن شرحا  وصفيا  لعملية اإلعداد. 

 *التفاصيل الكاملة للمسائل المهمة أو الخالفية أو المشتركة التي حددت خالل عملية الصياغة. 

 يتعلق بمقرر ياموسوكرو.*تفاصيل عن الحالة فيما  

 *دور المجموعات االقتصادية اإلقليمية وجهاز الرصد وأجهزة االتحاد األفريقي األخرى. 

. فيما يتعلق بالمواد اإلرشادية، يكفي أن يتضمن إشعار عملية وضع القواعد المقترحة تبريرا  )يشمل فقرة تبين 6

 اإلرشادية الجديدة أو المعدّلة المقترحة. توافق المواد مع تعريف المواد اإلرشادية( والمواد 

 6المادة 

 التشاور

. يجوز لجميع الدول األطراف وجميع شركات الخطوط الجوية المؤهلة وألي شخص أو منظمة تهتم بالقواعد قيد 1

  اإلعداد، أن تبدي تعليقاتها على أساس اإلشعار الذي تم نشره بخصوص وضع القواعد المقترحة

المشاورات باالتساق مع القواعد المنظمة للوصول إلى الوثائق بموجب األحكام ذات الصلة الواردة . تجرى كافة 2

 في مقرر المجلس التنفيذي بشأن وظائف الوكالة المنفذة وصالحياتها القانونية.

 ة. ترسل نسخ من جميع إشعارات عمليات صنع القواعد المقترحة إلى الدول األطراف والمجموعات االقتصادي3

 اإلقليمية والبرلمان األفريقي ووكالة التخطيط والتنسيق للنيباد والبنك األفريقي للتنمية.

 أشهر من تاريخ نشر إشعار عملية صنع القواعد المقترحة. 4. تكون مدة التشاور 4

ي الفقرة ف . يجوز لألمين العام، قبل أن تبدأ فترة التشاور، أن يحدد فترة تشاور أقصر أو أطول من تلك المحددة5

. يأخذ هذا القرار في الحسبان التأثير المحتمل ودرجة التعقيد للقواعد المتوخاة وآراء جهاز الرصد. وينشر 4

 حدة عمليات صنع القواعد المقترحة. وفي نفس الوقت إشعار بطول الفترة المعدلة باعتباره إشعار ل

نائية وفي ظروف مبررة تماما ، تمديد فترة التشاور . يجوز لألمين العام، خالل فترة التشاور، في حاالت استث6

بناء على طلب الدول األطراف أو شركات الخطوط الجوية أو األطراف المعنية.  5و 4المحددة في الفقرتين 

  تنشر التغييرات في طول فترة التشاور في المطبوعة الرسمية للوكالة.

 لعناصر التالية:. ترسل التعليقات إلى األمين العام وتكون مضمنة ا7

 . تحديد هوية الجهة صاحبة التعلق.1 

 رجعي إلشعار عملية وضع القواعد المقترحة.م. الكود ال2 

 . موقف المعلق فيما يتعلق باالقتراح )بما في ذلك مبرر الموقف الذي اتخذ(.3 

 7المادة 

 مراجعة التعليقات

. يتأكد األمين العام من أن التعليقات قد تم استعراضها باسطة خبراء على قدر كبير من الكفاءة لم يشتركوا مباشرة 1

 في صياغة القواعد المشتركة مع موظفي الوكالة أو فريق الصياغة المكلف بصياغة القواعد المعنية. 

ضاء، فقط لغرض ضمان فهم أفضل للتعليقات . يجرى المزيد من المشاورات مع خبراء استشاريين، عند االقت2

 المقدمة. 
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. يستعرض األمين العام التعليقات التي تسلم إليه من الخبراء االستشاريين وينشر تفصيال  ردا  على إشعار عملية 3

 أشهر من تاريخ انتهاء فترة التشاور. 3وضع القواعد المقترحة في المطبوعة الرسمية للوكالة في غضون 

 الرد على إشعار وضع القواعد المقترحة ما يلي:. يشمل 4

 أ. موجز لإلشعار األصلي لعملية وضع القواعد المقترحة. 

 ب. تاريخ النشر والتعليق. 

 ج. موجز للقواعد الرئيسية. 

 د. قائمة بجميع األطراف التي علقت على القاعدة قيد التناول. 

 عليها.ه. ملخص للتعليقات التي وردت وردود الوكالة  

. إذا حدث نظرا  لعدد التعليقات التي تلقتها الوكالة أن تعذر على األمين العام نشر رد على إشعار عملية وضع 5

القواعد المقترحة المشار إليه بحلول التاريخ النهائي المحدد، فأنه يقوم بنشر جدول زمني معدل لعملية وضع 

 القواعد.

ت أن النص المنقح يختلف كثيرا  عن ذلك الذي تم تمريره في بداية عملية . إذا تبين من عملية مراجعة التعليقا6

 التشاور، يدرس األمين العام عندئذ إجراء جولة إضافية من المشاورات باالتساق مع قراره.

. إذا تضمنت التعليقات الواردة من الدول األطراف/سلطات الطيران المدني اعتراضات جوهرية على القاعدة 7

يستعين األمين العام بلجنة النقل الجوي إلجراء المزيد من المناقشات بشأنها. في مثل هذه الحاالت،  المقترحة،

إذا ما أسفرت الجولة اإلضافية من المشاورات عن استمرار الخالفات بشأن القاعدة، يدرج األمين العام في الرد 

ثير وعواقب قراره بخصوص القضية على إشعار عملية وضع القواعد المقترحة نتائج هذه المشاورات وتأ

  المطروحة.

 8المادة 

 االعتماد والنشر

. يصدر األمين العام قراره بشأن القاعدة قيد التناول بعد شهرين على األقل من تاريخ نشر الرد على إشعار عملية 1

 وضع القواعد بهدف إتاحة الوقت الكافي للخبراء االستشاريين للرد على مضمونه.

 واعد الصادرة عن الوكالة في مطبوعتها الرسمية مصحوبة بمذكرة تفسيرية.. تنشر الق2
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 مشروع البروتوكول الملحق بالمعاهدة المنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية

 والمتعلق بحرية تنقل األشخاص وحق اإلقامة واالستقرار
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 األفريقية االقتصادية للجماعة نشئةالم بالمعاهدة لملحقا البروتوكول مشروع

 االستقرارو اإلقامة حقو األشخاص تنقل بحرية والمتعلق
 

 البروتوكول ترتيب

 الديباجة
 

 التعريفات - األول الجزء

 التعريفات  1 المادة

 البروتوكول ومبادئ أهداف - الثاني الجزء
 األهداف 2 المادة 

  المبادئ             3 المادة

 التمييز عدم 4 المادة

  التدريجيالتحقيق  5  المادة

 االشخاص تنقل حرية – الثالث الجزء
 الدخول حق 6  المادة
  عضو دولة أراضي دخول  7 المادة

 الرسمية والخروج الدخول ةنقط 8 المادة

 السفر وثائق            9 المادة
 األفريقي السفر جواز 10 المادة

 السيارات استخدام 11 المادة

 يةالحدود مناطقال سكان تنقل حرية 12 المادة
 والباحثين الطلبة تنقل حرية 13 المادة

 حرية تنقل العمال 14المادة 

 التراخيص والتصاريح 15المادة 

 اإلقامة وحق االستقرار حق – الرابع الجزء

 اإلقامة حق 16المادة
 حق االستقرار 17 المادة

  عامة أحكام: الخامس الجزء

   بالمؤهالت المتبادل االعتراف 18 المادة
 االجتماعي الضمان استحقاقات تحويل إمكانية 19 المادة

 الجماعي الطرد 20 المادة

 الوطن إلى واإلعادة والترحيل الطرد 21 المادة

 مضيفةال عضوال دولةال في المكتسبة الممتلكات حماية 22 المادة
 المالية التحويالت 23 المادة

 محددة مجموعات بتنقل المتعلقة اإلجراءات 24 المادة

 التنفيذ -سادس ال الجزء
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 األعضاء الدولبين   تعاونال 25 المادة
 والمواءمة التنسيق 26 المادة
 األعضاء الدول دور 27 المادة
 اإلقليمية االقتصادية المجموعات دور 28 المادة

 المفوضية دور 29 المادة

 اإلنصاف  وسائل 30 المادة
 النهائية االحكام – بع السا الجزء

  المنازعات تسوية 31 المادة
 واالنضمام والتصديق التوقيع 32 المادة

 التنفيذ حيز الدخول 33 المادة
 والمراجعة التعديل 34 المادة
 اإليداع 35 المادة

 تعليق العضوية واالنسحاب      36المادة 

 التحفظات 37المادة 

 

 

 

 

 لتنق بحرية والمتعلق األفريقية االقتصادية للجماعة المؤسسة بالمعاهدة الملحق البروتوكول مشروع

 االستقرار وحق اإلقامة حقو األشخاص

 

 الديباجة

 األفريقي االتحاد في األعضاء الدول وحكومات دول رؤساء نحن،

 لمادةا بموجب االستقرار، وحق اإلقامة وحق األشخاص، تنقل حرية حول البروتوكول بإعداد بالتزامنا نذكر إذ

 يونيو 3 في نيجيريا أبوجا، في اعتمدت التي األفريقية، االقتصادية للجماعة المؤسسة المعاهدة من( 2) 43

 ؛1994 مايو 12 في التنفيذ حيز ودخلت ،1991

 من يدالمز تحقيق على تشجع التي األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون من( أ) 3 المادة اعتبارنا في نضع وإذ

 تعزز لتيا األفريقية االقتصادية للجماعة المؤسسة والمعاهدة األفريقية والشعوب الدول بين والتضامن الوحدة

 األفريقية؛ االقتصاديات وتكامل والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية

 عليه صمنصو هو ما نحو علىوالشعوب  اإلنسان حقوق حماية تعزز التي المشتركة قيمنا على التأكيد نعيد وإذ

 حق كفلي يذال والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاقو 1948 لعام اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في

 إقامته محل واختيار التنقل حرية في الفرد
 األشخاص لتنق بحرية والتزامنا سياسيا وموحدة الشعوب محورها متكاملة لقارة المشتركة برؤيتنا نسترشد وإذ

 ألفريقي،ا والتكامل الشاملة األفريقية بالوحدة الدائم تمسكنا عن تعبيرا األعضاء الدول بين والخدمات والسلع

 األفريقي؛ لالتحاد 2063 أجندة من 2 رقم التطلع في ورد ما نحو على
 اتالعقب بإزالة األفريقية، االقتصادية للجماعة المؤسسة المعاهدة من( ز( )2) 4 المادة بموجب بالتزامنا نذكر وإذ

 ينب فيما واالستقرار اإلقامة في والحق األموال ورؤوس والخدمات والسلع األشخاص تنقل حرية أمام تدريجيا

 األعضاء؛ الدول
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 عام في بياجام جمهورية بانجول، في المعتمدة ألفريقيا الهجرة سياسة إطار استراتيجيات اعتبارنا في نضع وإذ

 نفيذوت اعتماد في النظر على فيها األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية المجموعات تشجع والتي ،2006

 تقرارواالس اإلقامة بحق التمتع وضمان تدريجيا األشخاص تنقل حرية تحقيق أجل من مناسبة بروتوكوالت

 المضيفة؛ البلدان في المربح العمل على والحصول
 ميةالحكو المنظمات من وغيرها اإلقليمية االقتصادية المجموعات إنجازات على وبالبناء بالمساهمة نسلم وإذ

 حقب األعضاء الدول مواطني تمتع وضمان تدريجي بشكل األشخاص تنقل حرية تحقيق أجل من المشتركة

 االستقرار؛ وحق اإلقامة
تي بلغت ال اإلقليمية االقتصادية المجموعات في األشخاص تنقل حريةتنفيذ ب المتعلقة التحديات ندرك وإذ

 األشخاص؛ تنقل حرية على تنص التي األطر تنفيذ من مختلفة مستويات

 والوحدة التكامل زيتعزإلي  والخدمات والسلع المال ورأس األشخاص تنقل حريةتؤدي  أن نتوخى وإذ

 الشاملة فريقيةاال والوحدة الثقافي والتكامل والسياحة، والبحث والتعليم والتكنولوجيا والعلم الشاملة األفريقية

 العاملة، ليدا تنقل عيوتشج أفريقيا، داخل التحويالت وزيادة واالستثمار البينية األفريقية التجارة تسهيلو

 والمادية ةالبشري الموارد تعبئة سهيلوت أفريقيا لشعوب المعيشة مستويات وتحسين العمل فرص وتوفير

 والتنمية؛ الذات على االعتماد تحقيق أجل من أفريقيا في واستخدامها
 اصاألشخ تنقل حرية دعم فيها يؤدي ال التي وضاع األ لمنع فعالة تدابير اتخاذ ضمان إلى الحاجة دركن وإذ

 أو اواةالمس عدم أوجه تفاقم أو لخلق سببا معين بلد في واستقرارهم المهاجرين وصول فيها يكون حاالت إلى

 واألمن؛ السالم أمام تحديات يشكل

 جازتهاأ التي القارية الحرة التجارة منطقة إنشاء ستسهل أفريقيا في األشخاص تنقل حرية أن إلى نشير وإذ

 االفريقي؛ االتحاد وحكومات دول رؤساء لمؤتمر عشرة الثامنة العادية الدورة

 اجتماعه عن الصادر  PSC/PR/COMM.1 (DCLXI)) رقم واألمن السلم مجلس قرار إلى كذلك نشير وإذ

 تنقل حرية فوائد بأن المجلس أقر حيث إثيوبيا، أبابا، أديس في 2017 فبراير 23 في عقد الذي 661 الـ

 تصورها مكني التي والمحتملة الحقيقية واالقتصادية األمنية التحديات بكثير تفوق والخدمات والسلع األشخاص

  ؛التي قد تنشأ أو

 661 الـ اجتماعه عن الصادر  PSC/PR/COMM.1 (DCLXI))بمقرر مجلس السلم واألمن وإذ نذّكر أيضا 

الذي يؤّكد فيه مجلس السلم واألمن على ضرورة اتخاذ  إثيوبيا، أبابا، أديس في 2017 فبراير 23 في عقد الذي

 والسلع تنقل األشخاص حرية بشأن  نهج تدريجي في تنفيذ المقررات الخاصة بسياسة االتحاد األفريقي

 مع األخذ في االعتبار على نحو تام التفاوت في أوجه االعتبارات األمنية المشروعة للدول األعضاء؛ والخدمات

إيماننا بمصيرنا المشترك، وقيمنا المشتركة وتأكيدنا علي هويتنا األفريقية واحتفالنا بوحدتنا في  وإذ نؤكد مجددا

تنوعنا وإقرارنا للمواطنة األفريقية علي النحو المنصوص عليه في اإلعالن الرسمي لإلحتفال بالذكرى الخمسين 

مايو  23ل والحكومات في أديس أبابا في الذي اعتمدته الدورة العادية الحادية والعشرون لمؤتمر رؤساء الدو

 ؛ 2013

 على تعزيز التنمية االقتصادية للدول األعضاء من خالل قارة مزدهرة ومتكاملة؛  عن تصميمنا وإذ نعرب
 رواندا كيجالي، في 2016 يوليو، في المؤتمر اعتمده الذي المقرر أخذ في االعتبارن وإذ

(ASSEMBLY/AU/DEC.607 (XXVII) األعضاء الدول ويحث األفريقي السفر جواز بإطالق يرحب الذي 

 لىع بصدوره المتعلقة اإلجراءات لتسهيل األفريقي االتحاد مفوضية مع وثيق بشكل والعمل اعتماده على

 صفاتوالموا التصميمب المواطنةسياسات و والقارية الدولية السياسات أحكام إلى ااستناد المواطنين مستوى

  القارية؛

 :يلي ما على اتفقنا قد
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 التعريفات - األول الجزء
  1 المادة

 التعريفات

 :البروتوكول هذا ألغراض
 األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء مؤتمر"  المؤتمر"  كلمة تعني
 األفريقي؛ االتحاد مفوضية"  المفوضية"  كلمة تعني
كما تحدده قوانين الدولة  إعالته عضو دولة من مواطن على يتعين شخص أي أو الطفل" المعال" كلمة تعني

 ؛العضو المضيفة

 االتحاد؛ لوزراء التنفيذي المجلس" التنفيذي المجلس"  عبارة تعني

 لةدو في حريةواإلقامة ب والتنقل الدخول، في عضو دولة رعايا حق" األشخاص تنقل حرية"  عبارة تعني

 إجراءاتلقوانين و وفقا المضيفة العضو الدولة من والخروجقوانين الدولة العضو المضيفة ل وفقا أخرى عضو

 العضو؛ لدولةمن هذه ا الخروج

 ؛األفريقي  االتحاد في العضو الدولة" العضو الدولة"  عبارة تعني
 يالت األشخاص تنقل بحرية الخاصة اآلليات أو اإلجراءات أو االتفاقات" إقليمي ترتيب"  عبارة تعني

 اإلقليمية؛ االقتصادية المجموعات نفذهاتو وضعتها

قا وف أخرى عضو دولة في بحرية والتنقل الدخول في عضو دولة من مواطن حق" الدخول حق" عبارة تعني

 ؛لقوانين الدولة العضو المضيفة
 يف المحددة االقتصادية باألنشطة االضطالع فيمن دولة عضو  مواطن أي حق" االستقرار حق" عبارة تعني

 ومواصلتها؛ أخرى عضو دولةاقليم  في ،(2) 14 المادة

عمل في دولة ال" يعني حق مواطني إحدى الدول األعضاء في اإلقامة والبحث عن  اإلقامة حق"  عبارة تعني

 وفقا للقانون الوطني للدولة العضو المضيفة". بلدهم، عضو أخرى غير 

 لواليتها؛ تخضع أو عضو دولة إلى تنتمي التي والمياه الجوي والمجال األرض "اإلقليم" كلمة تعني

 أي أو ر،السف لوثائق الدولي المدني الطيران منظمة معايير مع يتفق سفر جواز" السفر وثيقة" عبارة تعني

 هاب ومعترف المفوضية عن أو عنها بالنيابة أو عضو دولة عن صادرة الشخص هوية تحدد أخرى سفر وثيقة

 ؛المضيفةالعضو  الدولة قبل من

 3" المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية المعتمدة في أبوجا، نيجيريا،  في  المعاهدة” كلمة تعني
 ؛1994مايو  12والتي دخلت حيز التنفيذ في  1991يونيو 
 األفريقي؛ لالتحاد التأسيسي القانون بموجب المؤسس األفريقي االتحاد"  االتحاد" كلمة تعني

 عضو؛ ولةدأراضي  إلى عن طريق البر الشخص بها ينتقل أو يتحرك أو يسافر وسيلة أي" المركبة" كلمة تعني
 عضوال دولةال أراضي إلى بالدخول عضو دولة لمواطن الممنوح الترخيص"  التأشيرة"  كلمة تعني

 .مضيفةال
  البروتوكول ومبادئ أهداف: الثاني الجزء

 2 المادة

 األهداف
 خالل نم األفريقية االقتصادية للجماعة المؤسسة المعاهدة تنفيذ تسهيل في البروتوكول هذا من لهدفا يتمثل

 .أفريقيا في االستقرار وحق اإلقامة وحق األشخاص، تنقل حريةل التدريجي التنفيذ ضمان
 3 المادة

  المبادئ
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 بها ديسترش التي بالمبادئ األعضاء الدول في االستقرار وحق اإلقامة وحق األشخاص تنقل حرية تسترشد .1

 . التأسيسي القانون من 4 المادة في عليها والمنصوص األفريقي االتحاد
 : البروتوكول هذا تنفيذ في يلي بما االسترشاد يتم ،1 الفقرة في المذكورة المبادئ إلى إضافة .2

 التمييز؛ عدم (أ
وامل وأي ع والبيئة امةعال والصحة العام والنظام الوطني األمنالقوانين والسياسات المتعلقة بحماية  احترام (ب

 ؛أخري قد تعتبر مضرة بالنسبة للدولة المضيفة
 .الشفافية (ج

 

 

 

 4 المادة

 التمييز عدم

 يف االستقرار أو اإلقامة أو الدخول في أخرى عضو دولة مواطني ضد التمييز عدماالعضاء  الدول على يتعين .1

 رأي أي أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون أو العرق أو لعنصر ا أساس على أراضيها،

 في عليه المنصوص النحو على.آخر وضع أي أو المولد أو الثروة أو االجتماعي أو الوطني المنشأ أو آخر،

 .والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من 2 المادة
 إلى ةباإلضاف آخر إقليم أو أخرىعضو  دولة لمواطني تفضيلية معاملةعضو   دولة تمنح أن التمييز يعني ال .2

 .األعمق التكامل أو بالمثل المعاملة أساس على البروتوكول، هذا في عليها المنصوص الحقوق
وفقا ألحكام هذا  أخرىعضو  دولة في االستقرار أو اإلقامة أو الدخول عندعضو  دولةمواطنو  يحظى .3

العضو  دولةلوالقوانين الوطنية ذات الصلة ل طبقا للسياسات للدولة العضو المضيفة القانون بحماية البروتوكول

 .المضيفة
 5 المادة

 التدريجيالتحقيق 
 :التالية المراحل خالل من تدريجيا االستقرار وحق اإلقامة وحق األشخاص تنقل حرية تتحقق .1
 التأشيرة؛ متطلبات وإلغاء الدخول حق بتنفيذ خاللهااالعضاء  الدول تقوم ألولى،ا المرحلة (أ

 اإلقامة؛ حق بتنفيذ خاللهاااالعضاء  الدول تقوم الثانية، المرحلة (ب
 االستقرار؛ حق بتنفيذ خاللهااالعضاء  الدول تقوم الثالثة، المرحلة (ج
 ،عالهأ المذكورة المراحل تنفيذ في تساعد توجيهية مبادئ البروتوكول بهذا المرفقة الطريق خارطة تشكل .2

 .االقتضاء حسب
 :ما البروتوكول هذا في يوجد ال .3

 في الواردة االستقرار وحق اإلقامة وحق األشخاص، تنقل حرية لتحقيق المواتية األحكام على يؤثر (أ)

 القارية؛ أو اإلقليمية الصكوك أو الوطنية التشريعات
 أي لقب من االستقرار وحق اإلقامة وحق األشخاص، تنقل بحرية تتعلق مرحلة أي بتنفيذ التعجيل يمنع (ب)

 أو البروتوكول هذا بموجب المحدد الموعد قبل عضو دولة أو فرعي إقليم أو إقليمية اقتصادية مجموعة

 .المرحلة تلك لتنفيذ المؤتمر

 

 األشخاص تنقل حرية – الثالث الجزء

 6 المادة
 الدخول حق
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 أخرى عضو دولة أراضي في بحرية والتنقل واإلقامة الدخول عضو دولة لمواطني يحق البروتوكول، لهذا وفقا .1

 .المضيفة العضو الدولة جراءاتتشريعات وقوانين وإل وفقا منها، والخروج
 وند أراضيها إلى بالدخول األعضاء الدول لمواطني السماح خالل من الدخول حق بتنفيذ األعضاء الدول تقوم .2

 .تأشيرة على الحصولمتطلبات 
   .7 ةالماد في عليها المنصوص للشروط وفقا عضو دولة أراضي دخول في الحق يكون .3
 للمواطن تأذن أن أراضيها إلى بالدخول أخرى عضو دولة لمواطني تسمح التي العضو الدولة على يتعين .4

 أو األعضاء الدول تحددها أخرى لمدة أومن تاريخ الدخول  يوما( 90) أقصاها لمدة بحرية اإلقامة أو باالنتقال

 .إقليمية أو ثنائية ترتيبات خالل من
 في عليها المنصوص الفترة بعد ما إلى المضيفة العضو الدولة في البقاء في يرغب عضو دولة لمواطن ينبغي .5

 .المضيفة العضو الدولةتقرها  التي لإلجراءات وفقا البقاء فترة تمديد طلب 4 الفقرة
 7 المادة

 عضو دولة إلى الدخول

 :الذي للشخص عضو دولة أراضي إلى بالدخول يُسمح .1
 ؛رسمي  دخول ميناء أو معينة نقطة خالل من العضو الدولة يدخل (أ

  1 المادة في عليه المنصوص النحو على وصالحة بها معترف سفر وثيقة يحمل (ب

ليس ممنوعا من دخول أراضي دولة عضو بموجب تشريعات هذه الدولة العضو لغرض حماية األمن الوطني    (ج

 أو النظام العام أو الصحة العامة.
 ولدخ رفض بموجبها ويتم البروتوكول هذا مع تتعارض ال أخرى شروط فرض مضيفة عضو لدولة يجوز .2

 .المضيفة العضو الدولة أراضي إلى عضو دولة مواطن
 

 8 المادة

 المحددة أو الرسمية والخروج الدخول نقاط

 غادرةالمالدخول و أو موانئ بنقاط المتعلقة المعلومات األخرى األعضاء الدول مع وتتبادل األعضاء الدول تحدد .1

 .أراضيها في

 حةمفتو والمغادرة الدخول نقاط تجعل أن واإلقليمية، الوطنية إلجراءاتل وفقا األعضاء، الدول على يتعين .2

 شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتدابير الحماية التي قد تقرها الدولة العضو. األشخاص تنقل حرية لتسهيل
 9 المادة

  السفر وثائق

 .التنقل حرية لتسهيل صالحة سفر وثائق لمواطنيها تصدر أن األعضاء الدول على يتعين .1
 والعض الدولة عن الصادرة الصالحة السفر وثائق بأنواع المتبادل االعتراف األعضاء الدول على يتعين .2

 وتبادل نماذجها.
 .وإصدارها السفر وثائق تحديدالتعاون في عملية  األعضاء الدول على يتعين .3
 

  10 المادة

 األفريقي السفر جواز
اجراءات  للتسهي المفوضية مع وثيق بشكل والعمل األفريقي السفر بجواز االعترافاالعضاء  للدول ينبغي .1

 .لمواطنيها األفريقي السفر جواز إصدار
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 ألفريقيا السفر جواز وإصدارتقديم  من لتمكينها األعضاء للدول الفنية المساعدة تقديم للمفوضية ينبغي .2

 .لمواطنيها
 تصميمال لىإ  و والدولية والقارية الوطنية ات السياس أحكام لىإ  األفريقي السفر جواز ستند ي أن ينبغي .3

 .القارية والمواصفات
 11 المادة

 المركبات  استعمال
يها ف بحرية والتنقل أراضيها إلى للدخول باستخدام المركبات  أخر عضو دولة لرعايااالعضاء  الدول تسمح .1

 :المضيفة العضو الدولة في المختصة السلطات إلي التالية الصالحة الوثائق تقديم بعد يوما 90 لمدة
 القيادة؛ رخصة (أ

 ؛المركبة  تسجيل أو الملكية دليل (ب
 شهادة صالحيتها لالستعمال على الطرق؛ (ج
 شهادة للحمولة القصوى؛ (د
 .المضيفة العضو الدولة قبل من السيارة ىعل تأمين وثيقة (ه

 مرورال حركة لقوانين مضيفة عضو دولة أراضي في عضو دولة مواطني بواسطةالمركبات  استخدام يخضع .2

 الدولة العضو المضيفة. في
 ستخدامهاا لتسهيلالمركبات  تسجيل عن قارية بيانات قاعدة في وتساهم تنشئ أن األعضاء الدول على يتعين .3

 .األشخاص تنقل حرية في
 12 المادة

 يةالحدود مناطقال سكان تنقل حرية

 المناطق انسك تنقل حرية وتسهيل لتحديد تدابير إقليمية أو ثنائيةاتفاقيات  خالل مناالعضاء  الدولتخذ ت .1

 .فيها العامة الصحة أو المضيفة األعضاء الدول بأمن المساس دون الحدودية
 من تقني أو ثقافي أو أمني أو إداري أو قانوني عائق ألي ةودي ولحل إيجاد إلىاالعضاء  الدول تسعى .2

 .الحدودية المجتمعات تنقل حرية يعيق أن المحتمل

 13 لمادةا
 والباحثين الطالب تنقل حرية

 الحاملين لوثائق التسجيل أو ما قبل التسجيل خرىاأل عضوال دولةال لرعايا تسمح أناالعضاء  الدول على يتعين .1

 .لمضيفةا العضو الدولة وسياسات لقوانين وفقا أراضيها في بحوث إجراء أو التعليم على للحصول بالسعي
 من لطالبل تراخيص أو تصاريح بإصدار اإلقليمية، أو الوطنيةلسياساتها  وفقا المضيفة،العضو  الدولة تقوم .2

 .المضيفة العضو الدولة في للدراسة المقبولين األخرى األعضاء الدول مواطني
 .ألعضاءا الدول بين والباحثين الطالب تبادل لتيسير برامج وتنفيذ وتعزيز بوضعاالعضاء   الدول تقوم .3

 14المادة 

 العمال تنقل حرية
 وانينلق وفقا أخرى، عضو دولة أي في تمييز دون وقبوله عمل على للحصول السعي عضو دولة لرعايا يحق .1

 .ضيفةالم العضو الدولة
 .ومعالون زوجة أخرى عضو دولة في عمل فرصة على يحصل عضو دولة مواطن يرافق أن يجوز  .2

 15 المادة

  والتصاريح التراخيص

 نالذي األخرى الدولة رعايا إلى مناسبة أخرى تصاريح إي أو والعمل اإلقامة تصاريحالعضو  الدولة تصدر .1

 .المضيفة العضو الدولة في والعمل اإلقامة على للحصول يسعون
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 ذلك ونيطلب الذين األشخاص على تنطبق التي الهجرة إلجراءات وفقا والتصاريح التراخيص إصدار يتعين .2

 .المضيفة العضو الدولة في العمل أو لإلقامة
 ضد االستئناف في األخرى العضو الدولة مواطن حق 2 الفقرة في إليها المشار اإلجراءات تشمل أن يتعين .3

 .التصاريح أو التراخيص هذه على الحصول من حرمانه قرار
 

 االستقرار وحق اإلقامة حق: رابع ال الجزء

 

 16 المادة

 اإلقامة حق
 .فةالمضي العضو الدولةقوانين ل وفقا األعضاء الدول من دولة أي أراضي في اإلقامة عضو دولة لرعايا يحق .1
 .والمعالين الزوجة/بالزوج مصحوبا يكون أن أخرى دولة في يقيم عضو دولة لمواطن يجوز .2
 .ألخرىا األعضاء الدول لمواطني اإلقامة بشأن مواتية وقوانين سياسات بتنفيذ تدريجيااالعضاء  الدول تقوم .3

 
 17 المادة

 االستقرار حق
 .المضيفة العضو الدولة لقوانين وفقا أخرى عضو دولة أراضي داخل االستقرار عضو دولة لرعايا يحق .1
 :المضيفة العضو الدولة أراضي في ينشئ أن في الحق االستقرار حق يشمل .2
 حرفة؛ أو مهنة أو تجارة أو تجارية أعمال (أ)
 .الخاص لحسابه يعمل كشخص اقتصادي نشاط (ب)

 
 أحكام عامة -الجزء الخامس

 18 المادة

   بالمؤهالت متبادلال االعتراف

 شكلوب األطراف متعددة أو إقليمية أو ثنائية ترتيبات خالل من أو فردي أساس علىاالعضاء  الدول تعترف .1

 .األعضاء الدول بين األشخاص تنقل لتعزيز لمواطنيها والفنية والمهنية األكاديمية بالمؤهالت متبادل

 تقوم الدول االعضاء بإنشاء إطار قاري للمؤهالت لتشجيع وتعزيز حرية تنقل األشخاص.   .2
 

 

 

 19 المادة
 االجتماعي الضمان استحقاقات تحويل إمكانية

 اقاتاستحق تحويل إمكانية بتسهيل قارية، أو إقليمية أو ثنائية ترتيبات خالل من ،االعضاء  الدول تقوم

 أو يقيمون أو العضو الدولة تلك في   يدخلون الذين األخرى العضو الدولة لرعايا االجتماعي الضمان

 .فيها يستقرون

  20 المادة
 الجماعي الطرد

 يحظر الطرد الجماعي لغير المواطنين.  .1
 يقصد بالطرد الجماعي الطرد الذي يستهدف مجموعات وطنية أوعرقية أوإثنية أودينية. .2

 21 المادة
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 الوطن إلى واإلعادة والترحيل الطرد

 ادتهإع أو ترحيله أو قانونية بطريقة مضيفة عضو دولة أراضي بدخول له ُسمح عضو دولة مواطن طرد يجوز .1

و المعمول به في الدولة العض للقانون وفقا تخذي قرار بموجب فقط العضو المضيفة الدولة هذه من وطنه إلى

 المضيفة.
 اأراضيه من المواطن طرد بقرار وحكومته العضو الدولة مواطن إخطار المضيفةالعضو  الدولة على يتعين .2

 .وطنه إلى إعادته أو ترحيله أو
 :المتعلقة النفقات إن .3
 أو ترحله؛ شخصا تطرد التي العضو الدولة تتحملها الترحيل أو بالطرد (أ

 أو دولته األصلية. وطنه إلى يعاد الذي الشخص يتحملها الوطن إلى باإلعادة (ب
 

في حالة رفض دخول مواطن في أراضي دولة عضو، يقوم الشخص المسؤول عن النقل بناء على طلب  .4

السلطات الحدودية المختصة بإعادة مسار الشخص الممنوع من الدخول إلى نقطة ركوبه أو في حالة تعذر ذلك، 

 آخر يقبل دخول المواطن فيه. إلي الدولة العضو التي أصدرت وثائق سفر المواطن أو أي مكان
 

 

 

 

 22 المادة
 مضيفة عضو دولة في المكتسبة الممتلكات حماية

 الدولة في ممتلكات حيازة أخرى عضو دولة أراضي في يستقر أو يقيم أو دخل عضو دولة لمواطن يجوز  .1

 .وإجراءاتها وسياساتها هالقوانين وفقا المضيفة العضو
 بما الإ فيها، عضو دولة لمواطن قانوني بشكل المكتسبة الممتلكات مصادرة أو تأميم مضيفة لدولة يجوز ال .2

 .المواطن لهذا الكافي التعويض منح بعد القانون مع يتماشى
 نشوب حالة يف عضو دولة لمواطن قانوني بشكل المكتسبة الممتلكات حماية المضيفة العضو الدولة على يتعين .3

 .المضيفة العضو والدولة المواطن فيها نشأ التي العضو الدولة بين نزاع
 من وطنه، إلى أعادته أو رحلته أو طردته أخرى عضو دولة رعايا أحد حرمان مضيفةطرف  لدولة يجوز ال .4

  .يفةالمض العضو الدولة قوانين مع تتماشى التي الحاالت في إالّ  فيها قانونية بصورة اكتسبها ممتلكات
 23 المادة

 المالية التحويالت

 ينمواط مدخرات و إيرادات نقل دولية أو قارية أو إقليمية أو ثنائيةاتفاقيات  خالل مناالعضاء  الدولتسهل 

 .أراضيها في المستقرين أو المقيمين أو العاملين األخرى األعضاء الدول
 24 المادة

 محددة مجموعات بتنقل المتعلقة اإلجراءات

 إقرار ارية،والق واإلقليمية الدولية الصكوك في عليها المنصوص التدابير إلى باإلضافةالعضو  للدولة يجوز .1

بي وطال بالبشر االتجار وضحايا الالجئين فيها بما محددة مستضعفة مجموعات حركة بشأن محددة إجراءات

 .والرعاة اللجوء
 ضوالع الدولة تلك التزامات مع متسقة المادة هذه بموجب عضو دولة ضعهات التي اإلجراءات تكون أن ينبغي .2

 الفقرة يف إليهم المشار األشخاص من مجموعة كل بحماية المتعلقة والقارية واإلقليمية الدولية الصكوك بموجب

1. 
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 التنفيذ - السادس الجزء
 25 المادة

 األعضاء الدول قبل من التعاون
 من حدودها دارةإ نظم بتنسيق للحدود العابر التعاون بشأن األفريقي االتحاد التفاقية طبقااالعضاء  الدول تقوم  .1

 . تنقلهم وحرية لألشخاص المنتظمة الحركة تسهيل أجل
 نم الخروج أو الدخول نقاط أو الموانئ في المجمعة الهجرة بيانات أشكال كل بتسجيلاالعضاء  الدول تقوم  .2

 .وإتاحتها عند طلبها أراضيها
 المعلومات تبادل خالل من البعض بعضها مع للتعاون إقليمية أو ثنائية ترتيباتاتخاذ باالعضاء  الدول تقوم  .3

 .البروتوكول هذا وتنفيذ األشخاص تنقل بحرية المتعلقة
 

 26 المادة
 والمواءمة التنسيق

 الدول لىع يتعين ،، واسترشادا بخارطة طريق التنفيذ المرفقة بهذا البروتوكولأبوجا معاهدة من 88 للمادة وفقا .1

 عضاءأ هي التي اإلقليمية االقتصادية المجموعات وأنشطة وأنظمة وسياسات قوانين وتنسيق مواءمةاالعضاء 

 . االتحاد وأنشطة وأنظمة وسياسات قوانين مع ،األشخاص تنقل بحرية والمتصلة فيها
االقتضاء  مسترشدة حسب البروتوكول هذا مع الوطنية وأنظمتها وقوانينها سياساتها بتنسيقاالعضاء  الدول تقوم .2

 .البروتوكول هذاالمرفقة ب لتنفيذبخارطة طريق ا
 27 المادة

 األعضاء الدول دور

 .البروتوكول هذا تنفيذ عن مسؤولةاالعضاء  الدول تكون .1
 ضمانو البروتوكول هذا لتنفيذ الالزمة واإلدارية التشريعية التدابير تعتمد أناالعضاء  الدول على يتعين .2

 .سريانه
 اإلجراءات من وغيرها الهجرة وإجراءات واالتفاقات والسياسات القوانين جميعاالعضاء بمواءمة  الدولقوم ت .3

 .البروتوكول لهذا االمتثال لضمان
 

 

 
 

 28 المادة
 اإلقليمية االقتصادية المجموعات دور

 روتوكولالب هذا تنفيذ وتقييم ومتابعة لتعزيزالجهات المختصة  هي اإلقليمية االقتصادية المجموعات تكون .1

 أقاليمها. في األشخاص تنقل حرية تحقيق نحو المحرز التقدم عن واإلبالغ
 المحرز مالتقد وعن البروتوكول هذا وضع عن المفوضية إلى دورية تقارير إقليمية اقتصادية مجموعة كل تقدم .2

 .إقليمها  في تنفيذه في
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 نقلت بحرية المتعلقة وإجراءاتها وسياساتها بروتوكوالتها بمواءمة اإلقليمية االقتصادية المجموعات تقوم .3

 .البروتوكول هذا مع األشخاص
 

 29 المادة
 المفوضية دور

 الفنية اناللج خالل من وتقدم، األعضاء الدول جانب من البروتوكول هذا تنفيذ وتقييم برصد المفوضية تقوم .1

 .التنفيذوضع  عن التنفيذي المجلس إلى دورية تقارير الصلة، ذات المتخصصة
 هذا تنفيذوضع  تقييم أجل من والتنسيق للرصد قارية آليةإنشاء ب األعضاء، الدول معنسيق بالت المفوضية، تقوم .2

 .البروتوكول
 حرية وضع قييمت أجل من واإلقليمي الوطني الصعيدين على البيانات وتحليل جمع والتنسيق متابعةال آلية تشمل .3

 .األشخاص تنقل
 

 30 المادة
 االنصاف وسائل

 لمتأثرينا لألشخاص الوطنية قوانينها في والقضائية اإلدارية االنصاف سبل من يلزم مااالعضاء  الدول توفر .1

 .البروتوكول هذا بتنفيذ يتعلق فيما عضو دولة بقرارات
 منصوص صلة ذي آخر حق أي أوأو االستقرار  اإلقامة أو الدخول، بحق التمتع من يحرم الذي للشخص يجوز .2

 إلى المسألة إحالة المضيفة، العضو الدولة في القانونية االنصاف سبل استنفاد بعد البروتوكول، هذا في عليه

 .والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة
 
 
 

 نهائية أحكام - السابع الجزء

 31 المادة
 المنازعات تسوية

ها تطبيقو البروتوكول هذا أحكام بتفسير تعلقنزاع  أو خالف   ينشأ بين الدول األطراف فيما ي أي تسوية تتم .1

ائل المفاوضات والوساطة والمصالحة والوس طريقبالرضا المتبادل بين الدول المعنية، بما في ذلك عن  وتنفيذها

 .السلمية األخرى
  المتنازعة، لألطراف يجوز ،النزاع او الخالف    تسوية في المتنازعة األطراف إخفاق حالة في .2

( محكمين( والذين تكون قراراتهم ملزمة  لالطراف 3لتراضي إلى هيئة تحكيم تتكون من ثالثة )با النزاع إحالة (أ)

 ،  او 
 والشعوب، عندما تبدأ عملها اإلنسان وحقوق للعدل األفريقية المحكمةإحالة النزاع إلى  (ب)

 تعين هيئة التحكيم كما يلي: .3
i. يعين كل طرف في النزاع محكم  واحد: و 
ii. لمحكم الثالث والذي يكون رئيس اللجنةيعين رئيس المفوضية ا 
 .ملزما المحكمين هيئة قرار يكون أعاله،( أ( )2) الفرعية المادة في إليها المشار المحكمة تفعيل يتم ريثما .4

 (32 المادة)
 واالنضمام والتصديق التوقيع

 .تحاداال في األعضاء الدول أمام إليه نضماماال أو عليه والتصديق البروتوكول هذا على التوقيع باب يفتح .1
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ل والذي يخطر الدو المفوضية رئيس لدى أو االنضمام إلى البروتوكول الحالي التصديق وثائقيتم إيداع  .2

 األعضاء بتاريخ إيداع صكوك التصديق أو االنضمام.
 

 (33 المادة)
 التنفيذ حيز الدخول

استالم رئيس المفوضية صك التصديق الخامس يوما من تاريخ  30يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثالثين  .1

   عشر.

الي دولة عضو ، عند اعتماد البروتوكول من المؤتمر ، ان تعلن تطبيق احكام هذا البروتوكول مؤقتا ريثما   .2

 يدخل حيز التنفيذ .
  هنفاذ بدايبعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ،  انضمامها او قبولها او تصديقها صك تودع دولة الي بالنسبة .3

 .انضمامها او قبولها صك ايداع تاريخل التالية  يوما 30 ثالثين بعد الدولة لتلك بالنسبة
  34 المادة

 التحفظات
 

 نصوص من اي ازاء تحفظا تبدي ان البروتوكول هذا الي االنضمام او التصديق عند الطرف للدولة يجوز .1

 . البروتوكول هذا وهدف موضوع مع التحفظ يتعارض اال يجب  . البروتوكول هذا
 مالم ينص علي خالف ذلك،  يجوز سحب التحفظ في اي وقت. .2
 يقدم سحب التحفظ خطيا الي رئيس المفوضية الذي يخطر الدول االطراف االخري بذلك. .3

  

 35المادة 

 اإليداع جهة

لى ا من البروتوكول  يودع هذا البروتوكول لدي رئيس مفوضية االتحاد االفريقي الذي يحيل نسخة معتمدة

 حكومة كل دولة موقعة.
 36المادة 

 التسجيل 

 مع ةبالمطابق المتحدة لالمم العام االمين مع النفاذ حيز دخوله فور البروتوكول هذا المفوضية رئيس يسجل

 .المتحدة االمممن بروتوكول  102 المادة

 

 37المادة 

 التعليق واالنسحاب
 لألمن الخطيرة التهديدات حالة في البروتوكول هذا أحكام تنفيذ مؤقتا، تعلق، أنعضو  دولة ألي يجوز .1

 . العامة والصحة العام والنظام القومي
 فاذ حيو الن البروتوكول هذادخول  تاريخ من سنوات ثالث بعد وقت أي في سحبنت أنعضو  دولة ألي يجوز .2

 .الوديع إلى كتابيتقديم إشعار ب
 استالم الوديع لالخطار ،  او في اي تاريخ الحق قد يحدد في االخطاريسري االنسحاب بعد سنه من  .3

 على االنسحاب .  سابق المنسحبة للدولة التزام اي علي االنسحاب يؤثر ال. 4

 
 

 38المادة 
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 التعديل والمراجعة 
 الي دولة عضو، ان  تقدم مقترح تعديل او مراجعة لهذا البروتوكول، تعتمد هذه المقترحات من المؤتمر.  .1

تقدم طلبات التعديل والمراجعة لرئيس المفوضية الذي يرسل هذه المقترحات الي المؤتمر قبل ستة اشهر علي  .2

 االقل من  االجتماع الذي سينظرها من اجل اعتمادها.

 عة هذا البروتوكول من قبل الجمعية باالجماع، واال باغلبية ثلثي الدول االعضاء .يتم تعديل ومراج .3

 من هذا البروتوكول. 33يدخل التعديل والمراجعة حيز النفاذ وفقا لالجراءات المنصوص عليها في المادة  .4
 

 39المادة 

 النصوص ذات الحجية

 

نجليزية، الفرنسية والبرتغالية، كل االربعة ( نصوص اصلية؛ العربية، اال4حرر هذا البروتوكول باربعة )

 ( نصوص متساوية في حجيتها4)

 

 ...................... في المنعقدة للمؤتمر،..........  االستثنائية/العادية الدورة اعتمدته
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 تقرير حول مشروع القانون النموذجي بشأن تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي

 لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا 

 الملحق: مشروع القانون النموذجي لالتحاد األفريقي
 
 

 إعداد

 مينيليك آليمو جيتاهون

 لقانون الدوليلالمقرر الخاص للجنة االنحاد األفريقي 

 2016نوفمبر  27
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 المقدمة .1
لقد حظيت محنة النازحين داخليا  حقا  بالمزيد من االهتمام خالل السنوات األخيرة. وبرغم ذلك، ال تزال النزاعات  .1

اإلنسان تعرض الماليين من والصراعات المسلحة والكوارث وآثار تغير المناخ واالنتهاكات الجسيمة لحقوق 

البشر في كافة أنحاء العالم للنزوح القسري وأشد أنواع المعاناة والحرمان. وهذه المأساة تبدو أشد قسوة في 

أفريقيا حيث يتضرر منها عدد أكبر من األشخاص، وترتفع معدالت الوفيات بين النازحين داخليا  الذين يكونون 

لقسري أو االعتقال التعسفي أو التوقيف أو التجنيد القسري أو االعتداء "عرضة للطرد أو إعادة التوطين ا

. بل أن تزايد مشاريع التحضر والتنمية 1الجنسي، كما تتفاقم معاناتهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية"

فرض المزيد من المخاطر المتصلة بالنزوح. ومن ثم، ليست هناك غرابة في كون االتحاد األفريقي 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية قد واصلت السير في االتجاه الذي حددته منظمة الوحدة األفريقية واتخذت 

 .2زمام المبادرة باعتماد تدابير تهدف إلى حماية النازحين داخليا  

ريقي األفتم اعتماد اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا  خالل القمة الخاصة لالتحاد   .2

بعد أن  2012ديسمبر  6. ودخلت االتفاقية حيز النفاذ في 2009أكتوبر  23المنعقدة في كمباال، أوغندا، في 

انضمت إليها سوايزيالند لكي تكون الدولة المصادقة الخامسة عشر. ولقد قامت اتفاقية كمباال بالبناء فوق 

كد النازحين داخليا  في أفريقيا. وهي بمثابة دليل إثبات يؤ المعايير اإلقليمية والدولية المتعلقة بحماية ومساعدة

تصميم قارة شديدة التضرر من النزوح الداخلي على وضع أطر قانونية ومؤسسية تكفل مستوى أفضل من 

. كما اعتمدت القمة الخاصة إعالن كمباال  بشأن الالجئين والعائدين 3الحماية والمساعدة للنازحين داخليا  

. والثابت أن مختلف الصكوك اإلقليمية والدولية 4اخليا  والذي تضمن أحكاما  مكثفة في هذا الشأنوالنازحين د

تكفل الحماية والمساعدة للنازحين داخليا . فعلى سبيل المثال هناك اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية بشأن الالجئين 

ن. أفريقيا قد أرست معايير أعلى لحماية الالجئيوالتي تعالج الجوانب المحددة لمشكالت الالجئين في  1969لعام 

ومن جهة أخرى، ينص الميثاق األفريقي حول حقوق الطفل ورفاهيته على حماية األطفال النازحين داخليا  

. كما ينص أيضا  برتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 5بنفس الدرجة التي تكفل لألطفال الالجئين

                                                           
إلى الصعبات التي تواجه محاولة التأكد من عدد النازحين داخليا  نظرا   يشير الممثل السابق لألمين العام لألمم المتحدة بشأنالنزوح الداخلي. 1

 .A/50/558 of 20 October 1995, p 3 and 4لرفض الحكومات التسليم بوجود المشكلة وعدم وجود منهجية ثابتة وقصور القدرات المؤسسي والتنظيم 

مؤدية إلى اعتماد اتفاقية لتحاد األفريقي حول حماية ومساعدة النازحين داخليا  في أفريقيا تعدد مختلف المقررات الصادرة عن أجهزة السياسة لالتحاد األفريقي وا. المذكرة التفسيرية للجنة االتحاد األفريقي بشأن اتفاقية اال2

 كمباال.

 

والوثائق األخرى المذكورة في هذا    ,A/HRC/16/43 تصدي لمشكلة النازحين داخليا  في أفريقيا". هذا المقرر. ذكر المقرر الخاص لمجلس حقوق اإلنسان أن اتفاقية كمباال "تمثل رغبة وتصميم الدول الفريقية على ال3

وأيضا  آليهون مولوجيتا آبيب. اتفاقية االتحاد األفريقي حول     http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx. التقرير متاحة على :

/ وون كيدان، إدارة النزوح الداخلي بواسطة القانون في اإلريقيا: دور االتفاقية الجديدة 92، ص 10-2، سبتمبر 28، ص3النازحين داخليا : خلفية تدوينها، النطاق وتحديات اإلتفاذ، المسح اإلحصائي الربع سنوي لالجئين، المجلد رقم 

   .34فاند جي. ترانسنات، ص  44لالتحاد األفريقي بشأن النازحين داخليا ، 

4. tml.Ext/Assembly/AU/PA/Draft/Decl.(I) Rev.1 http://www.unhcr.org/refworld/publisher,AU,,,4af0623d2,0.h 
 

 

 

 

 

( من الميثاق تنص على: "تطبق أحكام هذه المادة مع إجراء التعديالت الالزمة على األطفال النازحين داخليا  سواء بسبب 4)23. المادة 5

الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو الحروب األهلية أو انهيار النظام االقتصادي واالجتماعي أو ألي أسباب أخرى". 

http://www.au.int/en/sites/default/files/Charter    1999الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، أديس أبابا، إثيوبيا في يوليو. 

6. .http://www.au.int/en/treaties:  For texts and status of ratification of AU Treaties 5 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx
http://www.au.int/en/sites/default/files/Charter
http://www.au.int/en/treaties
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. وقد اعتمدت الدول الموقعة 6رأة في أفريقيا على حماية اإلناث النازحات داخليا  في أفريقياالخاص بحقوق الم

عددا  من البروتوكوالت المتعلقة 2006على اتفاقية األمن واالستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى لعام 

نوفمبر  30ساعدة النازحين داخليا  في بحماية ومساعدة النازحين داخليا ، بما في ذلك بروتوكول بشأن حماية وم
72006.  

، أنشأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب منصب المقرر الخاص المعني بشؤون الالجئين 2004في  .3

وطالبي اللجوء والنازحين داخليا  في أفريقيا وعهدت إليه بمسؤوليات مكثفة تتصل بتعزيز وحماية حقوق 

النازحين داخليا  في أفريقيا. ومنذ ذلك الحين، نفذ المقرر الخاص العديد من األنشطة الالجئين وطالبي اللجوء و

 .8وقدم تقارير حول أوضاع الالجئين والنازحين داخليا  في القارة
من األهمية بمكان أيضا  اإلشارة إلى أنه على المستوى الوطني، قامت بعض الدول األفريقية بسن قوانين ووضع  .4

جيات بشأن النزوح الداخلي، مثل أنجوال وبوروندي )في سياق اتفاق السالم والبرنامج سياسات واستراتي

الوطني( وليبريا وسيراليون والسودان وأوغندا وكينيا. وفي نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

 والصومال، تعمل الحكومات مع الشركاء على إعداد سياسات وصكوك.   
 22دولة عضو في االتحاد األفريقي على اتفاقية كمباال، بينما أودعت  39، وقعت 2014واعتبارا  من أكتوبر  .5

 دولة وثائق التصديق.
وتعد هذه االتفاقية عالمة بارزة بما أنها تقنن، ألول مرة، االلتزامات التفصيلية للدول والجهات الفاعلة األخرى  .6

نزوحهم وضمان أنه جاري البحث عن حلول دائمة  لمنع النزوح الداخلي القسري وحماية النازحين داخليا  أثناء

من أجل النازحين داخليا  وبمشاركتهم النشطة. وهنا نكون إزاء تقدم هائل في تطور القانون الدولي بشأن النزوح 

الداخلي منذ تاريخ نشر المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بخصوص النزوح الداخلي )يشار إليها فيما بعد بـ 

                                                           
7 .=https://icglr.org/spip.php?article2.  5 

8 .http://www.achpr.org/english/_info/index_rdp_en.html 5 

9. bal first: a Convention for the displaced, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ConventionForTheDisplaced.aspxA glo 5 

 .2008مشروع جامعة برن حول النزوح الداخلي في أكتوبر  –. كتيب القانون وصانعي السياسات نشر بواسطو مؤسسة بروكنجز 10

،   ,/http://www.internal,  displacement.org/8025708F004BE3B1-.  مشروع تشريع نموذجي حول تنفيذ بروتوكول حماية ومساعدة النازحين داخليا  11

لمنطقة البحيرات   displacement.org/8025708F004BE3B1/-http://www.internal  مشروع تشريع نموذجي بشأن حقوق الملكية لألشخاص العائدين وحق العودة

نون النموذجي للبحيرات الكبرى يوفر دليال  لبعض الخطوات اإلدارية والمؤسسية ، ينص على "أن القا2008الكبرى، اتفاق البحيرات الكبرى وحقوق النازحين داخليا ، دليل للمجتمع المدني والمبادرة الدولية لحقوق الالجئين، 

من األمثلة الجيدة في هذا الصدد القوانين النموذجية التي أعدت بواسطة لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  الممكنة التي يمكن اتخاذها بهدف تنفيذ البروتوكول في القوانين الوطنية".

laws.html-and-treaties-tools/model-http://www.unodc.org/unodc/en/legal://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration.html and UNODC http 

ية كمباال( من اتفاق2)3. المادة 12
http://au.int/en/sites/default/files/     اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن حماية ومساعدة النازحين داخليا  في أفريقيا )اتفاقية

 كمباال(.
 

 
 

 

التعاون مباشرة مع )د( على أنه "يجب على االتحاد األفريقي 8. تنص اتفاقية كمباال على التزام االتحاد األفريقي، حيث تنص في المادة 13

الدول األفريقية والمنظمات الدولية والوكاالت والهيئات اإلنسانية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الغاعلة األخرى ذات الصلة، فيما 

 يتعلق بالتدابير المناسبة الواجب اتخاذها بخصوص حماية ومساعدة النازحين داخليا ".

14 .http://www.au.int/en/sites/default/files/Constitutive_Act_en_0.htm 
 

 

8  

 

http://www.achpr.org/english/_info/index_rdp_en.html
http://www.internal-/
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/
http://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html
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. ومنذ ذلك الحين، ظلت القواعد التي تكفل حماية النازحين داخليا  بموجب 91998توجيهية"( في "المبادئ ال

القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي متناثرة. والثابت أن التقدم المحرز منذ نشر المبادئ 

اسات جيع الدول على اعتماد قوانين وسيالتوجيهية هو تقدم كبير. والعمل الذي تم لنشر المبادئ التوجيهية وتش

لتنفيذ هذه المبادئ سجل بدوره تقدما  جوهريا . ويجدر التنويه أيضا  بأن المنظمات الدولية والجهات المفوضة 

بمهام من منظمة األمم المتحدة واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )اللجنة( أنجزت عمال  ضخما  في 

و استخدام المبادئ التوجيهية. ويظل من المهم اإلشارة إلى أنه ال يزال من الضروري المضي إلى األمام نح

تناول ومعالجة االحتياجات المحددة للنازحين داخليا  ووضعهم الشديد الهشاشة من خالل صك ملزم شامل 

 وعالمي.
 عن مشروع القانون النموذجي خلفية

كمباال نقاشا  واسعا  حول أسانيد وحجج اقتراح مثل هذا القانون على يحتمل أن يثير نشر قانون نموذجي التفاقية  .7

دول تتعدد وتتنوع تقاليدها القانونية. وقد يعتقد البعض أن مثل هذا القانون النموذجي قد يقلص االلتزامات التي 

مات جديدة اتنص عليها اتفاقية كمباال. في حين قد يتخوف آخرون من أن يتضمن مشروع القانون النموذجي التز

غير واردة في اتفاقية كمباال. بل أن البعض أعربوا عن قلقهم، حيث أنه نظرا  لتنوع التقاليد التشريعية خاصة 

فيما بين البلدان التي تخضع لقوانين موحدة ونظم قارية وفي ضوء الحاجة إلى قوانين بشأن النزوح الداخلي 

ن داخليا ، فأن القانون النموذجي المعد قد ال يسمح بالتالي لمعالجة المشكالت المحددة التي يواجهها النازحو

. وفي حين أننا هنا إزاء مخاوف 10بإجراء مشاورات شاملة مع جميع أصحاب المصلحة عند إعداده وتحليله

مشروعة، فأن القوانين النموذجية استخدمت بشكل متزايد للتشجيع على سن قوانين وطنية، على المستوى 

على حد سواء. مثل هذه القوانين النموذجية تعد صكوكا  مفيدة كمراجع  11ستوى األمم المتحدةاإلقليمي وعلى م

ولتوفير سياق أوسع للقائمين على صياغة القوانين. وهذه الصكوك يكون لها تأثير دائم في السماح بتدبرات 

  وتأمالت أعمق حول جوهر االلتزامات وأفضل الطرق الممكنة لسن التشريعات المحلية.

إن القانون النموذجي سوف يساعد في تسريع وتيرة تنفيذ الدول األطراف اللتزامها "بإدماج التزاماتها بموجب  .8

هذه االتفاقية في القوانين المحلية عن طريق سن أو تعديل التشريعات ذات الصلة بحماية ومساعدة النازحين 

                                                           
 من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي. 4و 3. المادتان 15

 .http://www.au.int/en/sites/default/files/Protocol_peace_and_security.pdfمن البروتوكول الخاص بإنشاء مجلس السلم واألمن.  14. الديباجة والمادة 16

17 .http://www.au.int/en/sites/default/files/9  فبراير  15الميثاق األفريقي بشأن الديمقراطية واالنتخابات والحكم، دخل حيز النفاذ في

2011 .s/default/files/Charter%20on%20Democracy%20and%20Governancehttp://www.au.int/en/site  

. قرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن مختلف البالغات ذات الصلة المباشرة بالنازحين داخليا  التي تم يحثها، خاصة 18

  .http://www.achpr.org/english/_info/Decision_subject.html من الميثاق: 22و 18المادتين 

 

 . بعص هذه الصكوك الدولية الرئيسية مشار إليها مباشرة في ديباجة اتفاقية كمباال.19

 . تم النظر في القوانين والسياسات من شتى أنحاء العالم، على سبيل المثل من أفريقيا: أنجوال وبوروندي وليبريا وسيراليون20

والسودان وأوغندا، ومن أمريكا الالتينية: كولومبيا، واألخرى متاحة على: 

index-policies-policies/idp-and-http://www.brookings.edu/about/projects/idp/laws .  المقوع أيضا  على مقاالت يحنوي

حول القوانين والسياسات الوطنية التي يجب بحثها. عالوة على ذلك، فأن المناقشات والتوصيات حول مشروعات القوانين 

والسياسات الوطنية المقدمة التي أعدها المقرر الخاص لمجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة المعني بحقول اإلنسان الخاصة 

 . يا  تم أيضا  اٌطالع عليها.بالنازحين داخل

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/A.HRC.19.54.Add%202_en.pdf 

 

 

 

http://www.au.int/en/sites/default/files/Charter%20on%20Democracy%20and%20Governance
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ما أنه سيساعد في تنفيذ االتفاقية باعتبارها إطارا  . ك12داخليا  باالتساق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"

 .  13للتعاون اإلقليمي والدولي الذي من المتوقع أن يضطلع االتحاد األفريقي بدور أكثر استباقية في تنفيذه

 . المنهجية والمصادر2

ة مواءمته نييتبع في صياغة القانون النموذجي نهج شامل بحيث يكون من السهل على السلطات الوطالمنهجية:  .9

وتكييفه مع المظاهر المتعددة للنزوح الداخلي. ولقد بذلت محاولة للتقيد بنص وروح اتفاقية كمباال. ولكن بما أن 

اتفاقية كمباال تنص فقط على التزامات عامة، فقد تم استخدام المصادر المبينة أدناه في صياغة المواد ذات 

مواد سواء من معاهدات أو مصادر قانونية ضعيفة النفاذية مع الصلة. ونتيجة لذلك، تم استخالص عدد من ال

إدخال تعديالت طفيفة عليها لضمان اتساقها مع سياقات القوانين الوطنية. ولدى المقرر الخاص قناعة بأن اتفاقية 

 اكمباال توفر نطاقا  أوسع وأن القانون النموذجي وأي مالحق له أو أي صكوك أخرى أو حواشي يمكن استخدامه

 لتعزيز التنفيذ وضمان نشر أوسع للقانون الدولي الناشئ عن النزوح الداخلي.  

 تعد اتفاقية كمباال األساس. المعاهدات الدولية واألفريقية لحقوق اإلنسان ومصادر أخرى قائمة على المعاهدات: 10

. ومن ثم، 14تحاد األفريقيالرئيسي للقانون النموذجي والتي اعتمدت هي نفسها تحت مظلة القانون التأسيسي لال

فأن االتفاقية ترتكز على أهداف ومبادئ االتحاد األفريقي كما ينص على ذلك القانون التأسيسي. ويشمل هذا 

األخير عددا  من األحكام الرئيسية تعالج موضوعات تتعلق بحماية الناحين داخليا ، مثل تشجيع التعاون الدولي 

ألمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتعزيز المبادئ والمؤسسات وإيالء االعتبار الواجب لميثاق ا

الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب اتساقا  مع الميثاق 

مباال ك األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وغيره من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة. ولذا، تسترشد اتفاقية

بالتطبيق العام للمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي أو باإلدماج المباشر، بما في ذلك حق االتحاد 

األفريقي في التدخل في دولة عضو بناء على مقرر صادر عن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات األعضاء في 

الحرب واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية، االتحاد األفريقي حالة الظروف الخطيرة: وهي تحديدا  جرائم 

احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، تعزيز العدالة االجتماعية لضمان 

تنمية اقتصادية متوازنة، احترام قدسية الحياة البشرية، إدانة ورفض اإلفالت من العقاب واالغتياالت السياسية 

   .15فعال اإلرهابية واألنشطة التخريبيةواأل

أساسا  هاما  إضافيا  التفاقية  2002. يوفر البروتوكول الخاص بإنشاء مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي لعام 11

كمباال والقانون النموذجي بشأن النازحين داخليا . ويعترف البروتوكول بالعالقة بين النزاعات والتهجير القسري 

ص على دور مجلس السلم واألمن في تنسيق الشؤون اإلنسانية ويقر صراحة بأن النزاعات أجبرت كما ين

 .16الماليين من األشخاص في أفريقيا على النزوح الداخلي، بما في ذلك النساء واألطفال

                                                           
 

 

 

 

21 .policies-and-http://www.brookings.edu/about/projects/idp/laws 16 

)ه( من اتفاقية كمباال على أحد االلتزامات العامة "احترام وضمان احترام القانون اإلمساني الدولي فيما يتعلق بحماية  3تنص المادة  . 22

( و)ج( تنص على التزامات الدول بشأن الحماية ضد النزوح الداخلي "النزوح الجماعي أو الفردي 4)4النازحين داخليا ، وبموجب المادة 

نيين في حاالت النزاعات المسلحة، فيما عدا إذا تطلب ذلك أمن المدنيين أو أسباب عسكرية، وفقا  للقانون اإلنساني الدولي والنزوح للمد

الداخلي الذي يستخدم دوليا  كأداة للحرب أو نتيجة انتهاكات أخرى للقانون اإلنساني الدولي في حاالت النزاعات المسلحة. كما ينص على 

( )ب( التي تنص على أن "اإلبادة الجماعية 1)9الدول األطراف بشأن الحماية والمساعدة خالل عملية اإلخالء، بموجب المادة التزامات 

( )ب( على 2)20والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون اإلنساني الدولي ضد النازحين داخليا . وتنص المادة 

http://www.brookings.edu/about/projects/idp/laws-and-policies
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 8جب المادة ، وبمو2007يناير  30. ويطالب الميثاق األفريقي حول الديمقراطية واالنتخابات والحكم الصادر في 12

منه، الدول األطراف باعتماد تدابير تشريعية وإدارية لضمان حقوق المرأة واألقليات العرقية والمهاجرين 

 .  17واألشخاص ذوي اإلعاقة والالجئين والنازحين وغيرهم من الفئات االجتماعية المهمشة والضعيفة

 18أعم، مثل الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب . فيما يتعلق بالمعاهدات اإلقليمية األخرى ذات نطاق تطبيق13

ومعاهدات مثل الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الذي يتضمن أحكاما  تمتد لتشمل النازحين داخليا  

وبروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا، هي أيضا  صكوك 

م استخدام بروتوكول البحيرات الكبرى الخاص بالنازحين داخليا  في صياغة مشروع القانون ذات صلة. كما ت

 النموذجي.

. يتمتع النازحون داخليا  بنفس حقوق اإلنسان التي يتمتع بها المواطنون الخاضعون للدولة المعنية. كما تكفل الدولة 14

والمعاهدات  1948اإلنسان الصادر في حماية قصوى لجميع األشخاص بموجب اإلعالن العالمي لحقوق 

 العالمية واإلقليمية بشأن حقوق اإلنسان التي صادقت عليها هذه الدولة وكذلك القوانين الوطنية. 

. بما أن معظم الدول األفريقية هي أطراف في المعاهدات العالمية لحقوق اإلنسان، فأن مشروع القانون النموذجي 15

عليها في عدد من المعاهدات ذات الصلة. وباإلضافة إلى عدد من الصكوك أدرج أيضا  الحقوق المنصوص 

الدولية واألفقليمية الرئيسية األخرى، استرشد المقرر الخاص بالصكوك الدولية الرئيسية التالية: االتفاقية الدولية 

ادية واالجتماعية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتص1965للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 

، اتفاقية القضاء على جميع 1967، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1967والثقافية لعام 

اتفاقية مناهضة  ،1989، االتفاقية بشأن حقوق الطفل ورفاهيته لعام 1979أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

، البروتوكول 1984لعام  القاسية أو الالإنسانية أو المهينةالمعاملة أو العقوبة  التعذيب وغيره من ضروب

، 2000مايو  25االختياري التفاقية حقوق الطفل الخاص باشتراك األطفال في النزاعات المسلحة المؤرخ في 

 9، اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية المؤرخة في 2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 

، االتفاقية الدولية بشأن 2006، االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري لعام 1948بر ديسم

واتفاقية منظمة العمل الدولية  1990ديسمبر  18حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المؤرخة في 

 .19بشأن بالشعوب األصلية والقبلية 1989لعام  169رقم 

بحث مشروع القانون النموذجي قوانين وسياسات وطنية من أفريقيا وأجزاء أخرى  والسياسات الوطنية:القوانين . 16

دولة اعتمدت صكوكا  بشأن النزوح الداخلي. وصارت  28. وحاليا  هناك ما يزيد على 20من العالم، حيثما وجدت

                                                           
لم تنطوي على إخالل بحقوق النازحين داخليا  بموجب الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والصكوك األخرى للقانون أن "هذه االتفاقية 

قيدة ماإلنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وعلى النحو نفسه، يجب أال عدم فهمها أو تفسيرها، بأي حال من األحوال، على أنها 

 قلة للحماية القائمة إعماال  للصكوك المشار إليها هنا.  أو معدلة أو معر

 
 

 

 

( )أ(، 4)85؛ المادة 1949أغسطس  12من االتفاقية الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحر. جنيف،  147و 49. المادتان 23

يونيو  8(، 1لنزاعات المسلحة الدولية )برتوكول ، والمتعلقة بحماية ضحايا ا1949أغسطس  12البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف ، 

، البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية )البروتوكول 17( )](، 3)4. المادة 1977

 ttp://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument/h. 1977يونيو  8(، 2

)ز( من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي حول "حق االتحاد األفريقي في التدخل في دول عضو بناء على مقرر من المؤتمر 4. المداة  42

في حالة الظروف الخطيرة، أي تحديا  جرائم الحرب واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية 

http://au.int/en/sites/default/files/Constitutive_Act_en_0.htm 
 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument/
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. كما اعتمدت كينيا 2011م المكسيك هي أول دولة تعتمد سياسة وطنية خالل مؤتمر إقليمي في شياباس عا

. وخالل عملية الصياغة تم االسترشاد بقوانين من أنجوال وبوروندي وليبريا 2012تشريعا  جوهريا  في 

 .21وسيراليون والسودان وأوغندا

لقد تم إدراج القانون اإلنساني الدولي في اتفاقية كمباال ، ولكن دون أن يتضمن النص القانون الدولي اإلنساني: . 17

أي تعريف أو وصف لهذا القانون. ويستخدم المصطلح العام للقانون اإلنساني الدولي في صلب اتفاقية كمباال، 

. وحيث أن معظم االلتزامات 22بما في ذلك في اإلشارة إلى األفعال المحظورة بموجب القانون الدولي العام

ية جنيف الرابعة والبروتوكوالت اإلضاف المنصوص عليها في القانون اإلنساني الدولي هي مستقاة من اتفاقية

. وبقدر ما يشمل المصطلح العام للقانون 23الملحقة بها، فأنه من الممكن أن يؤخذ في التنفيذ بالمواد ذات الصلة

اإلنساني الدولي أحكاما  وردت في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الدولية، وأحكاما  

عن المحكمة وعن محاكم جنائية دولية مخصصة أخرى، فإن مدى االلتزامات باإلضافة إلى قضائية صادرة 

مدى االلتزامات العامة للقانون الدولي يلزم جميع الدول بتكريس معاملة منفصلة للجنة االتحاد األفريقي للقانون 

الرابعة  مل اتفاقيات جنيفالدولي. ويكفي لغرض صياغة هذا القانون النموذجي أن المصطلح يتم فهمه بحيث يش

وبروتوكوالتها اإلضافية المطبقة عالميا  واألجزاء من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المدرجة في 

. ولقد استفادت كل من هذه المناقشات وعملية الصياغة من عمل اللجنة 24القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي

حول النزوح الداخلي والنازحين، ال سيما  38ون الدولي العرفي، الفصل الدولية للصليب األحمر حول القان

. وحيث أن هذه القواعد أعدت استنادا  إلى ممارسات مكثفة للدولة ومصادر متعددة، 25133 – 129القواعد 

 .26فأنها توفر توجيهات واضحة لآلليات الوطنية المختصة بسن التشريعات

لتوجيهية لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي اعتبرتها  الجمعية العامة لألمم المتحدة المبادئ االمبادئ التوجيهية: . 18

يعبر عن العزم على اتخاذ تدابير  27"إطارا  دوليا  هاما  لحماية النازحين داخليا   2005في نتائج القمة العالمية لعام 

وذجي أساسا  على اتفاقية كمباال  التي هي الزمة لزيادة حماية النازحين داخليا ". ويستند مشروع القانون النم

بدورها مستقاة إلى حد كبير من المبادئ التوجيهية. وفي واقع األمر، تعترف اتفاقية كمباال بالحقوق المتأصلة 

                                                           
 
 

 

 

25. ihl/eng/docs/v1_cha_chapter38-http://www.icrc.org/customary 

26. nt of ihl/eng/docs/v1_cha_chapter38, covers act of displacement, transfer of civilian population into occupies territories, treatme-http://www.icrc.org/customary 24

Study on customary international humanitarian law: A contribution to the understanding and respect for  Marie Henckaerts,-internally displaced person, property rights. Also Jean

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0860.pdf857, March 2005.  the rule of law in armed conflict, International Review of the Red Cross, Vol.  85, no 

27 .ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement-dds-http://daccess/RES/60/1,  

 . ديباجة اتفاقية كمباال28

29 .A/48/579 of  9 November 1993 

 

 
  

 
 

 

 

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter38
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0860.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement
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للنازحين داخليا  كما ينص عليها ويحميها مجال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي وكما ينص عليها في 

الخاصة بالنزوح الداخلي، والمعترف بها كإطار دولي هام لحماية  1998هية لألمم المتحدة لعام المبادئ التوجي

 .28النازحين داخليا "

. تم إعداد مشروع القانون النموذجي باالستناد أيضا  إلى أحكام المبادئ التوجيهية وعمل الجهات المفوضة بمسائل 19

ممثال  لألمين  1992م بأن تعيين السيد فرانسيس دينج في يوليو النزوح الداخلي. ويجدر التنويه في هذا المقا

قد أفضى إلى إعداد المبادئ التوجيهية وسلسة من التقارير وفرت  29العام لألمم المتحدة بشأن النازحين داخليا  

لسيد ا رؤية واضحة بشأن أوضاع النازحين داخليا  عبر أنحاء العالم. ولقد تم االسترشاد على نحو شامل بتقارير

دينج وتلك أعدت الحقا  بواسطة كل من السيد وولتر كالين والمقرر الخاص الحالي لمجلس حقوق اإلنسان 

الخاص بالنازحين داخليا  التابع لألمم المتحدة، السيد شيلوكا بياني، حول زياراتهم الميدانية وتحليالتهم وتعليقاتهم 

لمفوضين والمقرر الخاص للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان القانونية. إن العمل المكثف الذي أنجزه هؤالء ا

والشعوب المعني بشؤون الالجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليا  أسهمت بدورها في تعزيز الفهم العالمي 

 واإلقليمي للنزوح الداخلي ومسؤوليات الدول تجاه النازحين داخليا .

هية باعتبارها إطارا  معياريا  غير ملزم يؤكد مجددا  القانون الدولي القائم . إن القبول الواسع النطاق للمبادئ التوجي20

ويوفر توجيهات أوضح الستجابات أكثر فعالية قد صار أمرا  ذا أهمية حاسمة بالنسبة ألي عمل يتعلق بالنزوح 

ت المفصلة ى المناقشا. كما أن تقارير المقررين الخاصين المعنيين بشؤون النازحين داخليا  باإلضافة إل30الداخلي

حول التحديات المعاصرة للنزوح الداخلي، إنما تتيح مناقشات منهجية حول أجزاء أساسية من اإلطار 

. وتتضمن هذه التقارير أيضا  بعض األمثلة واالستنتاجات والتوصيات التي استخدمت كمصدر إلعداد 31القانوني

إضافية مثل الخطوط التوجيهية التشغيلية بشأن . واعتماد صكوك 32بعض أحكام مشروع القانون النموذجي

حماية األشخاص في حاالت الكوارث الطبيعية وكذلك اإلطار بشأن حلول دائمة للنازحين داخليا  المعتمد من 

                                                           
30  .A/58/393 of 26 September 2003 

 

 
 

 

31 .A/60/338 of 7 September 2005 ،  تشمل على سبيل المصال المناقشات الهامة حول الوصول إلى المساعدة غير التمييزية وحماية النساء

 .18-16واألطفال والوصول إلى التعليم وفقدان الوثائق ومشاركة النازحين داخليا  والحلول الدائمة وقضايا الملكية. ص

32 . A/HRC/4/38 of 3 January 200712لتوجيهية، ص ، مناقشة مشروع الخطوط ا .A/HRC/19/19/54 of 26 December 2011, ،

 A/HRC/19/19/54 of. 21-13مناقشات حول النازحين داخليا  والمجتمعات المضيفة الحلول الدائمة واستنتاجات وتوصيات هامة ص.

26 December 2011, اإلنسان المعني بحقوق اإلنسان ، في هذا التقارير للبعثة الموفدة إلى كينيا، صاغ المقرر الخاص لمجلس حقوق

 هامة للنازحين داخليا  استنتاجات وتوصيات ذات عالقة عالمية ولها أهميتها في بحث اإلطار القانوني.

33 .A/66/285, of 6 August 2011, A/HRC/16/43/Add.5  or A/HRC/19/19/54 of 26 December 2011. 

34 .http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/resources/HEnglish.pdf 

35 .http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/1016_internal_displacement/10_internal_displacement_manual.pdf.    
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اللجنة الدائمة للوكاالت المعتمدة، إنما تعد خطوات هامة لالستخدام العملي للمبادئ التوجيهية ولصياغة األطر 

 .33طنيةالقانونية الو

. وفيما يتعلق بالوثائق العديدة األخرى التي أعدت بغرض إعداد المزيد من المبادئ التوجيهية، خاصة الحواشي 21

المدرجة في المبادئ التوجيهية والوثائق التي تهدف إلى مساعدة الدول والفاعلين اآلخرين في تطبيق المبادئ 

طبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بالنزوح الداخلي مثل الكتيب حول ت -أو صياغة واعتماد صكوك وطنية 

معهد بروكنجز -والدليل القانون وصانعي السياسات الذي نشر بواسطة جامعة 199934الصادر في عام 

، فأنها بالتأكيد تمثل أهمية حيوية في إطار المناقشات  2008لمشروع برن حول النزوح الداخلي في أكتوبر 

 . 35حول القانون النموذجي

. عالوة على ما تقدم، فأن الدراسات وتقارير الزيارات القطرية التي سلمها المكلفون بتفويضات بشأن النزوح 22

الداخلي قد سلطت الضوء على خطورة أوضاع النازحين داخليا  والطريقة التي انتهجتها دول عديدة من شتى 

 نين واالستراتيجيات والسياسات الوطنية.أنحاء العالم في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك من خالل القوا

، قررت لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة إدراج "حماية األشخاص في حاالت 2007في قانون الكوارث: . 23

أحاطت الجمعية العامة  2007ديسمبر  6الصادر في  62/66. وفي قرارها 36الكوارث" في برنامج عملها

اللجنة بإدراج الموضوع في برنامج عملها. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت اللجنة بصفة مؤقتة العامة علما  بقرار 

عددا من المواد على أساس التقارير المقدمة من المقرر الخاص للجنة القانون الدولي حول موضوع حماية 

ف جنة تعريأوسبينا ولجنة الصياغة التابعة لل-األشخاص في حالة وقوع كوارث والسيد ادواردو فالنشيا

"الكارثة" الذي اعتمد من المقرر الخاص في القانون النموذجي. ولقد كانت مواد اللجنة حول التعريف، أدوار 

، موافقة 37الدولة المتضررة، واجب الدولة المتضررة في السعي من أجل الحصول على المساعدة اإلنسانية

  في إعداد مواد القانون النموذجي. الدولة المتضررة على تقديم المعونة اإلنسانية  مفيدة جدا  

. اعتمدت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر مبادئ توجيهية للتسهيل والتنظيم المحلي لإلغاثة الدولية 24

. كما أن تنفيذ مشروع بواسطة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 38في حاالت الكوارث والمساعدة األولية للتعافي

الل الحمر حول "نموذج لقانون بشأن التسهيل والتنظيم المحلي لإلغاثة الدولية في حاالت الكوارث األحمر واله

                                                           
 

63.http://www.un.org/law/ilc/index.htm  34  

f 

 

 

 37 

12 August    2011) –3 June and 4 July–third session (26 April-Report of the International Law Commission Sixty 38  

.http://untreaty.un.org/ilc/reports/2011/2011report.htm 

38 .30th International Conference Geneva, 26-30 November 2007,  

 .r4.pdf-resolutions/ic-Conference/2007/final-http://www.ifrc.org/Global/Governance/Meetings/International   

39 .://www.ifrc.org/PageFiles/88609/Pilot%20Model%20Act%20on%20IDRL%20(English).pdf. http 

40 .http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/105/12/PDF/G0710512.pdf?OpenElement 

41 .See Report by Special Rapporteur http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-43.pd  

المجلس  ن: مقررقام االتحاد األإلريقي بتعميم مقررات بشأن الالجئين والنازحين داخليا  وكذلك داخل سياق المقررات بشأن السلم واألم .42

في شرم الشيخ، مصر، مقررا المجلس التنفيذي  2008الصادر في يوليو  EX/CL.413 (XIII)التنفيذي لالتحاد األفريقي 

EX.CL/Dec.129 (V) and EX.CL/127 (V)  في أديس أبابا. 2004الصدران في يوليو 

http://www.ifrc.org/Global/Governance/Meetings/International-Conference/2007/final-resolutions/ic-r4.pdf
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واإلنعاش يتضمن أحكاما  كثيرة حول مختلف جوانب تسهيل عمل اإلغاثة قد وفر   39والمساعدة األولية للتعافي

 مصدرا  مفيدا  لصياغة القانون النموذجي. 

التي أعدت ثم تم تطويرها بواسطة  40التشغيلية بشأن حقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية . كما أن المبادئ التوجيهية25

، أفادت بدورها كمصدر هام لإلعداد أو التطبيق المباشر بواسطة 41المكلفين بتفويضات خاصة بالنزوح الداخلي

 الدول في حاالت الكوارث الطبيعية.

ص بالعديد من القرارات واإلعالنات والخطوط التوجيهية كما استرشد المقرر الخامصادر قانونية أخرى: . 26

وغيرها من الصكوك غير الملزمة المعتمدة من االتحاد األفريقي وهيئات األمم المتحدة ومنظمات إقليمية أخرى. 

تم اإلشارة إلى البعض منها في ديباجة  42وقد اعتمد االتحاد األفريقي مقررات وقرارات بشأن النزوح الداخلي

ية كمباال. وفيما يتعلق بإعالن الخرطوم الذي اعتمد خالل االجتماع الوزاري لمنظمة الوحدة األفريقية حول اتفاق

، فأنه غلّف مختلف المقررات والقرارات 1998الالجئين والعائدين والنازحين داخليا  في أفريقيا، في ديسمبر 

ت بعض النقاط الرئيسية في اإلعالن على ضرورة المعتمدة من المنظمات اإلقليمية على مدى السنوات. ولقد شدّد

سن تشريعات وطنية واعتماد لوائح وقواعد إجرائية إدارية لضمان التنفيذ الفعال والكامل للصكوك التي انضمت 

إليها الدول والتي تدعو إلى إيجاد حلول دائمة لمشكلة التهجير القسري وتحث على حماية العاملين في المجال 

ن سالمتهم وأمنهم وتطالب المنظمات وعمال اإلغاثة بااللتزام بالقوانين واللوائح الوطنية للدول اإلنساني وضما

 .43التي يعملون فيها

. في سياق إطار األمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان ، ينص إعالن وبرنامج عمل فيينا، الصادران عن المؤتمر 27

ضوء النهج الشامل يشدّد المؤتمر العالمي حول حقوق  ، على أنه "في1993العالمي حول حقوق اإلنسان لعام 

اإلنسان على أهمية إيالء اهتمام خاص، بما في ذلك من خالل المنظمات الحكومية واإلنسانية والعمل على إيجاد 

 .44حلول دائمة للمسائل المتعلقة بالنازحين داخليا ، بما يشمل عودتهم الطوعية واآلمنة وإعادة تأهيلهم

س األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، باالتساق مع تقاليد لجنة األمم المتحدة السابقة بشأن حقوق اإلنسان، قدم . إن مجل28

إسهاما  فعاال  في إعداد نظام الحماية بشأن حقوق اإلنسان للنازحين داخليا . وباإلضافة إلى العمل العمل المركزي 

صة بالنازحين داخليا ، فقد أسهم مختلف المكلفين الذي أنجزه المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان الخا

بتفويضات من مجل حقوق اإلنسان في مجاالت تفويضهم وعملوا مباشرة على تعزيز حقوق ورفاهية النازحين 

الذي يتضمن  2007داخليا . فعلى سبيل المثال، إعالن األمم المتحدة حول حقوق السكان األصليين  الصادر عام 

                                                           
 

 

 

 

 www.issafrica.org/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/oau/keydocshttp//:إعالن الخرطوم حول الالجئين  .43

 ،1993يونيو  25إعالن وبرنامج عمل فيينا المعتند من المؤتمر العالمي حول حقوق اإلنسان في فيينا في . 44
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/vienna.pdf 

45 .A/RES/61/295 of 13 September 2007, http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/07/PDF/N0651207.pdf?OpenElement 
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حقوق السكان األصليين فيما يتعلق بإرضهم ومواردهم وهويتهم وحمايتهم من الطرد وإعادة اعترافا  محددا  ب

 .45التوطين، كان له أثر مباشر على الحماية الشاملة التي تمنح للنازحين داخليا  

والخطوط ، والمبادئ 46نازحينمبادئ "بينيرو" المتعلقة برد المساكن والممتلكات لالجئين وال يجدر التنويه بأن. 29

ألمم ل لتابعاإلى مجلس حقوق اإلنسان  ةتنمية المقدماإلبعاد والتهجير بسبب الاألساسية بشأن عمليات التوجيهية 

هامة ألحكام مشروع القانون النموذجي بشأن هذه القضايا الحساسة،  تضمنت توجيهات 200647المتحدة في عام 

فبراير  27 من تاسعة عشر المنعقدةفي دورته العادية اليا . ونازحين داخللل فيما يتعلق بالحلول الدائمةال سيما 

السكن الالئق كعنصر من عناصر الحق في بشأن  ، أصدر مجلس حقوق اإلنسان قرارا  2012مارس  23إلى 

على احترام وحماية المعنية يشجع القرار "الدول والجهات و .في سياق حاالت الكوارث كريممستوى معيشي 

المبادرات من خالل كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي الئق  مناسبلسكن الوإعمال الحق في ا

رث لكواتعامل مع اللحد من مخاطر الكوارث والوقاية منها والتأهب لها، وكذلك في جميع مراحل ال األوسع نطاقا  

 أنتجتها كوتطبيقات عامة وصكووهناك أيضا دراسات وتوصيات بشأن حاالت محددة ". 48التعافي من آثارهاو

آليات حقوق اإلنسان، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والهيئات اإلنسانية التابعة لمنظومة األمم 

 .داخليا   النازحينبشأن وضع تشريعات وطنية بالمتحدة التي لها صلة مباشرة 

ل وقضايا المتحدة خيرة واسعة في مسائ. على مدار السنين، اكتسبت المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم 30

النزوح الداخلي وأصدرت، داخل إطار مجموعة الحماية العالمية، أدوات هامة، مثل الكتيب الخاص بعمليات 

. وهذا الكتيب، على سبيل المثال، يحتوي على معلومات تفصيلية بشأن مصادر القانون 49النازحين داخليا  

مصدر إضافي للعملومات بالنسبة للجهات الوطنية في عملية صياغة التشريعات والخلفية المادية والتي قد تفيد ك

 والسياسات الوطنية.

مادة. وقد تمتنظيم مشروع المواد وفقا  لهيكل اتفاقية كمباال  63فصال  و 14. ينقسم مشروع القانون النموذجي إلى 31

عدة والحل الدائم. كما يحتوي على أحكام بحيث تغطي جميع جوانب النزوح الداخلي: الوقاية، الحماية، المسا

في شأن التعويض واالنتصاف وأحكام جزائية لمنع النزوح الداخلي التعسفي والمالحقة القضائية لألفعال 

 اإلجرامية التي ترتكب ضد النازحين داخليا . 

ادئ. وتهدف هذه األحكام العامة الخاصة بالتعريفات وأهداف ونطاق التشريع والمب الفصل األول. يتضمن 32

ي حول منع النزوح الداخل الفصل الثانيااللتزامات إلى احترام وضمان احترام القانون اإلنساني الدولي. يدور 

حيث تبدأ األحكام الموضوعية للقانون النموذجي بالمنع باعتبار أنه يأتي في الصدارة من المسؤوليات المنوطة 

يقترح موادا  تمكن الدول من اتخاذ تدابير لمنع االنزوح الداخلي. ويعد بالدول. وهو يأخذ كل هذا بعين االعتبار و

المنع إحدى مراحل عملية النزوح باعتبارها تحديا  يتعلق بالموارد والقدرة على منع النزوح الداخلي، خاصة 

                                                           
64 .(E/CN.4/Sub.2/2005/17 and E/CN.4/Sub.2/2005/17/Add.1), 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf  

47. (A/HRC/4/18, Annex I) http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf  

48 .A/HRC/19/L.4 ويشمل معايير مهمة تعد جحيوية لمزيد من تطوير نظام الحماية للنازحين داخليا   2012مارس  15، الصادر في. http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G12/119/94/PDF/G1211994.pdf?OpenElement. 
 
 

 

 

. مختطر الحماية: المنع، التخفيف واالستجابة، 2010العالمية، مارس . كتيب بشأن حماية النازحين داخليا ، فريق عمل مجموعة الحماية 49

 الجزء الخامس، برنامج التوثيق للنازحين داخليا ، كولومبيا، المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة.
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 ل الثالثصالففي الحاالت التي قد يكون فيها سبب النزوح هو كارثة طبيعية أو تغير المناخ. في حين يتناول 

النزوح الداخلي الناتج عن كوارث من خالل مواد تسلط الضوء على المسؤولية األولى التي تقع على الدول فيما 

يتعلق بحماية الناس واتخاذ تدابير للتخفيف من تداعيات النزوح الداخلي على المتضررين. ويشمل هذا الجزء 

 المصطلح لم يرد تعريف له في اتفاقية كمباال ولم تبذل تغير المناخ المتسبب في النزوح كأحد التحديات. وهذا

محاولة في هذا الشأن في مشروع القانون النموذجي. والواقع أن العناصر التي ينطوي عليها تغير المناخ 

معروفة في معظمها وبحدة في افريقيا التي تعاني من الجفاف المستمر والفيضانات والتصحر وما إلى غير ذلك 

 . ومن هنا كان استشعار ضرورة إدراجه في النص.50من الكوارث

النزوح الداخلي الناجم عن انتهاكات حقوق اإلنسان والنزاعات المسلحة والعنف المعمم.  الفصل الرابع. يتناول 33

وفي هذا الفصل ينصب التركيز على حماية النازحين خالل النزاعات وأوضاع العنف. وهو يذّكر بالتزامات 

الفاعلة غير الحكومية بموجب القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان. وينبغي هنا عدم الدول والجهات 

اعتباره مبتكرا  لهذه الحماية؛ إذ أن حماية المدنيين، بما في ذلك النازحين والنازحين قسرا  أثناء النزاعات، 

ونظام الحماية هذا يطبق على نحو . 51منظمة تنظيما  جيدا  بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية

متساو عبر جميع أنحاء العالم. وتظل هناك أهمية حيوية لدور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية المدنيين 

خالل النزاعات المسلحة وفقا  للمنصوص عليه في هذه الصكوك وكذلك بالنسبة لعملها المساعد. وأحكام مشروع 

 الفصل وفصول أخرى تؤكد على أهمية القانون اإلنساني الدولي.القانون النموذجي في هذا 

النزوح الناتج عن إنشاء مشاريع. ويتعلق األمر هنا بإعادة توطين األشخاص إلفساح  الفصل الخامس. يتناول 34

ذا هالمجال أمام تنفيذ أنشطة تنموية. وحيث أن أفريقيا تسعى إلى الخروج من دائرة الفقر المدقع والتخلف، فأن 

التحدي سوف يستمر استشعاره بحدة متزايدة خالل العقود القادمة. ولذا يكون من المناسب أن تركز االتفاقية 

على معالجة مشكلة النزوح الناتج عن تنفيذ المشاريع. وتتبع أحكام هذا الفصل النهج المتعدد الوجه لالتفاقية 

وح وضمان أن السكان المتضررين قد تم إدراجهم في بدءا  بالعثور على بدائل للمشاريع المقترحة لمنع النز

عملية صنع القرار مع مواصلة، حيثما يلزم ذلك، العمل بالتوازي مع تنفيذ المشاريع على الحفاظ على حقوقهم. 

وقد يبدو هذا األمر صعبا ، ولكن إذا اعتمدت الحكومات مسبقا  قواعد يمكن التنبؤ بها وشفافة إلرشاد وتوجيه 

 . 52أن ذلك سوف يؤدي، على األقل، إلى التخفيف من العبء عن الذين قد يتضررون من المشاريعالعملية ف

                                                           
 

 

  Also http://www.unisdr.org/archive/21934. المتقشات في مجلس حقوق اإلنسان توضح الصلة بين حقوق اإلنسان وتغير المناخ. 50 

من االتفاقية الرابعة تنص بالفعل على بعض القواعد باعتبارها شكل من أشكال الحماية  49ورد في تعليقات اتفاقيات جنيف أن "المادة  .51

. 1ضد التشريد والنقل واإلجالء في األراضي المحتلة. وتراءى أنه ليس من الضروري غضافة هذه القواعد في البروتوكول 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/475-760023?OpenDocument and under Protocol II Article 17, Art 17 . يجب اال تتم عملية تهجير

السكان المدنيين ألسباب تتعلق بالنزاعات  فيما عدا غذا تطلب ذلم ضمان أمن المدنيين أو مقتضى عسكري. وغي حالة تنفيذ التهجير ال بد 

ان إقامة كريمة للسكان المدنيين من حيث المأوى والصحة العامة والغذاء والسالمة. وال يجوز إجبار من اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضم

 http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/475?OpenDocumentالسكان المدنيين على النزوح ألسباب تتعلق بالنزاعات. 

 
…  

 
 

  . البرنامج العالمي للبنك الدولي حول النزوح القسري 52 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1265299949041/6766328-

1265299960363/FY11-GPFD-Annual-Progress-Report.pdf. 
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حماية النازحين داخليا . ولجعل هذه التغطية أكثر وضوحا  من حيث المجاالت التي تغطيها  الفصل السادس. يغطي 35

ق يسلط هذا الجزء الضوء على الحقو اتفاقية كمباال والصكوك ذات الصلة المشار إليها أعاله باعتبارها مصادر،

ذات األهمية الخاصة بالنسبة للنازحين داخليا  نظرا  لصعوبة األوضاع التي يواجهونها في ضوء غياب هياكل 

الدعم التي كانت موجودة قبل نزوحهم. ومن ثم، فهو يغطي الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

مل األسر، قضايا التسجيل وغيرها من القضايا الحيوية لضمان بقائهم واستمرار سبل والثقافية الحيوية، جمع ش

 معيشتهم باعتبارهم مواطنين منتجين. 

مسألة مساعدة النازحين داخليا  مع التركيز على هؤالء الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة  الفصل السابع. يعالج 36

. وال جدال في أن في الصدارة من الواجبات المنوطة بالدولة نظرا  ألوجه الضعف الخاصة التي يعانون منها

هو توفير المساعدة. ولذا، تم التشديد مجددا  على أن إعادة تأكيد هذا األمر ال يكون كافيا  بالنسبة للدول ذات 

 ةاإلمكانيات المحدودة. ومن ثم، يجب أن تكون لدى هذه الدول القدرة على السعي من أجل الحصول على مساعد

 كما يتعين عليها بذل قصارى جهدها لصالح هؤالء الذين يحتاجون إلى تلقي مساعدة.

مسألة المساعدات اإلنسانية للنازحين داخليا  وهو يمثل في الواقع اسمرارا  للفصل السابق  الفصل الثامن. يتناول 37

ساني. والغرض هنا هو حول المساعدة ولكنه يضيف مسؤوليات على عاتق الجهات العاملة في المجال اإلن

عرض منظور صحيح لواجب الدول في السعي إلى الحصول على مساعدات دولية وتلقي عروض حسنة النية 

من المساعدات والموافقة عليها وتسهيلها أينما كانت في وضع ال يمكنها من توفير المساعدة للذين يحتاجونها 

يير التي يجب على الجهات العاملة في المجال اإلنساني بالقدر الكافي. كما يوفر هذا الفصل حدا  أدنى للمعا

 إتباعها. 

مسألة حماية الملكية؛ فعندما يضطر السكان إلى النزوح لمعظم األسباب التي تم تناولها في  الفصل التاسع. يعالج 38

جة العاجلة ل الحاالقانون النموذجي، ال يكون لديهم الوقت الكافي أو رفاهية التفكير في ممتلكاتهم. إذ هنا تتمث

في إنقاذ حياتهم وحياة أسرهم. وتتناول مواد هذا الفصل الحماية الالزمة للملكية واسترداها المحتمل. يدور 

اآلليات القانونية التي تتيح للنازحين داخليا  التقاضي أو السعي نحو سبل  -حول العالجات الفصل العاشر 

رى للترضية نظير ما لحق بهم من خسارة خاصة من جراء انتصاف فعالة، مثل التعويض أو األشكال األخ

 التهجير القسري.

الجزء األخير من السلسلة المتصلة الحلقات من النزوح والحماية  –الحلول الدائمة  الفصل الحادي عشر. يتناول 39

م ن. ولقد تم تصميوالمساعدة خالل النزوح وأخيرا  العثور على حل دائم إما باإلدماج المحلي وإما بإعادة التوطي

 حول اآلليات الفصل الثاني عشرأو اختيار المواد من مصادر مختلفة بغية إعطاء معنى لكلمة "دائم". يدور 

سيق والتنفيذ باعتبارها أحد المتطلبات المحددة في اتفاقية كمباال والشرط الالزم لكل قانون وطني نالوطنية للت

 للتطبيق الفعال لصالح النازحين داخليا .لكي يكون له معنى وتكون أمامه فرصة 

الجرائم المرتبطة بالنزوح الداخلي وهو يحدد ما هي  الفصل الثالث عشر. يغطي الجزء األخير الموضوعي من 40

عناصر الجرائم التي تم إحصاؤها في اتفاقية كمباال وتلك التي تعد امتدادا  طبيعيا  ألحكام االتفاقية وتكون 

على المستوى الوطني وتم إدماجها في القانون النموذجي اتساقا  مع أحكامه الموضوعية. وفي ضرورية لتنفيذها 

حين تركت األحكام للهيئات القضائية الوطنية ومختلف التقاليد القانونية، هناك حد أدنى من عناصر الجرائم 

 يتة ال ترتكب ضد النازحينأشير إليها في هذا القانون لكي تكون بمثابة قوة رادعة لضمان أن الجرائم المق

 داخليا .     

 

 رابعاً. استخدام مشروع القانون النموذجي لالتحاد األفريقي
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. مشروع القانون النموذجي من المفترض استخدامه كمورد في عملية صياغة التشريعات الوطنية لتنفيذ اتفاقية 41

تسمح بالتكييف المرن مع أوضاع محددة  كمباال  على المستوى الوطني. وقد صمم القانون النموذجي بطريقة

 من حيث أسباب وتحديات النزوح في كل بلد، مما يجعله قابل للتكيف بسهولة مع مختلف األنظمة القانونية.

( من اتفاقية كمباال، فأنه ينبغي على السياسات واالستراتيجيات الوطنية بشأن النزوح 2)3. وفقا  للمتوقع في المادة 42

في ذلك على المستوى المحلي، أن توفر إطارا  محليا  أفضل لحماية ومساعدة النازحين داخليا . كما الداخلي، بما 

يجب أن تسهل عملية وضع السياسات واالستراتيجيات إلى أقصى درجة صياغة وتنفيذ القوانين المحلية بشأن 

وح الداخلي ودرجات الضعف النزوح الداخلي، بما يساعد الدول في تقييم مدى وأسباب وقسوة  عمليات النز

التي يعاني منها النازحين داخليا  وكذلك في تحديد القوانين والممارسات التي تؤثر على حقوق ورفاهية النازحين 

داخليا  في البالد. كما أنه يتيح الفرصة للتشاور مع النازحين داخليا  وجميع أصحاب المصلحة بشأن الوضع 

 نة من الحماية والمساعدة والحلول الدائمة.  المحدد للبلد واالحتياجات الممك

 . يعترف القانون النموذجي بدور ومساهمة ومسؤوليات الجهات الفاعلة غير الحكومية.43

. كما يتوخى القانون النموذجي سن المزيد من التشريعات المعاونة وفقا  للتقاليد المحددة لكل نظام قانوني. تشمل 44

عمليات اإلخالء القسري في مختلف األوضاع، إجراءات تشاورية ومبادئ المجاالت الممكنة صكوك حول 

توجيهية لنطاق عريض من المشاريع اإلنمائية، وصك بشأن إنشاء نظام للتعويضات وآليات مستقلة وإجراءات 

مبسطة لضمان الوصول في الوقت المناسب إلى العدالة، إجراءات الموافقة المطلعة والطوعية بشأن إعادة 

طين، إجراءات العودة، اإلدماج المحلي أو إعادة التوطين ونماذج التسجيل أو جمع البيانات وإدارتها. وفي التو

تقدير المقرر الخاص أنه من المهم التنسيق مع مفوضية االتحاد األفريقي في إعداد عينة من الصكوك ليتم 

 إدماجها كمكمل  للقانون النموذجي في نصه النهائي.

 

 ات لوضع الصيغة النهائية للقانون النموذجيخامساً. إجراء

. حظي إعداد مشروع القانون النموذجي المرفق بمساهمات من أعضاء لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 45

ومعظم الشخصيات والمؤسسات ذات الصلة التي تتميز بالتجربة والخبرة، بما في ذلك المكلفين بتفويضات 

المستويين اإلقليمي والعالمي. ولقد قام المقرر الخاص بتعميم النص المنقح إليكترونيا .  بشأن النزوح الداخلي على

وأجرت لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي قراءتها األولى للتقرير األولي ومشروع القانون النموذجي خالل 

. عقب عرض التقرير المنقح 2012ريل أب 13إلى  4دورتها العادية الرابعة المنعقدة في اديس ابابا، إثيوبيا، من 

والقانون النموذجي بواسطة المقرر الخاص، أبدى أعضاء لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي تعليقات بشأن 

النص وحثوا المقرر العام على تسليم المشروع النهائي. قدم بعض أعضاء لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي 

ت دعوة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وأجهزة االتحاد األفريقي وشركاء االتحاد تعليقات مكتوبة. ثم تم

األفريقي إلى التعليق على مشروع المواد والرد على األسئلة. ثم بحثت لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي ما 

ليقات عدد طفيف من ، بما في ذلك تع2014و 2013طرأ من تطورات على نص القانون النموذجي في عامي 

الدول األعضاء واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والمفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم 

المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر. ويود المقرر الخاص أن يعرب عن تقديره للدول األعضاء واللجنة 

دمته من مساهمات  قيمة خالل االجتماعات التي نظمتها مفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على ما ق

 االتحاد األفريقي.

. ومن دواعي سرور المقرر الخاص أنه باإلضافة إلى التعليقات العامة، بحث المشاركون أجزاء  مختلفة من 46

سامية لمفوضية المشروع القانون النموذجي وأبدوا الكثير من التعليقات. ويود المقرر الخاص االعتراف بأن ا

لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة قدمت تعليقات موضوعية وبناء إلى أقصى درجة كما تقدمت بمقترحات 

بغرض إدخال تحسينات على القانون النموذجي. وقد تم، حسب االقتضاء إدراج هذه التعليقات بالكامل في 

ق لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للنازحين النص. صاغ البروفسور وولتر كالين المقرر الخاص الساب

داخليا  واللجنة الدولية للصليب األحمر تعليقات مكتوبة أدمجت بالكامل في النص المكتوب. ويعرب المقرر 
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الخاص عن امتنانه للبروفسور كايلين والدكتور آليهون م. آبيبي على ما أبدياه من حرص واهتمام ودعم وتشجيع 

 ألولى لهذا العمل.منذ المراحل ا

. وفي الوقت ذاته، يود المقرر الخاص اإلشادة بالجهد الذي بذلته مفوضية االتحاد األفريقي في تشجيع التصديق 47

على اتفاقية كمباال على نطاق اوسع. وينوه، على سبيل المثال ال الحصر، باجتماعات اإلدارة السياسية لمفوضية 

يونيو  12و 11مصادقة على اتفاقية كمباال المنعقدة في مومباسا، كينيا، يومي االتحاد األفريقي حول التوقيع وال

. 2014أغسطس  14إلى  12وفي أكرا، غانا، من  2013يوليو  19و 18وفي لوساكا، زمبيا، يومي  2012

وقد عقدت ورش العمل بغرض تقييم التقدم المحرز في التصديق على اتفاقية كمباال ومعالجة التحديات التي 

واجهتها وتحديد طريق المضي إلى األمام نحو التكييف المحلي لالتفاقية المذكورة، باعتبار أنها "ذات صلة 

مباشرة بكافة الصكوك الدولية واإلقليمية المتعلقة بالنازحين داخليا ، بما في ذلك، من بين جملة أمور أخرى، 

 . 53يضا  القانون اإلنساني الدولي"الصكوك الخاصة بحقوق اإلنسان والمرأة والكوارث والتنمية وأ

. سعى المقرر الخاص إلى إدماج في النص مختلف التعليقات المقدمة من ممثلي الدول األعضاء وأعضاء لجنة 48

االتحاد الفريقي للقانون الدولي من منظور أن هذه التعليقات محددة وتتسق مع اتفاقية كمباال والمعايير المعمول 

ستحسن أن يراعي لدى بذل المزيد من الجهود أن تكون منسقة للمضي قدما  على نحو بها. وأخيرا ، من الم

جماعي في قضية تعزيز حماية النازحين داخليا  في أفريقيا. على هذا النحو، ينبغي أن تتصف المشاورات 

التنسيق قي بوالعمليات المستقبلية المؤدية إلى بحث وإجازة القانون النموذجي من قبل مؤتمر االتحاد األفري

 الوثيق مع لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي. 

 

 سادساً. القرار

 . إن لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي، في دورتها العادية التاسعة:49

 . أعربت عن تقديرها للمقرر الخاص على التقرير ومشروع القانون النموذجي.1     

وضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة والجهات المشار إليها في هذا . كما أعربت عن تقديرها للمف2    

 القرير على ما قدمته من دعم لهذا العمل.

 . تسلم تقرير الدراسة والقانون النموذجي الملحق به العتماده من قمة االتحاد األفريقي توطئة لنشره. 3    

                                                           
 2013أغسطس  14 – 12.  ورشة عمل االتحاد األفريقي حول التوقيع والمصادقة على اتفاقية كمباال، أكرا، غانا، في 53
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 القانون النموذجي لالتحاد األفريقي

 لتنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن حماية ومساعدة النازحين داخلياً 

 في أفريقيا

 

 الفصل األول

 أحكام عامة

 

 المسمى المختصر   1المادة 

 .54يشار إلى هذا التشريع تحت مسمى "قانون حماية ومساعدة النازحين داخليا "

 .    التعريفات2المادة 

 ألغراض هذا التشريع:

 من هذا القانون. 54القسري" بعني النزوح التعسفي كما هو مشار إليه في المادة "التهجير  (1)

"الجماعات المسلحة" يقصد بها القوات المسلحة المنشقة أو الجماعات المسلحة األخرى المنظمة التي تختلف   (2)

 عن القوات المسلحة للدولة.

نتج عنها خسائر جسيمة في األرواح أو معاناة "الكوارث" يراد بها حدث أو سلسلة من الحوادث الفاجعة التي ت  (3)

ونكبات إنسانية شديدة الوطأة أو نزوح للسكان أو أضرار بيئية او مادية واسعة النطاق، بما يؤدي إلى خلل أو 

 عطل خطير في تسيير شؤون  المجتمع.

اسية على الحقوق األس "الممارسات المؤذية" تعني كافة السلوكيات والمواقف و/أو الممارسات التي تؤثر سلبا    (4)

 لألشخاص، مثل، على سبيل المثال ال الحصر، حقهم في الحياة والصحة والكرامة والسالمة العقلية والجسدية.

"النزوح الداخلي" يقصد به الحركة أو اإلخالء أو إعادة التوطين القسري ألشخاص أو مجموعات من   (5)

 األشخاص داخل حدود دولة معترف بها دوليا . 

"النازحين داخليا " يقصد بهم األشخاص أو مجموعات األشخاص الذين أجبروا على الفرار أو مغادرة مساكنهم   (6)

أو أماكن إقامتهم المعتادة، خاصة بسبب أو من أجل تفادي آثار النزاعات المسلحة أو مواقف العنف المعمم أو 

ع اإلنسان والذين لم يعبروا حدود دولة معترف انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صن

 بها دوليا .  

"الفاعلين غير الحكوميين" يقصد بهم الفاعلين من غير الموظفين العامين في الدولة، بما في ذلك الجماعات   (7)

 ( أعاله، وال يمكن أن تنسب أفعالهم رسميا  إلى الدولة.2)2المسلحة األخرى التي لم يشر إليها في المادة 
 .  أهداف ونطاق التشريع3لمادة ا

 تتمثل أهداف هذا التشريع فيما يلي:  .1

 النص على حظر التهجير القسري في الدولة. (أ
ب( وضع إطار قانوني ومؤسسي لمنع أو الحد على األسباب الجذرية للنزوح الداخلي والقضاء عليها وحماية ومساعدة      

  الدولة.النازحين داخليا  وتوفير حلول دائمة لهم داخل 
ج(  احترام وضمان احترام حقوق اإلنسان للنازحين داخليا  وفقا  لما تنص عليه الصكوك الدولية التي تكون الدولة طرفا       

 فيها والدستور والقوانين الفرعية األخرى ذات الصلة.

ليمية أفريقيا والمعاهدات الدولية واإلقإنفاذ اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن حماية ومساعدة النازحين داخليا  في  د(      

 األخرى ذات الصلة التي تكون الدولة طرفا  فيها.
                                                           

 . يحق للدول اختيار مسميات لتشريعاتها وفقا  لممارساتها.54
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ه( النص على التزامات ومسؤوليات وأدوار الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة غير الحكومية والجهات الفاعلة      

 األخرى ذات الصلة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.

 و( توفير أساس إلعداد السياسات واالستراتيجيات وخطط التنفيذ بشأن النازحين داخليا .      

 ز( إنشاء آلية تنسيق وطنية لتنفيذ هذا التشريع وتحديد سلطاتها ومسؤولياتها.       

 . تطبق أحكام هذا التشريع على جميع حاالت النزوح الداخلي بغض النظر عن أسبابها. 2

 

 المبادئ .4المادة 

 . يكون تفسير وتنفيذ هذا التشريع وفقا  للمبادئ التالية:1

 ( الحماية ضد التهجير الداخلي التعسفي.1)     

( عدم التمييز من أي نوع، أي التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو اآلراء 2)     

جنسية أو العرق أو األصل االجتماعي أو الوضع القانوني أو االجتماعي أو السن السياسية أو غير السياسية أو ال

 أو اإلعاقة، أو الملكية أو الميالد، أو مكان النزوح أو أي معيار آخر مماثل. 

( احترام حقوق النازحين داخليا  المنصوص عليها بموجب المعاهدات اإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان 3)     

 .55لتي تكون الدولة طرفا  فيهاا

( يتصدر واجبات ومسؤوليات الدولة منع النزوح الداخلي وحماية ومساعدة النازخين داخليا  وتوفير الظروف المواتية 4)     

 لحلول دائمة.  

( أن تأخذ األنشطة المحددة للحماية والمساعدة في الحسبان الظروف واالحتياجات المحددة للجماعات 5)     

لمهمشة/المستضعفة، مثل النساء والمجتمعات شديدة التمسك باألرض واألسر التي يعولها شخص واحد ا

والمسنين واألطفال، بما في ذلك األطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن أسرهم وكبار السن 

 إلى أقليات. واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص المنتمين إلى جماعات قومية أو عرقية أو دينية أو

( تقع على كل شخص، بما في ذلك السلطات العامة، منخرط في حماية ومساعدة النازحين مسؤولية التصرف 6)     

باالتساق مع التشريعات وإيالء االعتبار الواجب الحتياجات السكان المتضررين من النزوح والمجتمعات 

 المضيفة.   

 ضع قانوني متميز للنازحين داخليا .. تنفيذ هذا التشريع ال يترجم إلى منح و2

 

 الفصل الثاني

 منع التهجير التعسفي

 

 .  منع التهجير التعسفي5المادة 

يكون على السلطات المختصة والجماعات المسلحة والجهات الفاعلة غير الحكومية واألفراد احترام وضمان 

 ولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني،احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الد

في جميع األحوال، وذلك لمنع وتفادي الظروف التي قد تؤدي إلى تهجير تعسفي لألشخاص. ويتعين على 

 السلطات المختصة، بوجه خاص: 

 ألشخاص.لاتخاذ التدابير لمعالجة العوامل ومنع وتفادي الظروف التي من شأنها أن تسفر عن تهجير تعسفي  (1)

مراجعة القوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة فضال  عن الممارسات، لضمان أنها تتضمن قواعد الحماية  (2)

 األساسية للقانون الدولي كما هو مبين، بما في ذلك في اتفاقية كمباال.

القيام بأنشطة توعية وتدريب وتعليم للسكان حول أسباب وتأثير وعواقب النزوح الداخلي، وسائل الوقاية،  (3)

 اإلنذار المبكر، الحد من مخاطر الكوارث وإعادة التوطين.  

                                                           
 . يجوز للدول األعضاء اإلبقاء على أحكام قانونية وطنية توفر معاملة أفضل للنازحين داخليا  عما هو وارد في القانون النموذجي55
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 الفصل الثالث

 النزوح الداخلي الناتج عن الكوارث

 . الكوارث تؤدي إلى عمليات النزوح6المادة 

هي المسؤولة في المقام األول عن حماية األشخاص وإيالء اهتمام خاص حيال االحتياجات السلطات المختصة  (1)

الخاصة للشرائح من السكان األكثر ضعفا  واألكثر تضررا  من آثار تغير المناخ والمخاطر البيئية وغيرها من 

 ر النزوح.الكوارث، بما في ذلك النازحين داخليا  والمجتمعات المضيفة واألشخاص المعرضين لخط

يجب على السلطات المختصة اتخاذ التدابير لمنع والحد من النزوح الناتج عن تغير المناخ والمخاطر البيئية   (2)

والكوارث األخرى. ويجب أن تتوافق هذه التدابير مع معايير حقوق اإلنسان وأن تسترشد بالمبادئ األساسية 

ون الدولي وأيضا  الموافقة، التمكين، المشاركة والشراكة لإلنسانية والكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والتعا

 وأن تعكس جوانب السن ونوع الجنس والتنوع.  

يجب على السلطات المختصة اتخاذ تدابير محددة إلدماج النزوح الداخلي في مجموعة برامج التخطيط والتكيف   (3)

 الخاصة بالحاالت الطارئة.

ير المناخ والمخاطر البيئية والكوارث األخرى على المستويين يجب أن يراعى في العمليات المتصلة بتغ  (4)

 الوطني والمحلي ضمان مشاركة واسعة وواعية للمجتمعات التي قد تتأثر بالنزوح الداخلي. 

فيما يتعلق بتدابير التخفيف التي تشمل إعادة توطين السكان أو المجتمعات فأنها ال بد وأن تتم بمشاركة كاملة   (5)

 ع المجتمعات المتضررة كما ال بد وأن تتطابق مع معايير وقواعد حقوق اإلنسان.وتشاور واسع م

 

ً 7المادة   .  حماية النازحين داخليا

 يجب على السلطات المختصة:

اتخاذ التدابير لضمان أن النازحين من جراء الكوارث متاح لهم وصول بال عوائق وغير تمييزي إلى الخدمات  (1)

 تياجاتهم.األساسية الالزمة لتلبية اح

 حماية النازحين بسبب الكوارث من المخاطر الثانوية المحتملة والمخاطر األخرى للكوارث. (2)

 اتخاذ تدابير فعالة لضمان أمن السكان المتضررين من الكوارث. (3)

إنشاء مخيمات، فقط كمالذ أخير، والتأكد من أنه قد تم إنشاء هذه المخيمات نظرا  لعدم توفر إمكانية المساعدة  (4)

 الستدامة ذاتية وإعادة تأهيل سريع. 

أن تكون مسؤولة على الحفاظ على القانون والنظام في المخيمات ومواقع اإلخالء والمواقع التي أقام فيها  (5)

 ية.النازحون بطريقة عشوائ

اتخاذ تدابير لضمان أولوية الوصول لمثل هذه الجماعات، مثل النساء والمجتمعات شديدة الرتباط باألرض  (6)

واألسر التي ليس سوى عائل واحد وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال غير المصحوبين بذويهم 

 أو المنفصلين عن أسرهم. 

رث قد أتيحت لهم، عند الضرورة، إمكانية الوصول إلى المساعدة اتخاذ تدابير لضمان أن النازحين بسبب الكوا (7)

النفسية والخدمات االجتماعية. كما يجب إيالء اهتمام خاص حيال االحتياجات الصحية للفئات ذات االحتياجات 

الخاصة، بما في ذلك توفير اإلمدادات المناسبة من المالبس والمستلزمات الصحية وتمكين اإلناث من الوصول 

 لى مقدمي الرعاية الصحية مثل الخدمات المتصلة بالرعاية الصحية اإلنجابية.   إ

التأكد من أن عمليات اإلجالء القسري لألفراد في حاالت الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع اإلنسان  (8)

 ن.أو ألسباب أخرى ال تنفذ إال إذا كانت تبررها اعتبارات تتعلق بسالمة وصحة لهؤالء المتضرري

 التأكد من أن النازحين داخليا  توفر لهم سبل االنتصاف الفعالة وفقا  لما ينص عليه الفصل التاسع من هذا التشريع. (9)

السعي إلى إنشاء نظام لتتبع مصير األشخاص المفقودين والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.  (10)

 رية.ويتم إطالع أقاربهم على نتائج التحقيقات الجا
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السعي إلى جمع وتحديد رفات المتوفي ومنع نهبها أو تشويهها وتسهيل تسليم هذه الرفات إلى القادم من ذوي  (11)

 القربى أو التصرف فيها باحترام. 

 

 .  حماية النازحين داخلياً خالل عمليات اإلجالء8المادة 

أو السالمة الجسدية أو الصحية في الحاالت التي تنجم فيها عن كوارث طبيعية وشيكة مخاطر تهدد الحياة 

بالنسبة لألفراد والمجتمعات المتضررة، يكون واجبا  على السلطات المختصة االمتثال لمعايير وقواعد حقوق 

 اإلنسان:

 اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية من هم في خطر، بما في ذلك بوجه خاص الفئات الضعيفة. (1)

بطريقة تكفل االحترام الكامل للحياة والكرامة والحرية واألمن لجميع  التأكد من أن تدابير اإلجالء قد تمت (2)

 المتضررين، وال سيما أفراد الفئات الضعيفة، بحيث يتعين عليها بوجه خاص:

 حماية المساكن واألصول المشتركة التي خلفها النازحون. (أ

 تسجيل األشخاص النازحين ومتابعة عملية إجالئهم.  (ب

 النازحين يتمتعون بالوصول الكامل إلى الحماية والمساعدة المستحقتين للنازحين داخليا .ج( التأكد من أن 

د( ضمان أنه بعد انتهاء مرحلة الطوارئ، تمنح الفرصة للنازحين لكي يختاروا بحرية ما إذا كانوا يرغبون في 

أو ان يتم إعادة توطينهم في جزء العودة إلى ديارهم وأماكنهم األصلية أم البقاء في المنطقة التي نزحوا إليها 

 آخر من البالد.

ماية األمن ح وتفتضيها( يجب اال يخضع الحق في اختيار العودة ألي قيود، فيما عدا تلك التي ينص عليها القانون 3)   

والنظام العام والسالمة والصحة العامة واألداب العامة والحقوق  المتضررينالقومي وسالمة وأمن السكان 

 يات لآلخرين.والحر

 

 . تقييم االحتياجات والشروع في تقديم المساعدة الدولية9المادة 

فور حدوث أو قبل حدوث كارثة كبرى، يجب على اآللية التي أنشئت بموجب الفصل الثاني عشر من هذا  (1)

يرات دالتشريع، وبناء على التشاور مع السلطات الحكومية المعنية على جميع المستويات واستنادا  على التق

األولية، أن تجري تقييما  الحتياجات النازحين داخليا  وتحديد ما إذا كانت القدرات المحلية تكفي لالستجابة بفعالية 

الحتياجات النازحين داخليا  والمجتمعات المتضررة. وفي حالة تحديد أنه من األرجح عدم كفاية القدرات المحلية 

 من التأخير، أعلى جهاز تنفيذي بطلب مساعدة دولية.كافية، تنصح اآللية الوطنية، دون مزيد 

تقرير أن من المحتمل أن تكون القدرات المحلية كافية وبالتالي تكون المساعدة الدولية غير الزمة يخضع  (2)

 للمراجعة بصفة منتظمة استنادا  إلى المعلومات بشأن احتياجات وحجم النازحين داخليا  والسكان المتضريين.  

 

 انهاء المساعدة الدولية   10المادة 

يتخذ قرار إنهاء المساعدة الدولية، بما في ذلك جهود اإلغاثة الدولية، على أساس التقييم الفعال الحتياجات   (1)

النازحين داخليا  وكذلك السكان المتضررين استنادا  إلى مشاورات واسعة وفعالة مع النازحين داخليا  والمنظمات 

 دم مثل هذه المساعدات.الدولية التي تق

 يعلن تاريخ انهاء المساعدة قبل ثالثة أشهر من تاريخ تنفيذ قرار اإلنهاء.  (2)

تتخذ جميع الجهات الفاعلة التي تتعامل مع الكوارث تدابير للحد من التأثيرات السلبية إلنهاء المساعدات على   (3)

 السكان المتضررين، بما في ذلك النازحين داخليا . 

 

 

 

 تدابير الحماية وإعادة التوطين أثناء الكوارث  11المادة 
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 يجب أال تشمل تدابير إعادة توطين السكان المتضررين أعماال  تتجاوز ما هو مناسب والزم. (1)

يجب أن تأخذ تدابير إعادة التوطين في الحسبان وأن تنفذ على نحو يكفل االحترام الكامل لحق النازحين داخليا   (2)

والحرية واألمن كما يجب أن تستند على مشاورات مع هؤالء األشخاص ومشاركتهم بشكل في الحياة والكرامة 

 فعال.

 يجب أن يمتثل إشراك أجهزة إنفاذ القانون والعسكريين لمعايير حقوق اإلنسان القابلة للتطبيق.     (3)

لقة بـ المعلومات المتعيجب تمكين جميع المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية من الوصول بسهولة إلى  (4)

: 

 طبيعة ومستوى الكارثة التي تواجهها. (أ

 تدابير الحد من المخاطر الممكن اتخاذها. (ب

 معلومات اإلنذار المبكر. (ج

 المعلومات عن المساعدة اإلنسانية الجاري تقديمها وجهود التعافي ومستحقاتهم، إن وجدت. (د

 السكان المتضررين.يجب اتخاذ تدابير لحماية المساكن واألصول التي خلفاها  (5)
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 الفصل الرابع:

 النزوح الداخلي بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان 

 والنزاعات المسلحة والعنف المعمم

 

 حكوميةالتزامات الحكومة والجهات غير ال  12المادة 

نوني القا عن الوضع بصرف النظر –تحترم وتضمن السلطات المختصة والجماعات المسلحة وأي شخص آخر  (1

تي قد الظروف ال القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان للحيلولة دون بموجب االمتثال بالتزاماتها –

 تؤدي إلى نزوح داخلي.

النازحين داخليا  وحماية مثل هذه المواقع من  إيواءتتخذ السلطات المختصة جميع اإلجراءات لحراسة مواقع  (2

وتجرد السلطات المختصة مثل هذه الجماعات أو العناصر من السالح  ،تسلل جماعات أو عناصر مسلحة

 وتعزلها عن النازحين داخليا .

 تمتنع جميع األطراف عن مهاجمة المعسكرات أو المستوطنات أو أي مناطق أخرى يوجد فيها نازحون داخليا . (3)

م وكرامة إلى مواطنهم أو محال إقامتهم تحترم جميع األطراف حق النازحين داخليا  في العودة الطوعية بسال (4)

 المعتادة بمجرد توقف األسباب المؤدية إلى نزوحهم.

 

ً  13المادة   حماية النازحين داخليا
تمتنع جميع أطراف النزاع المسلح عن إكراه السكان المدنيين على النزوح ما لم يكن المقصود من هذا اإلجراء  (1)

 المتورطين أو كانت الدواعي العسكرية الحتمية تتطلب ذلك. هو ضمان أمن المدنيين

 تتم حماية النازحين داخليا  من: (2)

 اإلبادة الجماعية، أو القتل، أو اإلعدام التعسفي واالختفاء القسري. أ( 

 الهجوم المباشر أو العشوائي أو أعمال العنف األخرى. ب(

 الموت جوعا كوسيلة من وسائل الحرب. ج(

 دام المدنيين كدروع بشرية ألهداف عسكرية. استخ د(

االغتصاب، أو التشويه، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو الغير آدمية أو المهينة، أو المعاملة القاسية أو  ه(

اإلساءات األخرى للكرامة الشخصية مثل العنف القائم على أساس النوع، واإلكراه على الدعارة، والبيع 

 ة.مهينشخاص، ونقل األعضاء بالمخالفة للقانون وأي شكل آخر من أشكال االعتداءات الواالتجار في األ

 المشاركة المباشرة في النزاعات المسلحة وتجنيد األطفال. و(

ي، في الزواج باإلكراه، واالستغالل الجنس االسترقاق أو أي شكل معاصر من أشكال االسترقاق بما في ذلك البيع )ز(

 واستغالل األطفال.والعمل القسري، 

 األعمال اإلرهابية. ح(

 االعتقال أو الحجز في معسكر. ط(

 التجنيد العسكري القسري التمييزي أو أي شكل من أشكال التجنيد القسري في جماعات مسلحة. ي(

 لضمان استقبال األشخاص في ظروف ُمرضية فيما يتعلق في حالة النزوح الداخلي، تتخذ جميع التدابير الممكنة (3)

عم الدبالمالجئ والنظافة العامة والصحة والسالمة والتغذية، وضمان عدم انفصال أعضاء األسرة، وتلقيهم 

 .النفسي واالجتماعي

 تتم حماية ممتلكات ومقتنيات النازحين داخليا  من: (4)

 السلب والنهب. أ( 

 لعشوائي أو أعمال العنف األخرى.الهجوم المباشر أو ا ب(

 االستخدام كدروع لعمليات أو أهداف عسكرية. ج(

 .االنتقام د(



EX.CL/1076 (XXXII) Annex.11 

Page.100 

 

التعرض للتدمير أو االستيالء كشكل من أشكال العقاب والتدمير الجماعي، واالستيالء أو االستخدام التحكمي  ه(

 والمخالف للقانون.

 . واضحةال يجوز تغيير مكان إقامة النازحين داخليا  دون إعطائهم معلومات كافية أو خيارات  (5)

يحترم أطراف النزاع حرية األشخاص في التنقل بما في ذلك الحق في التنقل بحرية داخل وخارج المعسكرات  (6)

 أو أي شكل آخر من أشكال اإليواء.

 وفقا لهذا القانون. تضمن أطراف النزاع حماية وحدة األسرة (7)

 جوز ألطراف النزاع تجنيد األطفال أو السماح لألطفال بالمشاركة في األعمال العدائية.يال  (8)

 

 الجزاءات 14المادة 
 13صل للف بالمخالفة ألحكام هذا الفصل وفقا   قسريا   يعاقب أي شخص تسبب في نزوح أفراد وجماعات نزوحا   (1)

 من هذا القانون.

هذه  مثل لتبريررطية أو من أي جهة حكومية إلنفاذ القانون دم األوامر الصادرة من جهة عسكرية أو شُ ال تستخ (2)

 عال.فاأل

 

 5الفصل 

 لمشاريعل نتيجةنزوح ال

  

 مبادئ والتزامات :15المادة 
 لداخليااألولوية الستكشاف استراتيجيات تخفض النزوح  تعطي السلطات المختصة والجهات غير الحكومية (1)

 إلى الحد األدنى.

تحول السلطات المختصة، قدر المستطاع، دون حدوث نزوح ناتج عن مشاريع تنفذها أطراف عامة أو خاصة.  (2)

 الشركات العاملة في المشاريع إلى منع النزوح. اتسعى السلطات العامة واألطراف غير الدولة بما فيه

المصلحة المعنيين باستكشاف بدائل مجدية مع معلومات كاملة والتشاور تضمن السلطات المختصة قيام أصحاب  (3)

 مع األشخاص المحتمل ترحيلهم بسبب المشروع.

بما فيها الشركات العاملة في المشاريع وبمشاركة من  السلطات المختصة والجهات غير الحكومية قيمت (4)

 ع.مشروع المقترح قبل القيام بمثل ذلك المشروالمجتمعات المتضررة األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئي لل

 تضمن الحكومة حقوق النازحين داخليا  في الحصول على حماية لحقهم في اإلسكان الكافي دون تمييز.   (5)

للنازحين داخليا  الحق في إعادة التوطين بما في ذلك الحق في توفير بدائل لألرض أو المسكن بجودة مماثلة أو  (6)

 مشابهة.

بما فيها الشركات عن طرد أو تشريد أفراد أو مجتمعات محلية  تمتنع السلطات العامة والجهات غير الحكومية (7)

 من أراضيها وممتلكاتها.

 

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي واالقتصادي 16المادة 

سبق قبل يئي كشرط متجري السلطات المختصة عمليات تقييم شاملة وكاملة لألثر االجتماعي واالقتصادي والب (1)

 البدء في أي مشروع قد يؤدي إلى نزوح داخلي.

 يجب أن يشمل تقييم األثر أيضا  استكشاف بدائل واستراتيجيات لتخفيض الضرر إلى الحد األدنى. (2)

ر اال بد أن تأخذ عمليات تقييم األثر في الحسبان التأثيرات المختلفة لإلخالء القسري على النساء واألطفال وكب (3)

 السن والمهمشين والضعفاء. يجب أن تقوم جميع عمليات التقييم هذه على تجميع بيانات مصنفة. 

 

 إعادة التوطين 17المادة 



EX.CL/1076 (XXXII) Annex.11 

Page.101 

 

 تطبق اإلجراءات والضمانات التالية في حاالت حدوث نزوح بسبب تنفيذ مشروعات:

 تقوم باإلجراء سلطات مختصة مفوضة تماما بحكم القانون.  (1)

اد والمجموعات التي ستتأثر باإلجراء الحصول على جميع المعلومات عن أسباب وتدابير النزوح يحق لألفر (2)

 ومات عن التعويض وإعادة التوطين حيثما أمكن.لوكذلك الحصول على مع

يجب إعطاء األولوية للجهود الموجهة نحو التأكد من موافقة من سيتم نزوحهم أو تعاونهم بحرية وبعد معرفة  (3)

 مع اإلبقاء على إجراءات إنفاذ القانون لتكون آخر شيء يمكن اللجوء إليه.الوضع 

توفير الحماية القانونية لمن يعارضون إجراء إعادة التوطين الستئناف القرار وطلب إعادة النظر فيه من قبل  (4)

 جهة تؤلف لهذا الغرض أو أمام المحاكم العادية/مجالس التحكيم.

القانون، حيثما كانت مطلوبة، بمعرفة سلطات مختصة وتتم مع االلتزام التام بمعايير حقوق تنفذ إجراءات إنفاذ  (5)

 اإلنسان القابلة للتطبيق.

 تتوفر في مواقع إعادة التوطين المحددة معايير كفاية اإلسكان طبقا لمعايير حقوق اإلنسان القابلة للتطبيق. (6)

لنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من المجموعات يجب أن تحمي تدابير إعادة التوطين حقوق ا (7)

 واألفراد الذين يتطلبون حماية خاصة، بما في ذلك حقوق ملكيتهم ووصولهم إلى الخدمات والموارد األساسية.

توفر الكيانات ذات الصلة جميع الحاجات والخدمات األساسية الضرورية والفرص االقتصادية في الموقع  (8)

 ح.المقتر

يجب تنفيذ عملية إعادة التوطين بمشاركة تامة من األشخاص والجماعات والمجتمعات المحلية المتضررة.  (9)

يجب بذل جهود خاصة من أجل مشاركة النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص المرتبطين 

ن روحية، وكذلك األشخاص اآلخريباألرض أو المعتمدين عليها بصفة خاصة نظرا لثقافتهم الخاصة أو قيمهم ال
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الذين يعملون بالنيابة عنهم ومن حقهم المشاركة في تخطيط وتنفيذ مشاريع وتزويدهم بالمعلومات الكافية في 

 الوقت المطلوب.

تأخذ السلطات المعنية بعين االعتبار جميع الخطط البديلة التي يقترحها األشخاص والمجموعات والمجتمعات  (10)

 تأثرة.المحلية الم

 الحماية أثناء الترحيل المتعلق بالمشاريع 18المادة 

 ال يجوز تنفيذ الترحيل أو إعادة التوطين بسبب المشاريع بطريقة تسيء إلى كرامة المتأثرين وتنتهك حقوقهم. (1)

تضمن السلطات المختصة حماية المجموعات المعرضة للخطر، وتتخذ خطوات لضمان عدم تعريض النساء  (2)

 ف أو التمييز القائم على النوع االجتماعي أثناء الترحيل وضمان حماية حقوق اإلنسان لألطفال.للعن

تتخذ السلطات المختصة خطوات لضمان عدم تعرض أي شخص إلى هجمات عشوائية أو أعمال عنف أخرى  (3)

ق العمد الهدم والحرائ وخاصة ضد النساء واألطفال أو حرمان من الممتلكات أو المقتنيات بطريقة تعسفية نتيجة

 وغير ذلك من أشكال التدمير المتعمد أو اإلهمال أو أي شكل من أشكال العقاب الجماعي.

يجب حماية الممتلكات والمقتنيات التي يتركها النازحون رغم إرادتهم من التدمير أو االستيالء عليها أو احتاللها  (4)

 أو استعمالها تحكميا أو بالمخالفة للقانون.

تضمن السلطات المعنية، بصرف النظر عن الظروف ودون تمييز، وصول جميع الناس إلى الخدمات الصحية  (5)

 والطعام والمياه والصحة العامة.

 

 اجراءات وتدابير احترازية أثناء الترحيل 19المادة 

لقابلة ير حقوق اإلنسان ايجب أن تتوفر في المواقع المحددة إلعادة التوطين معايير كفاية اإلسكان طبقا  لمعاي (1)

 للتطبيق.

ال بد أن تضمن إعادة التوطين الحماية المتساوية لحقوق النساء واألطفال والمجموعات الضعيفة األخرى بما  (2)

 في ذلك الحق في الملكية والوصول إلى الموارد.

ال بد  الموقع المقترح.توفر السلطات المختصة جميع المرافق الضرورية والخدمات والفرص االقتصادية في  (3)

أن توفر مواقع إعادة التوطين المختارة فرصا  اقتصادية تؤمن سبل العيش التي تساوي على األقل تلك التي 

 كانت موجودة قبل الترحيل.

يجب تنفيذ عملية إعادة التوطين بأسرها بمشاركة تامة من األشخاص والمجموعات والمجتمعات المحلية  (4)

 المتأثرة.

ي السلطات المختصة االهتمام الالزم بجميع الخطط البديلة المقترحة من األشخاص والمجموعات تول (5)

 والمجتمعات المحلية المتأثرة.

 سبل االنتصاف المؤثر 20المادة 

تضمن السلطات المختصة الجبر العادل والمنصف ألي خسارة في األنفس أو العقارات أو السلع األخرى بما  (1)

 أو المصالح في الملكية.في ذلك الحقوق 

 يُعاد النظر في قرار جبر الضرر بمعرفة سلطات قانونية مختصة وفقا  للقانون. (2)

يُقدم جبر الضرر عن أي أضرار اقتصادية قابلة للقياس بما يتالءم ويتناسب مع خطورة االنتهاك وظروف كل  (3)

فسي، والفرص المفقودة بما في ذلك التوظيف حالة مثل: فقدان الحياة أو أحد األطراف، والضرر البدني والن

والتعليم والمزايا االجتماعية، واألضرار المادية والربح الضائع بما في ذلك فقدان الربح المحتمل، والضرر 

المعنوي، والتكاليف المطلوبة للمساعدة القانونية أو الخبير المساعد، والعالج والخدمات الطبية، والخدمات 



EX.CL/1076 (XXXII) Annex.11 

Page.103 

 

جتماعية. يجب أن يقوم تحديد مقدار التعويض عن فقدان الممتلكات على أساس القيمة السوقية السيكولوجية واال

 العادلة السائدة التي كان من الواجب دفعها قبل النزوح الداخلي أو إعادة التوطين.

يجب أن يكون النساء والرجال شركاء مستفيدون من جميع ترتيبات جبر الضرر. يجب حصول النساء غير  (4)

 المتزوجات واألرامل على التعويض الخاص بهن دون تمييز.

يجب أن تيسر السلطات المختصة تقديم خدمات االستشارات القانونية دون مقابل لجميع األشخاص الفقراء  (5)

 المتأثرين.

 6الفصل 

 ً  حماية النازحين داخليا

 الحقوق المدنية والسياسية 21المادة 
 ل الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها األشخاص تحت والية الدولة.يمارس النازحون داخليا  كام (1)

يتمتع النازحون داخليا ، سواء أكانوا موجودين في معسكرات أم ال، بالحقوق التالية، ضمن حقوق أخرى، دون  (2)

 تمييز:

 حرية الفكر، والضمير، والديانة أو العقيدة، والرأي أو التعبير. أ( 

 البحث بحرية عن فرص التوظيف والمشاركة في األنشطة االقتصادية.الحق في  ب(

الحقوق المدنية والسياسية وخاصة المشاركة العامة، والحق في التصويت والترشيح للمناصب العامة وفقا   ج(

 للقوانين السائدة.

مال ن والوقاية من األعتحمي الحكومة حقوق النازحين داخليا  بصرف النظر عن سبب النزوح وذلك باالمتناع ع (3)

 التالية، ضمن أعمال أخرى:

 اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد االنسانية، وجرائم الحرب واالنتهاكات األخرى للقانون اإلنساني الدولي. أ(

و أالختطاف، أو االختفاء القسري، االقتل التعسفي، أو اإلعدام بإجراءات موجزة، أو االحتجاز التعسفي، أو  ب(

 .، أو المعاملة الغير آدمية أو المهينةوأشكال العقاب األخرى كالقسوة بالتعذي

 العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي بكل أشكاله، وخاصة االغتصاب. ج(

 االستغالل الجنسي، والممارسات الضارة، والرق، والعمل القسري.اإلكراه على الدعارة،  د(

 عمال العدائية.تجنيد األطفال واستخدامهم في األ ه(

 البشر والتهريب.االتجار في  و(

 الموت جوعا . ز(

 ال يجوز إخضاع أي شخص لالحتجاز التعسفي أو التمييزي جراء نزوحه )ها(. (4)

تتم حماية النازحين داخليا  ضد ردود األفعال المعاكسة بسبب تبادل المعلومات أو التعبير عن آرائهم وشواغلهم  (5)

 حاالت الكوارث، وجهود االسترجاع وإعادة التعمير.حيال اإلغاثة في 

 تكفل السلطات المختصة تزويد النازحين داخليا  بفرص القيام بتجمعات سلمية أو تكوين رابطات. (6)

يجب على السلطات المختصة اتخاذ تدابير تضمن قيام النازحين داخليا  بممارسة حقهم في التصويت في  (7)

قوف كمرشحين في االنتخابات. قد تشمل مثل هذه التدابير تسجيل الناخبين وترتيبات االنتخابات وجدارتهم للو

 تصويت المتغيبين. وكذلك تتخذ السلطات المختصة تدابير معينة من أجل:

وضع وتيسير إجراءات تسجيل أسماء النازحين داخليا  لإلدالء بأصواتهم حتى خالل عملية النزوح والتنازل  أ(

 ن شأنها منع النازحين داخليا  من التسجيل في موقع النزوح.عن الشروط التي م

ضمان اإلجراءات لقيام النازحين داخليا  باإلدالء بأصواتهم في موقع النزوح سواء للدائرة االنتخابية األصلية  ب(

 أو لدائرة موقع النزوح. 

 

 جمع شمل األسرة 22المادة 



EX.CL/1076 (XXXII) Annex.11 

Page.104 

 

كل شخص في حياته)ا( العائلية. تحترم السلطات المختصة حقوق تتخذ السلطات المختصة تدابير لتأمين حقوق  (1)

 أعضاء األسرة التي تحددت تحركاتها بصفة مؤقتة بما في ذلك داخل المعسكرات في البقاء معا.

 تتعاون السلطات المختصة مع المنظمات اإلنسانية الدولية والمحلية العاملة في مجال لم شمل األسرة. (2)

لمختصة دون تأخير ال داعي له، لم شمل العائالت التي انفصلت بسبب النزوح، وتساعدها في تيسر السلطات ا (3)

 غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم هذا الشأن. تتخذ السلطات المختصة تدابير خاصة للم شمل األطفال

 مع أسرهم.

 تيسر السلطات المختصة االستعالمات التي يجريها أعضاء األسرة.  (4)

ب على السلطات المختصة السماح ألعضاء األسر النازحة بالبقاء معا حسب رغبتهم أثناء مرحلة الطوارئ يج (5)

 وفي سياق العودة أو إعادة التوطين.

يجب على األطراف ذات العالقة التأكد من إجراء لم الشمل لضمان أفضل مصلحة للطفل. يجب عدم مواصلة  (6)

ضوعية تدعو إلى االعتقاد في وجود مخاطر فعلية أن جمع الشمل عملية جمع الشمل عند وجود أسباب مو

 سيؤدي إلى انتهاك الحقوق األساسية للطفل.

إلى والديه باستثناء ما إذا كان  المنفصل عن ذويه وأغير المصحوب  يجب بذل جميع الجهود إلعادة الطفل)ة( (7)

 االنفصال ضروريا  للحفاظ على مصالح الطفل، مع األخذ بعين االعتبار حق الطفل في التعبير عن آرائه.

 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 23المادة 
ا  بما فيها لنازحين داخليالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لجميع اتحترم وتضمن السلطات المختصة  (1)

مستوى كاٍف للمعيشة بطريقة تقدمية حسب الموارد المتاحة المعترف بها بموجب الصكوك الدولية واإلقليمية 

 لحقوق اإلنسان والقوانين الوطنية كذلك.

النازحين داخليا  بما يلي كحد أدنى وبصرف النظر عن الظروف وتضمن سالمة  السلطات المختصةتزود  (2)

 صول عليها:الح

 الطعام األساسي ومياه الشرب. أ( 

 المأوى األساسي واإلسكان. ب( 

 المالبس المناسبة. ج( 

 الخدمات الطبية األساسية وخدمات الصحة العامة. د( 

 التعليم. ه( 

 خدمات الصحة الحيوانية و( 

ذوي اإلعاقة مشاركة  تدابير خاصة لضمان مشاركة النساء واألطفال واألشخاص السلطات المختصةتتخذ  (3)

 كاملة في تخطيط وتوزيع هذه الخدمات األساسية.

 المأوى والمسكن األساسي  24المادة 
للنازحين داخليا  الحق في الملجأ والمسكن األساسي كما هو معترف به في صكوك حقوق اإلنسان الدولية 

 فة خاصة ما يلي:واإلقليمية وكذلك في القوانين الوطنية. ويجب على السلطات المختصة بص

 احترام حق النازحين داخليا  في الملجأ والمسكن األساسي. (1)

نى كحد أد الملجأ والمسكن األساسي النازحين داخليا  وتضمن سالمة الحصول على السلطات المختصةتزود  (2)

 وبصرف النظر عن الظروف وبدون تمييز.

 إذا تعذر تلبية احتياجات النازحين داخليا  على المستوى المحلي.السعي إلى وقبول الدعم من المنظمات اإلنسانية   (3)

وضع تدابير لتحديد وترتيب أولوية الحصول على الملجأ األساسي والمسكن الكافي على أساس االحتياجات  (4)

 وقابلية التضرر بصفة خاصة.

اء والصكوك المماثلة من أجل إنشاء إزالة العوائق القانونية واإلدارية التي قد تكون موجودة في قوانين البن (5)

 مالجئ مؤقتة أو إعادة بناء البيوت في مناطق العودة أو إعادة التوطين.
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 اإلخالء القسري.النازحين داخليا  من حماية  (6)

 

 التعليم  25المادة 

كذلك في وللنازحين داخليا  الحق في التعليم كما هو معترف به في صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية 

 القوانين الوطنية. ويجب على السلطات المختصة بصفة خاصة ما يلي:

 اتخاذ إجراءات لضمان احترام حق كل نازح داخلي في التعليم. (1)

ضمان حصول النازحين، وخاصة األطفال النازحين، على التعليم الذي يكون بالمجان وإلزاميا  في المستوى  (2)

طفال النازحون داخليا  بالحصول على التعليم الذي يحترم الهوية الثقافية للنازحين االبتدائي. يجب أن يتمتع األ

 داخليا  ولغتهم ودينهم.

 بذل جهود لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والبنات في البرامج التعليمية.  (3)

لتعليم ي المناطق التي ال يتوفر فيها االقيام بإجراءات لتيسير إمكانية حصول النازحين داخليا  على التعليم ف (4)

 الرسمي أو يتعذر الوصول إليه.

 ضمان إتاحة مرافق التعليم والتدريب للنازحين داخليا  وخاصة للمراهقين والنساء. (5)

 

 الصحة 26المادة 
ي ف للنازحين داخليا  الحق في الصحة كما هو معترف بها في صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية وكذلك

 القوانين الوطنية. ويجب على السلطات المختصة بصفة خاصة ما يلي:

 على أكمل -اتخاذ تدابير لضمان حصول جميع الجرحي والمرضي النازحين داخليا  واألشخاص ذوي اإلعاقة  (1) 

ى وعلى الرعاية والعناية الطبية التي يحتاجون إليها دون تمييز على أي أساس س –وجه ممكن وبأقل تأخير 

 األسس الطبية.

 ضمان حصول النازحين داخليا  على الخدمات السيكولوجية واالجتماعية. (2)

إعطاء عناية خاصة الحتياجات النساء الصحية بما فيها الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية النسائية مثل  (3)

 واإلساءات األخرى.رعاية الصحة اإلنجابية وتقديم المشورة المناسبة إلى ضحايا اإلساءة الجنسية 

االهتمام بصفة خاصة بالوقاية من انتشار األمراض المعدية ومسببات العدوى، بما في ذلك اإليدز، بين النازحين  (4)

 داخليا .

 السعي إلى وقبول الدعم من المجتمع الدولي إذا تعذر تلبية احتياجات النازحين داخليا  على المستوى المحلي. (5)

لتحديد وترتيب أولوية الحصول على الخدمات الصحية على أساس االحتياجات وقابلية التضرر وضع تدابير  (6)

 بصفة خاصة، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية البيطرية.

العمل على التنازل عن المتطلبات القياسية والدولية مثل التوثيق المحدد، وشروط اإلقامة، وتغطية التأمين  (7)

متطلبات التي تحد من أو تستبعد حصول النازحين داخليا  على الخدمات الصحية الصحي وغيرها من ال

 والحصول بالمجان على مثل هذه الخدمات على أساس االحتياجات والقابلية للتضرر بصفة خاصة.

 

 الطعام والمياه والصحة العامة 27المادة 

معترف بها في صكوك حقوق اإلنسان الدولية للنازحين داخليا  الحق في الطعام والمياه والصحة العامة كما هو 

 واإلقليمية وكذلك في القوانين الوطنية. ويجب على السلطات المختصة بصفة خاصة ما يلي:

 اتخاذ تدابير ضمان حصول جميع النازحين داخليا  على االحتياجات األساسية من الطعام ومياه الشرب. (1) 

دولي إذا تعذر تلبية احتياجات النازحين داخليا  من الطعام ومياه الشرب السعي إلى وقبول الدعم من المجتمع ال (2)

 بالقدر الكافي على المستوى المحلي.

وضع تدابير لتحديد وترتيب أولوية الحصول على الطعام والمعونة الغذائية والمياه وخدمات الصحة العامة  (3)

 على أساس االحتياجات وقابلية التضرر بصفة خاصة.
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ر استيراد معونة الطعام بما في ذلك اإلعفاء من قيود وحصص االستيراد والرسوم الجمركية والضرائب تيسي (4)

 األخرى.

 

 التوظيف واألنشطة االقتصادية والحماية االجتماعية 28المادة 
 على السلطات المختصة:

 داخليا .اتخاذ إجراءات لالعتراف بالحق في العمل والحق في الضمان االجتماعي للنازحين  (1)

اتخاذ إجراءات محددة لحماية النازحين داخليا  من التمييز في سوق العمل والحصول على مزايا الضمان  (2)

 االجتماعي.

تعزيز التدابير مثل برامج العمل المؤقت، وأنظمة القروض متناهية الصغر، والتدريب المهني، وتوزيع  (3)

ا  على استعادة مصادر رزقهم أو الدخول في أنشطة اقتصادية المدخالت الزراعية التي تساعد النازحين داخلي

 جديدة في األماكن التي يجدون فيها حلوال دائمة. 

 

 

 

 التسجيل والتوثيق الشخصي 29المادة 
 تنشئ السلطات المختصة آلية لتسجيل وتجميع المعلومات عن النازحين داخليا . (1)

تطبق السلطات المختصة  جميع اإلجراءات الالزمة لتسهيل تسجيل النازحين داخليا  سواء أكانوا في مناطق  (2)

حضرية أو في بيئة ريفية أو في أي شكل آخر من أشكال المستوطنات أو كانوا يعيشون داخل المجتمعات 

 المحلية. 

ميع الوثائق بما فيها جوازات السفر، تسهل السلطات المختصة اإلصدار الكفء في الموعد المناسب لج (3)

والبطاقات الشخصية، وشهادات الميالد، وعقود الزواج، والتراخيص، والشهادات التعليمية التي ربما تعرضت 

 للضياع أو التلف أثناء النزوح.

لالزمة ق اأخذ االحتياجات الخاصة للنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة بعين االعتبار. يتم إصدار الوثائ (4)

 .غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهمبأسماء األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال 

تضع السلطات المختصة إجراء مبسطا )متالئم مع النوع االجتماعي والسن واإلعاقة( إلصدار الوثائق الالزمة  (5)

اءات في األماكن التي يقيم فيها النازحون حسب الطلبات المقدمة من النازحين داخليا . يتم اإلعالن عن هذه اإلجر

 داخليا .

تضع السلطات المختصة الشروط التي تراها مناسبة للتعامل مع المنظمات اإلنسانية الدولية والمدنية في التسجيل  (6)

 وتجميع البيانات والمعلومات.

قديم الطعام وخدمات اإلغاثة يجب عدم استخدام فقدان الوثائق أو عدم وجود تسجيل لتبرير االمتناع عن ت (7)

الضرورية للحيلولة دون سفر األفراد إلى مناطق آمنة، أو عودتهم إلى ديارهم، أو منعهم من الحصول إلى 

 فرص التوظيف.

 تحترم السلطات المختصة، حسب االقتضاء، سرية وثائق النازحين داخليا . (8)

 

 الحصول على المعلومات 30المادة 
ختصة إجراء يسمح للنازحين داخليا  وللمنظمات العاملة في تعزيز حقوق النازحين داخليا  تضع السلطات الم (1)

 بالوصول إلى البيانات المجمعة.

تضع السلطات المختصة تدابير لتقاسم وتبادل معلومات تعريف الشخصية بشأن النازحين داخليا  مع المنظمات  (2)

ت اإلنسانية، ضمن أغراض أخرى، لتجنب الموت الوشيك أو اإلنسانية المشتركة في تقديم الحماية والخدما
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تعرض األفراد للضرر البدني، أو حدوث أضرار خطيرة تهدد الصحة العامة والسالمة، أو لتسهيل لم شمل 

 األسرة.

يجب أن تقدم السلطات المختصة إلى المجتمعات المحلية المتأثرة معلومات يمكن الحصول عليها عن الكارثة،  (3)

دابير الممكنة التي يمكن اتخاذها للحد من المخاطر مثل معلومات اإلنذار المبكر، والمساعدة اإلنسانية والت

 وجهود االستعادة، والمؤن واالستحقاقات.

 

 التشاور 31المادة 

الحماية بتتم استشارة النازحين داخليا  في تصميم وتنفيذ ومراجعة البرامج الموجهة لتزويد النازحين داخليا   (1)

 والمساعدة والحلول القوية.

من هذا القانون تعتبر منصة للتشاور مع ممثلي  9اآللية الوطنية للتنسيق والتنفيذ التي تنشأ بموجب الفصل  (2)

 .النازحين داخليا  

تضمن السلطات المختصة أن تؤخذ تماما  بعين االعتبار آراء األطفال ومتطلباتهم الخاصة وكذلك ذوي  (3)

 من هذا القانون. 34ياجات الخاصة أثناء عملية التشاور وفقا  للمادة االحت

 

 حرية االنتقال 32المادة 

 يجب أن يتمتع النازحون داخليا  باالنتقال بحرية واختيار أماكن إقامتهم.  (1)

ء ما اتضمن السلطات المختصة عدم خضوع حرية الشخص في االنتقال واختيار محل اإلقامة ألي قيود باستثن (2)

ينص عليه القانون، ويعتبر ضروريا ، وله ما يبرره، ومتناسبا  مع دواعي حفظ األمن الوطني أو النظام العام أو 

 الصحة أو األخالق أو غير ذلك من حقوق الناس وحرياتهم.

لتمتع اتحترم السلطات المختصة وتضمن حق النازحين داخليا  في البحث عن السالمة في جزء آخر من الدولة و  (3)

بالحماية من العودة إلى أو إعادة التوطين قسرا  في أي مكان فيه خطر على أرواحهم أو سالمتهم أو حريتهم 

 و/أو صحتهم.

ال يجوز تحديد حرية النازحين داخليا  في االنتقال من المعسكرات أو المستوطنات األخرى وإليها ما لم يتم ذلك  (4)

 العمومية. وفق قواعد شفافة على أساس الضرورة

يجب أن تزيل السلطات المختصة العوائق اإلدارية التي قد تعوق إمكانية وصول النازحين داخليا  إلى مناطق  (5)

 آمنة أو العودة إلى ديارهم عندما تسمح الظروف بذلك.

 يتمتع النازحون داخليا  بالحق في مغادرة الدولة دون تمييز وطلب اللجوء في دولة أخرى.  (6)

 7الفصل 

 ً  مساعدة النازحين داخليا

 مبادئ عامة لتقديم المساعدة 33المادة 
 على السلطات المختصة وهي تقدم المساعدة إلى النازحين داخليا  أن:

 تتحمل واجب ومسئولية تقديم احتياجات النازحين داخليا  في نطاق إقليم الدولة دون أي نوع من التمييز. (1)

ان استقبال النازحين داخليا  دون أي نوع من التمييز والعيش في ظروف ُمرضية تتخذ اإلجراءات الالزمة لضم (2)

 من السالمة والكرامة واألمن.   

 تعترف بالوضع الخاص لسكان المناطق الرعوية. (3)

تطلب المساعدة الدولية عندما تكون المصادر المتاحة غير كافية لتمكينها من تقديم المساعدة المطلوبة للسكان  (4)

 لمتأثرين.ا

 تسمح وتيسر وصول المنظمات االنسانية وموظفيها بسرعة وبدون عوائق. (5)

تمتنع عن مالحقة أو معاقبة النازحين داخليا  بسبب طلب المساعدة أو السعي إليها بسالم وفق القوانين الوطنية  (6)

 والدولية ذات الصلة.
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 وعدم انحياز واستقالل العاملين في المجاالت اإلنسانية. تدعم وتضمن احترام المبادئ االنسانية لبشرية وحياد (7)

 تضمن مشاركة النازحين داخليا  في تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج المساعدات اإلنسانية. (8)

 النازحون داخلياً ذوو االحتياجات الخاصة 34المادة 

االحتياجات الخاصة بمن فيهم األطفال، توفر السلطات المختصة حماية خاصة ومساعدة للنازحين داخليا  ذوي  (1)

والنساء المعيالت، والحوامل، وأمهات األطفال الصغار، واألمهات الوحيدات، والمسنين، وذوي اإلعاقة، 

 والجرحى، والمرضى، والمصابين بأمراض معدية.

ي دية، كما تأخذ فتأخذ مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة في االعتبار احتياجاتهم المحددة حسب ظروفهم الفر (2)

االعتبار احتياجاتهم الصحية، ورعاية الصحة اإلنجابية، والمشورة المناسبة وتشمل الحصول على المشورة 

 السيكولوجية واالجتماعية.

تتعهد السلطات المختصة، باإلضافة إلى التعاون مع المنظمات اإلنسانية الدولية المعنية، بتتبع القصر غير  (3)

 من هذا القانون. 23إلى أسرهم وفقا  للمادة المصحوبين وضمهم 

يكون االعتبار األكبر في تقديم الحماية والمساعدة لتحقيق أفضل مصالح الطفل النازح داخليا  سواء أكان  (4)

 مصحوبا  أو غير مصحوب بذويه أو بأوصياء قانونيين، أو بأقرب األقربين.

 مع المنظمات الدولية العاملة في اقتفاء أثر أعضاء األسرة. تتعاون السلطات المختصة تعاونا  فعاال /تاما   (5)

تضع الحكومة استراتيجيات وبرامج لمواجهة مشكلة الممارسات التقليدية الضارة بما فيها الممارسات المؤثرة  (6)

 بصفة خاصة على النازحين داخليا  من النساء واألطفال.

 الصحة اإلنجابية والجنسية للنساء النازحات داخليا .تتخذ السلطات المختصة تدابير خاصة لحماية  (7)

تتبنى السلطات المختصة تدابير خاصة وفق القانون الجنائي لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع  (8)

االجتماعي، وتقدم الدعم السيكولوجي واالجتماعي المناسب للنازحين داخليا  الذين أصبحوا ضحايا اإلساءات 

 ية وغيرها من اإلساءات ذات العالقة.الجنس

يجب أن تأخذ السلطات المختصة بعين االعتبار جميع التدابير المناسبة بأسرع ما يمكن لحماية السكان المتأثرين،  (9)

وخاصة النساء واألطفال، من العمالة القسرية أو اإلجبارية واالتجار في البشر أو األشكال الجديدة من االسترقاق 

 ، واالستغالل الجنسي.واإلكراه على الدعارةع عن طريق الزواج، مثل البي

 

 المجتمعات المرتبطة أو المعتمدة بصفة خاصة على األرض 35المادة 
تقوم السلطات الخاصة، فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية المرتبطة باألرض أو المعتمدة عليها بصفة خاصة، بما 

 يلي:  

 باالهتمام الخاص باألرض وتحميه.تضمن االعتراف المستحق  (1)

 تضمن أن عقود واتفاقيات تأجير األرض تأخذ حقوقهم ومصالحهم في االعتبار. (2)

 تضمن عدم إخراجهم من أراضيهم إال لمصلحة عامة شديدة ومهيمنة. (3)

 تعمل على حماية ثقافتهم الخاصة وقيمهم الروحية وعدم تبديلها في هذه األراضي. (4)

 يُسمح لهم، من خالل ممثليهم، بالمشاركة في عملية تحسين اتفاقيات تأجير األراضي. تضمن أن (5)

تتخذ التدابير المناسبة، كلما أمكن، لرد أراضي المجتمعات المحلية المرتبطة باألرض أو المعتمدة عليها بصفة  (6)

 خاصة إليهم.

 

 8الفصل 

 المساعدة اإلنسانية والتعاون الدولي

 

 عدة اإلنسانيةالمسا 36المادة 

 تقدم السلطات المختصة ما يلي إلى النازحين داخليا  كحد أدنى ودون أي شكل من أشكال التمييز: (1)
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 القدر الكافي من الطعام والماء والكساء. )أ( 

 المأوى والمسكن األساسي. )ب( 

 الخدمات الطبية األساسية بما فيها الدعم السيكولوجي االجتماعي. )ج(

السلطات المختصة بهذه االلتزامات، حسب الحالة، بمساعدة من المنظمات الدولية والوكاالت اإلنسانية، تضطلع  (2)

 ومنظمات المجتمع المدني، واألطراف األخرى ذات العالقة.

تضمن السلطات المختصة تسليم المساعدة اإلنسانية للنازحين داخليا  دون تمييز واستخدامها لألغراض  (3)

 قط.المخصصة لها ف

 تقوم جميع األطراف العاملة في المساعدة اإلنسانية بأنشطتها طبقا للمبادئ اإلنسانية وبدون تمييز. (4)

 

 الحصول على المساعدات اإلنسانية 37المادة 

يجوز أن تقدم السلطات المختصة ترتيبات فنية يتم بموجبها السماح بالحصول على المساعدات اإلنسانية. يجب  (1)

 لشروط في صك يمكن للعموم الحصول عليه.تقديم هذه ا

 على السلطات المختصة أن: (2)

 تسمح بمرور جميع شحنات ومعدات وأفراد اإلغاثة بسرعة ودون عوائق إلى النازحين داخليا . )أ(

 تمكن وتيسر دور المنظمات والوكاالت اإلنسانية المحلية والدولي، ومنظمات المجتمع المدني واألطراف المعنية )ب(

 األخرى لتقديم الحماية والمساعدة للنازحين داخليا .

 

 فاعلة في مجال تقديم المساعدة اإلنسانيةالجهة تسهيل عمل ال 38المادة 

من هذا القانون، تقوم السلطات المختصة بتدابير  12بناء على توصية اآللية الوطنية التي تنشأ بموجب الفصل 

 ة واألفراد.محددة لتسريع دخول ونقل السلع اإلنساني

 

  حماية أفراد المساعدة اإلنسانية  39المادة 
 تضمن السلطات المختصة أمن وحماية أفراد المساعدة اإلنسانية. (1)

يجب أال تكون مواد تموين المساعدة اإلنسانية هدفا  للهجوم أو ألعمال العنف األخرى من أي طرف من  (2)

 األطراف. 

 

 مات الدولية والوكاالت اإلنسانيةالتزامات تتعلق بالمنظ 40المادة 

 تلتزم المنظمات الدولية والوكاالت اإلنسانية في تقديم المساعدات اإلنسانية إلى النازحين داخليا  بما يلي:

 احترام حقوق النازحين داخليا  وفقا  للقانون الدولي. أ(  

 تعمل فيها.أداء أنشطتها باالتساق مع القانون الدولي وقوانين الدولة التي  ب(  

 احترام المعايير ومدونات السلوك الدولية ذات العالقة. ج(  

 

 9الفصل 

 سبل االنتصاف 

 

 الوصول إلى اآلليات القضائية 14المادة 

يحق للنازحين داخليا  الوصول التام إلى الهيئات القضائية واآلليات اإلدارية والتوسط وآليات حقوق اإلنسان  (1)

ول على تعويض مناسب يتسق مع معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التي صادقت الدولة الوطنية سعيا إلى الحص

 عليها.
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في حالة النزوح القسري الناتج عن تنفيذ مشاريع، يحق للمتأثرين من أفراد وجماعات الحصول على قرارات  (2)

 إلعادة النظر في نزوحهم.

ضهم آلثار سلبية نتيجة سعيهم للحصول على تعويضات ال تجوز مقاضاة أو اضطهاد النازحين دوليا  أو تعري (3)

 أو غيرها من سبل اإلنصاف األخرى.

تقدم الحكومة نظاما  للمساعدة القانونية يساعد النازحين داخليا  على التمتع بالوصول التام إلى اآلليات القضائية  (4)

 ووسائل التظلم األخرى. 

 

  التعويض وأشكال جبر الضرر األخرى 42المادة 
تنشأ بموجب هذه المادة آلية وطنية لتقديم التعويض العادل والفعال واألشكال المناسبة األخرى لجبر الضرر 

 وفق معايير حقوق اإلنسان القابلة للتطبيق. تحدد الالئحة التنفيذية الطرائق المحددة لمثل هذه اآللية.

لكات ُحرموا منها على نحو استبدادي أو بالمخالفة للنازحين داخليا  الحق في استرداد أي مسكن و/أو أرض وممت (1)

 للقانون.

تكون القوات المسلحة، أو هيئات إنفاذ القانون، أو الشرطة أو أي هيئة حكومية مسئولة عن دفع تعويض إذا  (2)

أدى فعلها أو إهمالها في سياق النزوح الداخلي إلى حدوث وفيات أو أضرار جسمية أو فسيولوجية أو مالية أو 

 غير ذلك من األضرار.

 تكون األطراف غير الدولة مسئولة عن دفع تعويض إذا أدى تصرفها إلى حدوث نزوح داخلى تحكمي. (3)

 

 10الفصل 

 الحق في الملكية

 حماية حق الملكية 43المادة 

و أ تتخذ السلطات المختصة إجراءات لتحقيق أقصى قدر ممكن من الحماية ضد نهب أو تدمير أو نزع ملكية (1)

 احتالل أو استخدام الممتلكات والمقتنيات التي تركها األشخاص أو المجموعات خلفهم عند النزوح.

 على السلطات المختصة: (2)

استعادة عقود األرض ووثائق الملكية التي دُمرت أو فقدها مالك األرض أو الممتلكات دون تأخير. ولالستجابة  أ(

الضرورة يجوز للحكومة وضع إجراءات مبسطة في هذا الشأن بصفة لمثل هذه المواقف بالقدر الكافي عند 

 مؤقتة وأن تأخذ في االعتبار أيضا احتياجات المجتمعات الرعوية.

تيسير وصول المالك إلى اإلجراءات الموجودة السترداد أراضيهم وممتلكاتهم األصلية دون تأخير ال مبرر له  ب(

لى أساس عقود رسمية ووثائق ملكية أو على أساس وضع اليد بصرف النظر عما إذا كانت الملكية تقوم ع

 التقليدي.

تيسر السلطات المختصة الوصول إلى اإلجراءات الموجودة لدراسة االدعاءات المتنافسة على األرض والملكية.  (3)

عندما يزداد عدد القضايا وتصبح هذه اإلجراءات غير كافية تضع الحكومة إجراءات مبسطة تنص على 

 مانات الواجبة للدعوى وصنع القرار دون تأخير ال مبرر له.الض

تٌتخذ ترتيبات خاصة  لتمكين النساء وخاصة األرامل وكذلك األيتام واألطفال الضعفاء من طلب )أو استرداد(  (4)

المسكن أو األرض أو الممتلكات، والحصول على المسكن أو األرض، واستالم عقود الملكية عن طريق 

 لقانونيين أو إباحة التصرف باألصالة عن أنفسهم.أوصيائهم ا

 

 تسوية النزاعات 44المادة 

من واجب ومسئولية السلطات المختصة بما فيها السلطات الحكومية المحلية المعنية أن تساعد النازحين داخليا   (1)

لتي سبق أن تركوها عند عودتهم أو إعادة توطينهم على استرداد أكبر قدر ممكن من ممتلكاتهم ومقتنياتهم ا

 وراءهم أو تم انتزاعها منهم عند نزوحهم.
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إذا تعذر استرداد مثل هذه الممتلكات والمقتنيات، تقدم السلطات المختصة بما فيها الوحدات الحكومية المحلية  (2)

 المعنية لهؤالء األشخاص أو تساعدهم على الحصول على تعويض مناسب أو أي شكل من أشكال جبر الضرر.

تكفل السلطات المختصة حق استرداد أو التعويض لجميع النازحين داخليا  بمن فيهم بصفة خاصة النساء  (3)

واألطفال بصرف النظر عن العوائق الموجودة أمام الملكية واإلرث. تُتخذ ترتيبات قانونية عند اللزوم لتثبيت 

 ملكية األطفال تحت الوصاية على أساس تحقيق أفضل مصلحة للطفل.

 فيما يتعلق بدور المؤسسات العرفية أو التقليدية، على الحكومة أن: (4)

تعترف بدورها كمجتمع بدل وغير رسمي على أساس آليات وعمليات حسم نزاعات الملكية بمتطلبات بسيطة  أ(

 من إثبات الملكية على أساس شهادة محل ثقة يمكن التثبت من صحتها؛

هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانين الدولة، بالحيازة العرفية لألرض تعترف، دون مخالفة أي من أحكام  ب(

 ونظام امتالك األرض.

 

 11الفصل 

 حلول دائمة

 التزامات 45المادة 
تتحمل السلطات المختصة واجب الحكومة ومسئوليتها األساسية تحديد الظروف التي تسمح بعودة النازحين  (1)

ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو االندماج محليا أو إعادة التوطين طوعا  في داخليا  طوعا بسالم وكرامة إلى 

 جزء آخر من الدولة.

تكفل السلطات المختصة حماية النازحين داخليا  من انتهاكات حقوق اإلنسان أو الهجوم أو التهديد بمهاجمة  (2)

 سالمتهم وأمنهم.

التحاد األفريقي واألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية الدولية تتعاون السلطات المختصة عند اللزوم مع ا (3)

ومنظمات المجتمع المدني في عملية إيجاد وتنفيذ حلول دائمة وتوافق على الوصول السريع دون عوائق إلى 

 النازحين داخليا  لمساعدتهم على إعادة االستقرار واالندماج.

االختيار الحر والمطلع بين العودة أو االندماج المحلي أو إعادة  تمكن السلطات المختصة النازحين داخليا  من (4)

 التوطين بالتشاور معهم حول هذه الخيارات وغيرها والتأكد من مشاركتهم في إيجاد حلول دائمة.

ي كن فال يجوز منع عودة النازحين داخليا  إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة إال إذا كانت تلك الديار أو األما (5)

أماكن بها مخاطر حقيقية أو أخطار ثانوية محتملة أو مخاطر حدوث كوارث أخرى. تستمر هذه القيود طالما 

 كانت هذه األخطار والمخاطر موجودة فقط وال يتم تنفيذها حال وجود تدابير أخرى للحماية أقل حدة.

 تدابير العودة واالندماج 46المادة 

مشاركة الكاملة للنازحين داخليا  في التخطيط وإدارة عملية العودة أو إعادة التوطين تضمن الكيانات ذات الصلة ال (1)

 أو االندماج.

 أي خطة إلعادة توطين النازحين داخليا  يجب أن تتم على أساس رضاء األفراد المعنيين رضاء  تاما . (2)

 ضمانات عند العودة أو االندماج 47المادة 

 ضمانات التالية لحقوق اإلنسان للنازحين داخليا  في مناطق عودتهم وتكاملهم.تضمن السلطات المختصة ال (1)

 الحماية التامة للسالمة واألمن على المدى الطويل. أ( 

التمتع بالقدر الكافي من معايير المعيشة دون تمييز بما في ذلك ما يكفي من المأوى والسكن والطعام والمياه  ب(

 ة والصحية والتعليم.والصحة العامة والرعاية الطبي

الوصول المتساوي دون عوائق إلى البرامج العامة المتاحة للعموم مثل اإلسكان االجتماعي أو تدابير الرعاية  ج(

 وبرامج تخفيف حدة الفقر.

 الوصول إلى التوظيف ومصادر الرزق. د(

 الوصول إلى التوثيق. ه(
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 دين.لم شمل األسرة وتحديد مصير وأماكن األقارب المفقو و(

 المشاركة المتساوية في الشئون العامة. ز(

 الوصول إلى العدالة دون تمييز. ح(

تتخذ السلطات المختصة إجراءات للقضاء على الظلم القائم على أساس النوع االجتماعي وتولي اهتماما  خاصا    (2)

لطلبات الحماية التي يقدمها العائدون من األزواج والزوجات الوحيدات والنساء الوحيدات فيما يتعلق بالنزاع 

 نازح.  األسري على الملكية أو على المقتنيات األخرى عند وفاة زوج

تضمن السلطات المختصة الحماية الكاملة لألطفال بما في ذلك حق اإلرث في ممتلكات األسرة في حالة وفاة  (3)

الوالدين ووضع ترتيبات قانونية لالحتفاظ بالممتلكات الموروثة كأمانة مع مراعاة مبدأ تحقيق أفضل مصالح 

 الطفل.

تلكات المجتمعات العائدة والسكان الرعويين والمجموعات األخرى تقر السلطات المختصة بالحماية الخاصة لمم (4)

التي تعتمد في نمط معيشتها على االرتباط الخاص باألرض حيثما توجد مثل هذه المجموعات أو المجتمعات. 

 هذه المجتمعات أو الرعاة أو المجموعات األخرى:

 تندمج في المناطق التي سبق أن كانوا موجودين فيها. أ( 

تم تزويدها في جميع الحاالت الممكنة بأرض تساوي من حيث القيمة األرض التي سبق أن كانوا موجودين ي ب(

 فيها على األقل.

حيث ال يمكن تخصيص أراٍض تساوي نفس القيمة، يتم تقديم حزمة من التعويضات المناسبة حسب أحكام  ج(

 التشريع الوطني في الدول األعضاء.

ذات العالقة أن النازحين داخليا  الذين عادوا إلى ديارهم أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة  تضمن السلطات العامة (5)

أو الذين أعيد توطينهم ال يتعرضون للتمييز نتيجة نزوحهم. للنازحين داخليا  العائدين الحق في المشاركة التامة 

 والمتساوية في الشئون العامة والوصول المتساوي إلى الخدمات العامة.

 

 12الفصل 

 آليات التنسيق والتنفيذ الوطنية بشأن النزوح الداخلي

 56تأسيس / تحديد آلية وطنية للتنسيق والتنفيذ 48المادة 

تنشئ الحكومة أو تخصص آلية وطنية للتنسيق والتنفيذ لتنسيق جهود الحكومة المتعلقة بالوقاية والتخفيف  (1)

 واالستجابة للنزوح الداخلي. 

 مة المبالغ الالزمة، حسب الموارد المتاحة، من أجل التنفيذ الفعال لمهام اآللية ومسئولياتها.تخصص الحكو (2)

يجوز للحكومة عند اللزوم أن تنشئ آليات فرعية للتنسيق. تحدد الالئحة التنفيذية عضوية ومسئوليات وسلطات  (3)

 هذه اآلليات الفرعية.

 العضوية 49المادة 

 ة لصنع القرار في الحكومة عضوية آلية التنسيق، وهي التي تعين رئيس آلية التنسيق. تحدد أعلى سلطة تنفيذي (1)

 يكون أعضاء آلية التنسيق الوطنية كالتالي: (2)

 الوزارات المعنية. أ( 

 ممثلو المناطق / الواليات. ب( 

 آلية اإلنذار الوطني المبكر واالستعداد وإدارة الكوارث. ج( 

 لوطنيةهيئة حقوق اإلنسان ا د(

 مكتب المظالم. ه(

 هيئة الصليب األحمر / الهالل األحمر الوطنية. و(

 ممثلو منظمات المجتمع المدني ز(

 ممثلو النازحين داخليا . ح(
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 ممثلون يُختارون كمراقبين من وكاالت إنسانية مستقلة. ط(

 

 السلطات والمسئوليات 50المادة 
  والمسئوليات التالية:تكون آللية التنسيق الوطنية السلطات 

 تكون بمثابة نقطة االتصال لتنفيذ اتفاقية كمباال بما في ذلك إعداد تقرير التنفيذ. (1)

 ترصد وتقيم تنفيذ هذا القانون والقوانين والسياسات األخرى ذات العالقة التي تؤثر على النازحين داخليا . (2)

في ذلك الوقاية واإلنذار المبكر واالستجابة والنزوح  تنسق وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات بما (3)

 الداخلي.

 تحدد أو تيسر تحديد االحتياجات وأوجه النقص لدى النازحين داخليا  وفي المجتمعات المضيفة. (4)

 نتُجري، بالتعاون مع هيئة حقوق اإلنسان الوطنية والجهات المعنية األخرى، تقييما  دوريا  ألوضاع حقوق اإلنسا (5)

 للنازحين داخليا .

 تيسر تقديم برامج التدريب وبناء القدرات. (6)

ترفع درجة التوعية العامة وتعزز البرامج التثقيفية حول أسباب ونتائج النزوح الداخلي، وحقوق ورعاية  (7)

 النازحين داخليا ، وتأثيرهم على المجتمعات المضيفة.

الضعيفة األخرى في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تنفيذ سياسات  تيسر مشاركة النازحين داخليا  والمجموعات (8)

 واستراتيجيات وبرامج النزوح الداخلي.

 تنسق مع األطراف الدولية واإلقليمية ذات الصلة. (9)

 تيسر وصول المنظمات اإلنسانية إلى النازحين داخليا  بتقديم اإلغاثة والمساعدة. (10)

ن داخليا  في القرارات التي تؤثر عليهم وذلك على جميع مستويات تحديد ووضع طرائق مشاركة النازحي (11)

 الحكومة.

تحديد ووضع طرائق التشاور والتعاون الوثيق مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات أو الهيئات الدولية ذات  (12)

 الصلة.

 تنفذ األنشطة األخرى التي قد تكون ضرورية للقيام بسلطاتها ومسئولياتها. (13)

 

 اآللية الوطنية لإلنذار المبكر واالستعداد وإدارة الكوارث 51المادة 
تنشأ بموجب هذا آلية وطنية لإلنذار المبكر واالستعداد وإدارة الكوارث كجزء من آلية التنسيق الوطنية. تتولى  (1)

 اآللية الوطنية، ضمن أشياء أخرى، الوظائف التالية:

 اطر الكوارث والطوارئ واالستعداد وتدابير اإلدارة.وضع وتنفيذ استراتيجيات تقليل مخ أ(

وضع خطط وطنية للمنشآت والمصانع ومواقع التشييد والمباني والهياكل الهندسية وروابط النقل واالتصاالت  ب(

حسب درجة خطورة تعرض السكان والبيئة للخطر والمستويات الالزمة للسالمة والفاعلية وأنظمة الرصد 

 والمراقبة.

 د اتجاهات وأنماط الكوارث التي من المحتمل أن تسبب النزوح القسري.رص ج(

 تحديد المناطق المناسبة إلقامة النازحين داخليا  في الوالية وإبالغ الحكومة للقيام بتخصيصها. د(

 إعداد تقارير دورية وتوصيات عن موقف المناطق عالية الخطورة ورفعها إلى الحكومة. ه(

مختصة مشاركة النازحين داخليا  والعاملين المعنيين في المجتمع المدني في وضع وتنفيذ نظام تيسر السلطات ال (2)

 اإلنذار المبكر، واستراتيجيات تقليل الكوارث، واالستعداد للطوارئ والكوارث، وتدابير اإلدارة. 

 

                                                           
ق الوطني، نسيقد يكون للدولة عدد من الخيارات المؤسسية، ويمكنها اتباع هذا القانون النموذجي بإنشاء مؤسستين إحداهما لإلنذار المبكر واألخرى للت 56 

 داخليا .ويمكنها وضع اإلنذار المبكر تحت التنسيق الوطني، أو بكل بساطة إنشاء وزارة وطنية أو مؤسسة محددة لحماية ومساعدة النازحين 
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 تنسيق وإدارة مناطق السكن 52المادة 

واالستعداد وإدارة الكوارث التابعة آللية التنسيق الوطنية بتنسيق نقطة تقوم اآللية الوطنية لإلنذار المبكر  (1)

االتصال الوطنية والسلطات المحلية بشأن النزوح الداخلي بقصد الدمج التام الحتياجات النازحين داخليا  في 

 إدارة مناطق االستيطان في المجاالت التالية، ضمن أشياء أخرى:

 مات االجتماعية والصحية األساسية.ضمان اإلمداد الكافي بالخد أ( 

 حماية وصون الطبيعة المدنية لمناطق االستيطان. ب(

 اتخاذ التدابير الوقائية وإعادة التأهيل لحماية بيئة مناطق االستيطان من التدهور. ج(

احتياجات  ا  حمايةتأخذ األطراف الدولية والوطنية العاملة في تقديم المساعدة اإلنسانية تأخذ بعين االعتبار تمام (2)

 النازحين داخليا . 

 التعليم والتدريب وبناء القدرات 53المادة 

ترفع السلطات العامة مستوى التوعية العامة بأسباب النزوح الداخلي وتأثيره وعواقبه وكذلك بوسائل الوقاية  (1)

 وحماية النازحين داخليا  ومساعدتهم.

ع األطراف المعنية بما فيها آلية التنسيق الوطنية والمؤسسات التعليمية تقوم السلطات العامة بالتعاون مع جمي (2)

ومنظمات المجتمع المدني بتقديم برامج التدريب والتثقيف والتوعية بأسباب النزوح الداخلي وتأثيره وعواقبه 

 وكذلك بوسائل الوقاية وحماية النازحين داخليا  ومساعدتهم.

 13الفصل 

 57اخليجرائم تتعلق بالنزوح الد

 النزوح القسري 54المادة 

 كل من:

َل أشخاصا على أساس سياسات التمييز العنصري أو الممارسات المماثلة األخرى الموجهة إلى أو التي  (1) رحَّ

 تؤدي إلى تغيير تركيبة السكان العرقية أو الدينية أو العنصرية؛

َل مدنيين بصفة فردية أو جماعية في حاالت النزاع المسلح، ما لم يكن  (2) ت المتورطين أو كان أمن المدنيينرحَّ

 ، وفق القانون اإلنساني الدولي؛الدواعي العسكرية الحتمية تتطلب ذلك

َل عمدا أشخاصا كوسيلة من وسائل الحرب أو بالمخالفة للقانون اإلنساني الدولي في حاالت  (3)  سلح؛النزاع المرحَّ

َل أشخاصا  بالعنف المعمم أو المخالفات المعممة لحقوق اإلنسان. (4)  رحَّ

َل أشخاصا  بواسطة ممارسات ضارة؛ (5)  رحَّ

تسبب في عمليات إجالء قسري في حاالت الكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع البشر إذا لم يكن اإلجالء  (6)

 رين؛ضروريا لمتطلبات سالمة وصحة المتأث

 تسبب في النزوح باستخدام العقاب الجماعي؛ (7)

تسبب في النزوح باستخدام أي تصرف يمكن مقارنته بكل مما ذُكر أعاله وليس له ما يبرره في القانون الدولي  (8)

 بما في ذلك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي؛

 الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية،قام بإخالء قسري يصل إلى اإلبادة الجماعية أو جرائم  (9)

 يُعاقب وفقا لـما ]يتم تحديد ذلك حسب النظام القانوني للدولة[.

 

ً  55المادة   جرائم ضد النازحين داخليا

 كل من:

 قيد حرية النازحين داخليا  في االنتقال داخل وخارج مناطق إقامتهم؛ (1)

                                                           
لة للتطبيق على باستنادا إلى التقليد القانوني للدولة، قد تكون الجزاءات مدرجة في القوانين الجنائية أو الجزائية. تطبق أحكام تسليم المطلوبين القا 57 

 الجرائم الواردة في هذا الفصل. وقد يرد ذلك بتفاصيل أكثر في القانون الوطني المعني.
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 لهم بالمشاركة في األعمال العدائية تحت أي ظرف؛جند األطفال النازحين داخليا  أو طلب منهم أو سمح  (2)

أجبر النازحين داخليا  على التجنيد أو اختطف أو أسر أو شارك في االسترقاق الجنسي واالتجار في البشر  (3)

 وخاصة النازحات داخليا  واألطفال

 يُعاقب وفقا لـ ]يتم تحديد ذلك حسب النظام القانوني للدولة[.

 عمال المساعدة اإلنسانيةجرائم ضد  56المادة 
 كل من يهاجم أو يؤذي عمال المساعدة اإلنسانية يُعاقب وفقا لـ ]يتم تحديد ذلك حسب النظام القانوني للدولة[.

 جرائم ضد المساعدة اإلنسانية 57المادة 

 كل من:

ياه عامة والطعام والمأنكر حق النازحين داخليا  في التمتع بظروف معيشية ُمرضية والكرامة واألمن والصحة ال (1)

 والصحة والمأوى، وفرق بين أعضاء نفس األسرة؛

 عطل مرور المساعدات اإلنسانية ومرور الشحنات ومعدات وأفراد اإلغاثة إلى النازحين داخليا ؛ (2)

و هاجم أو ألحق الضرر بالموارد أو المواد األخرى المخصصة لمساعدة أو مصلحة النازحين داخليا ، أو دمر أ  (3)

 صادر أو حول مثل هذه المواد؛

 خالف الصفة المدنية واإلنسانية ألماكن إيواء النازحين داخلي؛ (4)

 سرق أو نهب أو دمر أو أتلف أو أساء استخدام المساعدات اإلنسانية المخصصة للنازحين داخليا ؛ (5)

 يُعاقب وفقا لـ ]يتم تحديد ذلك حسب النظام القانوني للدولة[.

 

 الجزاءات واإلجراءات 58المادة 
 يعاقب مرتكب الجرائم المذكورة في هذا الفصل كما يلي:

إذا تضمنت الجريمة القتل العمد لشخص يتمتع بحماية هذا القانون تكون العقوبة هي السجن  لمدة ]يتم تحديد  (1)

 ذلك حسب النظام القانوني للدولة[؛ و

 حسب النظام القانوني للدولة[. في أي جريمة أخرى: السجن لمدة ]يتم تحديد ذلك (2)

تضع المحكمة في االعتبار عند صدور األحكام عقوبة المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف وبروتوكوالتها  (3)

 اإلضافية إن ُوجدت.

ال تقضي المحكمة في الجرائم المذكورة في هذا الفصل إال بعد صدور االتهام من أو بالنيابة عن )المحامي العام  (4)

 مدير اإلدعاء العام أو المدعي العام(./ 

 (.XXXX( ضد مواطنين )XXXXتمتد المسئولية القانونية للمقاضاة إلى التصرف خارج أرض الدولة ) (5)

 مخالفة هذا القانون  58المادة 

 يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بأحكام ]يتم تحديدها حسب النظام القانوني للدولة[.

 سلطان القضائي للمحاكمال 59المادة 
يكون للمحاكم المدنية / العادية المختصة سلطة النظر في جرائم النزوح التعسفي والجرائم ضد المساعدات 

 اإلنسانية التي يعاقب عليها هذا القانون. 

 14الفصل 

 أحكام متنوعة

 شرط عدم التطبيق 60المادة 
التنفيذية أو القوانين المحلية أو الممارسات ال يتسق مع  جميع أو أي جزء من القوانين أو المراسيم أو األوامر

 أحكام هذا القانون يعتبر الغيا منذ تاريخ سريان هذا القانون.

 

 تنفيذ قوانين فرعية 61المادة 

 يجوز للحكومة تبني سياسات ولوائح وتوجيهات وخطوط إرشادية لتنفيذ هذا القانون.
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 التفسير 62المادة 
ون وينفذ اتساقا مع القانون الدولي وخاصة القانون اإلنساني الدولي ومعاهدات حقوق اإلنسان يفسر هذا القان (1)

الدولية واتفاقية كمباال وغيرها من معاهدات االتحاد األفريقي والمعاهدات الدولية ذات العالقة التي صادقت 

 الدولة عليها.

أحكام اتفاقية كمباال أو أي صك من صكوك حقوق اإلنسان ال يفسر هذا القانون على أنه يقيد أو يعدل أو يعوق  (2)

الدولية أو اإلقليمية أو صكوك القانون الدولي التي تكون الدولة طرفا فيها أو الحقوق الممنوحة ألشخاص 

 بموجب قانون محلي.

ون الدولة طرفا التي تكيفسر هذا القانون في ضوء الدستور والصكوك الدولية واإلقليمية بما فيها اتفاقية كمباال  (3)

فيها. وعلى ذلك فإن أي تفسير معقول لصالح حقوق النازحين داخليا  ال بد أن يكون مفضال عن أي تفسير 

 معاكس.

 

 تاريخ بداية السريان 64المادة 

 يسري هذا القانون اعتبارا من .................. 
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 (1) 5التعديل المقترح على المادة 

من البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة األفريقية لحقوق 

 اإلنسان والشعوب

 خلفيةال

، 2016و رواندا في  يولي -اليجالمنعقدة في كي ون التاسعة والعشرإعتمد المجلس التنفيذي خالل دورته العادية 

د . وتويتهحقوق الطفل ورفاهحول  لخبراءة لاألفريقيلجنة البشأن تقرير    EX.CL/923 (XXIX) المقرر

ر المذكور قرممن ال 8القانونية إلى الفقرة لعدل والشؤون لالمحكمة أن تلفت انتباه اللجنة الفنية المتخصصة 

 :نص على ما يليتي تأعاله وال

ق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء ح( من البروتوكول المل1) 5يوصي المؤتمر بتعديل المادة  -8 "

حقوق الطفل حول  لخبراءلة لجنة األفريقيال المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )البروتوكول( إلدراج
قوق ححول  لخبراءة للجنة األفريقيال ضمن الكيانات التي يحق لها رفع القضايا إلى المحكمة، ويطلب من يتهورفاه

القانونية  لعدل والشؤونل بالتشاور مع المفوضية، إعداد التعديل وتقديمه إلى اللجنة الفنية المتخصصة يتهالطفل ورفاه
 ." ا المقرر عقدها في أكتوبرللنظر فيه خالل دورته

 

 التعديل المقترح من المحكمة

( من البروتوكول، يحق للمحكمة أن تقترح تعديالت على هذا البروتوكول حسبما تراه 2) 35عمال  بالمادة 

ضروريا ، عن طريق األمين العام لمنظمة الوحدة األفريقية. ومن ثم، فإن هذا التعديل المقترح مقدم لكي تنظر 

 .لروح ونص المادة المذكورة أعاله لعدل والشؤون القانونية وفقا  لفيه اللجنة الفنية المتخصصة 

ة لجنل( من البروتوكول فقرة فرعية جديدة )و( تمنح إمكانية الوصول 1) 5وقد أدرج في مشروع تعديل المادة 

 .رفع القضايا إلي المحكمة األفريقيةيته لحقوق الطفل ورفاهحول لخبراء ل ةاألفريقي

 

 5المادة "

 من يحق له الوصول للمحكمة

 :ذكورين أدناه تقديم القضايا إلى المحكمةيحق للم  .1
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 ؛اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب .أ

 ؛الدولة الطرف التي رفعت شكوى إلى اللجنة .ب

 ؛الدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى إلى اللجنة .ج

 ؛الدولة الطرف التي يكون أحد مواطنيها ضحية انتهاك حقوق اإلنسان .د

 ؛المنظمات اإلفريقية الحكومية .ه

 يته.حقوق الطفل ورفاهة للخبراء حول األفريقيلجنة ال .و

 

 نفيذحيز التالتعديل  دخول

لحقوق اإلنسان والشعوب الميثاق األفريقي ( من بروتوكول 3) 35وفقا ألحكام المادة يدخل التعديل حيز التنفيذ 

 .بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
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 النظام األساسي لوكالة الفضاء األفريقية
 (05)مشروع النص 

 2017أكتوبر  11
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 الديباجة

 نحن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي:

بالمبادئ واألهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي التي تؤكد على أهمية  إذ تسترشد

 ها أدوات وعوامل تمكين للتحول االجتماعي االقتصادي للقارة؛فالعلم والتكنولوجيا واالبتكار بوص

 EX.CL/Dec.746(XXII)و  EX.CL/Dec.744(XXII)إلى المقررات  وإذ تشير

، وتوصيات المؤتمرات الوزارية القطاعية بشأن تزايد الحاجة في أفريقيا EX.CL/Dec.739(XXII)و

الخارجي  منظمتين بشكل جيد لتسترشد بهما القارة في تنفيذ برنامج للفضاء تينلوضع سياسة واستراتيجية فضائي

 ةالفضائي الموارد تسخير نم األعضاء الدول يمّكن أن شأنه قادر على المنافسة على الصعيد العالمي ومن

 ائيتينفض وصناعة سوق وتطوير القارة، للتحديات التي تواجه والتصدي ومنهجية، تنسيقا أكثر بطريقة

 أفريقيتين؛

 الفضاء واستراتيجية الذي يعتمد سياسة Assembly/AU/Dec.589(XXVI)إلى المقرر  وإذ تشير مجدداً 

 األفريقي لالتحاد 2063في أجندة  البرنامج الرائد للفضاء الخارجي على الطابع الرسمي إضفاء بهدف أفريقيا في

 لفضاءا وعلوم المواقع وتحديد والمالحة الساتلية واالتصاالت األرض رصد مجال في المحلية القدرات لتنمية

 الفلك؛ وعلم

 األمد، الطويلة يتنارؤ تطلعات وتحقيق أفريقيا تنمية في واالبتكار الفضاء وتكنولوجيا علوم بإمكانيات وإذ تسلّم

 راألخطا مثل المشتركة اإلنمائية للتحديات المشترك التصدي خالل من لالتحاد األفريقي، 2063وأجندة 

 تفشيو والنزاعات الغذائي األمن وانعدام معه، والتكيف المناخ تغير آثار من والتخفيف الطبيعية والكوارث

 الستباقيةا واإلدارة المواطنين، وربط والنائية الريفية المناطق في الصحية والخدمات التعليم وتوفير األمراض

 فضاء؛األفريقيتين لل واالستراتيجية السياسة في المبين النحو على وغيرها، والبيئة الطبيعية والموارد

 تعزيزهاو القارة في الفضائية لألنشطة الفعالة اإلدارة أجل من مناسبة مؤسسية ترتيبات إلى الحاجة وإذ تؤكد

 المنافع؛ من قدر أكبر لتحقيق وتنسيقها

 اتفقت على ما يلي: 

 : 1المادة 

 التعريفات

 في هذا النظام األساسي: 

 وكالة الفضاء األفريقية المنشأة بموجب هذه الوثيقة؛ الوكالة"تعني كلمة "

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

االتحاد األفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي صادق عليه  "االتحاد"تعني كلمة 

 ؛2000رؤساء الدول والحكومات األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية في لومي، توغو، في يوليو 

 المنشأ بموجب هذا النظام األساسي؛ للفضاء األفريقي المجلس المجلس"تعني كلمة "

 المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي؛ "المجلس التنفيذي"تعني عبارة 

 البلد الذي يستضيف مقر الوكالة أو أحد مراكز أنشطتها؛"البلد المضيف" تعني عبارة 

لجنة العشرة لرؤساء الدول والحكومات المناصرة لقضية التعليم والعلم  لجنة العشرة""تعني عبارة 

 والتكنولوجيا؛

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي"؛ "الدول األعضاء"تعني عبارة 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية التي يعترف بها االتحاد  المجموعات االقتصادية اإلقليمية""تعني عبارة 

 األفريقي؛

 النظام األساسي لوكالة الفضاء األفريقية؛ "النظام األساسي"تعني عبارة 

 لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة؛ متخصصة""اللجنة الفنية التعني عبارة 
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متخصصة لجنة االتحاد األفريقي الفنية الاللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا" تعني عبارة "

 للتعليم والعلم والتكنولوجيا.

 سياسة الفضاء األفريقية  "السياسة"تعني عبارة 

 :2المادة 

 إنشاء وكالة الفضاء األفريقية 

 ها لتعزيزاألفريقي، يتم تخصيص لالتحاد بوصفها جهازا هذه الوثيقة بموجب األفريقية الفضاء وكالة يتم إنشاء
وتوجيه النصح وتنسيق التطوير واالستفادة من علوم الفضاء والتكنولوجيا في أفريقيا واألحكام التنظيمية ذات 

 وتشكيل تعاون أفريقي ودولي. يقيا والعالم الصلة من أجل استفادة أفر
 :3المادة 

 الشخصية القانونية 

 لغرض تحقيق أهدافها، تتمتع الوكالة بالشخصية القانونية ولها سلطة: .1
 تعاقدات؛الدخول في  (أ

 حيازة الممتلكات الثابتة وغير الثابتة والتصرف فيها؛ (ب
 إقامة الدعاوي القضائية. (ج

 
 : 4المادة 

 األهداف

 الفضاء جيةواستراتي سياسة تنفيذ وتنسيق تعزيز في األفريقية الفضاء لوكالة الرئيسية األهداف تتمثل

 المستدامة التنمية ألغراض وتطبيقاتها الفضاء تكنولوجيات باستغالل فضائية بأنشطة واالضطالع األفريقيتين،

 :يلي بماالوكالة  تقوم التحديد، وجه وعلى. األفريقيين المواطنين رفاهية وتحسين

 التحدياتو الفرص معالجة في وتطبيقاتها واالبتكار الفضاء وتكنولوجيا لعلوم المحتملة الفوائد تسخير (أ

 أفريقيا؛ في واالقتصادية االجتماعية
 والخدمات والمعلومات البيانات إلى األمثل الوصول ضمان أجل من القارة في الفضائية البعثات تعزيز (ب

 الفضاء؛ من والمنتجات المستمدة
 األفريقية؛ القارة الحتياجات وتستجيب تعزز وحيوية مستدامة قطرية فضاء وصناعة سوق تطوير  (ج
 القارية؛ الفضائية األنشطة إدارة لتنسيق الممارسات وأفضل للمؤسسات اإلدارة الرشيدة اعتماد (د
 أو الجهودو الموارد ازدواجية وتجنب لها، وتلك التي يجري التخطيط الحالية الفضائية األنشطة فوائد تعظيم (ه

 الحد األدنى؛ إلى منها التقليل
 المحددة؛ المستخدمين احتياجات من لكل الممارسين أوساط إنشاء خالل من مستخدميها مع التفاعل (و
 .ذات المنفعة المتبادلة الشراكات خالل من أفريقيا بقيادة الفضاء أجندة تعزيز (ز

 
 : 5المادة 

 مهام الوكالة

 مؤتمر اعتمدهما للتينا األفريقيتين الفضائيتين واالستراتيجية السياسة تنفيذ في للوكالة الرئيسية المهمة تتمثل .1

 .Assembly/AU/Dec.589(XXVI) مقرره في األفريقي االتحاد
 :يلي الوكالة بما ستقوم التحديد، وجه على

 .للفضاءاألفريقي  المجلس عليها وافق التي واألنشطة البرامج تنفيذ وتنسيق تعزيز (أ
 ونوعية فريقياأ اقتصاد تحسين في حاسما ستؤدي دورا للتأكيد على أن برامج الفضاء المستخدم تلبية احتياجات (ب

 شعوبها. حياة
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ي مجال ف الجهود وتنسيق الفضائية برامجها بناء في اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول دعم (ج

 القارة. أنحاء جميع في الفضاء
 المستمدة فعالمنا بأسرها من القارة الستفادة محاولة في الفضائية والخدمات إلى الموارد الوصول وتيسير تعزيز (د

 الفضاء. من
فضائية  ةتحتي وإقامة بنية حيوية تحتية بنية بناء في اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول دعم (ه

 وتحسينها وتشغيلها بطريقة متناسقة. حديثة أفريقية
 مع التنسيقب واالبتكار الفضاء وتكنولوجيا علوم مجال إعداد كتلة حرجة للكفاءات األفريقية في تنسيق تطوير (و

 مناسبة. وتدريبية تعليمية برامج خالل من الفضائية للعلوم األفريقية الجامعة معهد
 اإلقليميين. والتعاون التنسيق تعزيز (ز
 لشراكات الدولية.وا القارة داخل االستراتيجية الشراكات تعزيز (ح
 .الفضاء وتكنولوجيا علوم في مجال واالبتكار والتطوير البحث تعزيز (ط
 رفاه أجل نم الفضاء في األغراض السلمية استخدام أجل من الدولية الجهود في أفريقيا مشاركة وتعزيز تنسيق (ي

 .البشرية
 في أفريقيا. الفضاء بفوائد برامج التوعية (ك
 تجنبو التعاون تعزيز بهدف أفريقيا في بالفضاء ذات الصلة والبحوث األنشطة في األعضاء الدول إشراك (ل

 الجهود. ازدواجية
 نشطةأ تنسيق وتسهيل األعضاء الدول بها تضطلع التي الوطنية األنشطة من إلى أقصى حد ممكن االستفادة (م

 األعضاء. الدول
 .الدولي التعاون العمل على أساس (ن
 املش تنظيمي قاري إطار مع المؤسسات الوطنية والدولية األخرى بتنسيق األفريقية الفضاء وكالة ستقوم .2

 .القارة في الفضائية لألنشطة
 

 اإلدارة فيو األعضاء الدول مع التواصل عند الوطنية الفضاء وكاالت مع مباشرة األفريقية الفضاء وكالة تعمل .3

 .القارة في الفضائية لألنشطة المشتركة
 

 .األطراف المتعددة االلتزامات موّحدا  من أفريقيا موقفا األفريقية الفضاء وكالة تقود أن ينبغي .4
 

 : 6المادة 

 العضوية

 ستكون العضوية في الوكالة مفتوحة أمام جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.

 
 
 

 :7المادة 

 إدارة وحوكمة وكالة الفضاء األفريقية  

 :يلي ما الوكالة ستشمل حوكمة وهيكل .1
 المجلس  (أ

 والتكنولوجيا والعلوم التعليم لقضية المناصرين العشرة والحكومات الدول رؤساء لجنة (ب
 المجلس التنفيذي (ج
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 اللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي للتعليم والتعليم والتكنولوجيا  (د
 مجلس الفضاء األفريقي  (ه
 اللجنة االستشارية؛ و  (و
 األمانة  (ز
توجيه السياسي الوالتكنولوجيا  والعلوم التعليم لقضية المناصرين العشرة والحكومات الدول رؤساء ستوفر لجنة .2

 وستقوم بدور األبطال لعلم الفضاء والتكنولوجيا على المستوى القاري. 
للتعليم والعلم والتكنولوجيا التوجيه االستراتيجي الكامل والتوجه للوكالة من  ستوفر اللجنة الفنية المتخصصة .3

 الفضاء و  خالل مجلس
 سترفع الوكالة تقارير بشأن عملها السنوي إلى اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا لبحثها. .4

 
 : 8المادة 

 تشكيل المجلس األفريقي للفضاء

 المؤهالت وانتخاب أعضاء المجلس 

 أشخاص ينب من المجلس قبل من انتخابهم يتم الخبراء من رفيع مستوى من األفريقي الفضاء مجلس سيتألف. 1

 ورصد فلكوال للفضاء مؤسسة أعلى في للتعيين بلدانهم في المطلوبة بالمؤهالت يتمتعون رفيعة أخالق ذوي

 الدول مواطني المرشحون يكون أن وينبغي الصلة، ذات المجاالت أو والمالحة واالتصاالت والساتل األرض

 .االفريقي االتحاد في األعضاء
 في ليهمإ المشار المنتخبين العشرة األعضاء من األفريقية الفضاء وكالة مجلس رئيس ونائب رئيس ينتخب. 2

 أدناه  أ - 1 الفقرة الفرعية – ألف - 8 المادة من 1 الفرعية الفقرة
 .المجلس أعضاء انتخاب في واالختصاص الجدارة المجلس يضمن. 3

 الدورة انعقاد قبل األعضاء الدول إلى -األقل على يوم 30 قبل-المرشحين قائمة بإرسال المفوضية رئيس يقوم. 4

 .االنتخابات خاللها تجرى التي التنفيذي المجلس أو للمجلس العادية
 

 ألف -8 المادة
 المجلس تكوين

 :التالي النحو على المجلس تشكيل سيتم -1
 إقليم لكل( 2) واثنان األعضاء، الدول من منتخبين أشخاص( 10) عشرة -أ

 :اللجنة ممثلي أسماء يلي وفيما. ب

 
 ممثله؛ أو والتكنولوجيا والعلم البشرية الموارد مفوض. 1
 ممثله أو والطاقة التحتية البنية مفوض. 2
 ممثله أو واألمن السالم مفوض. 3
 من يمثله أو والزراعة الريفي االقتصاد مفوض. 4

 (.األفريقي لالتحاد القانوني والمستشار االتصاالت مدير) الرئيس مكتب ( من ممثلي2. إثنان )5
 
 والعلم يمللتعل المتخصصة الفنية اللجنة دورات لحضور التالية المتخصصة الفنية اللجان رؤساء يدعى -2

 :المجلس تقرير بحث سيتم حيث والتكنولوجيا
 واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت. 1
 والسالمة واألمن الدفاع. 2
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 والبيئة والمياه الريفية والتنمية الزراعة. 3
 والسياحة والطاقة واإلقليمية، الوطنية عبر التحتية والبنية النقل،. 4
 
 .التصويت في الحق بدون المجلس في أعضاء المفوضية ممثلو سيكون .3
 .األفريقي الفضاء مجلس اجتماعات لحضور االستشارية اللجنة رئيس سيدعى .4

 الفضاء األفريقية مهمة أمين المجلس. . سيتولى مدير عام وكالة5

 باء-8 المادة
 الوالية مدة

 سنوات أربع لفترة( 5) الخمسة األفريقي االتحاد مناطق يمثلون الذين( 10) العشرة المجلس أعضاء سينتخب. 1

 .واحدة مرة للتجديد قابلة
 فسن من ويكون سلفه، والية مدة -واليته مدة تنته لم آخر عضو محل ليحل- المنتخب الجديد العضو سيكمل. 2

 .المنطقة
 .الدوام الجزئي  أساس على بمهامهم الرئيس، ونائب الرئيس باستثناء المجلس، أعضاء جميع يقوم. 3
 .التنفيذي المجلس يعتمده الذي للمجلس الداخلي النظام في ونائبه الرئيس والية مدة تحدد. 4

 :9المادة 

 مهام المجلس األفريقي للفضاء 

 على إلشرافا بسلطة األفريقي، الفضاء لمجلس االستشارية اللجنة خالل من األفريقي، الفضاء مجلس يتمتعس .1

 مةواألنظ والميزانيات العمل وخطط االستراتيجية الخطط واعتماد واستعراض التوجيهات، وإصدار الوكالة،

 ياساتالس أجهزة قبل من العتمادها الوكالة وعمليات اإلدارية األنشطة لتنظيم التوجيهية والمبادئ والسياسات

 األفريقي. االتحاد في الصلة ذات
 .وماتوالحك الدول لرؤساء اللجنة التوجيهية طريق عن الجمعية إلى تقريرا األفريقي الفضاء مجلس سيقدم .2
 وقبل يقياألفر الفضاء لمجلس االستشارية اللجنة اجتماع بعد سنة كل مرة األفريقي الفضاء مجلس سيجتمع .3

 والحكومات الدول لرؤساء للجنة التوجيهية السنوي االجتماع
 10 المادة

 األفريقي الفضاء مجلس اجتماعات
 .األفريقي االتحاد لقواعد وفقا التنفيذي المجلس ويصدره الداخلي نظامه المجلس سيضع .1
 الرئيس طلب على بناء استثنائية دورة في يجتمع أن له ويجوز. عادية دورة في سنة كل مرة المجلس . سيجتمع2

 :طلب على بناء   االستثنائية الدورة وتعقد. الوكالة مع بالتشاور
 األفريقي االتحاد سياسة أجهزة. أ
الفنية  اللجنة رهتقر لما وفقا   أو الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا، ومكتبها اللجنة رئيس يتولى. ب

 المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا
 المجلس رئيس. ج
 األفريقي الفضاء مجلس أعضاء مجموع ثلثي أغلبية. د
 .المجلس أعضاء مجموع من بسيطة أغلبية لالجتماع القانوني النصاب سيكون - 3
 .والمصوتين الحاضرين األعضاء ثلثي بأغلبية المجلس قرارات ستتخذ - 4
 .ذلك خالف المجلس يقرر لم ما الوكالة، مقر في المجلس جلسات جميع ستعقد - 5
 .دوراته لحضور مؤسسة أو شخص أي كمراقب، ، قد يدعو المجلس – 6

 

 11 المادة
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 االستشارية اللجنة تشكيل
 :يلي مما االستشارية اللجنة تتألف - 1
 الجغرافية المناطق من كل من( 1) واحد األعضاء، للدول الوطنية الفضائية للوكاالت عامين مديرين( 5) خمسة. أ

 المنطقة،و منها كل في االختيار يتم الجغرافي، والتمثيل التناوب مبدأ أساس على األفريقي لالتحاد الخمس

 .اللجنة إلى والمرشحين
 واحدة سنة لمدة األفريقي، االتحاد بها اعترف التي( 8) الثمانية اإلقليمية االقتصادية للمجموعات واحد ممثل. ب

 . .اإلقليمية االقتصادية المجموعات اختيار عملية قيادة اللجنة وتتولى. التناوب أساس على سنتين من
 في همعضويت وتحدد للعلوم، األفريقية األكاديمية خالل من األكاديمية األوساط من الثنين من الخبراء ينضم. ج

 .الجغرافي والتمثيل التناوب مبدأ إلى استنادا األفريقي، لالتحاد التابعة( 5) الخمس األقاليم
 القطاعات أحد منهم كل يمثل األفريقي الخاص القطاع من كيانات( 4) أربعة رؤساء تنفيذيين من( 4) أربعة. د

 والفلك والفضاء والمالحة الساتلية واالتصاالت األرض مراقبة وهي األربعة، الفضائية
 .االستشارية اللجنة أمين مهمة األفريقية الفضاء لوكالة العام المدير يتولى - 2
 ألعضاء،ا للدول الوطنية الفضائية للوكاالت عامين مدراء خمسة بين من االستشارية اللجنة رئيس ينتخبس - 3

 (.2) سنتين لمدة الجغرافي والتوزيع التناوب أساس على
 للتجديد لمرة واحدة. قابلة سنوات ثالث االستشارية اللجنة أعضاء عضوية مدة ستكون -4

 12 المادة

 االستشارية اللجنة وظائف
 تقاريرو والميزانيات السنوية العمل وخطط االستراتيجية الخطط باستعراض االستشارية اللجنة ستقوم. 1

 إلداريةا والعمليات األنشطة تنظم التي التوجيهية والمبادئ والسياسات واألنظمة للحسابات الخارجية المراجعة

 .عليها توافق بأن وتوصي للوكالة،
 األفريقي الفضاء مجلس إلى تقريرا االستشارية اللجنة ستقدم. 2
 األفريقي الفضاء لمجلس السنوي االجتماع قبل سنة، كل مرة االستشارية اللجنة ستجتمع. 3

 13 المادة

 االستشارية اللجنة اجتماعات
 .العتماده األفريقي الفضاء مجلس إلى وتقدمه الداخلي نظامها االستشارية اللجنة ستضع. 1
 الستثنائيةا الدورات إلى المشورة تقديم إليها يطلب وقد عادية، دورة في سنة كل مرة االستشارية اللجنة ستجتمع. 2

 األفريقي الفضاء لمجلس
 .اللجنة أعضاء مجموع من بسيطة أغلبية لالجتماع القانوني النصاب سيكون. 3

 خالف ألفريقيا الفضاء مجلس يقرر لم ما الرئيسي للوكالة، المقر في االستشارية اللجنة اجتماعات جميع ستعقد. 4

 .ذلك
 ريقياألف الفضاء مجلس إلى االستشارية اللجنة تقرير األفريقية الفضاء لوكالة العام المدير سيقدم. 5

 14 المادة

 للوكالة التنفيذي الرئيس
 .للوكالة القانوني والممثل التنفيذي الرئيس هو العام المدير سيكون. 1
 الوكالة إدارة حسن أجل من الالزمين الموظفين العام المدير سيساعد. 2
 .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات أربع لمدة العام المدير األفريقي الفضاء مجلس سيعين. 3
 .واللوائح الداخلي النظام في عليه وفق ما هو منصوص وواجباته العام المدير صالحيات ستكون. 4

 :15المادة 
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 االمتيازات والحصانات 

 سيما الو األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع أراضي داخل وموظفوها األفريقية الفضاء وكالة تتمتع

 منظمة اناتوحص المتيازات العامة االتفاقية عليها التي تنص والحصانات واالمتيازات بالمركز المضيف، البلد

 .الصلة ذات الدولية األخرى واالتفاقات 1965 لسنة األفريقية الوحدة

 : 16المادة 

 تمويل وكالة الفضاء األفريقية

 .االتحاد ميزانية ضمن وتدخل الوكالة ميزانية األفريقي االتحاد سيتحمل .1
 .األفريقي لالتحاد الجدول الزمني هو الوكالة لميزانية الجدول الزمني سيكون .2
 ميزانية يف وإدراجها عليها للموافقة لالتحاد صنع السياسة أجهزة إلى وتقديمها ميزانيتها بإعداد الوكالة ستقوم .3

 .االتحاد
 :17المادة 

 المقر 

 .2005سيتم تحديد مقر الوكالة من قبل مؤتمر االتحاد وفقا لمعايير االتحاد األفريقي المعتمدة في  .1
 التشغيل بهدف لةالوكا مقر فيه يقع الذي المضيف البلد حكومة مع المقر اتفاقية األفريقي االتحاد مفوضية ستبرم .2

 .الفعال

 سيعقد المجلس اجتماعاته في مقر الوكالة. .3

 الدول إحدى عرضت حال يمكن ألي دولة عضو عرض استضافة اجتماعات المجلس بدال من دولة المقر. وفي .4

 عقد عن الناتجة اإلضافية النفقات جميع مسؤولية العضو الدولة تتولى هذه اجتماع ما، استضافة األعضاء

 .الوكالة مقر خارج االجتماع

 تيفاءعلى الدولة العضو اس ويتعين للمجلس، اجتماع خاضعة للعقوبات العرض الستضافة عضو تقدم دولة ال .5

 .الدورات الستضافة مثل هذه مسبقا المحددة المعايير

ة اللجنة الفني هيئة مكتب ستحدد االجتماع، استضافة األعضاء الدول من أكثر أو( 2) دولتان عرضت حال في .6

 .األمانة مع بالتشاور المكان المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا
 :18المادة 

 لغات العمل 

 تكون لغات عمل الوكالة هي لغات عمل االتحاد األفريقي.

 :19المادة 

 التعديالت 

 يجوز تعديل هذا النظام األساسي من قبل المؤتمر بناء  على توصية من: .1
 المجلس التنفيذي؛ .1
 الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا؛ أواللجنة  .2
 المجلس األفريقي للفضاء. .3

 ستدخل التعديالت حيز التنفيذ بمجرد اعتمادها من قبل المجلس.  .2
 

 : 20المادة 

 الدخول حيز التنفيذ

 االتحاد. سيدخل هذا النظام األساسي حيز التنفيذ بعد اعتماده من قبل مجلس
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