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 ديباجة

 مؤتمر:الإن 

 االتحادحول أهداف ومبادئ  4و  3القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وخاصة المادتين  االعتبارإذ يأخذ في 

 ؛األفريقي

 المتبادلة بين األقرانلآللية األفريقية للُمراجعة النظام األساسي من  14و 13، 11، 10لمواد باإذ يذكر و

 لها االدارية؛ هياكللمؤسس ا

 527 رقمالمؤتمر  قرروم  Assembly/AU/Dec.198 (XI)  198بمقرر المؤتمر رقم  إذ يذكرو

Decision/AU/Dec.527 (XXIII)   بشأن دمج اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران في االتحاد

 األفريقي،

بشأن مراجعة قواعد   EX.CL.Dec. 1063 (XXXV) 1063أيضا بمقرر المجلس التنفيذي رقم  وإذ يذكر

 اجراءات اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران؛

 

 :قواعد اإلجراءات التالية ، بموجب هذا،يعتمد

 

 عامةحكام أ: القسم األول

 المادة األولى

 التعريفات

 :القواعد في هذه

المتبادلة بين ": المراجعة األفريقية APRيقصد بعبارة "المراجعة األفريقية" أو مختصر "

 األقران؛

تبادلةآللية االفريقية ا :”APRM“أو مختصر  "اآللية" يقصد بكلمة لمُ بين  للمراجعة ا

 األقران؛

لدول المشاركة فى اآللية لحكومات الدول واللجنة رؤساء  :"منتدى اآللية"يقصد بعبارة 

تبادلةاألفريقية للمُ  ُم ل  بين األقران؛ راجعة ا

الممثلين المكونة من  ةيراالوزالهيئة  :"لآللية التنسيق جهات"لجنة  عبارةيقصد ب

لدول المشاركة فى اآللية األفريقية للمراجعة لحكومات الدول والالشخصيين لرؤساء 

تبادلة بين  لمُ  ؛األقرانا



ASSEMBLY/AU/26 (XXXIII) ii 

Page 2 
 

لآللية االفريقية للمراجعة  ةالوطنيجهة التنسيق  :لآللية" جهة التنسيق" عبارةيقصد ب

تبادلة بين  لمُ  ة؛كل دول مشارك في األقرانا

تبادلالبارزة  شخصياتفريق ال" :"فريق اآللية عبارةيقصد ب لمُ لة آللية األفريقية للمراجعة ا

 ؛األقرانبين 

تبادلة بين  :"أمانة اآللية" عبارةيقصد ب لمُ االمانة القارية لآللية االفريقية للمراجعة ا

 ؛األقران

 ؛اء دول وحكومات االتحاد االفريقيرؤس مؤتمر :"المؤتمر" كلمةيقصد ب

 ؛االتحاد االفريقي :”AU“بمختصر  يقصد

 : وكالة االتحاد األفريقي للتنمية/"’AUDA-NEPADنيباد -يقصد بمختصر الوكالة 

 ؛من اجل تنمية افريقيا الشراكة الجديدة

تنفيذي :"المدير التنفيذي" عبارةيقصد ب تبا المدير ال لمُ دلة ألمانة اآللية األفريقية للمراجعة ا

 ؛األقرانبين 

تبادلة بين  :"الرئيس" كلمةيقصد ب ُم ل  ؛راناألقرئيس منتدي اآللية األفريقية للمراجعة ا

 ؛مفوضية االتحاد االفريقي :"مفوضية" كلمةيقصد ب

 ؛القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي: "القانون التأسيسي" يقصد بعبارة

االقتصادي واالجتماعي  المجلس :والثقافي" واالجتماعي االقتصادي المجلس" بعبارة يقصد

 ؛التحاد االفريقيلوالثقافي 

لتنفيذي لالتحاد االفريقي :"المجلس التنفيذي"يقصد بعبارة   ؛المجلس ا

 ؛الدول االعضاء باالتحاد االفريقي :""الدول االعضاء بعبارةيقصد 

 المجلس الوطني :"NGCالوطني إلدارة اآللية أو مختصر "المجلس " عبارةقصد بي

تبادلة بين ا إلدارة لمُ  ؛األقرانآللية األفريقية للمراجعة ا

اآللية االفريقية  إلىالدول االعضاء المنضمة طوعيا  :"الدول المشاركة" عبارةقصد بي

تبادلة بين  لمُ  ؛األقرانللمراجعة ا

مثلين الدائمين" عبارةيقصد ب  ؛التحاد االفريقيللجنة الممثلين الدائمين  :"لجنة الُم

 ؛االقتصادية االقليمية موعاتالمج  :"المجموعات االقتصادية" عبارةيقصد ب
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 اآلليات اإلقليمية؛ ”RM”:"اآلليات" أو مختصر يقصد بكلمة 

تبادلة بين : ساسي""النظام األ عبارةيقصد ب لمُ النظام االساسي لآللية األفريقية للمراجعة ا

 ؛األقران

 ؛االتحاد االفريقي :"االتحاد" كلمةقصد بي

تبادلة بين  فريقنائب رئيس  :"نائب الرئيس" عبارةيقصد ب لمُ اآللية االفريقية للمراجعة ا

 .األقران

 

 2المادة 

 منتدىوضع ال

لقيادة ا لتوفيراآللية  إلدارة علىالهيكل األ األقراناآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  منتدى يمثل. 1

 .مؤتمربمثابة لجنة فرعية لل عملي ويالسياسية والتوجيه االستراتيج

 مؤتمرلاقريًرا عن استنتاجاته وتوصياته إلى ت األقرانمنتدى اآللية االفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  قدم. ي2

 واعتمادها.للنظر فيها 

  3المادة 

 تشكيل المنتدى

تبادلة بين يتألف منتدى اآللية  .1 ُم ل ول دالمن جميع رؤساء  األقراناالفريقية للمراجعة ا

 لدول المشاركة في اآللية.لحكومات الو
 

 4المادة 

 السلطات والمهام 

 بما يلي:بين األقران  للمراجعة المتبادلة األفريقيةاآللية يقوم منتدى 

ريقية فريق اآللية األف المقدمة إليه من قبل تقارير األنشطةالطوعية والمراجعة القطرية أ( النظر في تقارير 

 للمراجعة المتبادلة بين األقران؛

ة من لجنة المقدم األقرانب( النظر في التوصيات المتعلقة بأنشطة اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين 

 ؛المؤتمرإلى  اتوصياته وتقديم جهات التنسيق

 الفريق ئيسور األقرانلآللية االفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  شخصيات البارزةال ج( ترشيح أعضاء فريق

 ؛المؤتمرمن قبل  مللمصادقة عليهالفريق ونائب رئيس 
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وصية بتعينه والت األقرانألمانة اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  المدير التنفيذي النظر في تعييند( 

 ؛نهائي التخاذ قرار المؤتمرإلى  تهاتوصيوتقديم 

 ؛اآللية عدم تنفيذه لوالية في حال المدير التنفيذيبشأن إنهاء عقد  المؤتمرهـ( تقديم توصيات إلى 

  ؛قضايا الحوكمة صوتها بشأنوإلفريقيا المواقف المشتركة تعزيز و( المساهمة في 

 مجموعات عمل ُمختصة وفقا لما قد يراه ضروريا.ز( إنشاء 

 األقران: دورات منتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين القسم الثاني

 5المادة 

 األقرانالدورات العادية لمنتدى اآللية االفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين 

ى هامش عل سنوياواحدة مرة  في دورات عادية األقرانمنتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  جتمعي

 الدورة العادية لمؤتمر االتحاد األفريقي.

 6المادة 

 الدورات انعقاد مكان

الذي يتم  لمكانانفس  يف األقرانينبغي ان تعقد الدورات العادية لمنتدي اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين 

 .المؤتمرفيه عقد دورات 

 7مادة ال

 والمغلقة علنيةالدورات ال

تدى اآللية يجوز لمن غير أنهمغلقة،  األقرانتكون جميع جلسات منتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين 

 .بصورة علنية دوراتهأي من عقد رر بأغلبية ثلثي االعضاء أن يق

 8مادة ال

 الحضور والمشاركة

لى المشاركة شخصيًا في دورات المتبادلة بين األقران ع للمراجعةاآللية األفريقية  أعضاء منتدىيعمل  .1

 اآللية، وفي حالة عدم تمكنهم من الحضور شخصيًا، يشارك عنهم ممثلون معتمدون. منتدى

 :ألقرانامنتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  دورات تحضر الشخصيات التالية بصفتها الرسمية .2

 ؛أ( رئيس االتحاد األفريقي

 ؛ب( رئيس ونائب رئيس مفوضية االتحاد االفريقي والمفوضون
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 ؛ج( رؤساء األجهزة ذات الصلة وغيرها من هيئات االتحاد األفريقي

  لآللية اإلفريقية للُمراجعة المتبادلة بين األقران؛ المدير التنفيذيد( 

 /اآلليات اإلقليمية.االقتصادية االقليمية الرؤساء التنفيذيون للجماعاته( 

عوة دبعد النظر على النحو المالئم، ، األقران. يجوز لمنتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين 3 

صفة مراقب ب ء آخرين أو شخصيات أفريقية بارزةمؤسسات إنمائية متعددة األطراف و/أو أي شركا

ً اآللية لحضور دورة منتدى   بنود جدول األعمال قيد النظر.ب رهنا

 9مادة ال

 االفتتاح والختام مراسم

راجعة اآللية األفريقية للم إلىكلمة ال توجيه شخصيات التاليةاالفتتاحية لكل دورة، يحق لل المراسمخالل  .1

 :األقرانالُمتبادلة بين 

 ؛دولة أو حكومة البلد المضيفأ( رئيس 

  ؛ب( رئيس االتحاد األفريقي

 ؛األقراناآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  ج( رئيس منتدى

 ؛د( رئيس المفوضية

 ؛األقراناآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  فريقه( رئيس 

 .المدير التنفيذيو( 

ة إلى الكلم األقرانرئيس منتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  وجهي ية،الختام جلسةال . خالل2

 .رةالدو

وة أي دعبعد النظر على النحو المالئم، ، األقران. يجوز لمنتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين 3

 االفتتاح والختام. مراسممنتدى في شخصية بارزة أخرى إللقاء كلمة أمام ال

 10مادة ال

 جدول األعمال المؤقت للدورات العادية

التشاور د عللدورات العادية ب مؤقتجدول األعمال ال األقراناآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  تعد أمانة .1

 .رئيس للموافقة عليهالإلى  تقدمهو لآللية جهات التنسيقمع لجنة 

 :للدورات العادية ما يلي مؤقتوز أن يشمل جدول األعمال اليج .2
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 ؛وضعها في جدول أعماله األقراناآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  أ( البنود التي يقرر منتدى

 ؛طرية الطوعيةتقارير المراجعة القُ ب( 

 لآللية؛جهات التنسيق ج( تقرير لجنة 

  لآللية؛ الشخصيات البارزة فريق د( تقرير

يوماً( قبل  60رين ) شهعلى األقل هـ( البنود التي تقترحها دولة عضو شريطة أن يتم تقديم االقتراح 

 باإلضافة إلى الوثيقة/الوثائق الداعمة. موعد افتتاح الدورة

 إرسالب ،األقراناآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  بالتشاور مع رئيس منتدى ،المدير التنفيذييقوم  .3

 .( يوًما على األقل30ين )العادية إلى الدول األعضاء، قبل افتتاح الدورة بثالث دورةجدول األعمال المؤقت لل

 لدورة العادية عند افتتاح كلجدول أعمال ااألقران . يعتمد منتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين 4

 .دورة

   11مادة  ال

 األقراناالستثنائية لمنتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  الدورات

س ائية بناًء على طلب رئياستثندورة عقد  األقرانللمراجعة الُمتبادلة بين  اآللية االفريقية منتدىيجوز ل .1

اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  أعضاء منتدىمن  نثلثيالبموافقة أغلبية تعقد الدورة و .المنتدى

 .األقران

 ورة دبإخطار جميع الدول المشاركة بطلب عقد ال ،التشاور مع رئيس منتدى اآلليةب ،المدير التنفيذييقوم  .2

الرد كتابةً في بتواصل ( أيام عمل من تاريخ استالم هذا الطلب وإبالغهم بال7االستثنائية خالل سبعة )

 ( أيام.7غضون سبعة )

م قولى أغلبية الثلثين المطلوبة، يإ تم التوصل، ولم يالمادةمن هذه  2 الفقرة إذا انقضت المدة المحددة في .3

 .بإشعار جميع األعضاء بأن الدورة االستثنائية لن تعقد المدير التنفيذي

 قما لم تآللية مامقر  مراجعة الُمتبادلة بين األقران فيتعقد الدورات االستثنائية لمنتدى اآللية االفريقية لل .4

 في بلدها. دورة عقد البالدعوة لاحدى الدولة المشاركة 

منتدى اآللية في بلدها، يتحمل البلد المضيف جميع النفقات اإلضافية  دورةقد في حالة تعهد دولة مشاركة بع .5

 المتكبدة نتيجة لعقد الدورة خارج مقر اآللية.

عرض استضافة دورات استثنائية لمنتدى اآللية خاضعة لعقوبات تتكون الدول المشاركة التي  الينبغي أ .6

 ستضافة.لالمعايير محددة سلفا من قبل االتحاد األفريقي ب فيوينبغي أن ت االتحاد األفريقي.

، بذلكيام نتدى اآللية من القفي حالة عدم تمكن الدولة المشاركة التي عرضت استضافة الدورة االستثنائية لم .7

لمدير االمشاورات المناسبة بين رئيس المنتدى و من خالل ةاالستثنائيجديد لعقد الدورة ينبغي تحديد مكان 

 .5الفرعية رقم  فقرةاللألمانة القارية لآللية مع مراعاة األحكام الواردة في  يذيالتنف

   12مادة  ال
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 للدورات االستثنائية ؤقتعمال المجدول األ

إرسال ب ،ألقراناالتشاور مع رئيس منتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين ب ،المدير التنفيذييقوم  .1

( يوماً على االقل قبل افتتاح 15جدول األعمال المؤقت للدورة االستثنائية إلى الدول المشاركة خمسة عشر )

 .الدورة

 .البند/ البنود المقدمة للنظر فيها في طلب عقد الدورة فقط جدول أعمال الدورة االستثنائيةمل ينبغي أن يش .2

اح جدول أعمال الدورة االستثنائية عند افتتبادلة بين األقران للمراجعة الُمتيعتمد منتدى اآللية األفريقية  .3

 الدورة.

   13مادة  ال

 دول االعمالمدرجة في جنود أخرى ب

أي عضو بمنتدى اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة يرغب  قدجدول األعمال، في د إضافية وبنأي  بحثيتم 

من د بنوهذه المثل . وتكون بند "ما يستجد من أعمال" فقطتحت  المنتدىدورة  بين األقران في إثارتها خالل

 بشأنها. تخاذ قرارعلم فقط وال تخضع للنقاش أو اجدول األعمال لل

   14مادة  ال

 النصاب القانوني

 أعضاء لثي ث بحضور للمراجعة الُمتبادلة بين األقرانمنتدى اآللية االفريقية دورة النصاب القانوني ل تحققي

 منتدى اآللية.

 

 والمهام والية والسلطاتاالنتخاب ومدة ال :الثالث قسمال

  15  المادة

 األقرانة رئيس منتدى اآللية االفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين واليانتخاب ومدة 

( لالتحاد 5) ةالخمسالجغرافية  قاليمساس التناوب الجغرافي بين األانتخاب رئيس منتدى اآللية على أ تمي .1

 األفريقي.

 غير قابلة للتجديد. (2عامين )مدة والية الرئيس  تكون .2

بقيادة الرئيس الحالي وبمساعدة كل من الرئيس المنتهية واليته  لية تحت إشراف الترويكا. يعمل منتدى اآل3

 والرئيس القادم، وهم جميعا من بين رؤساء الدول والحكومات المشاركة.

   16  المادة

 األقرانومهام رئيس منتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  سلطات

 رئيس المنتدى:يتولى  .1

 ؛قد دورات منتدى اآلليةعالدعوة ل (أ

 ؛منتدى اآللية دورات اختتامافتتاح و  (ب
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وبعد التشاور مع المدير  المؤتمرمن قبل وللنظر لموافقة عليها ل دوراتال محاضرتقديم   (ج

 ؛التنفيذي

 ؛توافق في اآلراء بشأن المسائل المعروضة على منتدى اآللية إلىتوصل ال  (د

 البت بشأن نقاط النظام؛  (ه

 مادها.للنظر فيها واعت المؤتمراالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن منتدى اآللية إلى  تقديم  (و

 .ةلللمراجعة الُمتبادمنتدى اآللية األفريقية  أصول اللياقة في مداوالتالرئيس النظام و يكفل  .2

ضية التشاور مع رئيس المفوب ،األقران يقوم رئيس منتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  .3

ين ما ب اتفترفي ال األقراناآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  بتمثيل منتدى ،المدير التنفيذيو

  .ما يُرى مناسباالدورات حسب

يتولى  ،خلو المنصباألقران أو  في حالة غياب رئيس منتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  .4

 لترويكا منصب رئيس منتدى اآللية.لالرئيس القادم 

  

 القرار صنعإجراءات  الرابع:القسم 

   17  المادة

 مطلوب التخاذ القرارالاألغلبية 

لك باإلجماع وإذا تعذر ذجميع قراراته  األقرانيتخذ منتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  .1

 لتصويت.ها ال تي يحقأغلبية ثلثي األعضاء الفب

بسيطة من الغلبية األإجرائية أم ال، ب المسألةما إذا كان لتحديد اإلجرائية و بشأن المسائل اتتخذ القرارت .2

 لتصويت.ا ق لهمذين يحاألعضاء ال

 .اإلجماعب اعتماد منتدى اآللية للقراراتالتصويت دون عن  ،لتصويتا يحق لهمع أعضاء امتنا ال يحول .3

 

   18  المادة

 حقوق وطريقة التصويت

 . (1واحد) صوت األقرانلكل عضو في منتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  كوني .1

ن يحددها منتدى اآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بيقد يتم التصويت باالقتراع السري أو بأي طريقة  .2

 .األقران
 

 19  المادة

 واستخدام حق التحدثقائمة المتحدثين 
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 به عن نواياهم.المتحدثون  أعربالترتيب الذي حسب حق التحدث  خالل المداوالت، ،الرئيس منحي .1

 القيام بما يلي: ،خالل المناقشات ،يجوز للرئيس .2

 ؛غالق القائمةعالن إقائمة المتحدثين وإ قراءة أ( 

 النقاش؛قيد بالتقيد بالنظام إذا انحرف بيانه عن المسألة متحدث مطالبة أي  ب( 

في حق هذا اليبرر  بعد إغالق القائمة أن أي بيان تم إلقاءه إذا رأى وفد يألمنح حق الرد  ج( 

 ؛الرد

من هذه  3 فقرةالفي القضية قيد المناقشة مع مراعاة  وفدديد الوقت المسموح به لكل تح د( 

 . المادة

 ,( دقائق3بمدة أقصاها خمس )الرئيس كل مداخلة يحدد ، المسائل اإلجرائيةب فيما يتعلق .3
 

   20  المادة

 نقطة النظام

قطة نفوراً في  الرئيس يبتو ،بندحول أي  نظام خالل المداوالتثير نقطة تأن  ي دولة مشاركةيجوز أل .1

 .النظام

 ار بشأنهيتخذ قرو عليه فورا لتصويتل ح القراررطيوقرار الرئيس،  الطعن في يجوز للعضو المعني .2

 .باألغلبية البسيطة

 .نقاشالقضية قيد ال مضمونعن  أن يتحدثلعضو المعني ال يجوز ل، النظامعند إثارة نقطة  .3
  

   21  المادة

 المداوالتإنهاء 

حول البند قيد  نهاء المداوالتطلب إ مشاركة دولةي أل، يجوز يةكاف صورةما ب مسألةمناقشة  ما تتم.عند1

 تتحدثا بصورةأن  من الدول المشاركة األخرى (2)ثنتين ، يجوز الباإلضافة إلى مقدم االقتراحوالمناقشة. 

 .ضدهأن تتحدثا  كة األخرى( من الدول المشار2) الثنتينوجيزة لصالح هذا االقتراح و

 .عليه مباشرة للتصويت بعد ذلك. يطرح الرئيس االقتراح 2

   22  المادة

 تأجيل المداوالت
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قيد المناقشة.  تأجيل المداوالت حول البند  ، خالل مداولة أي بند،أن تطلب مشاركة دولةيجوز ألي  .1

أن خرى ألو لصالح االقتراح  تحدث( أن ت1واحدة ) مشاركةيجوز لدولة باإلضافة إلى مقدم االقتراح، و

 .عليه فورا لتصويتلبعد ذلك  االقتراح الرئيس تتحدث ضده. ويطرح
 

   23  المادة

 االجتماع تأجيلتعليق او 

أي نقاش حول ب سمح. وال يُ ق أو تأجيل االجتماعتعلي، مسألةمناقشة أي  ، خاللأن يقترح يجوز ألي عضو

 للتصويت عليه فورا.الرئيس االقتراح  ويطرح .هذه االقتراحات مثل

   24  المادة

 االقتراحات االجرائية ترتيب

 المقدمة إلى، يكون لالقتراحات التالية األسبقية على جميع االقتراحات األخرى 20لمادة مع مراعاة ا   .1

 :الترتيب الوارد أدناهوذلك حسب  االجتماع

 جتماع؛أ( تعليق اال

 االجتماع؛تأجيل ب( 

 ؛حول البند قيد المناقشة تأجيل المداوالتج( 

 .حول البند قيد المناقشة قفال باب المداوالتد( إ

   25  المادة

  المؤتمرالنتائج والتوصيات إلى  تقديم

تبادلة بين للمراجعة المُ التقرير الذي يتضمممممن اسممممتنتاجات وتوصمممميات منتدى اآللية األفريقية الرئيس  يقدم .1

 قرار.الللنظر فيه واتخاذ  المؤتمرإلى األقران 

 .للمؤتمرقرارات  مؤتمرعتمدها اليالتي  اآللية منتدىوتوصيات تصبح استنتاجات  .2

 

 حكام نهائيةأ: الخامسالقسم 

   26  المادة

 التنفيذ

ضمان ية لدابير تكميلتوجيهية وت خطوطعة الُمتبادلة بين األقران وضع يجوز لمنتدى اآللية األفريقية للمراج

 .قواعد االجراءات هذهتنفيذ 
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   27  المادة

 لغات العمل

 .قيفرياالتحاد االعمل  تكون لغات عمل منتدى اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران هي لغات

   28  المادة

 التعديالت

 .قواعدعلى هذه الاقتراح تعديالت ن األقرااآللية األفريقية للمراجعة الُمتبادلة بين  يجوز لمنتدى .1

 .التحاد األفريقياعمليات  خالل من وضعها في صورتها النهائيةالت بأغلبية الثلثين بعد التعدي المؤتمرعتمد ي. 2

   29  المادة

 النصوص حجية 

إلنجليزية والفرنسية نصوص أصلية، باللغات العربية وا( 4)في أربعة ُحررت قواعد االجراءات هذه 

 .( في الحجية4وتتساوى جميع النصوص األربعة )، والبرتغالية

 

   30  المادة

 دخول حيز التنفيذال

 

 .المؤتمراعتمادها من قبل فور  حيز التنفيذ قواعدتدخل هذه ال

 

 المنعقدة في مؤتمرالعادية لل دورةال .........................اعتمدت من قبل.............................

............................ 
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